
CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN 
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XI 

CHỦ BIÊN: BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 
Biên soạn: 

Trần Hồng Phong 
Nguyễn Thanh Tâm 

Lê Phan Lương 
Trần Thanh Dân 
Đỗ Kim Tấn 

Nguyễn Tấn Sang 

CHỈ ĐẠO BỔ SUNG, CHỈNH SỬA, 
XUẤT BẢN LẦN THỨ HAI: 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XIII 

Thực hiện nghiên cứu,  
bổ sung, chỉnh sửa, biên tập: 

Đặng Thanh Long 
Ngô Trường Sơn 

Trần Thị Bích Liên 
Nguyên Tân Sang 

PGS.TS. Trần Thị Thu Hương 
TS. Hồ Tố Lương 

ThS. Trịnh Hồng Hạnh 



CHỈ ĐẠO BỔ SUNG, CHỈNH SỬA, 
XUẤT BẢN LẦN THỨ BA: 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XV 

Ban Chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa: 
Y Mửi 
Lê Thị Kim Đơn 
Lại Xuân Lâm  
Nguyễn Công Văn 
Trương Quang Nhạn 
Phạm Thị Trung 
Tô Xuân Tụng 
Bùi Thanh Bình 
Đồng Thanh Xuân 
Nguyễn Quang Oánh 

Ban Biên tập bổ sung, chỉnh sửa: 

Lê Thị Kim Đơn 
Nguyễn Quang Oánh 
Hoàng Thị Chúc 
Trịnh Đình Lâm 
Trần Thị Sáu 
Ngô Đức Hải 
Lục Văn Dương 
Trần Thị Bích Liên 
Nguyễn Lương Thủy 
Phạm Bình Vương 



LỜI NHÀ XUẤT BẢN 

on Tum là tỉnh vùng cao nằm ở Bắc Tây Nguyên, nơi có vị trí 
địa - chính trị hết sức quan trọng của khu vực Tây Nguyên 

và cả nước. Trong thời kỳ chiến đấu gian khổ, kiên cường đấu 
tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ, 
nhân dân các dân tộc Kon Tum luôn nêu cao truyền thống cần cù 
lao động, yêu nước, đoàn kết, anh dũng bất khuất trước quân thù; 
sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đóng 
góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975) 
ghi lại công lao to lớn, thành tích vẻ vang của Đảng bộ, quân và 
dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong chặng đường đấu tranh cách 
mạng 1930-1975 được xuất bản lần đầu năm 1996, xuất bản lần hai 
có bổ sung, chỉnh sửa năm 2006 đã được bạn đọc trong và ngoài 
tỉnh Kon Tum vui mừng đón nhận và đóng góp nhiều ý kiến, 
phản hồi. Sự quan tâm đó là niềm cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn 
đối với Đảng bộ và quân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong thời 
gian qua, nhất là trong công cuộc phát huy truyền thống yêu nước 
cách mạng, đổi mới xây dựng, phát triển quê hương Kon Tum 
trong thời đại mới. 

Đáp ứng sự nhiệt tình của bạn đọc, đến nay, sau một quá trình 
sưu tầm, xác minh tư liệu, bổ sung, chỉnh sửa, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Kon Tum khóa XV kết hợp với Nhà xuất bản Chính trị 
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quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ ba cuốn sách Lịch sử Đảng bộ 
tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975). 

Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 
 
Tháng 11 năm 2019 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 



LỜI TỰA 

on Tum là tỉnh vùng cao nằm ở Bắc Tây Nguyên, nơi có vị trí 
địa - chính trị hết sức quan trọng của khu vực Tây Nguyên 

và cả nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ, Kon Tum hai lần là hướng tấn công chủ đạo của hai 
chiến dịch Bắc Tây Nguyên lịch sử: chiến dịch Bắc Tây Nguyên 
Đông - Xuân 1953-1954 và chiến dịch Bắc Tây Nguyên Xuân - Hè 
1972. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Kon Tum có truyền thống 
đoàn kết, anh dũng bất khuất trước quân thù; sẵn sàng chiến đấu, 
hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đóng góp to lớn vào sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Để ghi nhận công lao to lớn, thành tích vẻ vang của Đảng bộ, 
quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong chặng đường đấu 
tranh cách mạng, năm 1996, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI đã 
chỉ đạo biên soạn và xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon 
Tum, tập I (1930-1975). Đến năm 2006, tập sách được bổ sung, 
hiệu đính, xuất bản lần thứ hai và tiếp tục được đông đảo cán bộ, 
đảng viên, nhân dân trong tỉnh cũng như độc giả ngoài tỉnh tìm 
hiểu, nghiên cứu rộng rãi và có nhiều ý kiến tham gia, phản hồi. 
Sự quan tâm đó là niềm cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn đối với 
Đảng bộ và quân dân các dân tộc tỉnh nhà trong thời gian qua, 
nhất là trong công cuộc phát huy truyền thống yêu nước cách 
mạng, đổi mới xây dựng, phát triển quê hương Kon Tum. 

Nhằm phát huy hơn nữa giá trị và ý nghĩa của cuốn sách, đáp 
ứng nhu cầu quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu ngày càng nhiều của 
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bạn đọc trong và ngoài tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo 
sưu tầm, xác minh tư liệu, đính chính, bổ sung, chỉnh sửa và xuất 
bản lần thứ ba cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I 
(1930-1975). 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum trân trọng giới thiệu 
cuốn sách đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân các 
dân tộc tỉnh nhà và bạn đọc gần xa. Mặc dù có nhiều cố gắng 
nhưng chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy rất mong nhận được ý kiến góp ý, xây dựng 
của quý vị độc giả. 

Trân trọng! 
 

NGUYỄN VĂN HÙNG 
Ủy viên Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân  
tỉnh Kon Tum 



Mở đầu 

KON TUM  
VÙNG ĐẤT, CON NGƯỜI 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TỈNH KON TUM 

Kon Tum là một tỉnh vùng cao nằm ở Bắc Tây Nguyên, phía 
bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía nam giáp tỉnh Gia Lai, phía đông 
giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía tây giáp với vùng Hạ Lào và Đông Bắc 
Campuchia, có đường biên giới dài 292,522km. Kon Tum là một 
tỉnh có nhiều tiềm năng về kinh tế, giàu bản sắc văn hoá và là địa 
bàn có vị trí chiến lược quan trọng của đất nước. 

Có được địa giới hành chính như hiện nay, tỉnh Kon Tum đã 
trải qua nhiều biến động của lịch sử, với nhiều lần thay đổi và chia 
tách, sáp nhập ở từng thời kỳ khác nhau. 

1. Thời kỳ trước năm 1945 

Từ giữa thế kỷ XIX về trước, trong vùng Tây Nguyên nói 
chung, Kon Tum nói riêng tồn tại một hình thái tổ chức xã hội phổ 
biến duy nhất là “làng”1 với sự quản lý điều hành của Già làng 
(hoặc Hội đồng Già làng). 

_______________ 

1. Một số nơi ở Tây Nguyên đã xuất hiện hình thức tổ chức xã hội cao 
hơn “làng” mà các nhà nghiên cứu thường gọi là “Tơring”(một vùng được 
xác định với sự tập hợp của nhiều làng lại với nhau) tồn tại trong vùng cộng 
đồng các dân tộc Giarai, Êđê, nhưng hình thức này không phổ biến. Phổ 
biến chung nhất vẫn là tổ chức xã hội “làng”. 
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Trong nửa cuối thế kỷ XIX, đồng thời với quá trình truyền đạo 

Công giáo vào Kon Tum, thực dân Pháp đã tiến hành công cuộc 
xâm lược và chiếm đóng Kon Tum.  

Năm 1893, thực dân Pháp đặt Tòa đại lý hành chính đầu tiên 
tại Kon Tum do cố đạo Vanlơtông (Vialleton), còn gọi là cha 
Truyền cai quản. 

 Ngày 04/7/1904, thực dân Pháp thành lập tỉnh Plei Ku Der bao 
gồm hai tòa đại lý hành chính: một tòa ở Kon Tum trước đó thuộc 
tỉnh Bình Định và một tòa ở Cheo Reo trước đó thuộc tỉnh Phú Yên. 

Ngày 25/4/1907, thực dân Pháp chính thức bãi bỏ tỉnh Plei Ku 
Der. Toàn bộ đất đai của tỉnh Plei Ku Der gồm hai tòa đại lý hành 
chính Kon Tum và Cheo Reo được sáp nhập trở lại hai tỉnh Bình 
Định và Phú Yên lúc bấy giờ. 

Ngày 09/02/1913, thực dân Pháp chính thức thành lập tỉnh Kon 
Tum bao gồm Đại lý hành chính Kon Tum, tách ra từ tỉnh Bình 
Định, đại lý hành chính Cheo Reo tách ra từ tỉnh Phú Yên và đại lý 
hành chính Buôn Ma Thuột1. Đến năm 1917, Pháp lại thành lập Tòa 
đại lý hành chính An Khê gồm huyện Tân An và khu vực người 
dân tộc đặt dưới quyền cai trị của Công sứ tỉnh Kon Tum. 

Ngày 02/7/1923, Đại lý hành chính Buôn Ma Thuột được tách 
ra khỏi tỉnh Kon Tum để thành lập lại tỉnh Đăk Lăk. 

Ngày 03/12/1929, thành lập thị xã Kon Tum. 
Ngày 25/5/1932, tách đại lý Plei Ku ra khỏi tỉnh Kon Tum 

thành lập tỉnh Plei Ku (Gia Lai). Sau đó đến ngày 09/8/1943, đại lý 
hành chính An Khê được tách khỏi tỉnh Kon Tum sáp nhập về tỉnh 
Plei Ku. 

Tháng Tám năm 1945, cùng với phong trào cách mạng diễn ra 
_______________ 

1. Nghị định Toàn quyền Pháp ngày 09/02/1913, số 215, tỉnh Plei Ku Der 
được lập lại thành một tỉnh tự trị với tên là tỉnh Công Tum (Kon Tum). Tỉnh 
Kon Tum bao gồm đất đai của Đại lý hành chính Kon Tum, Đại lý hành 
chính Cheo Reo. 
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sôi động khắp cả nước, ngày 25/8/1945, nhân dân các dân tộc tỉnh 
Kon Tum, dưới ảnh hưởng của Mặt trận Việt Minh đã nổi dậy 
khởi nghĩa giành chính quyền. Từ tháng 8/1945 đến tháng 6/1946, 
chính quyền cách mạng được xây dựng và củng cố khắp toàn tỉnh. 
Toàn tỉnh có 4 đơn vị hành chính gồm 3 huyện là Đăk Tô, Đăk 
Glei, Kon Plông và thị xã Kon Tum.   

2. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) 

* Về phía thực dân Pháp: 
- Tháng 6/1946, thực dân Pháp tái chiếm trở lại tỉnh Kon Tum, 

thiết lập lại chế độ cai trị trực tiếp. Bộ máy cai trị vẫn không thay 
đổi so với trước. Các đơn vị hành chính vẫn giữ nguyên. Toàn bộ 
quyền hành chính và quân sự đều do các sĩ quan các cấp người 
Pháp nắm giữ. 

- Trong âm mưu chia cắt và chiếm đóng lâu dài Kon Tum và cả 
Tây Nguyên, từ năm 1946 đến 1954, tỉnh Kon Tum cũng có nhiều lần 
thay đổi theo âm mưu chia cắt cai trị của thực dân Pháp. 

+ Từ năm 1946 đến 1950, tỉnh Kon Tum có lúc trực thuộc cái 
gọi là Liên bang phụ trách các dân tộc sơn cước miền Nam Đông 
Dương; có lúc thuộc phạm vi xứ Tây Kỳ tự trị.  

+ Từ năm 1951 đến 1954 có lúc là Biệt khu trực thuộc Quân 
khu Tây Nguyên, có lúc là phần đất của Cao nguyên miền Nam 
thuộc Hoàng triều cương thổ.  

* Về phía cách mạng: 
- Từ năm 1946 đến trước tháng 8/1947, tỉnh Kon Tum thuộc Xứ 

ủy Trung Kỳ. 
- Tháng 01/1947, thành lập Phân khu 15. Tỉnh Kon Tum thuộc 

Phân khu 15. 
- Tháng 9/1947, Khu 15 gồm các tỉnh Tây Nguyên được thành 

lập. Tỉnh Kon Tum thuộc Khu 15. 
- Tháng 10/1948, Trung ương hợp nhất khu 5, 6 và khu 15 

thành Liên khu V, tỉnh Kon Tum thuộc Liên khu V. 
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- Ngày 13/3/19501: Ủy ban Kháng chiến Hành chính miền Nam 

Trung Bộ ra Nghị định, tỉnh Kon Tum sáp nhập với tỉnh Gia Lai 
thành tỉnh Gia - Kon. Tỉnh Gia - Kon chia địa bàn quản lý trong 
tỉnh thành 7 khu. Phạm vi tỉnh Kon Tum cũ có 3 khu: Khu 1 
(huyện Đăk Glei), Khu 2 (huyện Đăk Tô), Khu 3 (huyện Kon 
Plông). Riêng Khu 1 (huyện Đăk Glei) trong suốt thời kỳ kháng 
chiến chống thực dân Pháp thường chia làm 2 khu vực lấy đường 
14 làm ranh giới, gọi là khu Đông đường 14 và khu Tây đường 14. 

- Đầu năm 1951, để tiện cho việc chỉ đạo xây dựng những cơ sở 
đã gây được, tỉnh Gia - Kon quyết định thành lập 3 phân khu đặc 
biệt gồm: Phân khu Chư Ty thuộc huyện Đăk Bớt (Gia Lai) và chia 
vùng phía tây của huyện Đăk Glei (Kon Tum) thành phân khu 
riêng Tây Đăk Glei (khu Tây đường 14), chia vùng phía tây của 
huyện Plei Kon (Gia Lai) thành phân khu Tây Plei Kon; đồng thời 
cùng với 3 phân khu đặc biệt, các địa bàn còn lại trong tỉnh Gia - 
Kon được chia lại thành 5 huyện gồm: huyện Đăk Glei (gồm các xã: 
Pon Pang, Đoàn, Tak Min, Tân Túc, Tung Bung, Măng Cri, Hà 
Lăng, Giằng, Đăk Pung, Măng Khên, Đăk T’ring, Đăk T'bay), huyện 
Kon Plông (gồm các xã: Hiếu, Kon Hà Nừng, Krem, Kon Mahar, 
Đăk Rong, Đăk Lon, Măng Cành, Măng Bút); huyện Đăk Bớt, 
huyện An Khê, huyện Plei Kon (Gia Lai)2. 

   - Tháng 10/1951, Liên khu ủy V quyết định chia khu vực tỉnh 
Kon Tum cũ và 4 huyện miền Tây tỉnh Quảng Ngãi gồm Ba Tơ, 
Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà thành một đơn vị lấy tên là Mặt trận 
Miền Tây (Mặt trận 30). Đến tháng 3/1952, Liên khu ủy V tiếp tục 

_______________ 

1. Về việc sáp nhập này, ngày 15/4/1950, Thủ tướng Chính phủ cũng ra 
Nghị định số 07/NĐ-TTg hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thành một 
tỉnh, lấy tên là tỉnh Gia - Kon. 

2. Theo Báo cáo tổ chức chính quyền tỉnh Gia Lai - Kon Tum, tài liệu lưu 
trữ tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia III, Hà Nội. 
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chia huyện Kon Plông thành 2 huyện: huyện Kon Plông Bắc (Bắc 
Kon Plông), gồm các xã Măng Cành, Đăk Long, Hiếu trực thuộc 
Mặt trận Miền Tây; huyện Kon Plông Nam (Nam Kon Plông), gồm 
các xã Đăk Rong, Đăk P’ne, Krem trực thuộc tỉnh Gia - Kon.  

- Đầu năm 1954, tỉnh Gia - Kon lại tách thành hai tỉnh Kon 
Tum và Gia Lai. Đồng thời với thắng lợi của kháng chiến chống 
thực dân Pháp, Mặt trận Miền Tây cũng giải thể, tỉnh Kon Tum và 
4 huyện miền núi phía tây tỉnh Quảng Ngãi lại được tách ra.  

3. Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ - nguỵ (tháng 
7/1954 đến ngày 16/3/1975) 

* Về phía địch: 
Tháng 7/1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, tỉnh Kon Tum 

tạm thời giao cho chính quyền miền Nam quản lý để chờ hai năm 
sau tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Thời kỳ đầu là do thực 
dân Pháp tiếp quản, nhưng đến năm 1955, đế quốc Mỹ đã thay thế 
thực dân Pháp, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm để 
thực hiện âm mưu chia cắt nước ta, chiếm đóng lâu dài miền Nam 
Việt Nam.  

- Ngày 27/6/1958, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chính quyền Sài Gòn ra 
Nghị định số 348-BNV/HC/P6 ấn định các đơn vị hành chính tỉnh 
Kon Tum gồm 4 quận (Kon Tum, Kon Plông, Đăk Tô, Đăk Sút),  
với 26 tổng, 120 xã, tỉnh lỵ đặt tại Châu Thành (Kon Tum).   

- Tiếp sau đó, Nghị định số 367-BNV/HC/P6/NĐ ngày 
08/7/1958 của Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa, phân chia quận Đăk 
Tô thành hai quận: quận Đăk Tô và quận Tu Mơ Rông. 

- Năm 1959, chính quyền Sài Gòn thành lập quận Chương 
Nghĩa thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Quận Chương Nghĩa bao gồm 
phần lớn diện tích đất đai của quận Kon Plông thuộc tỉnh Kon 
Tum trước đó.  
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- Tháng 9/1959, Sắc lệnh số 236-NV của Tổng thống Việt Nam 

Cộng hòa cắt một phần đất thuộc tỉnh Kon Tum sáp nhập vào 
quận Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Phần đất được cắt từ tỉnh Kon 
Tum chia thành 2 xã là Hà Dung, Hà Liên đặt trong phạm vi kiểm 
soát của cơ sở hành chính Cư Nhơn trực thuộc quận Sơn Hà, tỉnh 
Quảng Ngãi.  

- Năm 1960, chính quyền Sài Gòn bãi bỏ quận Kon Plông và 
tổng Kon Sơ Luk trong danh sách các đơn vị hành chính tỉnh Kon 
Tum. Ngoài phần đất của quận Kon Plông đã giao về quận 
Chương Nghĩa, phần còn lại (tổng Kon Sơ Luk) nhập về tổng Kon 
Sơ Tiêu thuộc quận Kon Tum cùng tỉnh.  

- Ngày 20/5/1961, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ra Nghị 
định số 467-NV dời quận lỵ Kon Tum, tỉnh Kon Tum đang đặt tại 
xã Kon Tum Kơpong đến xã Plei Mangla. 

-  Ngày 04/7/1963, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ra Nghị 
định số 527-NV đổi địa điểm dinh điền Diên Bình (thành lập năm 
1958), lập thành xã Diên Bình, thuộc quận Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

- Theo Nghị định ngày 09/8/1963 của Tổng thống Việt Nam 
Cộng hòa về phương diện hành chính, đặc khu Măng Buk thuộc 
tỉnh Quảng Ngãi chuyển sang thuộc tỉnh Kon Tum. 

- Năm 1964, quận Chương Nghĩa được sáp nhập trở lại tỉnh 
Kon Tum. Cũng năm 1964, chính quyền Sài Gòn thành lập cơ sở 
phái viên hành chính Đăk Ro Tah thuộc quận Đăk Sút. Đến năm 
1965, bãi bỏ cơ sở phái viên hành chính Đăk Ro Tah. 

- Ngày 30/3/1965, Nghị định số 381-BNV/NC/6 của Bộ Nội vụ 
chính quyền Sài Gòn cải biến địa điểm dinh điền Tri Đạo thành xã 
Tri Đạo, thuộc tổng Hamong, quận Kon Tum, tỉnh Kon Tum.  

- Sau năm 1965, quận Đăk Sút bị ta tấn công tiêu diệt, bộ máy 
quận lỵ phải dời về đóng tại xã Đăk Chu thuộc quận Đăk Tô. 
Quận Tu Mơ Rông sau nhiều lần bị ta tấn công, uy hiếp nên phía 
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địch giảm cấp đơn vị hành chính quận thành cơ sở phái viên 
hành chính. 

- Tháng 6/1970, trong phạm vi quản lý của chính quyền Sài 
Gòn, toàn tỉnh Kon Tum có 2 quận là Kon Tum và Đăk Tô, 3 phái 
viên hành chính là Đăk Sút, Măng Bút và Chương Nghĩa (các quận 
Chương Nghĩa, Đăk Sút giảm xuống thành cơ sở phái viên hành 
chính). Toàn tỉnh có 64 xã, 249 ấp.  

- Năm 1972, sau khi quân ta giải phóng Đăk Tô - Tân Cảnh, 
địch phải dời quận lỵ Đăk Tô về đóng lưu vong tại đèo Sao Mai 
(phía đông nam thị xã Kon Tum). 

- Năm 1975, quân và dân ta đã nổi dậy tấn công và giải phóng 
toàn tỉnh, xóa bỏ hoàn toàn bộ máy chính quyền địch. 

* Về phía ta: 
Sau ký kết Hiệp định Giơnevơ, theo chỉ đạo chung của 

Đảng, trực tiếp là Liên khu ủy V, Ban Cán sự Đảng tỉnh Kon 
Tum được sắp xếp gọn lại và rút vào hoạt động bí mật. Trước 
đó, tiên lượng trước những âm mưu phá hoại Hiệp định của 
địch, bộ máy chính quyền cách mạng của tỉnh tổ chức hoạt 
động bí mật và tạm thời chia địa bàn tỉnh thành 6 khu1 để phân 
công chỉ đạo, quản lý:  

+ Khu 1: Từ giáp Giá Vụt (Quảng Ngãi) lên đường 14. 
+ Khu 2: Từ giáp Sơn Hà (Quảng Ngãi) lên Wô Mơ Na. 
+ Khu 3: Từ giáp Quảng Nam phía đông đường 14 đến vùng 

Văn Lem. 
+ Khu 4: Tây Đăk Glei 
+ Khu 6: Từ Wô Mơ Na đến biên giới Lào, phía bắc giáp Khu 3, 

phía nam giáp Khu 1. 
+ Khu 7: Tương ứng với địa bàn huyện Sa Thầy và huyện 

H'Drai hiện nay. 
_______________ 

1. Khu 5 được thành lập từ tháng 02/1954, đến tháng 7/1954 thì giải thể. 
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- Tháng 10/1955, tỉnh Kon Tum trực thuộc sự chỉ đạo của Liên 

tỉnh 4 gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk.  
- Đầu năm 1957, Ban Cán sự Đảng tỉnh có sự điều chỉnh lại 

một số khu như sau: 
+ Cắt một phần phía nam Khu 3 ghép với Khu 6 thành lập Khu 8. 
+ Cắt một phần phía đông Khu 1 lập thành Khu 9.  
- Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh (tháng 3/1960), Tỉnh ủy quyết định 

giải thể các khu, thành lập các huyện và gọi tên huyện theo mật 
danh. Theo đó: 

+ Nhập Khu 1 với phần đất phía đông Khu 6 thành H16 (nay 
là huyện Kon Rẫy và một phần huyện Đăk Hà).  

+ Nhập Khu 2 với Khu 9 thành H29 (nay là huyện Kon Plông).  
+ Nhập Khu 8 với vùng giữa Khu 6 thành H80 (nay là các 

huyện: Đăk Tô, Tu Mơ Rông và một phần huyện Ngọc Hồi). 
+ Phần còn lại phía bắc Khu 3 (phía đông đường 14) lập thành 

H30 (nay là khu vực phía đông của huyện Đăk Glei). 
+ Nguyên phần Khu 4 cũ (phía tây đường 14) lập thành H40 

(nay thuộc phía tây của huyện Đăk Glei). 
+ Nhập phía tây Khu 6 với Khu 7 thành H67 (nay là là địa bàn 

huyện Sa Thầy, H'Drai và một phần huyện Ngọc Hồi). 
- Đầu 1961, khu vực thị xã Kon Tum được đặt tên theo mật danh 

là H5 (nay là địa bàn thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà). 
- Để tập trung chỉ đạo phong trào cách mạng vùng phía trước, 

tiến sâu vào lòng địch, năm 1969, Tỉnh ủy thành lập H9 bao gồm  
vùng Khu dồn Kon Mong, Kon Kơ La, Khu dồn Kon Hơ Ring, 
dinh điền Diên Bình, vùng Đăk Cang (phần địa bàn H9 nay thuộc 
địa bàn huyện Đăk Hà và một phần của huyện Đăk Tô). Đầu năm 
1973, sau gần một năm giải phóng Đăk Tô - Tân Cảnh, H9 giải thể; 
địa bàn H9 và nhân dân trong vùng được phân về lại hai huyện 
H80 và H16 quản lý. 
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Tên gọi các huyện theo mật danh được sử dụng từ đó cho đến 
khi giải phóng hoàn toàn tỉnh Kon Tum. 

4. Thời kỳ từ năm 1975 đến nay 

Sau chiến thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, 
nước nhà được hoàn toàn thống nhất, thực hiện Nghị quyết số 
245-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 20/9/1975, Ủy ban nhân dân 
cách mạng Khu Trung Trung Bộ ra quyết định sáp nhập hai tỉnh 
Kon Tum và Gia Lai thành một tỉnh lấy tên là tỉnh Gia Lai - Kon 
Tum. Tỉnh lỵ đặt tại thị xã Plei Ku. Phần địa bàn tỉnh Kon Tum 
sau khi sáp nhập với tỉnh Gia Lai có các huyện: Đăk Tô, Kon 
Plông, Đăk Glei, thị xã Kon Tum. Trong đó: 

+ Huyện Đăk Tô bao gồm: H80 và phần lớn H67. 
+ Huyện Kon Plông bao gồm: H16 và H29. 
+ Huyện Đăk Glei bao gồm: H30 và H40. 
+ Thị xã Kon Tum bao gồm: H5 và một phần H67. 
- Thực hiện Quyết định số 254-CP, ngày 10/10/1978, của Hội 

đồng Chính phủ, huyện Đăk Tô được chia thành 2 huyện: Đăk Tô 
và Sa Thầy. Đồng thời xã Ya Ly thuộc thị xã Kon Tum được 
chuyển về huyện Sa Thầy. 

- Ngày 02/3/1979, Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) ban 
hành quyết định số 77-CP, thành lập và điều chỉnh một số xã và 
thị trấn thuộc các huyện trong tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Theo đó, 
Khu kinh tế mới Kleng thuộc huyện Sa Thầy điều chỉnh thành lập 
3 xã mới là Sa Bình, Sa Nghĩa, Sa Sơn. 

- Ngày 17/8/1981, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 30-
HĐBT điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn của các huyện Sa 
Thầy, Kon Plông, thị xã Kon Tum. Theo đó: Thị xã Kon Tum: chia 
xã Đoàn Kết thành xã Đoàn Kết và xã Chư Hreng; chia xã Đăk 
Cấm thành xã Đăk Cấm và xã Ngọc Réo. Huyện Sa Thầy: chia xã 
Rờ Kơi thành xã Rờ Kơi và xã Sa Loong; chia xã Ya Ly thành xã Ya Ly 



20  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM, TẬP I (1930-1975) 

 
và xã Ya Xia; thành lập xã Sa Nhơn. Huyện Kon Plông: chia xã 
Đăk Ruồng thành xã Đăk Ruồng và xã Đăk Tờ Re. 

- Quyết định số 122-HĐBT ngày 29/10/1983 của Hội đồng Bộ 
trưởng chia xã Đăk Tờ Kan thành xã Đăk Tờ Kan và xã Văn Lem; 
chia xã Đăk Pxy thành xã Đăk Pxy và xã Đăk Hring; chia xã Tu Mơ 
Rông thành xã Tu Mơ Rông và xã Đăk Hà. 

- Quyết định số 181-HĐBT ngày 28/12/1984 của Hội đồng Bộ 
trưởng tách 2 xã Đăk Rong và Kon Pne thuộc huyện Kon Plông để 
sáp nhập vào huyện An Khê, tỉnh Gia Lai. 

- Quyết định số 26-HĐBT ngày 01/02/1985 của Hội đồng Bộ 
trưởng chia xã Đăk Pne thành xã Đăk Pne và xã Kon Pne. Chia xã 
Đăk La thuộc thị xã Kon Tum thành xã Đăk La và xã Hà Mòn. 

- Quyết định số 96-HĐBT ngày 30/5/1988 của Hội đồng Bộ 
trưởng tách các thôn 2, 3, 4 của xã Tân Cảnh thuộc huyện Đăk Tô 
để thành lập thị trấn huyện lỵ Đăk Tô. 

- Quyết định số 543-TCCP ngày 06/12/1990 của Ban Tổ chức - 
Cán bộ của Chính phủ: Thành lập thị trấn Sa Thầy trên cơ sở đất 
xã Sa Sơn; chia phường Quyết Thắng (thị xã Kon Tum) thành 
phường Quang Trung và phường Quyết Thắng; chia phường 
Thắng Lợi (thị xã Kon Tum) thành phường Thắng Lợi và phường 
Thống Nhất.  

- Quyết định của Quốc hội (khoá VIII), Kỳ họp thứ 9, ngày 
12/8/1991 chia tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành tỉnh Gia Lai và tỉnh 
Kon Tum. Tỉnh Kon Tum có diện tích tự nhiên là 13.000km2, dân 
số 230.000 người, với 5 đơn vị hành chính cấp huyện là thị xã Kon 
Tum và các  huyện: Đăk Tô, Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Plông. Tỉnh lỵ 
đóng tại thị xã Kon Tum. 

- Quyết định số 316-HĐBT ngày 15/10/1991 của Hội đồng Bộ 
trưởng thành lập huyện Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum gồm các 
xã: Đăk Xú, Pờ Y, Sa Loong của huyện Sa Thầy; xã Đăk Ang của 
huyện Đăk Tô; xã Dục Nông của huyện Đăk Glei. 
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- Quyết định số 514-TCCP ngày 07/10/1991 của Ban Tổ chức - 
Cán bộ của Chính phủ thành lập thị trấn Plei Kần, là huyện lỵ 
huyện Ngọc Hồi, trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và nhân 
khẩu xã Đăk Xú.  

- Quyết định số 26-CP ngày 24/3/1994 của Chính phủ thành 
lập huyện Đăk Hà gồm phần đất 2 xã Đăk Pxy và Đăk Hring 
(tách từ huyện Đăk Tô), phần đất 4 xã Đăk La, Hà Mòn, Đăk Ui, 
Ngọc Réo (tách từ thị xã Kon Tum) và thành lập thị trấn Đăk Hà 
trên một phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Hà Mòn 
cùng huyện. 

- Ngày 22/11/1996, Chính phủ ra Quyết định số 73-CP thành 
lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Kon Plông, Đăk Glei, Ngọc Hồi, 
Đăk Hà và thị xã Kon Tum. Cụ thể: Thành lập thị trấn huyện lỵ 
Kon Plông trên phần đất tách ra từ xã Tân Lập cùng huyện; thành 
lập xã Pờ Ê trên cơ sở tách một phần diện tích và nhân khẩu xã 
Hiếu; thành lập thị trấn Đăk Glei trên cơ sở một phần diện tích và 
nhân khẩu xã Đăk Pét; thành lập xã Đăk Man trên cơ sở tách một 
phần diện tích và nhân khẩu xã Đăk Blô. Chia xã Dục Nông, 
huyện Ngọc Hồi thành 2 xã: Đăk Dục và Đăk Nông. Thành lập xã 
Ngọc Wang từ phần đất các thôn 4, 5, 11, 14 của xã Đăk Ui; các 
làng Kon Gu 1, Kon Gu 2 và Kon Stiêu của xã Ngọc Réo. Thành 
lập xã Đăk Rơ Va thuộc thị xã Kon Tum từ phần đất tách ra của xã 
Chư Hreng cùng thuộc thị xã. 

- Nghị định số 69/1998/NĐ-CP, ngày 03/9/1998 của Chính phủ 
thành lập các phường, xã thuộc thị xã Kon Tum và huyện Đăk Hà 
như sau: Thị xã Kon Tum: thành lập phường Lê Lợi trên cơ sở 
điều chỉnh phần diện tích và nhân khẩu từ các xã Chư Hreng, 
Đoàn Kết và Hoà Bình; điều chỉnh một phần diện tích và nhân 
khẩu từ xã Vinh Quang về phường Quang Trung; thành lập 
phường Duy Tân trên cơ sở phần diện tích và nhân khẩu của 
phường Quang Trung. Huyện Đăk Hà: thành lập xã Đăk Mar trên 
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cơ sở điều chỉnh diện tích và nhân khẩu từ xã Đăk Hring và xã 
Hà Mòn. 

- Nghị định số 14/2002/NĐ-CP, ngày 31/01/2002 của Chính 
phủ chia huyện Kon Plông thành 2 huyện: Kon Plông và Kon Rẫy. 
Huyện Kon Plông có 136.160ha diện tích tự nhiên và 17.967 nhân 
khẩu, gồm 6 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Đăk Ring, 
Ngọc Tem, Măng Bút, Măng Cành, Pờ Ê và xã Hiếu. Huyện Kon 
Rẫy có 88.660ha diện tích tự nhiên và 20.992 nhân khẩu, gồm 6 
đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Tân Lập, Đăk Ruồng, Đăk 
Kôi, Đăk Pne, Đăk Tờ Re và thị trấn Kon Plông. Đổi tên thị trấn 
Kon Plông thuộc huyện Kon Rẫy thành thị trấn Đăk Rve. 

- Nghị định số 13/2004/NĐ-CP, ngày 08/01/2004 của Chính 
phủ về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Kon Tum và các 
huyện Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Kon Plông. Theo đó:  

+ Thành lập phường Trần Hưng Đạo thuộc thị xã Kon Tum trên 
cơ sở 590ha diện tích tự nhiên và 5.857 nhân khẩu của xã Hòa Bình. 

+ Thành lập phường Ngô Mây thuộc thị xã Kon Tum trên cơ sở 
550ha diện tích tự nhiên và 4.035 nhân khẩu của xã Vinh Quang. 

+ Thành lập phường Nguyễn Trãi thuộc thị xã Kon Tum trên cơ 
sở 600ha diện tích tự nhiên và 3.889 nhân khẩu của xã Đoàn Kết. 

+ Thành lập phường Trường Chinh thuộc thị xã Kon Tum trên 
cơ sở 196,68ha diện tích tự nhiên và 2.563 nhân khẩu của xã Đăk 
Blà, 244,20ha diện tích tự nhiên và 3.690 nhân khẩu của phường 
Thắng Lợi. 

+ Thành lập xã Đăk Tơ Lung thuộc huyện Kon Rẫy trên cơ sở 
12.420ha diện tích tự nhiên và 3.250 nhân khẩu của xã Đăk Ruồng. 

+ Thành lập xã Đăk Kan thuộc huyện Ngọc Hồi trên cơ sở 
8.790ha diện tích tự nhiên và 2.293 nhân khẩu của xã Đăk Xú, 
250ha diện tích tự nhiên và 635 nhân khẩu của xã Sa Loong. 

+ Thành lập xã Đăk Long thuộc huyện Kon Plông trên cơ sở 
13.555ha diện tích tự nhiên và 2.054 nhân khẩu của xã Măng Cành. 
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+ Thành lập xã Đăk Tăng thuộc huyện Kon Plông trên cơ sở 
12.100ha diện tích tự nhiên và 2.067 nhân khẩu của xã Măng Bút. 

+ Thành lập xã Đăk Nên thuộc huyện Kon Plông trên cơ sở 
12.973ha diện tích tự nhiên và 2.027 nhân khẩu của xã Đăk Ring. 

- Ngày 09/6/2005, Chính phủ ra Nghị định số 76/2005/NĐ-CP 
điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc huyện Đăk Tô 
và điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đăk Tô để thành lập 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum: thành lập mới ba xã: Đăk Rơ 
Nga, Đăk Trăm, Đăk Rơ Ông thuộc huyện Đăk Tô; Thành lập 
huyện Tu Mơ Rông trên cơ sở diện tích tự nhiên và nhân khẩu 
của huyện Đăk Tô. Sau khi thành lập, huyện Tu Mơ Rông có 11 
xã, gồm: Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Măng Ri, Ngọc Lây, Tê Xăng, Văn 
Xuôi, Ngọc Yêu, Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Na, Đăk Sao. 
Huyện Đăk Tô có 8 xã và 1 thị trấn, gồm: Diên Bình, Tân Cảnh, 
Kon Đào, Ngọc Tụ, Đăk Rơ Nga, Văn Lem, Đăk Trăm, Pô Kô và 
thị trấn Đăk Tô. 

- Ngày 09/6/2008, Chính phủ ra Nghị định số 74/2008/NĐ-CP 
về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc 
huyện Sa Thầy, huyện Đăk Tô, thị xã Kon Tum: Thành lập xã 
Đăk Năng thuộc thị xã Kon Tum trên cơ sở điều chỉnh 2.291,16ha 
diện tích tự nhiên và 3.210 nhân khẩu của xã Ia Chim. Điều chỉnh 
380ha diện tích tự nhiên của xã Pô Kô thuộc huyện Đăk Tô về xã 
Hơ Moong, huyện Sa Thầy; điều chỉnh 520ha diện tích tự nhiên, 
762 nhân khẩu của xã Pô Kô và 72ha diện tích tự nhiên, 1.263 
nhân khẩu của xã Diên Bình về thị trấn Đăk Tô thuộc huyện Đăk 
Tô; điều chỉnh 1.190ha diện tích tự nhiên và 654 nhân khẩu của 
xã Pô Kô về xã Diên Bình thuộc huyện Đăk Tô; điều chỉnh 645 
nhân khẩu của xã Sa Bình về xã Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy. 

- Ngày 10/4/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 15/NĐ-CP 
thành lập thành phố Kon Tum. Sau khi điều chỉnh địa giới 
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hành chính, thành phố Kon Tum có 43.204,3ha diện tích tự nhiên 
và 137.662 nhân khẩu, 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 
các phường: Duy Tân, Quang Trung, Ngô Mây, Trường Chinh, 
Thắng Lợi, Thống Nhất, Quyết Thắng, Nguyễn Trãi, Trần Hưng 
Đạo, Lê Lợi và các xã: Đăk Cấm, Đăk Blà, Chư Hreng, Đăk Rơ 
Wa, Hoà Bình, Đoàn Kết, Ia Chim, Vinh Quang, Kroong, Ngọc 
Bay và Đăk Năng. 

- Ngày 20/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 126 về 
việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 2 xã thuộc 
huyện Đăk Hà là xã Đăk Long và xã Đăk Ngọc. Xã Đăk Ngọc 
thành lập trên cơ sở điều chỉnh 1.604,69ha diện tích tự nhiên, 635 
nhân khẩu của xã Ngọc Wang; 1.270ha diện tích tự nhiên, 1.246 
nhân khẩu của xã Đăk Ui và 1.042,7ha diện tích tự nhiên, 2.391 
nhân khẩu của thị trấn Đăk Hà với 3.917,39ha diện tích tự nhiên 
và 4.272 nhân khẩu. Xã Đăk Long trên cơ sở điều chỉnh 3.000ha 
diện tích tự nhiên, 3.125 nhân khẩu của xã Đăk Hring và 2.800ha 
diện tích tự nhiên, 1.276 nhân khẩu của xã Đăk Pxy với 5.800ha 
diện tích tự nhiên và 4.401 nhân khẩu.  

- Ngày 11/3/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị 
quyết số 890/NQ-UBTVQH13, điều chỉnh địa giới hành chính 
huyện Sa Thầy để thành lập huyện Ia H'Drai thuộc tỉnh Kon Tum. 
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Ia H'Drai có diện 
tích tự nhiên 98.021,81ha, dân số 11.644 người, gồm ba xã là: Ia 
Tơi, Ia Dom, Ia Đal. Huyện Sa Thầy có 143.522,3ha diện tích tự 
nhiên, 42.703 nhân khẩu và 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị 
trấn Sa Thầy và 10 xã là Hơ Moong, Mô Rai, Rờ Kơi, Sa Bình, Sa 
Nghĩa, Sa Nhơn, Sa Sơn, Ya Ly, Ya Tăng, Ya Xiêr.  

Qua quá trình chia tách, sáp nhập, hiện nay (năm 2018) tỉnh 
Kon Tum có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (1 thành phố và 9 
huyện), gồm: thành phố Kon Tum, các huyện Sa Thầy, Ia H'Drai, 
Kon Rẫy, Kon Plông, Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, 
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Đăk Glei; có 102 đơn vị hành chính cấp xã (86 xã, 6 thị trấn, 10 
phường). Tỉnh lỵ đóng tại thành phố Kon Tum.  

  II. ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 

Tỉnh Kon Tum có diện tích tự nhiên theo Quyết định của Quốc 
hội khoá VIII là 13.0001km2. Phần lớn lãnh thổ nằm ở phía Tây 
Trường Sơn, địa hình có hướng thấp dần từ bắc xuống nam. Nhìn 
chung địa hình rất đa dạng: đồi núi, cao nguyên và vùng thung 
lũng xen kẽ nhau. Đồi núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn nên 
địa hình chủ yếu là vùng cao đất dốc, đồi núi chia cắt mạnh, có 
xen lẫn những vùng đất bằng. Phía bắc của tỉnh là địa hình của 
những dãy núi có độ cao tuyệt đối 1.500-2.500m so với mặt biển, 
bao gồm hàng loạt các đỉnh núi cao như Ngọc Linh (2.598m), Ngọc 
Niay (2.259m), Ngọc Kring (2.025m). Phía nam tỉnh có địa hình núi 
thấp vòng quanh thị xã và cao dần ra xung quanh, từ phía nam Đăk 
Tô qua Sa Thầy về hướng Bắc - Nam thị xã đến Kon Plông. 

Xen lẫn giữa những vùng núi cao, núi thấp là những vùng 
thung lũng hẹp, có cả những vùng bình nguyên tương đối bằng 
phẳng. Thành phố Kon Tum là một thung lũng khá bằng phẳng và 
rộng lớn, có độ cao trung bình 520-530m. 

Khí hậu tỉnh Kon Tum về cơ bản là khí hậu nhiệt đới gió 
mùa cao nguyên. Do địa hình bị chia cắt phức tạp nên đã tạo ra 
sự phân hoá mạnh mẽ của khí hậu giữa các vùng địa lý trong 
tỉnh và sự khác biệt với khí hậu miền duyên hải Trung Bộ và 
các tỉnh Tây Nguyên. Ngay trong tỉnh cũng có sự đa dạng về 
khí hậu giữa các vùng và tiểu vùng. Trong cùng một thời điểm, 
khi ở khu vực núi Ngọc Linh có khí hậu mát lạnh, thì ở vùng 

_______________ 

1. Thực tế là 9.661,7km2 (Theo Chi cục Thống kê tỉnh Kon Tum: Kon Tum - 
10 năm xây dựng và phát triển, Kon Tum, 2000).       
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thành phố Kon Tum và huyện Sa Thầy lại có khí hậu nóng bức 
hơn. Nhìn chung khí hậu tỉnh Kon Tum chia thành hai mùa: 
mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 
10 (dương lịch), mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 
Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm là 230C. Lượng mưa 
trung bình là 1.780mm. Biên độ dao động nhiệt độ bình quân 
trong năm là 5,20C. Diễn biến thời tiết của tỉnh Kon Tum cũng 
có nhiều nét đặc trưng riêng biệt. Mùa đông khô và ít lạnh, mùa 
hè ẩm ướt và dịu mát, không có gió bão lớn, sương muối nhẹ, 
tương đối dễ chịu với con người và thuận lợi cho việc phát triển 
cây trồng và vật nuôi. 

Đất đai của tỉnh Kon Tum bao gồm nhiều loại trên nền đá mẹ 
granit, giơrai, bazan, với tích tụ phù sa sông suối, nhiều mùn tơi 
xốp. Đất feralit phổ biến ở Kon Tum có nhiều loại: đất feralit nâu 
vàng, vàng xám và đất feralit nâu đỏ, phân bố trên các vùng khác 
nhau. Trong các loại đất đỏ, đất feralit nâu đỏ phát triển trên đá 
bazan không nhiều, nhưng có độ phì tự nhiên cao, phân bố nhiều 
trên những vùng đồng bằng rộng, thích hợp cho việc trồng trọt các 
loại cây công nghiệp dài ngày như cao su, cà phê… Đất xám phát 
triển trên đá granit nằm rải rác dọc theo các thung lũng dọc các 
sông Krông Pô Kô, Đăk Bla, Đăk Pxy, H'drây, Đăk Pne và nhiều 
suối lớn nhỏ…, thích hợp cho việc gieo trồng các loại cây hoa màu, 
đậu, đỗ…, đem lại năng suất khá cao. 

Đất lâm nghiệp hiện có 920.000ha. Trong đó diện tích rừng 
chiếm trên 614.000ha với độ che phủ khoảng trên 60%. Kon Tum 
là tỉnh có thế mạnh lớn từ rừng.  

Rừng Kon Tum rất đa dạng, phong phú về động, thực vật 
quý hiếm, hiện có trên 1.200 loài thực vật bậc cao có mặt tại các 
khu rừng trong tỉnh Kon Tum, trong đó có nhiều loại cây gỗ 
quý như: trắc, cẩm lai, giáng hương, kàte, gụ, bạch trùng, thông 
tre...; nhiều lâm sản quý khác như trầm kỳ, nhựa thông, dầu rái, 
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chai cục, mây, song, các loại lá làm men rượu, cây làm nước xá 
xị,... Động vật ở rừng Kon Tum qua điều tra bước đầu đã phát 
hiện có gần 100 loài thú, 350 loài chim, nhóm ếch nhái và bò sát, 
chiếm 1/6 số loài có tên trong danh sách đỏ Việt Nam như: bò 
rừng, bò tót, hoẵng, trâu rừng, nai trâu, nai cà tông, sóc bay, 
công, trĩ sao, gà tiền đỏ mặt1... 

Núi rừng tỉnh Kon Tum có nhiều dược liệu quý như mật 
ong, gạc nai, nhung hươu, quế vàng đắng, sa nhân, hạt ươi, hà 
thủ ô và rất nhiều loại cây thuốc dân gian cổ truyền độc đáo. 
Đặc biệt là sâm Ngọc Linh (Vinapanax) có giá trị dinh dưỡng 
cao, đây là đặc sản nổi tiếng chỉ có ở vùng núi Ngọc Linh. 

Rừng và nguồn tài nguyên động, thực vật ở tỉnh Kon Tum 
không chỉ là của địa phương, quốc gia mà còn là tài nguyên quý 
hiếm của thế giới. Đây chính là nguồn gien bảo đảm tính đa dạng 
sinh học, làm cơ sở cho việc tạo ra các giống vật nuôi, cây trồng 
phục vụ cho đời sống con người trong hiện tại cũng như trong 
tương lai. Ngoài ra nó còn là đối tượng phục vụ cho nghiên cứu 
khoa học, tham quan và du lịch. 

Dưới lòng đất của tỉnh Kon Tum cũng có nhiều loại khoáng 
sản quý như quặng sắt, quặng bôxít (cùng với kim loại quý là 
vàng gốc và vàng sa khoáng), các loại đá quý, nước khoáng, v.v., 
được phân bố khá rộng. 

Các khoáng sản phi kim loại rất dồi dào như: đá, cát, sỏi, sét 
làm gạch ngói, sét cao lanh, sét địa tônít, quặng bôxít, có trữ lượng 
lớn ở nhiều vùng trong tỉnh. 

Hệ thống sông suối lớn nhỏ trong tỉnh hình thành mạng lưới 
dày đặc và có hướng chảy khác nhau. Do đặc điểm độ cao, sông 
_______________ 

1. Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường tỉnh Kon Tum: Thông tin khoa 
học công nghệ và môi trường, số 2-1996. 
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suối ở đây là nơi bắt nguồn và chảy về nhiều hướng: phía đông đổ 
về Quảng Ngãi hoặc xuyên qua huyện KBang, An Khê đổ về Bình 
Định; phía bắc chảy về Quảng Nam - Đà Nẵng, qua sông Thu Bồn 
được bắt nguồn từ chân đỉnh Ngọc Linh và chảy ra biển; phía nam 
và tây nam qua Đông Bắc Campuchia và Nam Lào đổ về sông Mê 
Kông. Độ cao địa hình đầu nguồn sông suối là những yếu tố tự 
nhiên cực kỳ quan trọng của tỉnh Kon Tum. Những con sông lớn 
như Pô Kô, Đăk Bla, Đăkre, Kon Xlak, Măng Cành... đều có nhiều 
thác, nhiều dòng suối cũng có thác, đây là tiềm năng thuỷ điện to 
lớn, là điều kiện để xây dựng nhiều công trình thủy điện như Ya 
Ly, Plei Krông, Sê San,.... 

Bên cạnh hệ thống sông suối, tỉnh Kon Tum còn có rất nhiều 
hồ lớn nhỏ, như hồ Ia Chiêm rộng 92 ha, hồ Ia Pốt rộng 109 ha, hồ 
Đăk Cấm rộng 96ha. 

Sông suối và ao hồ ở tỉnh Kon Tum chẳng những là nguồn 
thuỷ lợi, thuỷ điện dồi dào mà còn là điều kiện để phát triển việc 
nuôi trồng các loại thuỷ sản. Chúng len lỏi với địa hình rừng núi 
tạo cho tỉnh Kon Tum một cảnh quan kỳ diệu của thiên nhiên 
hùng vĩ. Sông suối, rừng núi trên mặt đất che giữ, tiềm ẩn trong 
lòng đất tỉnh Kon Tum một hệ thống nước ngầm, nhiều nguồn 
nước nóng, có suối nóng đến 550C như suối Ramphia, suối 
Konnit..., là nguồn nước nóng tự nhiên chứa rất nhiều khoáng 
chất có tác dụng chữa bệnh, dưỡng sinh hiệu quả. 

Nằm ở vị trí chiến lược ngã ba Đông Dương, nơi có các trục 
đường giao thông giao lưu của ba nước Việt Nam - Lào - 
Campuchia, tỉnh Kon Tum có khoảng 650km đường ranh giới, 
trong đó đường biên giới quốc gia là 292,522km. Do địa thế rừng 
núi hiểm trở nên giao thông đi lại ở tỉnh Kon Tum có nhiều khó 
khăn. Toàn tỉnh có ba tuyến quốc lộ lớn và mạng lưới các đường 
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liên huyện, liên xã. Quốc lộ 14 (hiện nay là một phần của tuyến 
đường Hồ Chí Minh), con đường chiến lược Trường Sơn, chạy từ 
thành phố Đà Nẵng, qua các huyện Đăk Glei - Ngọc Hồi - Đăk Tô - 
Đăk Hà - thành phố Kon Tum về Plei Ku qua Buôn Ma Thuột 
xuống Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, qua thị xã Thủ Dầu Một vào 
Thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn chạy qua tỉnh Kon Tum dài gần 
200km, là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng của tỉnh, nối 
liền hầu hết thị trấn ở các huyện với khu trung tâm kinh tế - chính 
trị - văn hoá của tỉnh. Quốc lộ 24 từ thành phố Kon Tum qua huyện 
Kon Plông xuống Ba Tơ về ngã ba Thạch Trụ (Quảng Ngãi) dài 
164km. Quốc lộ 40 (đường 18) bắt đầu từ ngã tư Plei Kần (Ngọc Hồi 
- Kon Tum) đi thị xã Áttapư (Lào) dài 132km, là đầu mối giao thông 
giao thương quan trọng không chỉ của Kon Tum với các tỉnh Nam 
Lào và Đông Bắc Campuchia, mà còn là đầu mối giao thương của 
nước ta với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Nơi đây có cửa 
khẩu quốc tế Bờ Y nằm ở ngã ba Đông Dương (thuộc huyện Ngọc 
Hồi) mở ra nhiều triển vọng trong giao lưu quốc tế. Ngoài ra còn rất 
nhiều đường ngang (chủ yếu là đường đất hoặc rải đá cấp phối) 
chạy quanh co len lỏi, cheo leo giữa các dãy núi cao, rừng rậm hiểm 
trở có nhiều đèo dốc, là hệ thống nhánh xương cá nối các quốc lộ, 
tỉnh lộ đến các huyện, các xã trong tỉnh. Mạng lưới đường giao 
thông nông thôn là cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong sự 
nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Giao lưu đường hàng không ở Kon Tum được thực hiện thông 
qua sân bay Plei Ku (tỉnh Gia Lai) cách thành phố Kon Tum 45km. 

Nằm trên địa bàn chiến lược khu vực Tây Nguyên, nơi có ngã 
ba Đông Dương, gắn chặt với các đặc trưng về địa lý, tự nhiên tạo 
cho tỉnh Kon Tum tầm quan trọng chiến lược cả về chính trị, kinh 
tế và an ninh quốc phòng. 
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III. DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Đặc điểm dân cư 

Cư dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đến nay đã trải qua quá 
trình lịch sử đầy biến động, trong đó có sự thiên di và hòa 
huyết giữa các dòng tộc người với nhau để đưa đến một hậu 
duệ cộng đồng các dân tộc chung sống tình nghĩa bên nhau 
trong tỉnh Kon Tum. 

Qua tìm hiểu, nghiên cứu những địa danh, các dấu tích di 
chỉ khảo cổ, những yếu tố văn hoá cổ xưa còn tồn tại trong đời 
sống của cư dân hay trong lòng đất, các nhà khoa học xã hội về 
dân tộc học, nhân chủng học, khảo cổ học đều cho rằng: trên 
vùng đất Kon Tum cũng như ở cả Tây Nguyên từ ngàn xưa đã 
có người nguyên thuỷ sinh sống. Thực tế từ kết quả khai quật di 
chỉ Lung Leng (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) năm 2001 cho 
thấy: Cư dân nơi đây đã trải qua các giai đoạn phát triển cơ bản 
của lịch sử: từ thời đại đá cũ đến thời đại đá mới, qua thời đại 
kim khí, thậm chí cả vết tích khảo cổ học thời kỳ quân chủ1. 
Điều đó là cơ sở để công nhận rằng, đây là một vùng đất sớm có 
sự khai phá của con người và trong tiến trình phát triển văn 
hoá, đây là một vùng đất đầy năng động, sáng tạo và có mối 
giao lưu rộng mở2. Lớp cư dân tại chỗ đầu tiên ở Kon Tum được 
giả định là giống người tóc quăn, vóc dáng lùn, da đen thuộc 
đại chủng Ôxtraloit, nay không còn nữa, họ chỉ còn để lại 
những vết tích nhân chủng trên những người dân tộc thiểu số 
tại chỗ trong tỉnh Kon Tum3. 

Hiện nay, tỉnh Kon Tum là nơi hội tụ nhiều thành phần dân 
_______________ 

1, 2. Nguyễn Khắc Sử:“Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di chỉ Lung Leng 
(Kon Tum) năm 2001”.   

3. Nguyễn Khắc Sử: Nghiên cứu thời kỳ tiền sử Kon Tum. 
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tộc bao gồm: Xơ Đăng1, Bana, Giẻ - Triêng, Giarai, Brâu, Rơ Mâm, 
Hrê, Kinh và một số dân tộc thiểu số khác từ miền núi các tỉnh 
phía bắc nước ta mới di cư đến sau này. 

Dân số tỉnh Kon Tum đến cuối ngày 31/12/2017 có 520.048 người, 
trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số địa phương (Xơ Đăng, Bana, 
Giẻ - Triêng, Giarai, Brâu, Rơ Mâm, Hrê) có 257.066 người (chiếm 
gần 49,44%), người Kinh có 246.103 người (chiếm tỷ lệ gần 47,33%), 
các dân tộc khác có 16.879 người (chiếm tỷ lệ gần 3,23%)2.  

Trong cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Kon Tum, người Kinh 
thuộc hệ ngôn ngữ Việt - Mường, người Giarai thuộc hệ ngôn ngữ 
Malayo - Polynesien, các dân tộc Xơ Đăng, Bana, Giẻ - Triêng, 
Brâu, Rơ Mâm đều thuộc ngữ hệ Môn - Khmer. 

Dân tộc Xơ Đăng có nhiều nhóm địa phương gồm Xơteng 
(H,đang), Tơ Đrá, Mơ Nâm, Hà Lăng, Cà Dong, Châu, Ta Trẽ (Ta 
Trĩ), đây là dân tộc có số lượng dân cư đông nhất trong các dân tộc 
thiểu số của tỉnh Kon Tum với 128.617 người, chiếm tỷ lệ 24,69% 
dân số tỉnh3. Dân tộc Xơ Đăng với nhiều nhóm địa phương cư trú 
chủ yếu ở Kon Tum và Quảng Nam. Ở Kon Tum, người Xơ Đăng 
có mặt chủ yếu ở các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, phía 
đông huyện Đăk Glei (H30 cũ), Kon Rẫy, Kon Plông, một nhóm 
nhỏ ở huyện Ngọc Hồi. 

Dân tộc Bana có các nhóm địa phương với nhiều tên gọi khác 
nhau như: Gơlar, Tô Lô, Giơ Lâng (Y Lăng), Rơ Ngao, Krem, Roh, 
Conkđê, Alacông, Kpăn công, Bơ Nâm. Người Bana cư trú trên 
một địa bàn rộng từ phía đông nam tỉnh Kon Tum đến các huyện 
phía đông tỉnh Gia Lai (Mang Yang, An Khê, Kbang...), mở rộng 

_______________ 

1. Còn gọi là Xê Đăng. 
2, 3. Số liệu dân số toàn tỉnh chia theo dân tộc được tính đến ngày 

31/12/2017 - Theo Niên giám thống kê tỉnh Kon Tum năm 2017 của Cục Thống 
kê tỉnh Kon Tum.  
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xuống miền tây các tỉnh Bình Định và Phú Yên. Ở tỉnh Kon Tum, 
cộng đồng người Bana có 65.902 người, chiếm tỷ lệ 12,67% số dân 
trong tỉnh, sống tập trung tại khu vực thành phố Kon Tum và hai 
huyện Kon Rẫy và Đăk Hà. 

Dân tộc Giẻ - Triêng cũng có nhiều nhóm địa phương như: 
Đgiéh, Tareh, Giang Rẫy, Pin, Triêng, Treng, Tarieeng, Ve (Veh), 
Lave, Catang, cư trú chủ yếu ở các huyện phía tây tỉnh Quảng 
Nam đến phía bắc tỉnh Kon Tum (thuộc các huyện Đăk Glei, Ngọc 
Hồi). Dân tộc Giẻ - Triêng chủ yếu là người Giẻ và người Triêng có 
chung các đặc trưng tương đồng về ngôn ngữ, văn hoá... đã hợp 
thành khối cộng đồng dân tộc Giẻ - Triêng, sống tập trung ở phía 
nam huyện Đăk Glei và phía bắc huyện Ngọc Hồi. Ngoài ra một 
số ít sống ở các huyện Đăk Tô và thành phố Kon Tum. Cộng đồng 
dân tộc Giẻ - Triêng ở tỉnh Kon Tum  có  37.964 người, chiếm tỷ lệ 
7,48% số dân trong tỉnh. 

Dân tộc Giarai cũng có nhiều nhóm địa phương như: Giơ Rai, 
Tơ Bua, Chơ Rai, Hơ Ban, H,đrung, Chỏ, Arap..., cư trú chủ yếu ở 
ba tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk. Riêng ở Kon Tum, cộng đồng 
dân tộc Giarai có 24.977 người, chiếm tỷ lệ 4,8% số dân trong tỉnh, 
sống tập trung ở phía tây khu vực thành phố Kon Tum và huyện 
Sa Thầy. 

Brâu và Rơ Mâm là hai dân tộc có số dân tương đối ít trong 
tỉnh Kon Tum. Cộng đồng người Brâu có 485 người, chiếm tỷ 
lệ 0,93%; cộng đồng Rơ Mâm có 583 người, chiếm tỷ lệ 0,11%. 
Đây cũng là hai dân tộc duy nhất chỉ có mặt ở tỉnh Kon Tum. 
Hiện nay người Rơ Mâm định cư ở làng Le, xã Mô Rai, huyện 
Sa Thầy; người Brâu định cư ở làng Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện 
Ngọc Hồi. Đây là hai dân tộc đã và đang nhận được sự quan 
tâm ưu đãi đặc biệt của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội.  

Người Hrê có 3.859 người, chiếm tỷ lệ 0,74% số dân trong tỉnh. 
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2. Đặc điểm kinh tế truyền thống 

Các dân tộc Bana, Xơ Đăng, Giẻ - Triêng, Giarai, Brâu, Rơ 
Mâm, Hrê là những nhóm cư dân tại chỗ đã sinh sống và phát 
triển lâu đời trên vùng đất rừng Kon Tum. Nếu trước đây đời 
sống kinh tế còn mang nặng tính “tự cung tự cấp” với cơ cấu xã 
hội khép kín thì nay cư dân địa phương đã và đang từng bước 
định canh, định cư, phát triển đời sống kinh tế gắn với giao đất, 
giao rừng. 

Đặc trưng phương thức canh tác phổ biến trước đây của các cư 
dân tại chỗ ở tỉnh Kon Tum là phát - đốt - chọc - tỉa, gieo trồng lúa, 
bắp, sắn, khoai, đậu... 

Đồng bào sinh sống chủ yếu bằng nương rẫy. Nương rẫy được 
sử dụng theo một chu kỳ khép kín. Mỗi mảnh đất chỉ sản xuất 
được vài năm, sau đó lại bỏ hoang khoảng mười năm. Đây chính 
là nguyên nhân chủ yếu đưa đến lối sống du canh, du cư duy trì 
và kéo dài trong nhiều thời gian. Nương rẫy được canh tác chủ 
yếu bằng những công cụ thô sơ, ban đầu phổ biến là dùng gậy 
chọc lỗ, về sau mới dùng cuốc, niếc. Số đông các dân tộc Xơ Đăng, 
Bana, Giẻ - Triêng, Giarai... ở nhiều nơi đã biết làm vườn và ruộng 
lúa nước. Ở những nơi đó, đồng bào đã biết sử dụng các công cụ 
cuốc, cày và những kỹ thuật nông nghiệp tiến bộ như cuốc đất 
làm ải, phương pháp làm cỏ... nên năng suất thu hoạch cao hơn so 
với những nơi canh tác ở nương rẫy. 

Trong thu hoạch đối với lúa gieo trồng trên nương rẫy cũng 
như ruộng lúa nước, trước đây vẫn phổ biến hình thức tuốt lúa 
bằng tay, về sau liềm, hái mới được đồng bào sử dụng làm 
phương tiện sản xuất chính. 

Chăn nuôi vẫn còn mối quan hệ gắn với trồng trọt. Đồng 
bào thường chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm như: trâu, bò, gà, 
heo, dê... theo phương thức thả rông gần nơi cư trú hay trong 
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rừng. Ở những nơi sớm sản xuất lúa nước, đồng bào đã biết 
dùng trâu quần nhuyễn mảnh ruộng để cấy lúa nhưng vẫn ít 
dùng trâu để cày, bừa bởi trâu bò đối với đồng bào dân tộc là 
tài sản quý, thường dùng để làm vật trao đổi và lễ vật để cúng 
trời (cúng Giàng). 

Ở làng của một số các dân tộc trước đây có thuần dưỡng voi 
(chủ yếu là vùng người Giarai) nhưng nay hầu như vắng bóng. Từ 
xa xưa, người Bana, Giarai, Xơ Đăng đã nuôi ngựa và dùng ngựa 
phổ biến trong săn bắn, vận tải..., nay việc nuôi ngựa vẫn còn tồn 
tại nhưng kém phát triển. 

Các hoạt động săn bắn và hái lượm vẫn còn có vai trò nhất 
định trong đời sống kinh tế của các gia đình. Nghề săn bắn phát 
triển, phổ biến ở hầu hết các dân tộc. Săn bắn không chỉ nhằm 
mục đích bảo vệ mùa màng, tạo ra nguồn thực phẩm mà còn là 
yêu cầu luyện tập của “xã hội thượng võ” của đồng bào các dân 
tộc bao đời truyền lại, nối tiếp nhau. Nghề hái lượm vẫn còn tồn 
tại. Sản phẩm của hái lượm chủ yếu được thu nhặt từ nguồn lâm, 
thổ sản sẵn có của núi rừng, nhằm bổ sung cho nhu cầu cuộc sống 
thường ngày chứ không phải là nhân tố trụ cột trong đời sống 
kinh tế gia đình và cộng đồng. 

Nghề nuôi cá trước đây ở nhiều dân tộc không có, chỉ xuất 
hiện ở người Giẻ - Triêng và một số nhóm cư dân khác với hình 
thức đánh bắt cá tập thể ở những con nước gần làng. Hình thức 
này không chỉ là hoạt động kinh tế mà còn là những ngày vui của 
cả cộng đồng làng. Nghề nuôi cá trong ao hồ ở các cư dân sau này 
có phát triển nhưng rất chậm chạp. 

Đặc biệt, phổ biến chung với tất cả cư dân tại chỗ ở Kon Tum 
là nghề thủ công truyền thống với các loại hình: đan lát, dệt, mộc, 
rèn, làm đồ gốm... Với người Xơ Đăng, nghề dệt, nghề gốm, nghề 
rèn có bước phát triển khá. Người Giẻ - Triêng đã có nghề làm 
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gốm từ lâu nhưng kỹ thuật còn thô sơ mà phát triển hơn cả là 
nghề đan lát và dệt vải. Người Bana cũng phát triển chủ yếu các 
nghề đan lát, dệt vải, làm đồ rèn... Với người Giarai, dệt vải là 
nghề phát triển nhất, những sản phẩm làm ra được nhiều người 
ưa chuộng. Các dân tộc Brâu, Rơ Mâm có nghề thủ công kém phát 
triển, người Rơ Mâm có phát triển hơn về nghề dệt nhưng nay có 
chiều hướng giảm dần. 

Hàng hoá - sản phẩm của thủ công nghiệp và các ngành kinh 
tế khác được trao đổi giữa các làng với nhau, giữa các cư dân 
trong cùng khu vực, giữa đồng bào các dân tộc trong tỉnh với 
đồng bào dân tộc ngoài tỉnh. Song hàng hóa mới chỉ đóng vai trò 
trao đổi nhỏ lẻ chứ chưa đủ sức phát triển mạnh để hình thành 
một thị trường kinh tế hàng hóa rộng lớn. Ở Kon Tum từ xa xưa 
cũng không thấy các loại tiền, không có dấu vết tiền tệ, kể cả các 
loại tiền bằng vỏ ốc hay tiền vòng đá... để làm chức năng trao đổi 
thay cho sản phẩm hàng hóa. Mãi sau này khi đồng tiền với giá trị 
mua bán trao đổi được phổ biến rộng rãi thì cộng đồng xã, làng, 
đồng bào các dân tộc mới chính thức sử dụng. 

Đặc điểm lớn trong nền kinh tế cổ truyền là công cụ sản xuất 
thô sơ, phương thức sản xuất đơn giản, đời sống thấp kém, khó 
khăn nhưng việc tiêu dùng, sử dụng các sản phẩm làm ra, nhất là 
lương thực và gia súc, gia cầm lại thiếu kế hoạch, thiếu tính toán 
và lãng phí, nền kinh tế còn mang nặng tính “tự cung, tự cấp”. 
Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây nên cảnh 
đói nghèo triền miên. 

3. Đặc điểm xã hội cổ truyền 

Đặc điểm nổi bật của cư dân các dân tộc tỉnh Kon Tum 
trong tổ chức xã hội cổ truyền là “làng”. Làng là từ gọi theo 
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tiếng phổ thông để chỉ một tổ chức xã hội duy nhất, phổ biến 
chung trong tất cả các cộng đồng dân tộc tại chỗ ở Kon Tum. 
Mỗi dân tộc có những tên gọi cụ thể riêng: dân tộc Bana gọi 
làng là “Kon”, dân tộc Giarai, dân tộc Xơ Đăng gọi làng là 
“Plơi”, “plei”, dân tộc Brâu gọi làng là “Đê”, còn dân tộc Rơ 
Mâm gọi làng là “Srúc”... Làng là một tổ chức xã hội có kết cấu 
chặt chẽ. Mặc dù đã trải qua quá trình lịch sử đầy biến động với 
các cuộc chiến tranh loạn lạc, nhưng diện mạo làng cổ truyền 
vẫn được duy trì khá phổ biến và đậm nét. Đây là một đơn vị 
còn mang dấu ấn ”công xã nông thôn” gắn với nhiều chức năng 
trong đời sống xã hội. 

Về thiết chế xã hội: “làng” là một tổ chức xã hội nhỏ nhất và 
cũng là duy nhất, vận hành theo cơ chế tự quản. Các nhà nghiên 
cứu thấy được ở vùng đồng bào Giarai xuất hiện hình thức 
“Tơring” bao gồm các nhóm địa phương với người cầm đầu là tù 
trưởng một vùng, nhưng cũng chỉ xuất hiện trong một thời gian 
rồi sau đó tan rã chứ không kèm theo một tổ chức hành chính rõ 
rệt. Sau này, khi xã hội phát triển trong một thể chế hành chính 
quốc gia, gắn với từng thời kỳ lịch sử khác nhau, trên làng còn có 
xã, tổng, huyện (quận), tỉnh..., song làng vẫn là tổ chức xã hội ở cơ 
sở gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc.  

Với tổ chức xã hội duy nhất đó, “già làng” được chọn là 
những người già cao tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, 
có đạo đức và uy tín trong cộng đồng làng. Trong phạm vi từng 
làng, mọi thành viên trong làng đều phải thuận theo sự chỉ dẫn 
của già làng. Các dân tộc có số lượng người đông như Xơ Đăng, 
Bana, Giẻ - Triêng, bên cạnh “già làng” còn có “hội đồng già làng” 
mà thành viên “hội đồng già làng” là những người đại diện cho 
các nóc, nhưng đứng đầu vẫn là “già làng”. 
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Tuy có những quyền uy nhất định nhưng già làng cũng như 
“hội đồng già làng” đều tuân thủ nguyên tắc chung của cộng 
đồng làng. Giữa già làng và các thành viên trong cộng đồng 
làng đều có những bình đẳng về quyền lợi. Dưới chế độ thực 
dân, đế quốc, sự phân hoá giai cấp diễn ra rất mạnh thì quyền 
bình đẳng đó không còn nữa. Địch lợi dụng và biến những 
người đứng đầu làng thành những “chủ làng” có riêng nhiều 
đặc quyền, đặc lợi, làm bù nhìn cho chúng, quay lưng lại với lợi 
ích chung của cộng đồng làng. 

Từ xa xưa, mọi thành viên trong làng tuân thủ nguyên tắc 
phân phối bình quân, nhưng từ khi chế độ tư hữu xuất hiện, 
nguyên tắc phân phối này giảm dần. Trong làng có sự phân biệt 
giàu nghèo, tuy nhiên những đặc trưng cơ bản của nguyên tắc 
chung đó vẫn còn duy trì cho đến ngày nay. Các thành viên trong 
làng vẫn còn hình thức sở hữu chung về nương rẫy, ruộng vườn. 

Thường ngày, các cụm - hộ gia đình làm ăn và phát triển 
theo một quyền lợi về sở hữu riêng. Song, giữa các gia đình 
trong cùng một làng dù là thân thuộc hay không thân thuộc đều 
có sự tương trợ lẫn nhau về mọi phương diện. Không có một ai 
bị bỏ đói khi kho thóc của người khác còn đầy. Yếu tố tương trợ 
lẫn nhau này đến nay vẫn còn được bảo lưu nhưng có phần mờ 
nhạt đi nhiều. 

Làng thường là nơi chỉ tập trung những người đồng chủng, 
cùng cư trú trên một lãnh thổ nhất định được quy định một ranh 
giới không cụ thể. Mỗi làng có một vùng cư trú riêng. Giữa các 
làng thường cách nhau một quả núi, một con sông hoặc một khu 
rừng vô chủ. Trước đây, làng được bố trí thành một khu vực 
phòng thủ chung, có tường rào bao bọc bên ngoài rất kiên cố. Đêm 
đến thanh niên trai tráng thường ngủ lại ở nhà rông để canh gác 
bảo vệ làng. Trong làng thường xuyên diễn ra các hoạt động luyện 
tập võ nghệ, chiến đấu và săn bắn. Vì thế tinh thần thượng võ 
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trong cộng đồng làng được phát huy cao độ và được lưu truyền 
qua nhiều thế hệ. Yếu tố này ngày nay đã mờ nhạt nhiều. 

Về văn hoá: Văn hoá các dân tộc ở tỉnh Kon Tum là văn hoá 
“thống nhất trong đa dạng”.  

Đối với các dân tộc thiểu số tại chỗ, đặc trưng văn hoá được 
thể hiện qua những nội dung cơ bản sau:  

- Luật tục. Luật tục là những “tập quán pháp” truyền miệng 
được bảo lưu qua bao đời, đến nay vẫn còn phổ biến ở nhiều nơi. 
Trong hệ thống tự quản cổ truyền của xã hội cộng đồng làng, luật 
tục mang chức năng quản lý xã hội. Mọi hành xử của già làng và 
các thành viên cộng đồng làng đều tuân theo luật tục trên nguyên 
tắc bàn bạc dân chủ - tập trung dưới sự điều khiển của già làng. 
Luật tục đóng vai trò rất quan trọng để ổn định trật tự kỷ cương 
đối với toàn xã hội; đồng thời đó cũng chính là chất kết dính gắn 
bó mọi thành viên trong từng làng, từng địa phương. Ngày nay, 
dù luật định mang tính chất pháp quy của toàn xã hội được phổ 
biến rộng khắp, nhưng đi kèm bên cạnh những quy định chung, 
đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum vẫn còn bảo lưu nhiều nét về 
nội dung của những tập quán pháp giàu tính văn hoá truyền 
thống, tiến bộ, biểu hiện trong việc dàn xếp và hóa giải những bất 
đồng trong quan hệ xã hội. 

- Hệ thống lễ hội: đây là đặc trưng nổi bật trong đời sống văn 
hoá tinh thần của các dân tộc tỉnh Kon Tum được hình thành từ 
lâu đời trong lịch sử. Có 3 hệ thống lễ hội chính: 

+ Hệ thống lễ hội xung quanh vòng đời người bao gồm: lễ khi 
người phụ nữ có thai; lễ đặt tên, lễ thổi tai; lễ cúng đau ốm; lễ hỏi 
vợ (chồng); lễ cưới; lễ tang. 

+ Hệ thống lễ hội liên quan đến sự tồn tại và phát triển của 
cộng đồng bao gồm: Lễ - hội cúng bến nước; lễ - hội kiêng làng (lễ - 
hội Bon xởuk của dân tộc Brâu). 
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+ Hệ thống lễ - hội liên quan đến quá trình sinh trưởng của cây 
trồng bao gồm: lễ chọn đất làm rẫy; lễ phát rẫy; lễ đốt rẫy; lễ trỉa 
hạt (lúa, bắp); lễ cúng lúa mới; lễ thu hoạch lúa; lễ mở cửa kho lúa 
(cơm mới). 

- Văn học - nghệ thuật dân gian:  
Đồng bào các dân tộc ở tỉnh Kon Tum có một kho tàng văn 

nghệ dân gian hết sức phong phú, độc đáo bao gồm: văn học, âm 
nhạc, dân vũ, kiến trúc, điêu khắc... Hầu hết các dân tộc Bana, Xơ 
Đăng, Giẻ - Triêng, Giarai, Brâu, Rơ Mâm… đều rất thích ca hát, 
nhảy múa và tấu cồng chiêng. Sinh hoạt ca múa nhạc luôn gắn với 
cộng đồng qua các lễ hội hằng năm. Đồng bào dân tộc ở Kon Tum 
còn lưu giữ rất nhiều bộ cồng chiêng quý và nổi tiếng với tài nghệ 
sử dụng rất điêu luyện. Không gian văn hóa cồng chiêng của các 
dân tộc ở Kon Tum trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây 
Nguyên đã có sức thu hút và lan tỏa rộng lớn trên phạm vi toàn 
thế giới, được UNESSCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể 
đại diện của nhân loại.  

Đặc biệt ở các dân tộc, nhất là dân tộc Bana, trường ca và kể 
khan (H'Mon) là những món ăn tinh thần không thể thiếu ở mọi 
lứa tuổi được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Phổ biến chung ở đồng 
bào các dân tộc còn có những dàn nhạc tự tạo vừa giải trí, vừa 
đuổi chim thú, bảo vệ mùa màng. Những loại nhạc cụ dân gian 
như: đàn t,rưng, klôngput, tingning… đều rất nổi tiếng.  

Mảng điêu khắc dân gian thể hiện sự đồng nhất về ý thức khái 
niệm qua các tác phẩm của những nghệ nhân dân gian như: trang 
trí cầu thang nhà rông, cầu thang nhà ở, tượng nhà mồ, các cột găng 
hoặc cây nêu trong ngày hội. Đặc biệt là những tác phẩm điêu khắc 
tượng gỗ nổi tiếng phổ biến nhiều nhất là ở người Bana, Giarai. 

Kiến trúc văn hoá được thể hiện trong kiến trúc nhà ở tổng thể 
của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. Bên cạnh những mái nhà 
rông cao vút là những nếp nhà sàn quen thuộc thể hiện sắc thái 
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riêng của đồng bào các dân tộc, còn có những nhà thờ gỗ, nhà thờ 
gạch xây với kiến trúc hài hoà, thỉnh thoảng kết hợp với những kiến 
trúc phương Tây, kiến trúc chồng diêm theo kiểu người Kinh và 
kiến trúc nhà sàn dân tộc. 

 Tất cả những đặc trưng văn hoá đó đã tạo sức thu hút mãnh 
liệt và là một trong những tiềm năng về thế mạnh du lịch hấp dẫn 
đối với du khách đến Kon Tum tham quan và nghiên cứu. 

Bên cạnh những đặc trưng văn hoá đặc sắc ấy vẫn có nhiều hủ 
tục lạc hậu như: “săn máu”, “trả đầu”1… đã từng gây nên mối thù 
truyền kiếp. Trong quá trình phát triển của các dân tộc từ trước 
còn có tư tưởng dân tộc lớn mạnh muốn khuất phục, đồng hoá 
những dân tộc nhỏ yếu nên thường xuyên xảy ra những cuộc xâm 
lấn lãnh thổ, tàn sát lẫn nhau giữa các làng. Những yếu tố đó đã 
hạn chế khối đoàn kết cộng đồng các dân tộc, tạo cơ hội cho bọn 
đế quốc, thực dân và chính quyền tay sai bù nhìn lợi dụng, kích 
động chia rẽ dân tộc. 

Tuy nhiên đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum luôn có ý chí 
bất khuất, quật cường và tinh thần chung là yêu dân tộc, yêu nước 
- một nước Việt Nam thống nhất có tính tự chủ, tự cường, đấu 
tranh chống áp bức, thống trị, căm ghét kẻ thù xâm lược. Dưới chế 
độ cai trị của thực dân, đế quốc, đời sống đồng bào các dân tộc bị 
xáo động mạnh. Chính sách “ngu dân để trị”, “kỳ thị chủng tộc”, 
“kỳ thị tôn giáo”, “dùng người địa phương đánh người địa 
phương”, “chia để trị”… đã khoét sâu những mâu thuẫn, kích 
động, tạo điều kiện cho các hủ tục lạc hậu phát triển, gây chia rẽ 
giữa các dân tộc. Nhiều dân tộc chống lại chúng đã phải dời làng 

_______________ 

1. Trước kia, các hủ tục “săn máu”, “trả đầu” gây nên cảnh chém giết 
lẫn nhau trong cư dân, cho đến đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX, dưới sự vận 
động của các đồng chí cán bộ được Đảng phân công ở lại hoạt động tại địa 
bàn, các hủ tục này đã chấm dứt. 
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lên núi cao như một lãnh thổ biệt lập nhưng lúc nào cũng hướng 
về nước Việt Nam liền một dải. 

Từ ngày Tổ quốc thống nhất (năm 1975), hưởng ứng chủ 
trương của Đảng và Nhà nước, được sự quan tâm hỗ trợ nhiều mặt 
của Trung ương và các cấp chính quyền địa phương, đồng bào các 
dân tộc trong tỉnh đã an tâm định cư ngay tại quê hương mình. Các 
gia đình dời nhà từ sườn núi cao xuống vùng đất bằng, xây dựng 
làng mạc. Hình thái kinh tế “du canh du cư” từng bước bị phá bỏ, 
thay thế bằng hình thức “định canh định cư” gắn với sản xuất nông 
nghiệp, chăn nuôi, phát triển các ngành nghề thủ công và mọi mặt 
của đời sống văn hoá - xã hội. Đồng bào đã xóa bỏ dần các hủ tục 
lạc hậu; tôn tạo, phát triển, tiếp thu văn hoá nhân loại để làm giàu 
đẹp thêm kho tàng văn hóa của dân tộc mình. Đặc biệt trong nếp 
nghĩ của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ luôn khơi dậy ý thức 
quốc gia - dân tộc thống nhất trong một dân tộc - quốc gia Việt 
Nam. Từ đó mỗi người dân các dân tộc thiểu số tại chỗ Kon Tum đã 
ý thức về bản thân mình là thành viên của một làng, một vùng, một 
cộng đồng dân tộc và khẳng định chính mình là thành viên của một 
xã, một huyện, một tỉnh và trên hết là Tổ quốc Việt Nam thống nhất 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Bên cạnh thành phần cư dân các dân tộc thiểu số, hiện nay 
người Kinh là một thành phần dân tộc có số lượng cư dân khá 
đông (246.103 người), có trách nhiệm và có vai trò không nhỏ đối 
với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh. 

Lớp người Kinh đầu tiên chính thức lên cư trú tại Kon Tum 
vào khoảng giữa thế kỷ XIX. Thời kỳ này, triều đình Huế thực thi 
chính sách cấm đạo gắt gao nên một số đông người Kinh theo đạo 
Công giáo trong đó có các cha Bảo, cha Do tìm đường lên Kon 
Tum để lập nghiệp. Năm 1850, theo sự chỉ dẫn của linh mục 
Nguyễn Do (cha Do), cơ sở Công giáo đầu tiên được thành lập ở 
thị xã Kon Tum. Nhân cơ hội đó, số người Kinh đang lẩn tránh sự 
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truy nã của triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ đến Kon Tum lập 
nghiệp ngày càng đông. 

Từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, số người Kinh đến lập 
nghiệp ở Kon Tum ngày càng nhiều, lập nên các làng: Tân Hương 
(1847), Phương Nghĩa (1882), Phương Quý (1887), Phương Hoà 
(1892), Lương Khế (1927), Trung Lương (1914), Phụng Sơn (1924), 
Ngô Thạnh (1925), Ngô Trang (1925), Phước Cần (1927)1... 

Thời gian sau đó, số lượng người Kinh định cư ở Kon Tum 
ngày một tăng lên theo các hướng khác nhau. Thời thực dân Pháp 
đô hộ, nhiều công chức người Kinh lên Kon Tum làm việc, một số 
đi lập nghiệp, số khác do nhiều lý do khác nhau cũng lên đây sinh 
sống. Nhưng số lượng người Kinh tăng nhanh nhất trong vòng 40 
năm gần đây và nhất là sau ngày đất nước giải phóng (năm 1975), 
chiếm tỷ lệ gần 50% dân số toàn tỉnh. Người Kinh thường sinh 
sống quần tụ ở các thị xã, thị trấn, thị tứ, các trục đường giao 
thông, các khu dân cư của các xí nghiệp, công, nông, lâm trường. 
Cũng có những làng người Kinh ở cận kề các làng dân tộc thiểu số 
trong cùng một xã. Cũng có nơi cả xã mới thành lập đều là người 
Kinh dưới hình thức “vùng/xã kinh tế mới”. Ngoài ra còn có một 
bộ phận nhỏ những người Kinh sống xen kẽ với các làng dân tộc 
địa phương ở khắp mọi nơi trong tỉnh. 

Chung sống đoàn kết gắn bó với các dân tộc anh em trong 
tỉnh, người Kinh đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng vào 
quá trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh, quốc 
phòng trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với người Kinh, còn có một bộ phận các dân tộc thiểu số 
ở phía bắc đến theo phong trào di cư “kinh tế mới” từ sau giải 
phóng năm 1975 đến nay. 
_______________ 

1. Tạp chí Nam Phong, số 191, ngày 24/10/1933, tr.30.  
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Tỉnh Kon Tum ngày nay đã và đang là nơi hội tụ của nhiều 
thành phần cư dân. Mỗi thành phần cư dân tuy mang truyền thống 
và bản sắc văn hoá riêng nhưng đều có những điểm tương đồng, 
thống nhất - đó là sự “thống nhất trong đa dạng” trên mọi phương 
diện của đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... Tất cả đều 
hướng vào mục tiêu chung trong sự nghiệp xây dựng quê hương 
Kon Tum ngày càng giàu đẹp. 



Chương I 

TỔ CHỨC ĐẢNG CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN  
Ở KON TUM VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG  

CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA 
NĂM 1945 (1930-1945) 

I. KON TUM  TỪ KHI THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC ĐẾN 
NĂM 1945 

1. Thực dân Pháp đặt bộ máy cai trị ở Kon Tum 

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản thế giới phát 
triển ở tốc độ nhanh. Để tìm kiếm thị trường thuộc địa, thực dân 
Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược đến nhiều nơi trên thế giới. 
Năm 1858, Pháp đã nổ súng tấn công Đà Nẵng. Tiếp theo, chúng 
đánh chiếm Sài Gòn (năm 1859), buộc triều đình nhà Nguyễn phải 
ký Hòa ước Nhâm Tuất  (năm 1862) nhượng vùng lãnh thổ 3 tỉnh 
miền Đông (Biên Hòa, Gia Định, Định Tường) cho Pháp. Năm 
1867, thực dân Pháp chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây (Vĩnh Long, An 
Giang, Hà Tiên). Sáu tỉnh Nam Kỳ trở thành vùng lãnh thổ thuộc 
địa của Pháp. Dùng địa bàn này làm bàn đạp, quân Pháp tiến về 
phía Tây đánh chiếm Campuchia. Ngược dòng Mê Kông, chúng 
chiếm Lào và bắt đầu có phái bộ điều tra từ năm 1867 chuẩn bị 
đánh chiếm Tây Nguyên. Ngày 06/6/1884, bằng Hòa ước Giáp 
Thân, Việt Nam bị đặt dưới quyền đô hộ của thực dân Pháp.   

Từ năm 1888, thực dân Pháp đã gạt ảnh hưởng của triều 
Nguyễn ra khỏi đời sống chính trị Tây Nguyên. Năm 1893, Pháp 
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cử Phái bộ Odendhal làm nhiệm vụ khảo sát thực địa để quy 
hoạch  phục vụ cho triển khai chính sách cai trị. Ngày 16/10/1898, 
Khâm sứ Pháp ở Trung Kỳ là Boulloche đã đưa ra yêu sách chính 
trị đòi triều đình Huế phải để cho Pháp phụ trách các vấn đề 
chính trị, an ninh quốc phòng và kinh tế toàn vùng các dân tộc 
thiểu số ở Tây Nguyên. Trước áp lực mạnh mẽ về quân sự của 
Pháp, năm 1899, triều đình Huế buộc lòng phải nhượng bộ. Kể từ 
đó, toàn bộ vùng dân cư các dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây 
Nguyên, trong đó có Kon Tum đều thuộc quyền cai trị trực tiếp 
của thực dân Pháp. Để áp đặt bộ máy cai trị, thực dân Pháp triển 
khai nhiều chính sách rất thâm độc. 

 Về chính trị và quân sự: Thực dân Pháp cho rằng nắm được các 
dân tộc Bana, Giẻ - Triêng, Giarai, Xơ Đăng bằng cách mua chuộc, 
trấn áp là sẽ làm chủ được cả tỉnh Kon Tum và từ đó sẽ duy trì lâu 
dài, bền vững nền cai trị của chúng ở vùng này. Do đó, chúng đã 
áp dụng rất nhiều biện pháp đẩy cao lòng kỳ thị giữa người  dân 
tộc thiểu số và người Kinh. Chúng tăng cường thiết lập bộ máy cai 
trị ở Kon Tum từ tỉnh đến huyện, làng; ban bố những luật lệ nhằm 
ngăn cản mối quan hệ giữa người Kinh với người Thượng, giữa 
từng thành phần cư dân tại chỗ với nhau.  

Để chinh phục vùng đất tỉnh Kon Tum cũng như toàn vùng 
Tây Nguyên, quân viễn chinh Pháp đã mở nhiều chiến dịch quân 
sự, với pháo binh hỗ trợ bộ binh đi kèm, chúng gọi là chiến dịch 
càn quét “đánh giặc mọi”. Cuộc chiến rất ác liệt, chà đi xát lại 
nhiều lần, tiêu hao nhiều sinh lực. Năm 1910, chúng bắt đầu tổ 
chức đội quân dùng người tại chỗ (cả người Kinh và người dân tộc 
thiểu số) để đàn áp bất kỳ ai chống lại chúng. Tại Kon Tum, năm 
1911, đội quân này có 89 lính người Kinh, 29 lính người dân tộc 
thiểu số; năm 1914, phát triển lên 104 lính người Kinh, 140 lính 
người dân tộc thiểu số. Đến năm 1916, đội quân này ở Kon Tum 
đã lên tới 600 lính, được huy động đánh phá liên tục nhiều làng ở 
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phía bắc của tỉnh, buộc cư dân ở nhiều nơi lâm vào thế đường 
cùng phải ra quy thuận bọn cai trị Pháp. Tại những địa bàn xung 
yếu, thực dân Pháp lập đồn chốt đóng giữ như ở Đăk Tô, Kon 
Plông, Đăk Sút, Đăk Rú, Đăk Glei, Đăk Pét, Đăk Bung, Ngọc 
Năng,... do chúng trực tiếp kiểm soát dân cư từng làng.  

Thực dân Pháp sử dụng triệt để chính sách chia để trị. Chúng 
mua chuộc, lôi kéo một số già làng, tù trưởng theo chúng làm tay 
sai, dựng lên bộ máy cai quản các vùng dân tộc tại chỗ; dựng lên 
chủ làng, chánh phó tổng, huyện trưởng người Kinh làm tay sai 
cho chúng cai quản các vùng sinh sống của người Kinh; hình 
thành hệ thống bù nhìn, tay sai dưới quyền sai khiến của viên 
công sứ người Pháp. Trong vùng người Kinh ở thị xã Kon Tum, 
triều đình nhà Nguyễn lập đạo Kon Tum thay cho phủ do một 
viên quản đạo đứng đầu. Chúng châm ngòi xung đột, “bài” Kinh 
trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Bọn cai trị Pháp còn 
dùng cung cách đối xử phân biệt để kích động mâu thuẫn giữa các 
dân tộc như: biệt đãi dân tộc Giarai, khinh miệt các dân tộc khác 
sống ở cạnh kề. Chúng lập nên cái gọi là “Liên bang Bana” để 
chống lại dân tộc Xơ Đăng, dùng lực lượng của dân tộc này ức 
hiếp dân tộc kia, dùng người theo đạo chống lại người không theo 
đạo. Những vụ xung đột giữa các làng, giữa các thành phần cư 
dân, giữa các dân tộc nổ ra trong suốt thời kỳ chúng thôn tính tỉnh 
Kon Tum, đều có bàn tay chỉ huy vấy máu của thực dân Pháp. 

Liên tục dùng quân sự đàn áp, dùng thủ đoạn chính trị mua 
chuộc, từ Chiến tranh thế giới thứ nhất đến những năm 20 của thế 
kỷ XX, thực dân Pháp đã đặt được bộ máy cai trị ở tỉnh Kon Tum. 
Từ năm 1923, chúng tăng cường dùng chính sách chia nhỏ để dễ 
bề cai trị. Thực dân Pháp tách đại lý hành chính Buôn Ma Thuột 
(nguyên thuộc tỉnh Kon Tum) ra để lập tỉnh Đăk Lăk1; năm 1932, 

_______________ 

1. Nghị định toàn quyền ngày 02/7/1923, số 222 lập lại tỉnh Đăk Lăk cũ. 
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tách đại lý hành chính Plei Ku ra để lập tỉnh Plei Ku (địa bàn tỉnh 
Gia Lai hiện nay)1. Việc chia tách này còn nhằm củng cố bộ máy 
cai trị, sử dụng bọn tay sai tại chỗ tuân thủ nghiêm ngặt sự sai 
khiến của các viên công sứ người Pháp để cai quản nhân dân. Hệ 
thống kìm kẹp của chúng kết chặt giữa bộ máy quan lại, tổng, lý 
từ làng, huyện, đến tỉnh với bọn chỉ huy quân lính đồn trú ngày 
một tăng cường, làm cho đồng bào các dân tộc ở tỉnh Kon Tum bị 
gò ép, vây ráp trong vòng xiềng xích. 

Về kinh tế: Chúng thực hiện chính sách cướp bóc tài nguyên, 
chiếm đất, chiếm mọi nguồn lợi ở tỉnh Kon Tum, cho phép các bọn 
tư bản chiếm đất lập đồn điền. Bên cạnh đó, chúng thi hành chính 
sách xâu, thuế tàn nhẫn (thuế thân, thuế điền thổ, thuế voi, thuế 
đầu thú, xâu công ích, tư ích, phu đồn điền...) và chính sách hạn 
chế muối rất khắc nghiệt. Với chế độ xâu, thuế đó, thực dân Pháp 
đã biến người dân ở đây thành những “cu li” thường trực cho các 
công trường làm đường, khai thác tài nguyên của chúng. Thứ thuế 
dã man nhất đánh vào từng đầu người đàn ông dưới thời toàn 
quyền Paul Doumer (Pôn Đume) (1898) là thuế thân. Chúng đánh 
thuế thân tại Kon Tum nặng hơn nhiều so với các tỉnh đồng bằng. 
Mỗi người đàn ông từ 18 đến 60 tuổi, lúc đầu chúng bắt phải nộp 
hằng năm là 0,50 đồng hoặc 10kg gạo, sau tăng lên 2,50 đồng (gấp 
5 lần). Ở các vùng cao, vùng núi như Đăk Pét, Đăk Pao, Đăk Sút, 
chúng bắt nộp 25 hạt vàng2. Vì bị đàn áp dã man, bị bóc lột thậm 
tệ cùng cực liên tục trong thời gian quá dài, vào năm 1914, số 
người ở vùng núi phía bắc tỉnh ra đầu thú đã lên tới 14.588 người. 

_______________ 

1. Nghị định toàn quyền ngày 24/5/1932, số 227 và ngày 04/3/1933, số 
228 tách một bộ phận đất đai của tỉnh Kon Tum lập thành một tỉnh dân tộc 
thiểu số mới lấy tên là tỉnh Plei Ku. Tỉnh này bao gồm đại lý hành chính Plei 
Ku cũ. 

2. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Kon Tum: Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng 
sản Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kon Tum (sơ thảo lần thứ nhất), 1980, tr.14-16. 
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Hễ ai ra đầu thú, thực dân Pháp bắt phạt làm xâu 10 ngày hoặc 
phạt tiền một đồng và đóng thuế đầu thú.  

 Đến năm 1929, thực dân Pháp đã khai khẩn chiếm đất, trồng 
954ha cà phê. Cũng vào năm 1929, chúng tăng cường thuế đầu 
thú là 1 đồng hoặc 20kg gạo. Thuế ruộng đất, thuế phát rẫy, thuế 
nhà, thuế phạt vạ và nhiều thứ thuế vô lý khác cũng tăng lên. 
Tổng số thuế thu được ở tỉnh Kon Tum trong năm là 1.023.177 
đồng, trong đó thuế đinh chiếm tới 858.660 đồng.  Bên cạnh đó, 
mỗi năm người lao động bị bắt làm xâu ba, bốn tháng. Vào thời 
vụ đặc biệt, mỗi người phải đi xâu 20 ngày (gồm 10 ngày xâu 
công ích, 10 ngày xâu tư ích) tính cho mỗi tháng. Công việc làm 
xâu gian khổ vất vả như: chặt phá rừng, khai khẩn đất đai trồng 
cao su, cà phê, đào núi, lấp suối, bắc cầu, làm đường... Ngoài 
xâu, đồng bào phải chịu những gánh nặng chồng chất như các 
thứ “lao dịch” khác cho bọn chánh tổng, huyện, phải nộp các lễ 
vật, trâu, gà, gạo, heo... Chế độ xâu, thuế bóc lột tận xương tủy 
người dân là một trong những nguyên nhân chính làm đình trệ 
sản xuất, nghèo đói cơ cực đối với cư dân sinh sống ở tỉnh Kon 
Tum. Nhiều làng vào rừng đào củ mài, hái lá cây để sinh sống 
qua ngày, có làng có rất nhiều người chết đói, như Đăk Bung, 
Đăk Pét, Đăk Pao... 

Về văn hóa, xã hội: Thực dân Pháp thực hiện triệt để chính sách 
ngu dân ở tỉnh Kon Tum; không có người dân nào được hưởng 
chế độ giáo dục, có chăng là những lớp học dành cho con em tầng 
lớp làm tay sai cho chúng. Cả tỉnh Kon Tum, năm 1916, có 17 học 
sinh sau đó tăng lên 21, chủ yếu là người Kinh theo học; năm 1921, 
chúng mở trường sơ học, số học sinh năm đó tăng lên 112 người 
so với trước đó. Năm 1924, có hai lớp dạy tiếng Bana. Đến năm 
1927, trường sơ học được lập lại. Hơn 95% số dân ở tỉnh Kon Tum 
dưới chế độ thực dân, phong kiến đều không biết chữ. Núp dưới 
chiêu bài “bảo vệ và phát triển các chủng tộc Thượng”, “không 
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đụng chạm đến tập tục văn hóa tại chỗ”, thực dân Pháp đã duy trì 
và khuyến khích tái hiện những hủ tục lạc hậu cổ xưa, mê tín mị 
đoan, thần linh để mê hoặc đồng bào. Mọi sự giao lưu văn hóa 
giữa người Kinh, Giarai, Xơ Đăng, Bana, Giẻ - Triêng ở tỉnh Kon 
Tum với các tỉnh khác đều bị ngăn cấm. Chúng thực thi phát triển 
“tôn giáo hóa văn hóa” nhằm phân hóa, ru ngủ lực lượng có tinh 
thần yêu nước, yêu dân tộc mình. Hội thánh Bana ở tỉnh Kon Tum 
được Pháp thành lập rất sớm, từ năm 1851 đã là cơ sở xã hội để 
chống lại phong trào yêu nước và qua đó, hình thành tầng lớp làm 
tay sai cho chúng. 

Cả tỉnh Kon Tum, trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ 
nhất (1914-1918) chỉ có một thầy thuốc, một bà đỡ. Số đó chưa đủ 
phục vụ cho viên chức, binh lính Pháp ở tỉnh Kon Tum. Số người 
mắc bệnh, đau ốm rất nhiều. Năm 1926, số lượng bệnh nhân ở thị 
xã Kon Tum là 36.357 người; ở các nơi khác có  20.225 người 
không được chăm sóc điều trị. Tình trạng đó khiến cho tỷ lệ chết 
nhiều hơn tỷ lệ sinh. Hằng năm số trẻ em dưới 12 tháng tuổi chết 
chiếm tỷ lệ 1/4 số trẻ sinh ra. Dịch bệnh thường xuyên xảy ra. Các 
bệnh như sốt rét rừng, kiết lỵ, lao phổi, đậu mùa, phong, bướu cổ, 
dịch hạch... luôn đe dọa mạng sống cư dân, có năm cướp đi hàng 
trăm sinh mạng.  

2.  Nhân dân Kon Tum phản kháng lại ách thống trị của thực 
dân Pháp  

Dưới ách áp bức, bóc lột tàn nhẫn của chế độ thực dân, đời 
sống các thành phần cư dân ở tỉnh Kon Tum bần cùng, kiệt quệ. 
Song, cho dù bọn thực dân dùng đủ mọi chiêu bài để áp đặt ách 
cai trị, nhưng chúng luôn vấp phải sự đấu tranh liên tục của đồng 
bào Kon Tum khắp các vùng nông thôn, rừng núi.  

Ngay từ khi thực dân Pháp tổ chức phái đoàn tiến lên Kon 
Tum và vùng giáp ranh giữa Kon Tum và Lào đã vấp phải sự 
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chống trả quyết liệt của đồng bào ta. Tháng 12/1894, Phái bộ do 
Odendhal- quan binh khố xanh dẫn đầu làm nhiệm vụ khảo sát 
thực địa để quy hoạch  phục vụ cho triển khai chính sách cai trị đã 
lên Tây Nguyên. Trên đường từ Lào đi về Phước Sơn (Quảng 
Nam), khi ngang qua vùng có người dân tộc Xơ Đăng sinh sống, 
Phái bộ này đã bị khoảng 300 người dân ven đường ném đá và 
dùng dậy gộc đuổi đánh. Tuy không gây thương tích nhưng họ đã 
làm cho Phái bộ này hoảng sợ. Từ năm 1900 trở đi nhiều cuộc đấu 
tranh của đồng bào Xơ Đăng đã nổ ra chống lại quân Pháp vào 
xây dựng đường sá, bắn phá dân làng. Tiêu biểu là cuộc nổi dậy 
của nghĩa quân Xơ Đăng do Thăng Mâu làm thủ lĩnh vào năm 
1901. Do căm thù bọn quan lính trong đồn Đăk Pxy nhiều lần đi 
bắn phá, quấy nhiễu dân làng, nghĩa quân đã thề quyết tâm phá 
đồn này. Sáng tinh mơ ngày 25/9/1901, nghĩa quân tập kích tiến 
đánh đồn Đăk Pxy, đâm trọng thương tên đồn trưởng Robert, 
thiêu hủy toàn bộ những gì còn lại trong đồn, sau đó lập tức rút 
vào rừng. Bọn lính còn lại trong đồn hoảng sợ rút về Kon Tum. Từ 
đó đến năm 1904, tiếp tục xuất hiện một số cuộc nổi dậy đánh 
đuổi thực dân Pháp một cách tự phát, nhỏ lẻ ở rải rác các vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống. Họ đứng lên đánh đuổi 
thực dân Pháp cũng như đánh đuổi sự xuất hiện của bất cứ bộ tộc 
nào không phải là chủ nhân vùng lãnh địa nơi họ đang cư trú và 
khai thác từ trước đó.   

Liên tiếp trong các năm 1907, 1909, nhiều cuộc giao chiến giữa 
nghĩa quân Xơ Đăng với quân Pháp nổ ra. Nghĩa quân đánh 
chiếm các đồn Đăk Glei, Đăk Sút, Đăk Tô, dọc ranh giới giữa Kon 
Tum với các huyện thuộc tỉnh Quảng Nam và biên giới Lào… gây 
cho địch nhiều khó khăn, tổn thất. Từ năm 1910, khi thực dân 
Pháp tổ chức đội quân dùng người tại chỗ để triển khai trấn áp 
dân làng và áp dụng chế độ xâu thuế ngày càng hà khắc đã càng 
làm bùng lên mạnh hơn ý nguyện giữ đất, giữ làng trong các vùng 
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người dân tộc Xơ Đăng sinh sống. Từ đó cho đến năm 1915, các 
cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra chống lại việc Pháp bắt xâu thuế, 
cướp đất lập đồn điền. 

Sau nhiều lần đấu tranh thất bại nhưng đã có thêm kinh 
nghiệm, từ các năm 1921-1925 trở đi, nhân dân ở một số vùng đã 
có sự tổ chức mang tính chất cộng đồng cùng liên kết chống Pháp. 
Và mục tiêu đấu tranh của nhân dân đã xác định đối tượng rõ 
ràng hơn, đó là tập trung vào bọn Pháp. Mục tiêu của những cuộc 
chiến đấu này là không quy thuận bọn Pháp, đánh đuổi quân 
Pháp, giữ đất giữ làng của dân tộc mình.  

Từ năm 1928, nằm trong âm mưu thôn tính địa bàn, bên cạnh 
việc củng cố thêm đồn bốt, quân Pháp tăng cường thêm một đội 
lính khố xanh để phục vụ cho việc đàn áp phong trào đang nổi 
lêm trên khắp các vùng thuộc thị xã Kon Tum, Đăk Glei và Đăk Tô 
(gồm cả huyện Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi ngày nay). Cuối 
năm 1928, quân Pháp tiến hành khảo sát địa bàn, chuẩn bị xây đồn 
đặt căn cứ cai trị ở làng Đăk Hà (thuộc xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ 
Rông ngày nay). Sẵn có tinh thần đấu tranh của dân tộc, ba anh 
em ông Ni, ông Buôn và ông Doong đã đứng ra hiệu triệu người 
dân làng Đăk Hà (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông) và các làng 
xung quanh cùng đứng lên chống lại. Với quyết tâm không để 
địch xây đồn, đặt căn cứ ở làng, phong trào được dân làng tham 
gia ngày càng đông đảo. Họ rào làng, đào hầm chông và canh gác 
giữ làng khiến cho địch không thực hiện được kế hoạch xây đồn 
như dự định.  

Để đàn áp phong trào, thực dân Pháp phải tổ chức cuộc hành 
quân dưới sự chỉ huy của tên Giám binh Grethen. Mục tiêu của 
cuộc hành quân là làng Đăk Hà. Theo chúng, đây là một sào huyệt 
có tính chất kiên cố và khó hiểu, nên muốn ít tổn thất thì phải tập 
kích bất ngờ. Sáng sớm ngày 28/11/1929, tên Grethen và tên Y Doan 
(sĩ quan tuỳ tùng) mang quân tiến đến sát hàng rào bên ngoài của 
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nhà rông làng Đăk Hà, vác loa khuyến cáo dân làng phải lập tức ra 
quy thuận. Đồng bào kiên quyết không chịu quy thuận. Từ nhà 
rông, đồng bào bắn tên ra liên tục. Cuộc chiến đấu kéo dài cả ngày 
29/11/1929, số thanh niên của làng chỉ có 30 người, nhưng đã có 
thêm hàng trăm thanh niên trai tráng các làng xung quanh đến hỗ 
trợ, chiến đấu đánh trả nhiều đợt khiến cho quân Pháp không thể 
nào tiến vào được gần hàng rào nhà rông. Đến ngày 30/11/1929, 
quân Pháp tăng cường 2 đơn vị lính khố xanh do tên Palsênami 
(chỉ huy lính khố xanh Kon Tum) chỉ huy đàn áp. Kết quả, 2 người 
của ta bị chết (trong đó, 1 người là chủ làng Đăk Hà), 1 người bị 
thương.  Sau trận này, quân Pháp tiếp tục vừa khủng bố vừa dụ 
dỗ, song vẫn không dụ dỗ được ai ra quy thuận. Tuy nhiên, do lực 
lượng không cân sức, ba anh em ông Ni rút vào rừng, được nhân 
dân ủng hộ, che chở tiếp tục duy trì phong trào. Quân Pháp vẫn 
tiến hành xây đồn Đăk Hà, đồng thời củng cố và triển khai thêm 
đồn, bốt, tăng cường bố phòng và đàn áp. Một thời gian sau 
phong trào đấu tranh trong vùng lắng xuống. 

Bên cạnh sự phản kháng mãnh liệt của đồng bào các dân tộc ở 
nông thôn và vùng rừng núi, những năm đầu thế kỷ XX, do tác 
động bởi chính sách bóc lột của thực dân Pháp, các tầng lớp nhân 
dân ở Kon Tum có sự phân hóa giai cấp ban đầu. Ngoại trừ một số 
rất ít người có quyền lợi gắn chặt với bọn thực dân, đế quốc, cam 
tâm làm tay sai cho địch, đa số đồng bào các dân tộc ở tỉnh Kon 
Tum đều nhận thấy bộ mặt thật của đế quốc thực dân cướp nước 
và bè lũ Việt gian bán nước. Những nông dân rời quê hương của 
mình đến lập nghiệp ở Kon Tum, hy vọng sẽ được đổi đời ở quê 
hương mới, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi ách nô dịch, bóc 
lột của thực dân phong kiến nên đại đa số vẫn có truyền thống 
yêu nước, quật khởi, khao khát độc lập, tự do, mong chờ ánh sáng 
cách mạng giải phóng dân tộc. Bên cạnh các nông dân là những 
công nhân đồn điền. Vào thời kỳ tỉnh Kon Tum còn có nhiều đại lý 
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hành chính trực thuộc như: Đăk Lăk, An Khê, Plei Ku, Cheo Reo 
thì số lượng công nhân đồn điền là khá đông, nhưng sau này các 
đại lý hành chính được tách ra thành lập tỉnh Đăk Lăk, tỉnh Plei 
Ku (Gia Lai) thì số lượng công nhân ở tỉnh Kon Tum còn ít. Tuy 
nhiên đây là lực lượng tiên tiến, có vai trò quan trọng trong quá 
trình vận động cách mạng sau này. Tầng lớp giáo viên, học sinh, 
tiểu thương, tiểu chủ, viên chức cấp thấp (cả người dân tộc thiểu 
số và người Kinh) ở Kon Tum tuy số lượng ít, nhưng rất nhạy cảm 
với thời cuộc, là tầng lớp có tinh thần dân tộc, có lòng yêu nước, 
luôn nghĩ đến đồng bào. Những tư bản nhỏ ở tỉnh Kon Tum cũng 
bị thực dân phong kiến, bọn tay sai chèn ép. Họ am hiểu và thông 
cảm với nỗi cơ cực của người dân và dễ đồng cảm với người nô lệ. 
Đây cũng là tầng lớp có tinh thần dân tộc, bản thân và gia đình họ 
sớm nhận ra chính nghĩa, đứng về phía nhân dân, tham gia các 
phong trào yêu nước.  

Có thể nói, cho đến năm 1930, đồng bào các dân tộc ở tỉnh 
Kon Tum, không phân biệt Kinh, Thượng, công nhân, nông dân, 
người lao động, viên chức, trí thức, cũng như các tầng lớp cư dân 
khác, sớm hay muộn đều nhận thấy bộ mặt thật của đế quốc thực 
dân cướp nước và bè lũ Việt gian bán nước là kẻ thù chung của 
dân tộc Việt Nam và cũng là kẻ thù chung của các dân tộc ở tỉnh 
Kon Tum. Mâu thuẫn dân tộc giữa các thành phần cư dân ở tỉnh 
Kon Tum với bọn thực dân Pháp trở thành mâu thuẫn chính và 
ngày càng gay gắt. Từ đó, nguyện vọng cao nhất, thiết tha nhất 
và cũng lâu dài nhất của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum là 
lật đổ ách thống trị thực dân, phong kiến. Vì thế, suốt thời gian bị 
đô hộ, đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum liên tục đấu tranh 
nhằm vào kẻ thù chính là bọn đế quốc thực dân xâm lược và tay 
sai phong kiến. 

 Nhưng các phong trào đấu tranh thường xuyên bùng lên rồi 
bị thực dân Pháp đàn áp thất bại do nhiều yếu tố khách quan và 
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chủ quan chưa chín muồi, điều kiện tự nhiên khó khăn, lực lượng 
xã hội chưa phát triển. Đặc biệt, chưa có một tổ chức mang sức 
mạnh của thời đại mới để lãnh đạo các tầng lớp nhân dân trong 
tỉnh đứng dậy đấu tranh theo một đường lối đúng đắn. 

II. TỔ CHỨC ĐẢNG CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN  
Ở KON TUM ĐƯỢC THÀNH LẬP 

1. Ánh sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam đến với phong 
trào cách mạng ở tỉnh Kon Tum năm 1930 

Ở Việt Nam, nhờ sự kết hợp phong trào công nhân, phong 
trào yêu nước với tư tưởng Mác - Lênin mà từ giữa năm 1929 đến 
đầu năm 1930, ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời là Đông 
Dương Cộng sản Đảng (tháng 6/1929), An Nam Cộng sản Đảng 
(tháng 9/1929), Đông Dương Cộng sản liên đoàn (tháng 01/1930). 
Tuy tên gọi và hình thức có khác nhau, nhưng ba tổ chức cộng 
sản đó đều có điểm cơ bản như nhau là lấy chủ nghĩa Mác - 
Lênin và tư tưởng đường lối cứu nước của Nguyễn Ái Quốc 
thông qua tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, qua các 
tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc, đặc biệt là tác phẩm Đường cách 
mệnh (năm 1927) làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi 
hoạt động của mình. 

Để đưa phong trào cách mạng nước ta phát triển trong xu thế 
phát triển của cách mạng vô sản trên thế giới, bảo đảm sự lãnh 
đạo thông suốt, nhất quán toàn bộ phong trào cách mạng trong 
cả nước, mùa Xuân 1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái 
Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam được 
tổ chức tại bán đảo Cửu Long ở Hương Cảng (Trung Quốc) để 
thuận tiện cho sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, khi mà đế quốc 
Pháp bủa vây với mạng lưới mật thám dày đặc, khủng bố trắng 
đối với phong trào cách mạng Việt Nam, ráo riết truy lùng 
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những người cộng sản. Hội nghị quyết định thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (ngày 03/02/1930). Cũng tại Hương Cảng, 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời đã họp vào tháng 
10/1930. Thực hiện Chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Hội nghị quyết 
định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Theo đường lối của Đảng, mục tiêu cách mạng lúc này ở Việt 
Nam là đánh đuổi đế quốc thực dân xâm lược, đánh đổ phong 
kiến tay sai, làm cho đất nước được độc lập, thống nhất, nhân dân 
được tự do, hạnh phúc, tiến tới chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng 
sản. Đường lối và phương pháp cách mạng dân tộc dân chủ nêu 
trên được ghi trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta -
Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng do 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị 
thành lập Đảng ngày 03/02/1930 và Luận cương chính trị do đồng 
chí Trần Phú khởi thảo được thông qua tại Hội nghị Trung ương 
tháng 10/1930 đã ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình cách mạng Việt 
Nam lúc đó và cho cả các giai đoạn tiếp theo.  

Sau khi ra đời, tuy hệ thống tổ chức của Đảng chưa được hình 
thành và kiện toàn ở nhiều nơi, Đảng đã phát động một cao trào 
cách mạng trên cả nước, cao trào chống đế quốc thực dân, phong 
kiến nổi lên như vũ bão, với quy mô lớn. Đó là cao trào 1930-1931, 
với nhiều cuộc bãi công của công nhân nhà máy ở Hà Nội, Hải 
Phòng, Hòn Gai, đồn điền Phú Riềng; nhiều cuộc biểu tình chống 
sưu thuế của nông dân khắp ba miền: Trung, Nam, Bắc với khí thế 
sục sôi dũng mãnh. Kéo dài từ mùa Hè đến mùa Thu 1930, cao 
trào phát triển mạnh ở các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 
đến Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, quyết liệt nhất 
là ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Những người cộng sản dẫn đầu 
các cuộc biểu tình lớn của công nhân, nông dân, học sinh, binh 
lính yêu nước..., hàng vạn người xuống đường, đã kéo đến phá 
huyện đường, công sở, nhà ga, dinh thự, đồn điền của đế quốc 
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thực dân Pháp. Trước khí thế như vũ bão của nhân dân ta, bọn đế 
quốc và tay sai phong kiến hoảng sợ, tan rã. Chính quyền tự quản 
theo kiểu Xôviết1 được hình thành ở nhiều xã, nhiều huyện tại 
Nghệ An và Hà Tĩnh. Các Xôviết bắt đầu thực hiện các biện pháp 
cách mạng dân chủ như: chia ruộng đất công cho nông dân nghèo; 
thu hoặc vay thóc của địa chủ, nhà giàu cấp cứu đói cho người 
nghèo đói; hướng dẫn nhân dân tự quản lý đời sống, kinh tế, văn 
hóa, xã hội của mình... Xôviết Nghệ -Tĩnh là hình thức chính 
quyền cách mạng nhân dân sơ khai đầu tiên ở nước ta, được xác 
lập kinh qua đấu tranh chống đế quốc phong kiến. Phong trào bị 
thất bại vì Đảng ta vừa mới ra đời, không tránh khỏi những sai 
lầm tả khuynh, hữu khuynh, hơn nữa thời cơ cách mạng chưa có 
và bị thực dân Pháp dìm trong bể máu. Nhưng tiếng vang và ảnh 
hưởng của cao trào này rất lớn, không chỉ ở các tỉnh đồng bằng, 
thành phố, đô thị mà cả miền núi, Tây Nguyên, khắp nơi trong 
nước, dội mạnh đến Kon Tum, thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh 
cách mạng chống kẻ thù chung của dân tộc. Nó còn làm chấn 
động chính trường và dư luận ở “chính quốc” Pháp.  

Hoảng sợ trước sức mạnh của quần chúng nhân dân Việt Nam 
và ảnh hưởng của cao trào Xôviết Nghệ - Tĩnh 1930-1931, thực dân 
Pháp thẳng tay đàn áp. Chúng huy động toàn lực: quân lính, mật 
thám, phương tiện, bạo lực, điều động những tên Việt gian phản 
động khét tiếng để nhằm tiêu diệt phong trào. Ngày 12/9/1930, đế 
quốc Pháp dùng máy bay ném bom, bắn phá vào đoàn biểu tình 
tay không ở Hưng Nguyên (Nghệ An) làm hàng trăm người chết, 
gây một tội ác đẫm máu, làm cho dư luận ở Đông Dương và ở 
chính nước Pháp căm phẫn. Chúng lùng sục khắp nơi, bắt bớ 
chém giết hàng vạn người một cách man rợ. Nhiều cán bộ, đảng 

_______________ 

1. Đây là một mô hình trong Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, 
theo kiểu Xôviết công nông. 
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viên và quần chúng cách mạng bị bắt, bị giết, bị tù đày, trong số 
đó có hàng trăm chiến sĩ cách mạng bị đày lên nhà lao Kon Tum. 

Để chống lại thủ đoạn thâm độc khủng bố trắng của thực dân 
Pháp, sau khi phong trào Xôviết Nghệ - Tĩnh thất bại, hưởng ứng 
lời kêu gọi của Trung ương Đảng, của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và 
Xứ ủy Trung Kỳ, duy trì ảnh hưởng của Xôviết Nghệ - Tĩnh, nhân 
dân cả nước đều biểu thị ý chí đoàn kết với phong trào này bằng 
nhiều hình thức khác nhau như: rải truyền đơn, treo cờ Đảng, mít 
tinh quần chúng do các đảng bộ cộng sản ở Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và nhiều tỉnh thành khác 
trong nước tổ chức lãnh đạo nhằm hưởng ứng phong trào Xôviết 
Nghệ - Tĩnh.  

Ở Kon Tum, trước khi Xôviết Nghệ - Tĩnh nổ ra, đã có những 
hạt giống cách mạng, nhưng còn yếu ớt trong tổ chức Phục Việt. 
Đó là một giáo viên tiểu học, vì có tư tưởng yêu nước, cách mạng 
nên bị thực dân Pháp đày lên tỉnh Kon Tum dạy học. Người giáo 
viên này chưa gây được ảnh hưởng gì lớn thì năm 1929 bị chuyển 
đi tỉnh khác để cắt đứt quan hệ. Bên cạnh đó, ở thị xã Kon Tum có 
những hoạt động của một số trí thức, công chức như tổ chức văn 
nghệ, ca hát, lạc quyên lấy tiền ủng hộ những nơi bị bão lụt.  

Cũng thời gian này, có thầy giáo Phạm Tăng, dạy học tại 
trường tiểu học ở thị xã Kon Tum. Ông bộc lộ tinh thần yêu nước, 
làm thơ ca chống đế quốc, phong kiến, đả kích bọn mật thám, tay 
sai, ám chỉ chúng là “chó săn”. Vì tinh thần yêu nước chống Pháp 
ấy, lập tức ông bị bọn thực dân cai trị đổi đi nơi khác. Các thầy 
giáo Trần Lâm, Trần Quế quê ở Quảng Nam, lên tỉnh Kon Tum 
dạy học và tuyên truyền tư tưởng yêu nước, cách mạng. Nhưng 
tất cả đều mới chỉ là mầm mống.   

Trong thời gian cao trào Xôviết Nghệ - Tĩnh, theo cách tuyên 
truyền miệng của người dân giao lưu buôn bán, làm ăn từ nhiều 
tỉnh đến; thông qua những thầy giáo từ vùng xuôi do không ăn 
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cánh với bọn cai trị nên bị đưa lên Kon Tum dạy học và nhiều 
luồng thông tin khác đã làm cho phong trào cách mạng ở đây 
được chắp cánh thêm. 

Ảnh hưởng phong trào cách mạng dưới ánh sáng của Đảng 
Cộng sản thực sự đến với tỉnh Kon Tum, sâu sắc nhất là cao trào 
cách mạng 1930-1931 và những người yêu nước, các chiến sĩ cộng 
sản từ các cao trào đó bị Pháp bắt đày lên giam cầm ở nhà lao Kon 
Tum. Nhà lao Kon Tum cũng từ đó trở thành nơi tù đày biết bao 
chiến sĩ cộng sản trong nước. 

2- Nhà lao Kon Tum và sự ra đời của những chi bộ cộng sản 
đầu tiên 

Khi Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào 
Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đường lối 
cách mạng của Đảng và Bác Hồ như luồng gió mát thổi bùng lên 
ngọn lửa cách mạng ở tỉnh Kon Tum, thì tổ chức chi bộ Đảng 
Cộng sản đầu tiên được thành lập và lãnh đạo phong trào. Chi bộ 
Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Kon Tum được thành lập sau khi 
Đảng ta ra đời và gắn với cao trào Xôviết Nghệ - Tĩnh 1930-1931, 
gắn với vai trò trung kiên của những người cộng sản bị thực dân 
Pháp bắt và đưa đi đày ở các nhà ngục tại tỉnh Kon Tum.  

Nhà lao Kon Tum (Prison de Kon Tum), sau này còn gọi là Lao 
trong, nằm gần đường 14 (vị trí nhà lao hiện nay nằm ở đường 
Trương Quang Trọng, thành phố Kon Tum). Ban đầu nhà lao làm 
không kiên cố, bốn dãy nhà liền nhau thành một hình vuông kiểu 
pháo đài Vôbăng (Vauban) của Pháp. Mặt trước của bốn dãy nhà 
đều hướng vào một sân rộng mỗi chiều 18m. Nhà lợp ngói, tường 
đất, xung quanh không có tường cao, hàng rào đơn giản không 
chắc chắn lắm. Cả khu vực nhà lao chỉ có một cửa ra vào và hai 
chòi gác cao, lính gác có thể quan sát hết toàn khu vực. Những 
hoạt động của tù nhân trong sân và các phòng giam đều nằm 
trong tầm nhìn của lính gác ở hai chòi quan sát. Ngăn cách giữa 



CHƯƠNG I: TỔ CHỨC ĐẢNG CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN Ở KON TUM...   59     

sân với các phòng giam là hàng rào chắn song bằng gỗ dày, cứng 
chắc. Mỗi nhà giam có chiều rộng 3,5m, trong đó dành 2m lát ván 
nằm cho tù nhân, 1,5m là đường đi lại. Nơi vệ sinh chung của các 
tù nhân được bố trí ngay cuối sạp nằm và không có tường che kín. 
Mỗi nhà lao có ba gian nhà lao phạt tương đối kiên cố để giam giữ 
những người tù án nặng, những người chúng gọi là nguy hiểm. 
Cạnh cổng ra vào là phòng làm việc của quản lao, thường xuyên 
có đơn vị lính khố xanh (người Kinh và người các dân tộc thiểu số) 
thay nhau canh giữ nghiêm ngặt nhà lao. Từ các gian nhà lao phạt 
này, những người tù cộng sản có án nặng mà địch cho là nguy 
hiểm đã gần gũi và từng bước tuyên truyền gây ảnh hưởng cho 
hàng ngũ binh lính giác ngộ yêu nước, thương dân mình, đến chỗ 
giác ngộ cách mạng và đến với chủ nghĩa cộng sản, thành lập tổ 
chức cộng sản. Đó là quá trình ra đời của chi bộ cộng sản trong 
binh lính năm 1930. 

Nhà lao Kon Tum lúc đầu chỉ giam giữ những người địa 
phương bị thực dân Pháp ghép vào “tội” chống đối, hoặc vi phạm 
“pháp luật” của chúng. Lúc đó, đội quân cai quản nhà lao cũng ít, 
chỉ có mấy đội, cai và một số lính khố xanh. Cuối năm 1929, thực 
dân Pháp đưa một người tù chính trị đầu tiên là một trí thức có tư 
tưởng yêu nước, chống Pháp, lên giam giữ thời gian ngắn tại nhà 
lao này. Tù nhân đó là ông Đồng Sĩ Bình quê ở tổng Mậu Tài, 
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, là thông phán tòa sứ Quy 
Nhơn. Ông đã viết nhiều bài báo công kích chế độ thuộc địa Pháp, 
tuyên truyền tư tưởng mới. Năm 1927, ông bị bắt, tòa án Nam 
Triều tỉnh Bình Định xử án ông chín năm tù và đày đi Buôn Ma 
Thuột. Năm 1929, ông được tha, sau đó bị bắt lại giam ở lao Thừa 
Phủ (Huế), rồi đày lên Kon Tum và đày tiếp lên Đăk Sút. Đến 
tháng 6/1930, người tù chính trị thứ hai bị thực dân Pháp đày lên 
giam giữ tại nhà lao Kon Tum là đồng chí Ngô Đức Đệ. Đồng chí 
là người làng Trảo Nha, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, là đảng 
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viên Tân Việt cách mạng Đảng, sau đó là đảng viên Đông Dương 
Cộng sản liên đoàn. Sau khi Đảng thành lập và Đông Dương Cộng 
sản liên đoàn sáp nhập, đồng chí Ngô Đức Đệ là đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Đồng chí bị thực dân Pháp bắt trong cuộc họp 
thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn ở ngay gần bến đò Trai 
ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Chúng giam đồng chí ở nhà lao Vinh (Nghệ 
An). Sau khi kết án, bọn cai trị thực dân Pháp đày đồng chí lên 
giam giữ tại nhà lao Kon Tum. Từ đó trở đi, sau các đợt khủng bố 
phong trào Xôviết Nghệ - Tĩnh, truy lùng bắt bớ nhiều chiến sĩ 
cộng sản, nhà cách mạng yêu nước ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, 
tù nhân chính trị bị đày lên nhà lao Kon Tum ngày thêm đông. 

Những chiến sĩ cộng sản, những người yêu nước bị địch bắt 
giam trong các nhà tù đế quốc, dù chế độ nhà tù có hà khắc đến 
mấy cũng không khuất phục được họ. Ngược lại, những tù nhân 
chính trị ở đây đã thực hiện phương châm: Phải biến cái rủi 
thành cái may, phải biến nhà tù đế quốc thành trường học cách 
mạng, rèn luyện chí khí, tiếp tục tuyên truyền mục đích, lý tưởng 
cộng sản chủ nghĩa, tiếp tục đấu tranh bền bỉ, liên kết các đảng 
viên cộng sản lại thành lập tổ chức đảng. Theo tinh thần đó, mặc 
dù sống trong hoàn cảnh gông cùm đặc biệt nghiêm ngặt, các 
đảng viên cộng sản bị giam giữ ở nhà tù, vẫn tiếp tục thực hiện 
nhiệm vụ của người đảng viên như Điều lệ Đảng quy định. 

Thực dân Pháp đày các tù nhân cộng sản có án nặng, trong đó 
có đồng chí Ngô Đức Đệ, lên giam tại phòng biệt giam của nhà lao 
Kon Tum. Chúng giam thường xuyên những người tù chính trị 
mà chúng cho là nguy hiểm bên cạnh phòng làm việc của quản lao 
để dễ bề giám sát chặt chẽ. Nhưng, chính đó lại là cơ hội đưa đến 
kết cục mà bọn đế quốc thực dân Pháp không thể ngờ tới. Các tù 
nhân chính trị “đã biến cái rủi thành cái may”, tìm mọi cách tuyên 
truyền, cảm hóa các đội, cai và binh lính trong hàng ngũ địch 
thành những người yêu nước tiến bộ, rồi đến với Đảng và trở 
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thành người cộng sản. Quá trình cảm hóa tuyên truyền đã diễn ra 
suôn sẻ và nhanh chóng. Người đầu tiên trong số đó ở nhà lao 
Kon Tum là Huỳnh Đăng Thơ (hay còn gọi là đội Thơ). 

Thực hiện chủ trương của Đảng về việc đảng viên phải tích 
cực vận động binh lính trong hàng ngũ địch, tù nhân cộng sản 
Ngô Đức Đệ nhận định tại nhà lao Kon Tum có thể tiến hành được 
công tác binh vận. Nhận thấy đội Thơ có vẻ hiền lành, đối xử với 
tù nhân còn có nhân đạo, đồng chí Ngô Đức Đệ nói thẳng: Tôi vì 
hoạt động cộng sản mà bị bắt, chịu án nặng và bị đày lên đây, theo 
loại tù chính trị. Đội Thơ thấy rằng người tù chính trị khảng khái, 
hiểu biết, hòa nhã, đem lòng mến mộ. Dần dà đội Thơ tiếp xúc với 
tù chính trị, được giác ngộ cách mạng, phấn khởi hăng hái hoạt 
động. Từ đó, việc tuyên truyền giác ngộ binh lính được mở rộng 
hơn: từ kêu gọi đoàn kết giúp đỡ nhau, đến tổ chức cho binh lính 
gia nhập hội cứu tế; từ hội cứu tế tiếp tục tuyên truyền, giác ngộ 
đến lựa chọn những người đủ tin cậy qua thử thách, kết nạp vào 
tổ chức Đảng. Để tránh con mắt mật thám và sự theo dõi của thực 
dân Pháp, mọi hoạt động hoàn toàn bí mật. Ngay tổ chức hội cứu 
tế cũng theo nguyên tắc bí mật: cứ ghép hai người vào một tổ; tổ 
nào biết tổ ấy, không để lộ bất kỳ tung tích nào. 

Sau một thời gian thử thách, đội Thơ được gia nhập tổ chức bí 
mật trong tháng 8/1930 và ngày 10/9/1930 tổ chức tuyên bố kết nạp 
Huỳnh Đăng Thơ (đội Thơ) vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại một 
địa điểm ngay trong nhà lao Kon Tum. Đó cũng là người đảng 
viên cộng sản đầu tiên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam 
ở tỉnh Kon Tum. 

Từ Huỳnh Đăng Thơ truyền tiếp chuyện với Huỳnh Liễu (cai 
Liễu), là người trực tiếp làm thư ký căn cước cho giám binh, biết 
được tin tức, tình hình thời cuộc và được đội Thơ giới thiệu, cai 
Liễu trực tiếp gặp Ngô Đức Đệ hỏi chuyện về cách mạng. Lúc đầu 
đồng chí Đệ còn cảnh giác, thận trọng sau thấy cai Liễu sốt sắng, 
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nhiệt tình, giao việc cho cai Liễu và kết nạp Huỳnh Liễu (cai Liễu) 
vào Đảng Cộng sản. Sau đó, tiếp tục đến Nguyễn Cừ (cai Cừ) 
cũng được giác ngộ và kết nạp vào Đảng Cộng sản.  

Cuối tháng 9/1930, chi bộ đảng cộng sản trong binh lính nhà 
lao Kon Tum được thành lập (còn gọi là Chi bộ binh) gồm bốn 
đảng viên, do đồng chí Ngô Đức Đệ làm Bí thư, đồng chí Đệ là 
người có công lập ra tổ chức đảng cộng sản đầu tiên ở tỉnh Kon 
Tum. Đây là sự kiện quan trọng của phong trào cách mạng ở tỉnh 
Kon Tum. Chỉ trong vòng nửa năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt 
Nam ra đời, tại tỉnh Kon Tum đã ra đời một chi bộ đảng. Ngày 
25/9/1930 - ngày ra đời của chi bộ Đảng đầu tiên ở Kon Tum đã trở 
thành ngày Kỷ niệm truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum1. 
Lịch sử chứng minh rằng dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nào, nếu 
ai có chí khí đều có thể làm được việc có ích cho cách mạng, hoàn 
cảnh khó khăn nào cũng có thể rèn cho con người thêm cứng rắn. 
Sự kiện đặc biệt này thể hiện tinh thần sáng tạo, chủ động. Đúng 
như Bác Hồ đã nói: Những đảng viên cộng sản không may bị địch 
bắt phải rèn luyện chí khí, tiếp tục đấu tranh, phải biến nhà tù đế 
quốc thành trường học cách mạng... Lập được chi bộ Đảng Cộng 
sản ngay trong hàng ngũ binh lính địch là việc làm độc đáo và 
phù hợp với chủ trương của Đảng về vận động binh lính địch giác 
ngộ yêu nước, tham gia cách mạng, vào Đảng Cộng sản. 

Chi bộ binh được thành lập với đảng viên là những “ông 
đội”, “ông cai”, đã làm cho tư tưởng của Đảng, ánh sáng của 
cách mạng càng có điều kiện nhanh chóng lan rộng, tạo thuận 
lợi cho Chi bộ binh hoạt động, phát triển và tiến đến thành lập 
tổ chức đảng mới - Chi bộ đường phố ra đời sau mấy tháng. 
_______________ 

1. Thông báo số 59-TB/TU ngày 17/3/2006 của Ban thường vụ Tỉnh ủy 
Kon Tum: Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chọn 
Ngày kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh và ngày truyền thống 
của Đảng bộ tỉnh là ngày 25/9/1930. 
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Trong khi xúc tiến việc thành lập Chi bộ binh, các đảng viên 
cộng sản đã tìm cách liên lạc với bên ngoài nhà lao, trong thị xã và 
chắp nối liên hệ với Xứ ủy Trung Kỳ, thì được biết có anh Hà Phú 
Hương (tức là cai Hà Thế Hạnh) làm cai và 15 công nhân đang lao 
động ở đồn điền Bàu Cạn (Gia Lai), bị thực dân Pháp gán tội hoạt 
động chống chủ đồn điền và tháng 8/1930 bắt đưa lên giam tại nhà 
lao Kon Tum. Tại đây, đồng chí Ngô Đức Đệ và Hà Thế Hạnh gặp 
nhau, nhận ra nhau đều là người hoạt động trong tổ chức Tân Việt 
khi còn ở Quy Nhơn1. 

Tại nhà lao, Hà Thế Hạnh và các công nhân đồn điền Bàu Cạn, 
được sự giúp đỡ của các đảng viên của chi bộ binh - đảng viên 
cộng sản đang đóng vai đội, vai cai của nhà lao - bằng cách khai 
báo đánh lừa địch, làm cho chúng không tìm được chứng cớ gì để 
giam giữ và buộc phải thả họ về đồn điền Bàu Cạn. 

Sau đó, Hà Thế Hạnh bắt được liên lạc với Dương Văn Lan và 
Nguyễn Thị Hợi dưới vỏ bọc người làm thuê để hoạt động ở thị xã 
Kon Tum. Dương Văn Lan và Nguyễn Thị Hợi được đồng chí Võ 
Mai là Xứ ủy viên Trung Kỳ phái đi hoạt động ở Đà Nẵng và Quy 
Nhơn. Bị địch khủng bố, mật thám bám đuổi, nên cả hai đồng chí 
lên Kon Tum, bí mật đóng vai người lao công cho Lê Hữu Thiềm 
đang làm thư ký tòa sứ Kon Tum. Có lúc Nguyễn Thị Hợi đóng 
giả vợ người làm đầu bếp cho Lê Hữu Thiềm. 

Tháng 10/1930, “đội” Thơ (tức là đồng chí Huỳnh Đăng Thơ) 
đưa cho Ngô Đức Đệ bức thư của thư ký tòa sứ Kon Tum là Lê 
Hữu Thiềm. Thư có nội dung như sau: “Tôi đã biết anh bị giam ở 

_______________ 

1. Hà Thế Hạnh là hội viên thanh niên ở Huế đi vô sản hoá, vào Quảng 
Nam tìm việc, nhưng không có việc, phải đến đồn điền Bàu Cạn đóng vai 
cai. Ông là người giác ngộ cách mạng nhanh chóng, có cảm tình với công 
nhân Bàu Cạn. Do ông đã vận động công nhân không đi làm nhưng vẫn ghi, 
chấm công nên chủ đồn điền người Pháp bắt Hà Thế Hạnh và 15 công nhân 
Bàu Cạn đưa lên giam tại nhà lao Kon Tum. 
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đây, nhưng chưa có hoàn cảnh liên lạc được, nếu anh tạo điều kiện 
ra gặp tôi được thì rất tốt”1 (Ngô Đức Đệ đã biết Lê Hữu Thiềm là 
đảng viên Tân Việt). Chi bộ binh quyết định tổ chức gặp Lê Hữu 
Thiềm. Một kế hoạch được đặt ra là tìm cách cho Lê Hữu Thiềm 
vào nhà lao để có điều kiện trao đổi tình hình tin tức. Chi bộ thảo 
luận, muốn để Lê Hữu Thiềm vào được nhà lao phải bố trí phiên 
gác chỉ có bốn đảng viên và phải mượn quần áo lính cho Thiềm cải 
trang. Kế hoạch này chưa giải quyết được, phải chờ một cơ hội 
khác. Chi bộ binh biết có người tù thường xuyên đi thắp đèn 
đường ngoài thị xã đã hết hạn tù và được tha về nhà. Chi bộ bàn 
với Huỳnh Đăng Thơ bố trí cho Ngô Đức Đệ thế chân làm người 
thắp đèn, để tiện liên lạc với bên ngoài. Đội Thơ ghi tên Ngô Đức 
Đệ vào danh sách rồi trình lên Phó sứ Roger. Roger ký duyệt. 

Thị xã Kon Tum hồi đó chưa có nhiều phố phường và cũng 
chưa có nhà máy điện, trừ nhà công sứ có đặt máy nổ phát điện 
riêng biệt. Thị xã chỉ có năm con đường đất nhỏ ngang dọc, lên 
dốc xuống khe gồ ghề, dân cư thưa thớt; chỉ mấy chục nhà người 
Kinh ở miền Trung ven biển lên buôn bán lặt vặt, hoặc lao dịch 
linh tinh; một số gia đình công chức, binh lính cư trú, có người 
buôn bán gạo, mắm muối. Không khí cuộc sống thị xã còn như 
một tụ điểm cư dân giữa cao nguyên vắng lặng. Chợ ở thị xã họp 
phiên năm ngày một lần, là nơi đồng bào các dân tộc đến để mua 
mắm, muối... Chỉ có một trường học có từ lớp 3 trở xuống được 
dựng lên vào những năm 1920, thường ngày có 50-70 học sinh 
theo học. Năm học l927-1928, thầy giáo Trần Bình Thanh (tức 
Trần Mộng Bạch - thủ lĩnh Tân Việt) bị đày lên đây dạy học ở 
trường này. 

Thị xã bé nhỏ, địch chưa tổ chức lực lượng cảnh sát đường 
phố. Việc giữ gìn an ninh giao cho trưởng phường đối với vùng 

_______________ 

1. Theo hồi ký của đồng chí Ngô Đức Đệ. 
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Kinh và chủ làng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đảm 
nhận. Đường phố vắng, ít người đi lại. Xe từ Quy Nhơn lên 
thường từ năm đến bảy ngày mới có một chuyến. 

Cả đường phố và nhà làm việc (nhà lao, giám binh, tòa sứ, 
nhà phó sứ, bến đò Kon Tum, trường học...) chỉ có bảy ngọn 
đèn. Hằng ngày, Ngô Đức Đệ đi thắp và sửa chữa những ngọn 
đèn đó. Đây là dịp tốt để Ngô Đức Đệ liên lạc với bên ngoài và 
bắt mối với Lê Hữu Thiềm là người được Xứ ủy Trung Kỳ giao 
nhiệm vụ hoạt động ở đây, nhưng còn nhiều trở ngại nên chưa 
làm gì được. Đường dây liên lạc từ đó được tiếp nối với Xứ ủy. 
Xứ ủy đã gửi thư cho các đồng chí đang hoạt động ở Kon Tum 
theo địa chỉ: “Đội đề lao Kon Tum”. Việc chắp nối liên lạc với 
các đồng chí ở tỉnh Bình Định cũng thông suốt. 

Được tự do đi thắp đèn đường phố, đồng chí Đệ tham gia tác 
động và đầu năm 1931, Chi bộ đường phố tại thị xã được thành 
lập. Ban đầu có ba đảng viên do đồng chí Lê Hữu Thiềm làm Bí 
thư. Sau đó, kết nạp thêm bà Samu là nữ đồng chí tại địa phương 
(còn gọi là bà Sáu, bà là em của Phạm Uyên làm thông phán tòa sứ 
Kon Tum). Chi bộ đường phố lúc này có bốn đảng viên là Lê Hữu 
Thiềm, Dương Văn Lan, Nguyễn Thị Hợi và bà Samu. Chi bộ binh 
và chi bộ đường phố gắn bó hoạt động, thường xuyên liên lạc với 
nhau và đã hai lần liên lạc được với cơ quan Xứ ủy Trung Kỳ. 
Điều đó giúp cho các chi bộ hoạt động đơn tuyến gắn được với 
phong trào cách mạng đang diễn ra sôi nổi khắp nơi trong nước; 
nắm bắt được chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng. 

Trên cơ sở đó, vào nửa đầu năm 1931, cả hai chi bộ đều nhất 
trí chuẩn bị thành lập Tỉnh ủy lâm thời, nhân sự dự kiến gồm ba 
thành viên là Ngô Đức Đệ, Dương Văn Lan, Lê Hữu Thiềm, do Lê 
Hữu Thiềm làm Bí thư, nhưng kế hoạch không thành, vì lúc đó 
Dương Văn Lan đi Sài Gòn. Mãi về sau, trong điều kiện mới của 
cách mạng, Tỉnh ủy lâm thời Kon Tum mới được thành lập. 
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3- Hoạt động của Chi bộ binh và Chi bộ đường phố 

Trong khi xúc tiến việc thành lập Chi bộ binh, các đảng viên 
cộng sản đã tìm cách liên lạc, móc nối với cơ sở bên ngoài nhà lao 
và đã liên lạc được các cơ sở của Đảng như Hà Phú Hương (Hà 
Thế Hạnh), Dương Văn Lan, Nguyễn Thị Hợi, Lê Hữu Thiềm..., 
nối được đường dây chỉ đạo của Xứ ủy Trung Kỳ. Dưới sự tác 
động của đồng chí Ngô Đức Đệ, sau một thời gian chuẩn bị, đến 
đầu năm 1931, các đồng chí đảng viên bên ngoài nhà lao đã tiến 
hành thành lập chi bộ (còn gọi là chi bộ đường phố thị xã Kon 
Tum), gồm 3 đồng chí Lê Hữu Thiềm, Dương Văn Lan và Nguyễn 
Thị Hợi, do đồng chí Lê Hữu Thiềm làm Bí thư. 

Chi bộ binh đã khôn khéo bí mật tổ chức huấn luyện cho đảng 
viên về lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa Mác - Lênin, về chính trị tư 
tưởng và phương pháp cách mạng. Chi bộ rất chú trọng phương 
pháp vận động binh lính địch, xây dựng cơ sở đảng, phát triển 
ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng nhân dân và binh lính 
ngoài nhà lao ở khắp thị xã. Nội dung các bài huấn luyện được bí 
mật soạn thảo ngắn gọn bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, các 
đảng viên phải học thuộc, nhớ để truyền miệng. Chủ đề tuyên 
truyền được xác định là làm cho nhân dân và binh lính đoàn kết 
lại chống âm mưu chia rẽ của đế quốc, làm cho họ hiểu bản chất 
những tù nhân chính trị là yêu nước, làm cách mạng để cứu nước, 
cứu dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Binh lính không mắc mưu 
đế quốc mà đối xử tồi tệ với tù nhân, với nhân dân. Nhờ đó, sau 
mấy tháng Chi bộ binh đã phát triển được 14 đảng viên, gồm cai, 
đội và binh lính ở trại lính Kon Tum. Ban đầu đồng chí Ngô Đức 
Đệ làm Bí thư Chi bộ. Đến tháng 11/1930, đồng chí Huỳnh Đăng 
Thơ làm Bí thư. Những hoạt động đó của những người cộng sản là 
một sự kiện đánh dấu bước trưởng thành của Chi bộ binh về cả số 
lượng và chất lượng. 
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Chi bộ đường phố đã xác định nhiệm vụ ban đầu là phải tìm 
hiểu quần chúng trong thị xã, tuyên truyền giác ngộ cách mạng, 
nhất là công nhân trong các cơ sở lao động của địch, trong tầng 
lớp nhân dân lao động. Chi bộ đã có những hoạt động thiết thực 
khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, hướng dẫn, động viên 
quần chúng nhân dân giúp đỡ tù chính trị, nhất là ở những nơi các 
đoàn tù chính trị sẽ đi qua. Chi bộ đường phố đã bí mật tổ chức 
cho đảng viên về hoạt động ở các tỉnh đồng bằng. Tháng 3/1931, 
Huỳnh Liễu làm thẻ căn cước giả cho Hà Thế Hạnh (từ đồn điền 
Bàu Cạn lên và đã gia nhập Chi bộ đường phố) mang tên Lê Văn 
Hai và Dương Văn Lan mang tên Lê Văn Tân. Với những giấy tờ 
này, hai đồng chí đi Quy Nhơn, vào Sài Gòn để bắt liên lạc với cấp 
trên và tiếp tục hoạt động. 

Tuy nhiên, trong khi ở tỉnh Kon Tum số lượng đảng viên 
chưa nhiều, phong trào cách mạng ở đây rất cần có cán bộ đảng 
viên hoạt động phát triển lực lượng tại chỗ, làm căn cứ phòng xa 
khi địch truy lùng khủng bố rất ráo riết ở đồng bằng và nhiều tù 
nhân chính trị bị đày ải lên đây rất cần sự đấu tranh trực diện với 
địch, thì việc bố trí hai đảng viên có kinh nghiệm công tác về 
xuôi là không phù hợp. Về sự việc này, chính đồng chí Dương 
Văn Lan đã nêu rõ: “Lúc này, đáng lẽ tôi phải bám lấy cơ sở ở 
Kon Tum để phát triển và chờ liên lạc lại với Đảng. Nhưng tôi lại 
phiêu lưu mạo hiểm, đã mất thời gian mấy tháng mà không đưa 
lại lợi ích gì”1. 

Thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, bắn giết, bắt bớ những 
người yêu nước, nhiều cán bộ đảng viên của Đảng bị tù đày chật 
ních ở các nhà tù đế quốc khắp mọi miền đất nước. Đoàn tù đầu 
tiên gồm 150 tù chính trị ở nhà lao Vinh bị chúng đày lên Kon 

_______________ 

1. Tự kiểm điểm của đồng chí Dương Văn Lan ghi trong lý lịch đảng 
viên của đồng chí. 
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Tum vào tháng 12/1930. Chưa làm kịp thêm nhà giam mới, đoàn 
tù này bị đưa vào tạm giam tại nhà lao Kon Tum một đêm để sáng 
hôm sau lên Đăk Pao làm đường. Bọn lính áp giải đã đánh đập tù 
chính trị rất tàn nhẫn, nhưng tù nhân vẫn hiên ngang, chịu đựng 
kiên cường, đảng viên trong Chi bộ binh rất khâm phục và đã bàn 
cách phối hợp hành động đấu tranh cùng với tù chính trị chống lại 
sự đàn áp tàn bạo của chúng. 

Khi biết anh em tù chính trị bị đày đi lao dịch ở Đăk Pao, làm 
đường 14 đang chết dần, chết mòn do công việc nặng nhọc, ăn 
uống tồi tệ, bệnh tật không có thuốc trị, lại bị đánh đập dã man, vào 
đầu năm 1931, hai chi bộ ở Kon Tum phối hợp kế hoạch tuyên 
truyền, phát động quần chúng nhân dân thị xã phản đối sự đàn áp 
của địch. Chủ trương của hai chi bộ là: Thông báo cho anh em binh 
lính và gia đình họ biết rõ sự thật tội ác của thực dân Pháp đối với 
tù chính trị làm đường ở Đăk Pao; vạch rõ thủ đoạn gây chia rẽ 
người Kinh với người dân tộc thiểu số. Các chi bộ phân công đảng 
viên tìm cách tranh thủ số cai lính từ Đăk Pao, Đăk Pét về thị xã 
Kon Tum công cán hoặc nghỉ phép bằng cách gây tình cảm thăm dò 
tình hình, nói cho họ hiểu âm mưu của đế quốc thực dân Pháp đối 
với tù chính trị làm đường. Mỗi đồng chí phải theo đúng kế hoạch, 
làm quen, kết thân, hằng ngày giúp đỡ họ trong khó khăn, rồi dần 
dần gợi chuyện, cảm hóa họ. Việc tuyên truyền trong công chức, 
trong nhân dân cũng được phân công cho một số đảng viên có khả 
năng và điều kiện thuận tiện. Với sự nỗ lực, tích cực của các đảng 
viên chi bộ, nhiều cai, lính khi về Kon Tum chữa bệnh, được tuyên 
truyền, giải thích đã hiểu ra đâu là chính nghĩa, đâu là gian tà. Khi 
trở lại cai quản tù nhân trên công trường, số cai lính này thay đổi 
cách nhìn nhận về tù chính trị và không hung dữ như trước. Còn 
nhân dân ở thị xã cho rằng: “Nếu anh em tù có chết thì chết ở đây 
có đông đảo đồng bào, không nên đi Đăk Pao, Đăk Tao mà chết oan 
uổng” và đã chuyển quà bánh, thăm hỏi anh em tù. 
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Sau đợt tuyên truyền vận động đó, Chi bộ binh đã đánh giá 
như sau: “Trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà chi bộ chúng ta 
đã tỏ quyết tâm tiến hành một đợt công tác đầy dũng cảm như 
vậy. Đó là một thử thách đầu tiên của chi bộ đã chứng minh ý chí 
kiên cường của mọi đảng viên. Trong điều kiện và yêu cầu hiện tại 
thì kết quả đem lại chưa nhiều, nhưng rất đáng quý, làm cho 
chúng ta thêm tin tưởng vào Đảng, tin tưởng vào quần chúng 
nhân dân và tiền đồ cách mạng”1. 

Hai chi bộ đảng hoạt động tích cực ngay trong nhà lao và thị 
xã Kon Tum, bọn thực dân Pháp ở Kon Tum đã biết được do một 
cơ sở ở Quy Nhơn bị vỡ, một số cán bộ của Đảng bị bắt và không 
chịu được đòn tra tấn của kẻ thù đã khai ra Lê Hữu Thiềm. Cuối 
tháng 3/1931, Lê Hữu Thiềm bị bắt. Thiềm không chịu đựng nổi 
đòn tra tấn của kẻ thù, không đứng vững được và đã khai ra các 
đảng viên cộng sản trong Chi bộ binh. Hậu quả nghiêm trọng là 
ba đảng viên cùng là cấp ủy của Chi bộ là: Huỳnh Đăng Thơ, 
Huỳnh Liễu, Nguyễn Cừ lần lượt bị địch bắt. Chúng tra tấn các 
đồng chí rất dã man. Đồng chí Huỳnh Đăng Thơ là Bí thư Chi bộ, 
đã nêu cao dũng khí, trung thành với Đảng, kiên quyết đấu tranh 
chống tra tấn, khai thác của địch bằng một cuộc tuyệt thực ròng 
rã 21 ngày đêm. Noi gương người Bí thư Chi bộ kiên cường, 
đồng chí Huỳnh Liễu cũng tuyệt thực để đấu tranh 18 ngày đêm. 
Không moi được điều gì, kẻ thù phải bó tay. Đến lượt Nguyễn 
Cừ bị bắt thì địch đã chùn tay. Cuộc đấu tranh quyết liệt của hai 
đồng chí đã hoàn toàn thắng lợi, bảo vệ được Đảng, củng cố 
thêm lòng tin của các đồng chí còn lại trong chi bộ và lòng tin 
vào Đảng của nhân dân. 

_______________ 

1. Theo hồi ký của đồng chí Ngô Đức Đệ. 
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Lịch sử đã ghi nhận một sự thật đẹp đẽ của những người cộng 

sản trong Chi bộ binh, là những đảng viên vốn trước đó là những 
người lầm đường cầm súng đánh thuê cho đế quốc.  Khi tên quản 
đạo Tôn Thất Toại cùng với tên Kinh Lịch tổ chức cuộc đối chất 
trực tiếp giữa Lê Hữu Thiềm (người đã phản bội) với đồng chí 
Huỳnh Đăng Thơ và cuộc đối chất trực tiếp thất bại, địch đã giở 
trò uy hiếp tinh thần, bằng tra tấn nhục hình không từ một hành 
vi nào. Nhưng đồng chí Huỳnh Đăng Thơ vẫn kiên gan chịu 
đựng, hiên ngang trước mặt kẻ thù tàn ác. Chi bộ binh thường 
xuyên bí mật liên lạc với các đảng viên bị bắt, động viên cổ vũ giữ 
gìn khí tiết của người cộng sản; hướng dẫn kinh nghiệm chống tra 
tấn và khai thác của địch, làm cho các đồng chí thêm vững tin, yên 
tâm, chấp hành và nêu cao quyết tâm đấu tranh cho đến thắng lợi 
cuối cùng. 

Các chi bộ liên tục phân công đảng viên đi vận động gây dư 
luận chống bắt người vô cớ trong nhân dân, trong gia đình binh 
lính, trong vợ con quản đạo và gia đình Kinh Lịch. Một số các bà, 
các chị trong thị xã cũng tham gia đấu tranh. Bà Sáu quê ở Quảng 
Ngãi, lên sinh sống ở Kon Tum, được đồng chí Nguyễn Thị Hợi 
tuyên truyền, giác ngộ trở thành cơ sở tốt, đã tích cực vận động 
bà con, chị em đấu tranh đòi thả những đồng chí bị bắt. 

Sợ dư luận và quần chúng nổi dậy đấu tranh mạnh, địch cho 
xe chở đồng chí Thơ đến nhà thương Kon Tum cứu chữa. Tại nhà 
thương, có thầy thuốc Trác, y tá Quán là những người có cảm tình 
với Đảng, hết lòng cứu chữa, chăm sóc, các đồng chí nhanh chóng 
phục hồi sức khỏe. 

Dù không có bằng chứng, thực dân Pháp vẫn kết án mỗi đồng 
chí ba năm tù với tội danh là “tình nghi cộng sản”. Tháng 7/1931, 
chúng đưa cả ba đồng chí vào giam ở nhà đày Buôn Ma Thuột. 

Trong thời gian đó, nhà Lao ngoài đã xây xong, địch đưa tù 
chính trị làm đường ở Đăk Pao về giam giữ ở thị xã Kon Tum. 
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Chúng cũng chuyển đồng chí Ngô Đức Đệ từ Lao trong ra giam ở 
Lao ngoài. Hầu hết số lính gác nhà lao đều bị đổi đi. Đảng viên 
trong chi bộ binh bị phân tán, mất liên lạc. Hoạt động của Chi bộ 
binh rất khó khăn, dần dần đi tới tan rã. Chi bộ đường phố cũng 
dần dần bị vô hiệu hóa. 

Sự kiện thành lập hai chi bộ cộng sản vào những năm 1930-
1931 ở tỉnh Kon Tum có ý nghĩa tích cực đối với cuộc đấu tranh 
cách mạng, giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, giải phóng 
con người ở Kon Tum. Tuy trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, 
nhưng sự ra đời và hoạt động của hai chi bộ Đảng đã có tác động 
góp phần phát triển phong trào cách mạng ở địa phương. Đó là 
những đảng viên cộng sản nhưng lại là những ông đội, ông cai, 
ông quản, những người chỉ huy và binh lính trong hàng ngũ địch. 
Một số đảng viên cắm sâu trong bộ máy cai trị (tòa sứ, nhà lao...) 
của chúng để hoạt động, đã một thời làm nòng cốt, lãnh đạo 
phong trào cách mạng ở Kon Tum, tổ chức phát động quần chúng 
tham gia đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ, bảo vệ cách 
mạng, tạo được ảnh hưởng của Đảng sâu rộng trong quần chúng 
nhân dân địa phương. 

Nhưng các tổ chức đảng này đã tồn tại trong thời gian quá 
ngắn. Nguyên nhân chính của sự tan rã là do lực lượng tổ chức 
còn mỏng, phương pháp đấu tranh hạn chế, trong khi đó địch 
khủng bố dã man tù chính trị và phong trào cách mạng ở địa bàn 
mà chúng cho là quan trọng. 

4- Cuộc đấu tranh của tù chính trị tại nhà đày Kon Tum  

Cuối năm 1930, phong trào cách mạng trong nước bị khủng bố 
ác liệt, đế quốc Pháp bắt rất nhiều chiến sĩ cộng sản giam cầm ở 
nhiều nhà tù của chúng được lập ra khắp mọi miền đất nước, 
trong đó có nhà đày Kon Tum. Sau đợt đầu với 150 tù chính trị 
cộng sản từ nhà lao Vinh bị chúng đưa lên Kon Tum tháng 
12/1930, tiếp đến, tháng 4/1931, có ba đoàn tù chính trị cộng sản 
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nữa từ nhà lao Vinh, Hà Tĩnh, Nha Trang lần lượt bị đày lên tỉnh 
Kon Tum, nâng tổng số tù nhân lên tới 295 người. 

Sở dĩ đế quốc thực dân Pháp ồ ạt đày tù chính trị cộng sản lên 
Kon Tum là với ý đồ: 

Một là: Nhanh chóng giảm bớt số lượng tù nhân trong các nhà 
lao các tỉnh, huyện ở miền Trung, lúc bấy giờ đã chật ních không 
còn chỗ ngồi, chỗ nằm, do chúng bắt quá nhiều tù nhân trong cao 
trào 1930-1931. 

Hai là: Thực dân Pháp dùng tù nhân chính trị cộng sản để làm 
đường giao thông phục vụ mục đích cai trị của chúng. Đó là con 
đường 14 xuyên suốt các tỉnh Tây Nguyên tới Quảng Nam - Đà 
Nẵng ở phía bắc và tới sông Bé để vào Sài Gòn ở phía nam. Người 
dân tỉnh Kon Tum gọi con đường 14 là con đường xâm lược. 
Trong thời điểm này, con đường 14 mới mở đến Đăk Tô, cần rất 
nhiều nhân công để mở tiếp từ Đăk Tô đến Đăk Pét. Khâm sứ 
Trung Kỳ, Công sứ tỉnh Kon Tum lúc này sẵn sàng đón nhận tù 
chính trị lên Đăk Pao làm đường. 

Ba là: Đế quốc thực dân Pháp âm mưu dùng nơi rừng thiêng 
nước độc, thưa dân, cách xa các trung tâm đô thị và đồng bằng 
và chế độ nhà tù đặc biệt tàn ác nhằm cách ly tư tưởng cộng 
sản; giết dần, giết mòn tù chính trị, mà không sợ tai tiếng và dư 
luận lên án.  

Đày nhiều tù chính trị cộng sản lên tỉnh Kon Tum cũng làm 
thay đổi vị trí và tính chất nhà lao ở đây, vốn là nhà lao cấp tỉnh 
(prison de province) thành một bộ phận nhà đày của xứ Trung 
Kỳ (pénitencier), một hệ thống nhà giam tù chính trị, từ nhà đày 
chính ở thị xã (gồm Lao trong và Lao ngoài) đến một loạt nhà 
tạm giam làm đường ở Đăk Sút, Đăk Pao, Đăk Pét... Những nhà 
giam tạm cách thị xã trên 100km. Như vậy, nhà đày Kon Tum là 
nhà đày vào loại lớn của đế quốc Pháp ở Đông Dương. 
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Với ý đồ trên, bọn cai trị thực dân vạch một kế hoạch chuẩn bị 
cấp tốc lợi dụng mùa khô ở tỉnh Kon Tum, chúng dồn gấp các 
đoàn tù lên công trường. Trong lúc tù chính trị làm đường, chúng 
cho nhà thầu xây dựng nhà đày ở thị xã. Mùa mưa đến, cũng là 
lúc nhà đày được xây dựng xong, chúng đưa tù chính trị về giam 
giữ và lao động ở gần thị xã. Sang mùa khô, chúng lại tiếp tục đưa 
tù nhân lên công trường làm đường. Đó là một kế hoạch vắt kiệt 
sức lao động của tù nhân. 

Nhà tạm giam là chỗ trú tạm mưa nắng cho nhân công làm 
đường. Họ chính là những tù chính trị cộng sản bị bắt. Cho nên dù 
là nhà tạm chúng cũng làm theo kiểu nhà tù, nhà đày thực sự và tổ 
chức một đội quân canh gác nghiêm ngặt. Công trường làm 
đường đến đâu, chúng làm nhà tạm giam đến đó và thực thi một 
chế độ hà khắc đối với tù nhân. 

Nhà tạm giam Đăk Pao, chúng làm ở ven bờ suối, là một dãy 
nhà rộng và dài để chứa 300 tù nhân, bằng gỗ cây, lợp tranh lá, 
bốn bề để trống. Bên trong nhà giam kê hai dãy sạp bằng nứa sát 
đất, giữa hai dãy là lối đi lại cho lính đếm tù và cùm tù. Các dãy 
cùm chân được bố trí để tù nhân nằm quay đầu vào nhau, lính gác 
đi một vòng có thể đếm nhanh một lúc mấy trăm tù. Trên các dãy 
cùm là những ống tre treo lủng lẳng, là dụng cụ đựng nước uống 
cho tù nhân và làm đồ chứa phân tiểu của người tù. 

Nhà ở của lính gác cũng ở gần nơi tạm giam tù nhân, cách nhau 
30m. Lính gác có thể được huy động nhanh chóng bất kỳ lúc nào. 

Nhà giam chính ở thị xã Kon Tum được làm từ tháng 3/1931 
theo lệnh của công sứ Pháp. Gọi là chính nhưng cũng tạm bợ, làm 
gấp để kịp chứa số lượng lớn tù nhân dồn dập ở các nơi đưa về và 
kịp có chỗ giam số tù đi làm đường mùa mưa phải trả về thị xã. 
Nhà giam chính này ở phía tây thị xã, bên bờ bắc của sông Đăk 
Bla, cách trung tâm thị xã 2km, gồm hai nhà giam (một lớn, một 
nhỏ) nằm hai bên, giữa là nhà lính gác. Khung nhà giam bằng sắt, 
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mái tôn, bốn bên vách tre nứa đập dập đan và rào kỹ bằng dây 
kẽm gai chằng chịt. 

Nhà giam lớn có sức chứa 100 tù nhân, nhà giam nhỏ chứa 40-
50 người. Sạp và cùm được đặt thành hàng trong nhà. Tuy còn 
làm tạm, nhưng cùm kẹp chặt người tù khó trốn chạy, bốn phía 
nhà giam là đồi trống, bất cứ một hành động nào của tù nhân, lính 
gác cũng có thể phát hiện ngay.  

Để canh giữ nhà đày, nhất là khi áp tải tù nhân đi làm đường, 
viên công sứ Giơruy Xalơmy (Jeru Salemy) đã tuyển mộ binh lính 
người địa phương mà chúng tin cậy, huấn luyện, nhồi sọ tư tưởng 
chống cộng sản, đồng thời hậu đãi đám lính này, mua chuộc họ 
làm tay sai đắc lực cho chúng. Lúc bấy giờ trong số 600 lính khố 
xanh, có 200 lính là người dân tộc thiểu số được chọn thành lập 
đội quân giám sát tù chính trị cộng sản. Việc làm này trái với 
“pháp lý” của “chính quốc” về quy định giam giữ tù chính trị, 
nhưng bọn thực dân cai trị ở đây bất chấp. Đội quân này là công 
cụ chỉ biết làm theo lệnh của chủ Tây độc ác. Viên công sứ, giám 
binh và đồn trưởng đồn Đăk Tô trực tiếp chỉ huy đám lính đâm 
thuê chém mướn vô cùng tàn nhẫn này, với danh nghĩa trá hình là 
đội giám sát tù nhân. Đó là các tên giám binh Đôgiômê (Dojomet) 
và tên Pannamơ Xany (Panname Sany); các tên phó quản Muyxơ 
(Mux), đội Kép, cai Thể, cai Thích là những tên chỉ huy gian ác, 
gây ra những vụ tàn sát đẫm máu phong trào nổi dậy của nhân dân 
các dân tộc trong tỉnh. 

Bọn chỉ huy thường xuyên kích động, lung lạc binh lính, xúi 
giục tâm lý hận thù dân tộc, chia rẽ người Kinh và người 
Thượng, vu cáo tù chính trị, nói xấu người cộng sản yêu nước. 
Chúng rêu rao rằng: “Bọn tù nay mai sắp đưa lên đây cho các 
anh canh giữ là bọn tù người Kinh xấu nhất. Nó lười biếng 
không muốn làm, chỉ muốn cướp của người khác về ăn. Bọn tù 
này thù ghét người dân tộc. Vì vậy, quan Tây bắt phạt nặng và 
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đưa lên đây. Quan Tây cho lính được tự do đánh tù, khi lính 
muốn bắn giết tù, quan Tây cũng không ngăn cản. Lính phải bắt 
tù làm việc luôn luôn không cho ngơi tay. Cấm lính không được 
gần tù, trong tay lính phải cầm gậy, roi, súng. Lính phải nhớ và 
làm đúng những lời quan đã dặn”1. 

Đối với dân chúng, bọn Pháp cũng dùng những thủ đoạn hăm 
dọa và lừa bịp. Chúng cấm nhân dân ở nơi có tù nhân đi qua 
không được đến gần tù nhân; không được hỏi han, tiếp xúc với tù; 
không được cho hoặc bán lương thực, quà bánh, vật dùng cần 
thiết khác cho tù nhân. Mục đích của chúng là ngăn cấm tù chính 
trị tuyên truyền tư tưởng yêu nước, giác ngộ cách mạng cho nhân 
dân; tạo hố ngăn cách giữa nhân dân với tù chính trị, cô lập người 
tù cực độ, không còn chút tình đồng loại. 

Thực dân Pháp đày ải tù chính trị ở tỉnh Kon Tum rất tàn bạo. 
Trước khi đày họ lên Kon Tum, chúng nói: “Lên Kon Tum các anh 
(tù nhân) sẽ được tự do sinh hoạt”. Nhưng thực tế, họ chỉ được tự 
do nhận những trận đòn tới tấp; được tự do nhận sự đối xử phi 
nhân tính của bọn cai tù. Tất cả tù nhân đến Kon Tum, trước hết bị 
một trận đòn phủ đầu vô cớ, ngay sau đó bị áp giải lên công 
trường làm đường 14 ở Đăk Glei. 

Sử liệu ghi chép và mô tả khó mà hết được những gì xảy ra 
đối với tù chính trị trong quá trình bị giam cầm, đày ải vô cùng 
kinh tởm ở nhà đày Kon Tum. Lớp tù đầu tiên chúng đày đi làm 
đường được đưa đến nhà tạm giam Đăk Pao. Trên quãng đường 
dài trăm cây số, họ leo đèo, vượt suối, đi bộ nhiều ngày, mang 
nặng tư trang dụng cụ, lại bị đòn liên miên của bọn lính, cứ vài 
cây số là chúng đánh những đòn chí mạng. Những tù nhân yếu 
ốm đi chậm, đi sau bị chúng đánh nhiều hơn. Người tù nào yếu, 
đau nặng không đi nổi, chúng bắn chết dọc đường. Tự tay tên 

_______________ 

1. Theo hồi ký của đồng chí Ngô Đức Đệ.  
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quản tù Pannamơ Xany bắn chết anh Duân, là tù chính trị quá kiệt 
sức vì sốt rét nặng, cách Đăk Pao 5km. Đây là vụ giết tù chính trị 
đầu tiên, mở màn cho bọn lính noi theo sau này. Khi đã tới công 
trường, tù nhân vẫn bị đánh đập liên tục. Chúng đánh bất kỳ ai, 
làm việc gì đều bị đánh: đánh khi tra chân tù vào cùm; đánh khi tù 
nhân đi chặt cây, khiêng gỗ, đào đá, lao công phục dịch cho 
chúng... Tồi tệ và độc ác hơn là chúng đánh tù nhân ngay khi đang 
ăn cơm, lúc đi ngủ, lúc đang đi tiểu tiện. Ngày đầu tiên, chỉ sau 
hai giờ khổ sai buổi sáng, bọn lính đã đánh dã man ba tù nhân, 
làm chết tại chỗ hai người. Ba tù nhân này là các anh Hương Tiểu, 
Thủ Bộ Điệu, Hương Bộ Vĩ, bị bắt giam ở nhà lao Vinh, đày lên 
tỉnh Kon Tum tháng 12/1930. Cũng vào tháng 12/1930, đồng chí Lê 
Văn Hiến, chị Lê Thị Em, chị Phương bị tù ở Nha Trang đã bị đày 
lên giam tại nhà đày Kon Tum và bị hành hạ sống dở, chết dở1. 

Công việc trên công trường làm đường rất nặng nhọc, tù nhân 
làm lụng quần quật, dầm mưa dãi nắng, đầu không nón, không 
tấm che mưa, buổi trưa không được nghỉ, mỗi ngày lao công 
không dưới 10 tiếng đồng hồ. Buổi tối nghỉ không đẫy giấc, chân 
trong cùm, ăn uống kham khổ, đói khát, cơm lẫn nhiều trấu sạn; 
mắm thối đầy dòi bọ, canh rau muống già, dưa cà thỉnh thoảng 
mới có. Nước uống toàn là nước khe đầy lá rừng và phân thú hôi 
tanh và có nhiều bùn vẩn đục, nhất là về mùa mưa. Vì điều kiện 
sống và lao động như thế nên tù nhân kiệt sức, bệnh tật nhiều, 
nhất là mắc bệnh kiết lỵ, sốt rét. Khi bị tai nạn, bị đánh gây thương 
tích, ốm đau, họ vẫn phải đi làm, thường xuyên có tới một phần 
ba tù nhân ốm nặng. Không có thuốc chữa bệnh, gần 300 tù nhân 
chỉ có một người khám (đang làm tập sự). Tù nhân chết ngày một 
nhiều. Có những đợt 20 tù nhân ốm, chết 19, chỉ còn duy nhất một 
người sống sót. Người tù chính trị chết do nhiều nguyên nhân: 
_______________ 

1. Theo hồi ký của đồng chí Lê Văn Hiến. 
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bệnh tật, cai lính đánh, bị bắn giết, do bị hành hạ dã man cũng 
chết dần chết mòn. Bọn cai quản cho lính vặt râu tù nhân già; bắt 
người già ăn những vật bẩn và làm nhục họ; đánh đập những 
người tù biết tiếng Pháp. Bất kể nguyên nhân gì, khi tù nhân chết 
chúng đều báo cáo lên cấp trên của chúng là “tù trốn”, “tù bị kiết 
lỵ, sốt rét”; thế là bọn cai, bọn lính coi tù ở đây được lên chức, 
được thưởng tiền. Đó cũng là nguyên cớ để bọn cai, lính tự do 
hoành hành, đàn áp, bắn giết tù chính trị. Ngoài sự đánh đập 
thông thường hằng ngày, bọn lính còn bày ra những trò chơi man 
rợ để giết hại anh em tù. Dã man hơn, chúng còn đem những 
người ốm nặng sang bỏ ở nhà xác, coi như chôn sống người. 

Sống trong cảnh đau thương và đầy uất hận, người tù chính trị 
không thể không nghĩ đến con đường sống. Có 5 người chủ 
trương bạo động với kế hoạch cướp súng giặc, chạy về trại cướp 
lương thực và giải thoát anh em đang nằm ốm rồi kéo nhau vào 
rừng. Thế nhưng, kế hoạch đã bị phát giác. Năm người cầm đầu bị 
bắt và 4 người bị đánh chết. Kế hoạch bạo động của tù nhân chính 
trị đã bị chúng bóp chết từ trong trứng nước. Sự tàn sát dã man tù 
chính trị bị đày đi làm đường 14 ở Đăk Pan, Đăk Pét của thực dân 
Pháp không sao kể xiết. Chỉ tính riêng trong vòng sáu tháng làm 
đoạn đường dài 15km, đã có tới 150 trong số 295 tù chính trị bị 
chết một cách thê thảm. Đó là đoạn đường của địa ngục trần gian. 

Tháng 6/1931, do mưa lớn, nước chảy xiết, cây đổ nên không 
thể tiếp tục làm đường được mà phải đợi đến mùa khô. Bọn chúng 
đưa tù chính trị về nhà đày Kon Tum để giam giữ và lao động khổ 
sai ở thị xã và vùng phụ cận. Sau bảy ngày trở về nhà đày Kon 
Tum, chín tù nhân kiệt sức chết ngay dọc đường, số còn lại thân 
xác héo mòn ốm yếu, da bọc lấy xương. Tuy vậy, chúng vẫn phân 
loại tù theo án nặng nhẹ, rồi đem giam ở Lao trong và Lao ngoài. 

Đồng bào thị xã Kon Tum đã được chứng kiến cảnh tượng đau 
buồn khi những người tù mới lên ở bến đò Kon Tum, nay lại 
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chứng kiến thân xác tàn tạ của họ khi trở lại. Nhiều người đã tỏ ra 
đau lòng và từ đó họ thương cảm tù chính trị. Hình ảnh những 
người tù tiều tụy tột cùng là một tang chứng hùng hồn tố cáo tội 
ác của thực dân Pháp và khơi dậy lòng yêu nước, yêu giống nòi 
của đồng bào Kon Tum. 

Cũng trong tháng 6/1931, thực dân Pháp đưa tiếp 60 tù chính 
trị đày lên Kon Tum; cùng thêm ba tù nhân nữa ở nhà lao Huế là 
đồng chí Bùi San, Lê Viết Lượng, Đặng Thái Thuyến. Cuối tháng 
6/1931, có đoàn tù nhân ở nhà giam Quy Nhơn đày lên, trong đó 
có đồng chí Trương Quang Trọng, Hồ Độ, Lê Trọng Kha. Như 
vậy, số tù nhân cả miền Trung đày lên lúc này giam tại nhà đày 
tỉnh Kon Tum là 200 người. 

Để che giấu bộ mặt độc ác dã man khi bắt tù chính trị làm 
đường ở Đăk Pao, thực dân Pháp dùng thủ đoạn cho tù nhân 
được làm công việc có phần nhẹ hơn khi mới đưa về thị xã Kon 
Tum. Nhưng thực tế, công việc ở đây vẫn quá sức so với những tù 
nhân ốm yếu kiệt sức. Hằng ngày chúng bắt làm việc không dưới 
10 tiếng đồng hồ. Số tù nhân ở Lao trong (có án nặng hơn) chúng 
đưa đi sửa chữa đường, cầu, cống ở thị xã và vùng ven, do tên đội 
ác ôn Arnole (người Pháp) cai quản. Số tù nhân ở Lao ngoài (loại 
có án nhẹ hơn), chúng phân làm ba nhóm. Một nhóm gánh đất 
đắp mố cầu qua sông, cách nhà lao 400m. Nhóm thứ hai lấy cát sỏi 
dưới lòng sông trong mùa đông lạnh cóng. Nhóm còn lại chuyển 
đá, cát vào thị xã. Chúng dùng xe bò bắt bốn người tù kéo một xe 
thay bò kéo, mỗi ngày phải kéo năm chuyến, mỗi xe kéo có một 
lính đi kèm trông coi. Ngày lao công, tối về người tù bị cùm xích 
cả hai chân, cùm chéo chân giữa người này với người khác. Độc 
nhất là cùm ngựa (bắt tù nhân ngồi ngay lên mà cùm). Mỗi lần 
giải tù đi, chúng xích chân, xích tay cả đoàn tù. 

Khi tù nhân làm đường ở Đăk Pao, thực dân Pháp còn có âm 
mưu cắt đứt mối quan hệ giữa tù chính trị với nhân dân, thì khi về 
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thị xã, tại nhà giam cực kỳ hà khắc này chúng không thể nào cắt 
được mối quan hệ này. Chi bộ binh, Chi bộ đường phố tích cực 
hoạt động tuyên truyền trong binh lính, nhân dân về việc đấu 
tranh giúp đỡ tù chính trị. Được chứng kiến tận mắt sự đối xử tàn 
tệ với tù chính trị của bọn cai tù, lính gác, quần chúng nhân dân 
thị xã vô cùng khâm phục tinh thần bất khuất, anh dũng của tù 
chính trị, cảm tình ngày càng sâu đậm đối với anh em, phân công 
người lui tới gặp gỡ, tặng quà bánh, vật dụng cần thiết dưới danh 
nghĩa bán mà không lấy tiền. Sau thời gian tranh thủ được cả lính 
gác, quen người quen việc, nhân dân đã đem quà bánh, vật dụng 
đến để ở nơi quy định, anh em tù chính trị và lính gác tự tới đó 
lấy. Tình cảm của đồng bào với tù nhân cộng sản trở nên thân 
thiết. Nhân dân hiểu rõ tù chính trị cộng sản là những người yêu 
nước chân chính, vì nước vì dân. Sự giúp đỡ người tù trở thành 
nghĩa vụ, làm cho binh lính cũng hiểu được phần nào, thái độ và 
hành động đối xử của lính đối với tù khác trước. Một số anh em 
lính bắt đầu chống lại bọn chỉ huy, họ đứng về phía tù nhân đấu 
tranh khi chúng bắt tù nhân đi làm ngày chủ nhật, hoặc chống lại 
sự đàn áp người tù, v.v.. 

Đầu tháng 7/1931, sau khi Chi bộ binh ở nhà lao bị khủng bố, 
do có kẻ phản bội khai báo, địch đưa đồng chí Ngô Đức Đệ ra giam 
giữ ở Lao ngoài. Số đảng viên còn lại mất liên lạc. Chi bộ binh bị tan 
rã. Ở Lao ngoài, số tù chính trị cũ và mới gặp nhau. Do đó, kinh 
nghiệm đấu tranh của một tập thể tù nhân khoảng 200 người giờ 
đây đã dày dạn hơn, khôn khéo hơn. Anh em tù đã hình thành một 
Ban lãnh đạo chung, gồm các đồng chí Ngô Đức Đệ, Lê Viết Lượng, 
Nguyễn Huy Lung, Trương Quang Trọng, Hồ Độ, Đặng Thái 
Thuyến đều là những người đã hoạt động trong các tổ chức tiền 
thân của Đảng trước đây.  

Trong cuộc gặp mặt các đồng chí Ban lãnh đạo chung của tù 
nhân, đồng chí Ngô Đức Đệ đã thông báo tình hình tù nhân làm 
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đường, sự đàn áp đày đọa tù nhân của địch, tình hình của Chi bộ 
binh, Chi bộ đường phố...  Ban lãnh đạo chung của tù nhân nhất 
trí hạ quyết tâm: “Muốn sống, không có con đường nào khác 
ngoài con đường đấu tranh mà Đảng đề ra. Muốn bảo đảm cuộc 
đấu tranh thắng lợi nhất định chúng ta phải làm cho anh em 
đoàn kết nhất trí, có quyết tâm cao. Phải đấu tranh kiên quyết, 
bền bỉ, có kế hoạch chu đáo”1. Mục tiêu đấu tranh là đòi thực dân 
Pháp bãi bỏ chế độ giết người dã man đối với tù chính trị, ưu đãi 
tù chính trị.  

Ban lãnh đạo chung của tù nhân đã phân công công tác cho 
nhau. Đồng chí Trương Quang Trọng (số tù 303), Nguyễn Huy 
Lung (số tù 299), Hồ Độ (số tù 302) làm nhiệm vụ xây dựng nội bộ 
về tư tưởng và tổ chức. Đồng chí Ngô Đức Đệ (số tù 357), đồng chí 
Đặng Thái Thuyến (số tù 297) lo việc nghiên cứu kế hoạch đấu 
tranh, đề ra yêu sách, tuyên ngôn, soạn các bài tuyên truyền bằng 
tiếng phổ thông, tiếng Pháp, tiếng Bana, tiếng Giarai. Đồng chí Đệ 
còn phải tuyên truyền vận động binh lính, liên lạc với các đảng 
viên Chi bộ binh còn lại, quan hệ với các cơ sở quần chúng ở thị 
xã, nắm anh em tù bị giam ở nhà lao nhỏ, liên lạc với Lao trong. 

Thành viên của Ban lãnh đạo chung kiêm luôn tổ trưởng 7 tổ 
hoạt động bí mật trong nhà giam. Đồng chí Đệ được phân công 
phụ trách chung. Mọi hoạt động hoàn toàn bí mật. Bí mật là lẽ 
sống còn.  

Từ khi hình thành Ban lãnh đạo chung của tù nhân, nhiều 
cuộc đấu tranh của tù chính trị diễn ra như lãn công, đòi quyền lợi 
thiết thực hằng ngày liên tục nổ ra. Nổi trội hơn là cuộc đấu tranh 
bằng tổ chức lễ truy điệu 150 anh em tù đã bỏ mình ở công trường 
làm đường 14. Lễ truy điệu diễn ra vào thượng tuần tháng 8/1931, 
nhằm tưởng nhớ các chiến sĩ đã ngã xuống, thắt chặt đoàn kết, giữ 

_______________ 

1. Theo hồi ký của đồng chí Ngô Đức Đệ. 
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vững quyết tâm đấu tranh với địch. Tháng 9/1931, nổ ra một cuộc 
đồng thanh phản đối bọn lính đánh tù. Tháng 10/1931, các đội cảm 
tử, quyết tử của tù nhân được lập trong nhà giam. Hai đội này là 
lực lượng trung kiên, tiên phong của cuộc đấu tranh, xung phong 
tự nguyện gánh vác nhiệm vụ gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì thắng 
lợi. Tại nhà Lao ngoài, anh em tù chính trị gửi một kiến nghị cho 
viên công sứ Pháp, với năm yêu sách: 

Một là, cải thiện chế độ lao dịch; 
Hai là, cải thiện chế độ ăn uống của tù nhân; 
Ba là, bỏ đánh đập, bắn giết tù nhân; 
Bốn là, cho viết thư về gia đình và được nhận thư, quà của gia 

đình gửi đến; 
Năm là, khi ốm đau được chăm sóc thuốc men. 
Chúng nghi ngờ một số tù yêu sách và đưa họ ra nhà đày Lao 

Bảo (Quảng Trị). Một số khá đông, chúng chuẩn bị đưa lên Đăk 
Pét làm đường. 

Đầu tháng 12/1931, Ban lãnh đạo chung của tù nhân biết được 
tin địch chuẩn bị đưa tù nhân đi làm đường ở Đăk Pét. Tất cả tù 
nhân đã sẵn sàng đối phó. Sáng 12/12/1931, chúng đưa một số tù 
nhân đi làm ở các nơi khác nhằm xé lẻ đội ngũ tù nhân, còn lại 40 
tù nhân, chúng ra lệnh quay về phòng lấy quần áo để đi Đăk Pét. 
Trong số này có bốn đồng chí là thành viên Ban lãnh đạo nhà 
giam: Đặng Thái Thuyến, Trương Quang Trọng, Nguyễn Huy 
Lung, Hồ Độ. Cả 40 tù nhân này đều là thành viên của đội cảm tử 
quyết tử. Đồng chí Nguyễn Huy Lung đã lên tiếng đầu tiên phản 
đối: “Nhất định không đi Đăk Pét”. Anh em đồng thanh hô khẩu 
hiệu hưởng ứng: 

“Phản đối cuộc đi Đăk Pét”. 
“Phản đối chính sách tàn ác của Chính phủ đối với chính trị 

phạm”. 
Đồng chí Lung thay mặt anh em trả lời tên Mulê (Moulet) lý 

do không đi Đăk Pét: “Lần trước bị hãm hại một cách rất tàn ác, 
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anh em chúng tôi chết hai phần ba. Bây giờ bắt chúng tôi đi nữa 
cho chết hết hay sao?”. 

Sau đó, công sứ, giám binh, nhiều binh lính kéo đến bao vây 
xung quanh nhà lao. Trong lao, 40 anh em vẫn hô to khẩu hiệu: 
“Phản đối đi Đăk Pét”. Mọi người đều siết chặt hàng ngũ đứng 
sắp hàng (xếp hàng) trước cửa lao, không để cho bọn địch xô vào 
lôi một ai ra.  

Theo lệnh tên công sứ, tên đội Mulê giương súng tiến lại cửa 
nhà lao gọi: “Thằng tù số 299 đâu?” (số tù 299 là đồng chí Nguyễn 
Huy Lung). Anh em trong nhà giam đồng thanh trả lời: “Không có 
tù số 299! Đả đảo đi Đăk Pét”. Ngay lúc đó, đồng chí Trương 
Quang Trọng (quê ở Quảng Ngãi) có số tù 303 tới cửa, phanh áo 
chỉ vào ngực, nói bằng tiếp Pháp: “Le voici” (có nghĩa là “nó 
đây”). Tên đội Mulê, mặt đanh lại, bóp cò súng. Đồng chí Trọng 
ngã vật xuống. Khí phách anh hùng, chết thay cho đồng chí mình 
của đồng chí Trọng đã làm cho kẻ thù khiếp sợ và thúc giục đồng 
đội kiên cường đấu tranh. Viên công sứ, giám binh lệnh cho lính 
xả súng bắn xối xả vào anh em tù. Sau khi bắn xong, tên đội Mulê 
và bọn lính phá cửa phòng xông vào anh em tù. Liền lúc ấy đồng 
chí Đặng Thái Thuyến, tuy bị thương, vẫn gượng đứng dậy lấy 
được cái ống chứa nước tiểu quật thẳng vào đầu tên đội Mulê, nó 
bắn đồng chí Thuyến chết ngay, sáu đồng chí khác cũng bị chúng 
bắn chết tại chỗ, tám đồng chí bị thương. Sau khi bắn giết xong, 
bọn lính ùa vào bắt 24 người còn lại, xiềng xích tay chân rồi chở đi 
Đăk Pét. Đây là cuộc đàn áp đẫm máu của địch đối với tù chính 
trị. Ban lãnh đạo chung của nhà tù bị thiệt hại nặng nề.  

Sau đó, địch dồn tất cả tù nhân vào nhà Lao trong. Do cuộc 
đấu tranh đã được chuẩn bị từ trước, cho nên khi anh em hai nhà 
lao gặp nhau lập tức hô khẩu hiệu: “Kịch liệt phản đối đi Đăk 
Pét”, “Kịch liệt phản đối sự bắn giết ở Lao ngoài”. Tiếng la hét 
chấn động cả tỉnh lỵ. Bọn công sứ, quản đạo, giám binh sau khi đã 
đàn áp ở Lao ngoài, liền đem lính trở vào Lao trong uy hiếp, hăm 
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dọa. Nhưng với quyết tâm từ trước, lại vừa nghe tin các đồng chí 
của mình vừa bị địch giết hại, nên anh em đều căm phẫn, quyết 
tâm đấu tranh đến cùng. Có điều kiện tập hợp, sáng 13/12/1931, tại 
Lao trong, anh em tù tổ chức lễ truy điệu các đồng chí tù đã hy 
sinh. Trong nỗi niềm đau thương vô hạn, nỗi uất hận khôn lường, 
tù nhân càng siết chặt đội ngũ, đoàn kết chặt chẽ, đấu tranh đến 
cùng. Sau lễ truy điệu, có bài nói chuyện tuyên truyền cho binh 
lính ngay tại sân nhà lao. 

Chiều 13/12/1931, bản tuyên ngôn chính trị và yêu sách của tù 
nhân được chuẩn bị và dịch ra tiếng Pháp, tiếng dân tộc địa 
phương. Nội dung tuyên ngôn vạch trần chế độ đối xử tàn bạo với 
tù chính trị của thực dân Pháp, đòi nhà cầm quyền Pháp phải chịu 
trách nhiệm về sự tàn bạo này. Tuyên ngôn còn thể hiện thái độ 
rất kiên quyết đấu tranh của tù chính trị chống đi đày lần thứ hai, 
với lời lẽ: “Chúng tôi kiên quyết đấu tranh chống chế độ đối xử 
phi pháp và vô nhân đạo đối với tù chính trị. Thà chúng tôi phải 
chết ở đây, ở tỉnh Kon Tum này, còn hơn là đi làm đường lần thứ 
hai để chết trên rừng núi hoang vu”.  

Yêu sách của anh em tù nhân có sáu điểm: 
Một là, phải thừa nhận và áp dụng chế độ tù ở Kon Tum cũng 

như các nơi khác; 
Hai là, bãi bỏ ngay chế độ hành dịch khổ sai; 
Ba là, bỏ hẳn chế độ đánh đập, bắn giết, còng cùm và các hình 

phạt ác nghiệt đối với tù nhân; 
Bốn là, cải thiện chế độ ăn uống của tù nhân; 
Năm là, lúc tù nhân đau ốm phải được đưa đi bệnh viện, được 

nghỉ ngơi và chăm sóc; 
Sáu là, tù nhân được đọc sách báo, viết thư về gia đình một 

tháng một lần, được nhận thư từ, ngân phiếu, bưu kiện của gia 
đình gửi tới, được tiếp người nhà đến thăm. 

Cuộc đấu tranh ngày càng trở nên ác liệt hơn. Đến ngày 
15/12/1931, anh em tuyệt thực được 4 ngày. Sáng 16/12/1931, thực 
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dân Pháp hạ lệnh giải tán và khủng bố cuộc đấu tranh bằng súng 
và lựu đạn. Đồng chí Võ Thuyên bị chúng bắn ngã xuống đầu 
tiên. Tất cả tù nhân trong nhà giam đều hô vang khẩu hiệu phản 
đối. Địch tiếp tục nổ súng làm bảy tù nhân hy sinh1 và tám đồng 
chí khác bị thương. Quân lính xông vào nhà giam bắt trói tất cả tù 
nhân còn lại và giải về giam ở nhà Lao ngoài. Sau hai đợt đấu 
tranh trực diện với kẻ thù, có 15 đồng chí hy sinh và 16 đồng chí 
khác bị thương. 

Tối 18/12/1931, Toàn quyền Đông Dương Pasquier (Paxkiê) và 
Khâm sứ Trung Kỳ Saten đến trực tiếp thị sát tình hình xảy ra ở 
nhà đày Kon Tum. Sau đó, chúng có nhượng bộ từng bước như: 
thay đổi chế độ lao dịch của tù; bỏ đánh đập tù nhân; người tù ốm 
đau được nghỉ và có thuốc men. 

Ngày 21/12/1931, chúng đưa những người tù còn khỏe lên Đăk 
Pét. Số tù nhân bị thương được chuyển ra giam tại nhà giam nhỏ ở 
Lao ngoài. Cuối năm 1931 đầu năm 1932, chúng tiếp tục đưa tù 
chính trị đi làm đường 14 ở Đăk Pao, Đăk Pét. 

Sau cuộc đấu tranh này, có 50 người bao gồm những người án 
nhẹ từ 5 năm trở xuống, có người gần hết hạn tù và đã đi Đăk Tao, 
Đăk Pao, Đăk Pét sống sót trở về và một số tù thường phạm được 
thả về và có 50 tù chính trị bị địch tăng mức án, trong đó có 9 đồng 
chí bị án tù chung thân và đày đi Lao Bảo, số còn lại ở mức án 13-
15 năm tù giam. 

Cuộc đấu tranh của gần 200 tù chính trị tại nhà đày tỉnh Kon 
Tum lần này là một sự kiện lớn, gây chấn động đối với bọn thực dân 
thống trị Pháp ở ngay tại Kon Tum và toàn cõi Đông Dương. Lần 
đầu tiên, đồng bào các dân tộc ở tỉnh Kon Tum chứng kiến một cuộc 
đấu tranh không cân sức giữa những người tù tay bị xiềng xích, gông 
_______________ 

1. Bảy đồng chí hi sinh là: Võ Thuyên (Nghệ An), đồng chí Hoàn (Nghệ 
An), Trần Hữu Dương (Hà Tĩnh), Bùi Đạt (Nghệ An), Hoàng Văn Bá (Nghệ 
An), Nguyễn Hào (Hà Tĩnh), Nguyễn Viên (Nghệ An). 
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cùm với binh lính địch có trong tay dư thừa súng đạn. Đồng bào rất 
khâm phục ý chí kiên cường của những người tù chính trị cộng sản. 
Càng hiểu về những người cộng sản, càng hiểu về Đảng, nhân dân 
Kon Tum càng tình nguyện đi theo Đảng để giành độc lập, tự do. Từ 
sự kiện này, nhiều binh lính, công chức trong hàng ngũ địch đã giác 
ngộ theo cách mạng. Hình ảnh các chiến sĩ ngã xuống để giữ gìn khí 
tiết người cộng sản mãi mãi không phai mờ trong tâm trí nhân dân 
tỉnh Kon Tum. 

Đây là cuộc đấu tranh lưu huyết để buộc bọn thực dân thống trị 
Pháp ở Đông Dương phải thay đổi chế độ đối xử với tù chính trị, 
không những chỉ đối với Kon Tum, mà còn ở các nhà tù khác trên 
toàn cõi Đông Dương. Địch phải chấp nhận gần như toàn bộ sáu 
yêu sách của anh em tù chính trị. Trong đó quan trọng nhất là yêu 
sách đòi bãi bỏ đánh đập tù nhân, thừa nhận chế độ tù chính trị. 

Cuộc đấu tranh của tù chính trị ở Kon Tum lần này đã có tiếng 
vang lớn trong dư luận thế giới về tự do công lý và nhân phẩm con 
người; ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các nhà lao, nhà đày ở 
trong nước, trước hết là nhà đày Buôn Ma Thuột. Nước Pháp với sự 
giả danh của ngọn cờ “tự do”, “bình đẳng”, “bác ái” đã lộ mặt nạ 
thực dân, bị dư luận phản đối, lên án làm cho uy tín bị giảm. Chính 
phủ Pháp lo sợ, tìm cách đối phó, xoa dịu. Năm 1932, chúng không 
đưa tù nhân ở đồng bằng lên nhà đày Kon Tum nữa. Mùa mưa 
năm 1932, chúng đưa 110 tù nhân từ Đăk Pét trở về thị xã Kon Tum. 
Đầu năm 1933, chúng đưa tiếp tù nhân từ Vinh, Quảng Nam lên 
tỉnh Kon Tum, nhưng không đưa đi làm đường 14 như trước. 

Năm 1934, thực dân Pháp buộc phải bỏ hẳn nhà đày Kon Tum 
và dồn tất cả tù chính trị còn lại ở đây vào nhà đày Buôn Ma 
Thuột. Với âm mưu xảo quyệt, địch phải bỏ hoàn toàn nhà đày 
Kon Tum và bỏ công trường làm đường ở Đăk Pet. Địch giải thể 
nhà đày Kon Tum nhằm xóa bỏ dấu vết mang đầy tội ác ghê tởm 
đối với lương tri loài người, với số lượng chết chóc nhiều nhất 
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trong một thời gian ngắn nhất; xóa bỏ một thành quả cách mạng 
do cuộc đấu tranh của những người tù cộng sản đem lại, cũng tức 
là xóa bỏ dấu vết những nhân nhượng mà chúng buộc phải thi 
hành đối với tù chính trị nơi đây.  

Địch phải xóa bỏ công trường làm đường ở Đăk Pao, Đăk Pét, 
tức là xóa bỏ một lò lửa thiêu người cộng sản do chúng dựng nên 
mà chúng đã từng hy vọng có thể giết chết ở nơi đây hàng vạn 
người cộng sản một cách kín đáo, ngoài núi rừng, tránh dư luận 
trong và ngoài nước, thực hiện nhanh chóng chủ trương giết cộng 
sản hết sức nhanh chóng của viên Toàn quyền Đông Dương 
Paxkiê mà không bị phát giác. Nhưng cuộc đấu tranh của những 
người tù cộng sản nơi đây đã buộc chúng không thể tiếp tục được 
nữa. Tuy chưa từ bỏ dã tâm giết hại tù chính trị cộng sản, nhưng 
việc giải thể nhà đày Kon Tum là sự thừa nhận thất bại của thực 
dân Pháp trước tinh thần đấu tranh quyết tử của tù chính trị và 
nhân dân các dân tộc ở tỉnh Kon Tum. 

Những hoạt động của tù chính trị cộng sản, việc thành lập 
chi bộ cộng sản trong binh lính địch và sự ra đời của chi bộ cộng 
sản đường phố ở thị xã Kon Tum, đều nhằm xây dựng cơ sở cách 
mạng trong các giai cấp, tầng lớp nhân dân Kon Tum. Tuy diễn 
ra trong thời gian rất ngắn nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn trong 
phong trào cách mạng của đồng bào các dân tộc ở tỉnh Kon Tum, 
cũng như trong cả nước. Đó là một trong những nhân tố cơ bản 
làm cho nhân dân tỉnh Kon Tum tin tưởng vững bước tiến lên 
trên con đường cách mạng những năm tiếp theo cho đến Tổng 
khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng 8/1945.  

III. CUỘC ĐẤU TRANH TIẾN TỚI KHỞI NGHĨA  
GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở KON TUM 

1- Hưởng ứng cao trào Mặt trận Dân chủ 

Khi Chi bộ binh và Chi bộ đường phố (những tổ chức cộng 
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sản đầu tiên ở tỉnh Kon Tum) tan rã; nhà đày Kon Tum bị giải thể; 
cuộc đàn áp tù chính trị lắng xuống; cũng là lúc phong trào cách 
mạng nước ta đã vượt qua cơn bão táp khủng bố của thực dân 
Pháp, bắt đầu phục hồi dần và có bước phát triển mới. 

Từ ngày 27 đến 31/3/1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
nhất của Đảng ta họp tại Ma Cao (Trung Quốc) có 13 đại biểu 
tham dự. Đại hội đề ra ba nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của Đảng 
như sau: 

Một là, củng cố và phát triển Đảng; 
Hai là, đẩy mạnh cuộc vận động thu phục quần chúng; 
Ba là, mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh. 
Qua thực tiễn phong trào những năm 1930-1935, Đại hội nhấn 

mạnh nhiệm vụ tích cực vận động quần chúng, nhất là đồng bào 
các dân tộc thiểu số ở vùng núi phía bắc, ở Tây Nguyên. 

Tháng 7/1935, Đại hội VII Quốc tế Cộng sản đã nhận định kẻ 
thù trước mắt của nhân dân thế giới lúc này không phải là chủ 
nghĩa tư bản hay chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là chủ nghĩa 
phát xít. Do đó, nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân chưa 
phải là đấu tranh để đánh đổ toàn bộ chủ nghĩa tư bản, thiết lập 
chuyên chính vô sản, xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà là đấu tranh 
tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, đấu tranh chống chiến tranh, đòi tự 
do, dân chủ và hòa bình. Đối với các nước thuộc địa và nửa thuộc 
địa, nhiệm vụ chính là thành lập mặt trận thống nhất chống đế 
quốc vì độc lập dân tộc. Đảng ta đã nhanh chóng chuyển hướng 
chỉ đạo chiến lược và sách lược đấu tranh cho phù hợp. Hội nghị 
Trung ương 6 tháng 7/1936 chủ trương thành lập Mặt trận Dân 
chủ nhằm thu hút đông đảo các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, đảng 
phái, tôn giáo để chống nguy cơ chiến tranh, chống bọn phản 
động trong giới thống trị thực dân Pháp ở Đông Dương, đòi 
quyền dân sinh, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. 
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Đảng chủ trương chuyển hình thức hoạt động nhằm tập hợp, 

hướng dẫn quần chúng đông đảo đấu tranh từ thấp đến cao, qua 
đó giáo dục, phát triển lực lượng cách mạng. Thời kỳ này Đảng 
nhận thức rõ hơn mối quan hệ giữa mục tiêu với các hình thức 
đấu tranh. Hình thức tổ chức đấu tranh phải phục tùng mục tiêu 
đấu tranh, phải huy động được nhiều lực lượng tham gia đấu 
tranh với nhiều hình thức thích hợp. Từ những Hội ái hữu, nghiệp 
đoàn, nêu nguyện vọng đòi mở Đại hội Đông Dương, truyền bá 
quốc ngữ... đến các hình thức bãi khóa, bãi thị... của học sinh và 
tiểu thương, Đảng ta đã sáng tạo ra nhiều hình thức hoạt động, tổ 
chức và đấu tranh vô cùng phong phú như bí mật, không hợp 
pháp tới các hình thức công khai, hợp pháp và bán công khai hợp 
pháp. Vì vậy, cao trào đấu tranh phát triển ngày càng rộng, lan ra 
khắp cả nước một cách nhanh chóng. 

Ở Trung Bộ, theo đường lối của Trung ương Đảng, dưới sự chỉ 
đạo trực tiếp của Xứ ủy do đồng chí Nguyễn Chí Diểu làm Bí thư, 
đông đảo quần chúng toàn miền đã được huy động vào các phong 
trào như: vận động Đông Dương Đại hội; vận động tuyển cử Viện 
dân biểu Trung Kỳ; xuất bản tuyên truyền công khai sách báo tiến 
bộ; tham gia tranh luận bảo vệ quan điểm của chủ nghĩa Mác - 
Lênin trên mặt trận báo chí trong lĩnh vực văn học nghệ thuật; đấu 
tranh chống sưu thuế... 

Làn sóng đấu tranh vì dân sinh, dân chủ trong cả nước sôi lên 
như triều dâng thác đổ, nhất là ở các tỉnh ven biển miền Trung, đã 
đưa đến tỉnh Kon Tum một khí thế mới, sinh lực mới cho phong 
trào cách mạng vốn đã được sản sinh từ trước. 

Những tin tức, những biến động thời cuộc hằng ngày từ miền 
Trung, bằng nhiều luồng đã đến với tỉnh Kon Tum. Các tờ báo 
như Nhành Lúa, Sông Hương (xuất bản ở Huế); Dân Chúng, Tiền 
Phong (xuất bản ở Sài Gòn) thường xuyên tố cáo sự thối nát của 
chế độ thực dân phong kiến; vạch trần tội ác của đế quốc thực dân 
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phản động; nêu bật nỗi thống khổ của dân tình; đề đạt nguyện 
vọng yêu cầu dân sinh, dân chủ, tự do cho mọi người... đã xuất 
hiện ở tỉnh Kon Tum. Ở một số xã, trục đường, thị trấn, nhân dân 
có các hình thức đấu tranh với bọn cai trị như: kêu kiện, đòi làm 
đường, sửa đường giao thông, mở trường học, nhà thương, cải 
cách hương thôn; công nhân trong các đồn điền đấu tranh với chủ 
đòi cải thiện đời sống. Tuy nhiên, các cuộc đấu tranh còn rời rạc, 
tự phát, bọn cai trị chưa chịu nhượng bộ, tìm cách trấn áp những 
người đấu tranh. Có nơi bọn chủ đồn điền, bọn cai trị thực dân 
Pháp đàn áp rất dã man những người hăng hái đấu tranh. Nhưng 
các cuộc đấu tranh không những không lùi bước mà còn phát triển 
lan rộng, ảnh hưởng mạnh mẽ, trực tiếp đến các giai tầng xã hội 
trên khắp tỉnh Kon Tum.  

Công nhân các đồn điền, công nhân làm đường, đều hưởng 
ứng đấu tranh với bọn chủ cai trị, chống đánh đập hà hiếp, đòi 
tăng lương, chống bắt công nhân phải ăn cá mắm thối mục, tăng 
thức ăn, có thuốc chữa bệnh khi đau ốm... đã gây được tiếng vang 
trong vùng. Bọn chủ Tây không chấp nhận yêu sách mà còn thẳng 
tay đàn áp công nhân. Công nhân tụ họp bao vây chất vấn bọn 
chủ. Bọn chủ Tây cho lính khố xanh dùng lưỡi lê, báng súng đánh 
đập công nhân làm một người chết, bảy người bị thương. Đây là 
cuộc đấu tranh gây ảnh hưởng mạnh đến ý thức và tinh thần đấu 
tranh chống áp bức bóc lột của công nhân ở tỉnh Kon Tum, từ đó 
tác động đến nhân dân nhiều vùng đồng bào các dân tộc, mở 
rộng, khơi dậy hình thức đấu tranh chống sưu cao thuế nặng. 

Vào năm 1936, tại thị xã Kon Tum có một viên nghị tên là Võ 
Gia Du có tư tưởng cấp tiến. Đồng chí Phan Thanh là cán bộ hoạt 
động hợp pháp của Đảng, sau khi diễn thuyết truyền bá quốc ngữ 
ở Quy Nhơn (Bình Định), đã cùng Nguyễn Mỹ Tài đến Kon Tum 
gặp Võ Gia Du. Bọn mật thám bám theo hai người và đe dọa bỏ tù 
Nguyễn Mỹ Tài. Ở tỉnh Kon Tum lúc đó do ảnh hưởng của Mặt 
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trận Dân chủ, đã có những hoạt động tiến bộ của nhóm Hà Văn 
Lâu, Hà Văn Hiên, phán Giáp... Nhóm này gồm viên chức làm 
trong Tòa sứ Pháp, cùng với một số thợ làm nghề thủ công tự do 
như cắt tóc, thợ may mặc, vốn có tư tưởng yêu nước trước đây, 
tiếp thu được tư tưởng dân chủ. Họ đã hình thành tổ chức mang 
tính chất câu lạc bộ, tụ họp kể chuyện về cuộc đấu tranh và sự hy 
sinh của tù chính trị ở nhà đày Kon Tum những năm 1930-1931; về 
cái chết của bảy tù nhân cộng sản cùng chôn chung một mộ. Họ tổ 
chức đắp lại mộ, ghi bia “thất nhân mộ” để tưởng nhớ những 
chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì Tổ quốc. 

Từ năm 1936, phong trào “nước thần” (nước Xu) nhanh chóng 
lan rộng trong vùng Mường Hoong - Ngọc Linh. Đồng bào các làng 
đứng lên dùng vũ khí tự tạo chiến đấu mở đầu cho phong trào. Đặc 
biệt trong hai năm 1936-1937, cuộc khởi nghĩa do ông Đăng lãnh đạo 
đã huy động phần lớn chánh tổng, chủ làng thuộc huyện Đăk Glei 
tham gia đánh Pháp. Sau khi thành lập được lực lượng, ông Đăng lấy 
làng La Luar làm căn cứ, xây dựng phòng tuyến trên sông Đăk Pao 
bao quanh căn cứ La Luar khá vững chắc. Trước mỗi trận chiến đấu, 
tất cả dân làng cùng đồng thanh hát làm lễ ra quân, khích lệ niềm tin 
vào chiến thắng1. 

_______________ 

1. Nội dung bài hát: “Ơ ben hây! Nok xi ka - Ză xi ó. Ză tam - Ză tơm. Xi 
hơm - Zok dak. Dak dum - Dak Ziêng. Ziêng cung - Ziêng bri. Ziêng ky - 
Ziêng cay. Ka xiêm y bui zú. Ka lem chu bui ziếp. Ơm gung mă - tă gung 
rêBui lăm choang zo zó. Ló choang bi - a. Vă choang nút nút. Brút a bi - a. 
Abrăn noan a-ni. Dứt ky ry - ky knuc”. 

Dịch nghĩa: Anh em ơi! Có nước của Giàng đây, nước tốt, nước đẹp, 
nước màu đỏ, màu vàng. Chúng ta bôi nước này để đánh giặc. Con heo, con 
gà của mình, con trâu, con bò, của cải của mình phải giữ không cho thằng 
Pháp lấy. Con đường đi của mình, núi rừng, ruộng rẫy của mình ông bà để 
lại phải giữ không cho thằng Pháp lấy. Phải đánh giặc thôi, đánh giặc để cho 
con trai, con gái yêu nhau, cùng nhau đi làm rẫy, cùng nhau đi cõng nước, 
cõng củi. Dù đi xa mấy cũng biết đường. 
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Đầu năm 1939, Pháp huy động lên Đăk Glei một lực lượng lớn 
quân chiến đấu nhằm tấn công tiêu diệt nghĩa quân. Khi chúng đi 
đến làng Bông Bang đã bị nghĩa quân chặn đánh quyết liệt buộc 
chúng phải rút khỏi làng Bông Bang. Sau khi phải rút khỏi làng 
Bông Bang, quân Pháp chỉnh đốn lực lượng và tiến công làng La 
Luar nhằm phá phòng tuyến trung tâm của nghĩa quân. Lợi dụng 
địa hình núi đồi, hang đá..., quân địch phục kích ở ngoài quan sát 
mọi hoạt động của căn cứ La Luar rồi lập kế tiến quân. Dưới sự 
chỉ huy của ông Đăng, nghĩa quân rút vào công sự, dùng tên, ná 
bắn trả quyết liệt, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch. Bọn địch 
thay đổi chiến thuật, dùng hỏa lực mạnh đồng loạt ném lựu đạn 
vào bên trong phòng tuyến. Vì chưa lường hết được tình hình, lại 
bị đánh trả với loại vũ khí tối tân hơn nên nghĩa quân mất phương 
hướng chiến đấu. Phòng tuyến bị vỡ, quân Pháp ào ạt tiến vào 
làng La Luar, bắt và tàn sát những người còn lại rồi phóng hỏa đốt 
làng. Sau khi phá vỡ căn cứ La Luar của nghĩa quân, bọn Pháp 
tiếp tục truy kích và tấn công những cứ điểm kháng chiến còn lại. 
Cuối năm 1939, ông Đăng hy sinh do bị thương quá nặng. Phong 
trào do ông đứng đầu ít nhiều mang màu sắc huyền bí, nhưng đã 
giúp cho nghĩa quân quy tụ được nhiều lực lượng trai trẻ trong 
các làng, khích lệ tinh thần đánh giặc Pháp, bảo vệ quê hương của 
đồng bào các dân tộc trong vùng. Sau khi ông Đăng qua đời, mặc 
dù bị đàn áp tàn bạo, khó khăn chồng chất, nhưng không cam 
chịu đầu hàng giặc Pháp, A Mét - người làng Đăk Xây1, xã Xốp 
tiếp tục đảm nhận vai trò thủ lĩnh của phong trào. Lực lượng trai 
trẻ trong các làng Đăk Xây, Xốp Dùi, Xốp Nghét tiếp tục đi theo A 
Mét, ngày đêm tập luyện, nung nấu tinh thần đánh Pháp. Hoảng 
hốt trước phong trào đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng, giặc 
Pháp đã mở nhiều đợt càn quét, liên tiếp trong 6 tháng đã khủng 

_______________ 

1. Hiện nay, gia đình cụ A Mét ở làng Xốp Nghét, xã Xốp. 
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bố, đàn áp phong trào. Đến cuối năm 1939, nhìn chung phong trào 
tạm thời lắng xuống.  

Ở phía đông bắc tỉnh Kon Tum, ảnh hưởng của phong trào 
Nước Xu xuất phát từ 2 trung tâm là xã Tu Mơ Rông (huyện Tu 
Mơ Rông) và xã Hiếu (huyện Kon Plông) do ông Thuần phụ trách. 
Năm 1940, ông Thuần hy sinh, tuy nhiên phong trào đấu tranh 
trong đồng bào Xơ Đăng vẫn âm ỉ tiếp diễn.   

Từ cuối năm 1939, một số vùng đã phải ra hợp tác đi xâu, chịu 
phạt, nhưng ngọn lửa căm thù đấu tranh vẫn cháy trong nhân dân 
Kon Tum, nhiều vùng vẫn kiên trì đấu tranh, bất hợp tác, hoặc 
đấu tranh trì hoãn không đi xâu, nộp thuế cho giặc. Mãi tới ngày 
tổng khởi nghĩa tháng 8/1945, thực dân Pháp vẫn không thể nào 
dập tắt nổi phong trào và ảnh hưởng của phong trào vẫn tồn tại 
trong nhiều năm sau. 

Hòa nhập với cuộc đấu tranh của đồng bào nông thôn, trong 
các đồn điền, công nhân đã có nhiều cuộc đấu tranh chống sa thải, 
đòi cải thiện sinh hoạt, chống sự hà khắc của bọn chủ. Cuộc đấu 
tranh của công nhân làm đường Thanh Bình, Chư Ty tháng 
10/1939 là những cuộc đấu tranh lớn, gây nhiều ảnh hưởng trong 
quần chúng công nhân và các vùng xung quanh. Cuối năm 1939, 
những tổ chức ái hữu, phường cứu tế được xây dựng trong công 
nhân đồn điền. 

Phong trào tuy còn lẻ tẻ, tự phát, chưa có sự hướng dẫn của tổ 
chức đoàn thể cách mạng, nhưng những hoạt động đó đã nằm 
trong phong trào chung, phối hợp gắn bó với phong trào vùng 
Trung Bộ, có tính đấu tranh cách mạng thực sự, chĩa mũi nhọn 
đấu tranh vào kẻ thù chung của dân tộc là thực dân Pháp, bọn 
phong kiến tay sai, bẻ gãy chính sách phản động của chúng. Các 
hoạt động đó có tác dụng khơi sâu tinh thần yêu nước, tinh thần 
độc lập dân tộc, nung nấu thêm ngọn lửa đấu tranh cách mạng để 
bùng cháy lên khi có điều kiện và thời cơ. 
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2- Cuộc đấu tranh giành chính quyền ở Kon Tum 

Ngày 01/9/1939, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, 
phát xít Đức tấn công Ba Lan. Hai ngày sau đó, Anh, Pháp tuyên 
chiến với Đức. Tuy vậy, cuộc chiến tranh Anh, Pháp với Đức 
không tiến triển, người ta gọi là “chiến tranh ngồi”, một “cuộc 
chiến kỳ quặc”. Vin cớ chiến tranh, có tham chiến, đế quốc Pháp 
thi hành các chính sách phản động. Trong nước Pháp, chính 
quyền Daladiê ra lệnh giải tán Đảng Cộng sản Pháp, bắt những 
người cộng sản, dân chủ. Ở Đông Dương, toàn quyền Pháp 
Catơru thiết lập chế độ quân sự phát xít. Chúng ra lệnh giải tán 
các tổ chức dân chủ, tịch thu các báo chí tiến bộ, khủng bố bắt bớ 
đảng viên cộng sản Đông Dương. 

Cuối năm 1939 đầu năm 1940, khắp lãnh thổ Việt Nam, đặc 
biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Nam Định, 
Hải Phòng, Đà Nẵng, Hòn Gai, Vinh... bao trùm lên bầu không khí 
khủng bố. Nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, đảng viên cộng sản và 
người yêu nước của ta bị bắt. Nhà giam, “căng an trí” lại mọc lên 
khắp nơi. 

Lợi dụng chiến tranh, thực dân Pháp tăng cường vơ vét, cướp 
bóc tài nguyên của cải của dân chúng khắp nơi. Chúng bóc lột 
thậm tệ các giai cấp, tầng lớp nhân dân, nặng nhất là công nhân và 
nông dân, làm cho đời sống người dân ở xã hội thuộc địa bị đảo 
lộn, bần hàn, cơ cực, luôn luôn căng thẳng lo âu. Mâu thuẫn giữa 
một bên là quần chúng nhân dân Việt Nam bị áp bức, bị mất nước, 
với một bên là đế quốc thực dân thống trị Pháp, trở nên gay gắt và 
sâu sắc. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đặt ra cho những người 
cách mạng yêu nước Việt Nam trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. 

Tháng 11/1939, trong Hội nghị Trung ương 6 họp ở Bà  Điểm 
(Hóc Môn, Gia Định), Đảng chủ trương chuyển hướng chỉ đạo 
chiến lược, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Nhiệm 
vụ chống phong kiến, thực hiện cách mạng ruộng đất tạm thời gác 
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lại, tập trung mọi lực lượng cho nhiệm vụ chống đế quốc; giải 
phóng dân tộc, giành độc lập. Đảng quyết định thành lập Mặt trận 
Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương, chuẩn bị điều kiện vũ 
trang khởi nghĩa, chú trọng xây dựng cơ sở quần chúng cách 
mạng, quan tâm xây dựng các khu căn cứ địa và vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số. 

Tháng 6/1940, Pháp đầu hàng Đức. Tháng 9/1940, Nhật lập tức 
xâm lược Đông Dương. Thực dân Pháp đầu hàng, rước phát xít 
Nhật vào chiếm nước ta. Lúc này nhân dân ta phải sống trong 
cảnh “một cổ hai tròng”. 

Nhưng với tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất, nhân dân 
Việt Nam đã đứng lên cứu nước ở khắp nơi. Ngày 27/9/1940, khởi 
nghĩa Bắc Sơn nổ ra. Ngày 23/11/1940, khởi nghĩa Nam Kỳ bùng 
nổ. Ngay sau đó, tháng 01/1941, là khởi nghĩa Đô Lương. Các cuộc 
khởi nghĩa liên tục nổ ra từ Bắc đến Nam, đã thổi bùng ngọn lửa 
cách mạng trong cả nước. Những sự kiện dồn dập ấy chứng tỏ chủ 
trương chỉ đạo chuyển hướng chiến lược của Đảng đặt nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc lên hàng đầu là sáng suốt, đúng đắn. 

Tháng 11/1940, Hội nghị Trung ương Đảng họp tại Bắc Ninh 
khẳng định một lần nữa tính đúng đắn của đường lối chuyển 
hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng và củng cố cơ quan lãnh đạo 
trung ương, chuẩn bị một bước chỉ đạo phong trào khởi nghĩa 
giành chính quyền. 

Sau 30 năm hoạt động ở nhiều nơi trên thế giới, ngày 
28/01/1941, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) trở về nước và dừng 
chân ở hang Pắc Bó (Cao Bằng) trực tiếp lãnh đạo cách mạng giải 
phóng dân tộc. Đầu tháng 5/1941, Nguyễn Ái Quốc triệu tập và 
chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng ngay tại Pắc Bó. Trung ương 
Đảng chỉ đạo chiến lược, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc; 
củng cố tăng cường cơ quan lãnh đạo trung ương, thành lập Mặt 
trận Việt Minh, là tổ chức tập hợp rộng rãi mọi giai cấp, tầng lớp, 
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mọi chính kiến vì lợi ích của đất nước, để đấu tranh giành cho 
được độc lập dân tộc, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng. Hội nghị 
quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, đoàn kết trong nước và 
quốc tế; tiến hành khởi nghĩa từng phần, đi tới tổng khởi nghĩa.  

Ở tỉnh Kon Tum, từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ 
cho đến khi Đảng ta lập Mặt trận Việt Minh, không khí căng 
thẳng, ngột ngạt của chiến tranh, của áp bức, bóc lột, đàn áp, 
khủng bố bao trùm khắp nơi, cả vùng người Kinh đến vùng dân 
tộc thiểu số, cả núi rừng vùng cao đến thị xã, thị trấn. Phát xít 
Nhật - Pháp tăng cường lực lượng ở Kon Tum, tranh giành sự 
chiếm đóng và khống chế con đường 14 chiến lược nối liền chiến 
trường toàn Đông Dương, đi từ bắc đến nam tỉnh Kon Tum. 
Chúng tăng cường cướp bóc lúa gạo, trâu bò, heo gà, tăng thuế, 
bắt dân đi phu, đi lính phục vụ chính sách tổng động viên của 
chúng. Chúng bắt hàng nghìn thanh niên trong tỉnh đi làm đường, 
cầu cống, làm các căn cứ quân sự ở tỉnh Kon Tum, ở Đăk Tô, Đăk 
Glei. Phát xít Nhật bắt đầu chiếm đất, tranh chấp với Pháp, lập 
đồn điền. Từng bước Nhật khống chế Pháp, âm mưu nắm toàn bộ 
tỉnh Kon Tum, phục vụ cho chiến lược quân sự, kinh tế lâu dài của 
phát xít Nhật. Trong các đồn điền của Pháp, chúng bắt công nhân 
lao động cực nhọc 10-12 giờ mỗi ngày, không được nghỉ giải lao, 
bọn chủ thường xuyên khủng bố, đánh đập, cúp lương, đuổi việc. 
Cùng với cuộc sống cùng cực, tối tăm của đông đảo đồng bào dân 
tộc thiểu số trong các vùng nông thôn rộng lớn là cuộc sống ngạt 
thở và ngày càng bần cùng của hàng vạn công nhân, nông dân và 
các tầng lớp khác trong đồn điền, đô thị và các vùng xung quanh. 

Do chiến tranh, giao lưu hàng hóa từ đồng bằng lên Kon Tum 
khó khăn. Muối ăn trở nên khan hiếm nghiêm trọng. Lợi dụng 
tình trạng này, bọn chủ đồn điền, bọn cai trị dùng muối để trả 
công lao động nặng nhọc. Lao động cật lực 10-12 giờ mỗi ngày 
được nhận một bát muối. Dân làng buộc phải đi làm để kiếm muối 
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ăn, vì muối đối với đồng bào là vật quý không gì thay thế được. 
Nạn đói thường xuyên xảy ra, kéo theo là dịch bệnh triền miên. Có 
làng như làng Ri Nầm (nay thuộc xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei) 
với số dân 400 người, sau một trận đói và dịch bệnh chỉ còn có 20 
người sống sót. Có làng từ 300 dân, sau những đợt khủng bố và 
nạn đói xảy ra, đã bị xóa sổ, mất hết dấu vết của sự sống như làng 
Rệt. Các làng ở khu vực biên giới giáp Lào, hằng năm đồng bào ta 
không biết đến hạt muối là gì, buộc phải đi xâu cho phát xít Nhật - 
Pháp và từ đó chúng mua chuộc được một số người nhẹ dạ cả tin. 
Nơi nào chúng không mua chuộc được, dân không chịu khuất 
phục, chúng dùng biện pháp khủng bố trắng, đàn áp bằng quân 
sự đẫm máu, như quân lính của chúng đánh vào Đăk Hà, đánh 
vào các vùng đông bắc tỉnh Kon Tum. Có những chiến dịch khủng 
bố kéo dài một năm, sáu tháng. Mặt khác, kẻ địch tăng cường 
chính sách chia rẽ, ngăn chặn sự liên hệ giữa đồng bào Kinh và 
đồng bào Thượng, giữa đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum với 
phong trào cách mạng các tỉnh đồng bằng. Bằng mọi cách, chúng 
cách ly, bưng bít không cho người dân ở đây biết tình hình và diễn 
biến bên ngoài để dễ bề cai trị. 

Lợi dụng địa hình tỉnh Kon Tum núi non hiểm trở hẻo lánh, 
phong tục tập quán lạc hậu, có những mâu thuẫn do chính sách 
chia rẽ các dân tộc của chúng gây ra, bọn phát xít, đế quốc thực 
dân đã giam cầm, đày ải những chiến sĩ cách mạng vừa bị bắt sau 
thời kỳ Mặt trận Dân chủ tại “căng an trí” mà thực chất là ngục 
Đăk Glei (những năm 1939-1942) và sau đó là ngục Đăk Tô (những 
năm 1942-1945). Trong số đông chiến sĩ cộng sản bị đày lên tỉnh 
Kon Tum có các đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Tố Hữu, Chu Huy 
Mân, Lê Văn Hiến, Huỳnh Ngọc Huệ... là những tù chính trị mà 
địch cho là rất nguy hiểm đối với chúng. Khi đoàn tù từ Vinh, 
Thừa Phủ, Quy Nhơn, Nha Trang bị dẫn lên đày tại đây, một lần 
nữa đồng bào ta phải chứng kiến cảnh cơ cực và nỗi nhục của 
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người dân mất nước. Hình ảnh những người tù chính trị bị hành 
hạ, thân thể tiều tụy không ra hình hài con người, đã làm cho 
nhân dân Kon Tum ai cũng đau lòng và uất hận. 

Khác với trước đây, khi chỉ có mình thực dân Pháp cai trị, 
nay người dân lại bị hai tròng cả Pháp và phát xít Nhật, chúng 
giám sát, kiểm soát tù nhân rất nghiêm ngặt, tăng thêm quân đồn 
trại, lính khố xanh và điều thêm một tiểu đoàn quân lê dương 
đến chốt giữ các trục đường quan trọng, đặt thêm nhiều chốt gác, 
điếm canh, ngày đêm canh gác, túc trực cẩn mật. Chúng quản lý, 
kiểm soát được rất chặt chẽ người dân ở thị xã cũng như các làng 
xã, lập sổ điểm danh từng người, theo dõi người lạ mặt đến và 
đi, giám sát mọi hoạt động tuyên truyền cách mạng trong dân. 
Những người tù khi di chuyển trên đường, khi bị giam ở căng 
đều bị chúng giám sát chặt, ly gián mọi tiếp cận giữa dân với tù 
nhân cộng sản. Chúng sử dụng mọi biện pháp chính trị, quân sự 
của bọn phát xít để bao vây, phong tỏa khu vực “căng an trí” tù 
chính trị cộng sản. Nhưng với những kinh nghiệm đấu tranh qua 
nhiều thời kỳ lịch sử, đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum đã sớm 
nhận ra những tù nhân đó chính là những người yêu nước, 
những chiến sĩ đấu tranh cho giải phóng dân tộc, cho độc lập 
thống nhất của Tổ quốc và cũng chính là những người chống 
thực dân Pháp, chống phát xít Nhật, giải phóng cho đồng bào 
mình, nên đồng bào ta thương mến nhiều, tìm mọi cách giúp đỡ 
tù nhân vượt qua thời kỳ khó khăn.  

Dưới ách thống trị của thực dân đế quốc và chủ nghĩa phát xít 
Pháp - Nhật, xã hội ngày càng phân hóa sâu sắc. Các tầng lớp 
nhân dân, các giai cấp cũng bị phân hóa mạnh mẽ. Mâu thuẫn 
giữa một bên là đại đa số nhân dân Kinh, Thượng, công nhân, 
nông dân, các tầng lớp tiểu chủ, tiểu thương, công chức, học sinh, 
tù chính trị với một bên là bọn thống trị Pháp - Nhật và bọn tay sai 
của chúng là mâu thuẫn cơ bản và ngày một sâu sắc. Mâu thuẫn 
đó ngày càng đòi hỏi phải được cấp bách giải quyết. 
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Trên khắp các làng, các vùng đều hừng hực khí thế đấu tranh 

để giải quyết mâu thuẫn cơ bản này. Nhưng khó khăn lớn đối với 
phong trào cách mạng ở tỉnh Kon Tum từ sau năm 1941 (nghĩa là 
sau khi Mặt trận Việt Minh được thành lập) là chưa có tổ chức Việt 
Minh địa phương và ảnh hưởng của phong trào Việt Minh ở nơi 
khác dội đến cũng bị hạn chế. Những chiến sĩ cộng sản bị tù đày ở 
đây đã chuyển đi nơi khác, không còn liên lạc được như trước. Xứ 
ủy Trung Kỳ bị địch khủng bố truy lùng, phải lập đi lập lại nhiều 
lần và di chuyển nhiều nơi, các chiến sĩ cộng sản trong ngục Đăk 
Glei bị địch giám sát canh giữ nghiêm ngặt, khó có thể tiếp xúc, dù 
là bí mật. 

Để bảo tồn lực lượng, tránh khủng bố của đế quốc thực dân, 
vào tháng 3/1940, một số đảng viên từ Sài Gòn, Quy Nhơn, Bình 
Định, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi lên ẩn náu tại Kon Tum, 
tạm lánh sự truy lùng của địch. Những người cộng sản này nhanh 
chóng hình thành những nhóm cộng sản để thống nhất ý chí hành 
động tiếp tục hoạt động cách mạng. Nhưng lúc này do chưa liên 
hệ được với cấp trên nên trong những năm 1941-1943, nhóm do 
đồng chí Trần Ren (từ Sài Gòn ra), Phan Thị Út (từ Thừa Thiên 
vào), Lâm Thị Nơ (từ Quy Nhơn lên) do đồng chí Trần Ren phụ 
trách, chưa gây được ảnh hưởng nhiều. Các hình thức đấu tranh 
vẫn mang tính chất của các thời kỳ trước đây. Phong trào trong 
nhân dân, nhất là trong công nhân và nhân dân thị xã Kon Tum 
vẫn tiếp tục hoạt động. Các hội tương tế, hội ái hữu, hội bóng đá, 
hội học chữ quốc ngữ vẫn duy trì sinh hoạt, liên hệ được với nhau. 
Trong vùng đồng bào dân tộc vẫn duy trì đấu tranh vũ trang 
chống sưu thuế. Một số chiến sĩ cách mạng vượt ngục lại bị bắt, bị 
giết. Tháng 3/1942, đồng chí Tố Hữu và Huỳnh Ngọc Huệ vượt 
ngục từ “căng an trí” Đăk Glei xuyên rừng, vượt suối về làng Rô, 
huyện Giằng (nay là huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), nhờ 
nhân dân Đăk Glei bí mật đưa đường đi trốn và được đồng bào Kà 
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Tu (Quảng Nam) nuôi giấu, tìm người đưa các đồng chí về đồng 
bằng tiếp tục hoạt động. 

Năm 1943, tổ chức đảng điều động các đồng chí Huỳnh Đăng 
Bằng, Lê Thanh Hà từ Bình Định lên tỉnh Kon Tum hoạt động 
xây dựng cơ sở, nhưng mới được ba ngày thì bị bọn mật thám 
phát hiện lùng sục vây bắt, nên các đồng chí phải bí mật lánh 
sang Plei Ku (Gia Lai)1. Thời gian này, ở thị xã Kon Tum cũng có 
một số người yêu nước quan tâm đến quốc sự, có xu hướng 
chống Pháp, như: ông Kỳ, ông Thọ là những nhà giáo dạy học ở 
thị xã, ông Quảng Lượng, ông Võ Văn Dật là lính khố xanh, 
thường tụ tập bàn chuyện chống Pháp. Mặc dù Trung ương 
Đảng, Xứ ủy Trung Kỳ đặc biệt quan tâm đến phong trào cách 
mạng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng, nhưng 
do địch truy lùng ráo riết, canh phòng cẩn mật, khủng bố gay 
gắt, nên trong một thời gian dài cơ sở của Đảng, cơ sở cách mạng 
ở Kon Tum rất khó xây dựng. 

Trong khi đó, nhân dân khắp nơi nổi lên bố phòng chống 
thực dân Pháp. Đặc biệt, đầu năm 1943, ở vùng Mường Hoong 
(Ngọc Linh), Xốp Dùi, nhân dân tiếp tục hưởng ứng phong trào 
đánh Pháp. Trong đó, tiêu biểu là phong trào đấu tranh của nhân 
dân 3 làng Xốp Dùi, Xốp Nghét, Đăk Xây do A Mét lãnh đạo. 
Ông đã chỉ huy 100 thanh niên khỏe mạnh trong làng lên núi cao 
lập làng chiến đấu. Họ lập phòng tuyến phòng thủ theo sông 
Đăk Choong gần đồn Đăk Glei, đặt vị trí quan sát, tổ chức tuần 
tra, chiến đấu bảo vệ làng, rào làng, rấp ngõ, đặt bẫy, cắm chông, 
đánh vào các toán lính đi lùng. Phong trào có ảnh hưởng lớn tới 
phong trào vùng phía đông Đăk Glei và ảnh hưởng sang tới phía 
tây đường 14. Hưởng ứng phong trào này, nhiều làng chiến đấu 
ở phía bắc tỉnh Kon Tum đã đứng lên rào làng kháng chiến. 

_______________ 

1. Theo hồi ký của đồng chí Huỳnh Đăng Bằng. 
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Trong đó, Đăk Xây và Xốp Dùi là 2 làng có lực lượng thanh niên 
chiến đấu mạnh nhất. Khí thế lập làng kháng chiến của bà con gây 
cho địch nhiều khó khăn trong quá trình áp đặt ách cai trị ở đây.  

Cuối năm 1944, tin về chiến sự của cuộc Chiến tranh thế giới 
thứ hai lan đến Tây Nguyên. Qua nhiều nguồn tin tức, người dân 
tỉnh Kon Tum biết được Hồng quân Liên Xô đang tiêu diệt chủ 
nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật. Chiến thắng vang dội ngày một 
truyền đến người dân khắp nơi. Trong khi đó bọn chiếm đóng 
Nhật và Pháp ở tỉnh Kon Tum vừa hục hặc nhau, vừa lo sợ trước 
sự xuất hiện của một lực lượng cách mạng mới, đó là Việt Minh 
(Việt Nam độc lập đồng minh - gọi tắt là Việt Minh) do Đảng 
Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. 

Tuy nhiên, mức độ nhận thức về Việt Minh và Đảng cộng sản 
chỉ mới ở những thị xã, thị trấn của Kon Tum, chưa đi sâu vào 
trong quần chúng nhân dân lao động. Đến đầu năm 1945, ảnh 
hưởng của Việt Minh mạnh mẽ hơn, thôi thúc mọi tầng lớp nhân 
dân chuẩn bị nổi dậy giành chính quyền khi thời cơ đến. 

Cuối năm 1944, cuộc phản công của Hồng quân Liên Xô chống 
phát xít Đức giành thắng lợi cực kỳ to lớn. Số phận của phát xít 
Nhật cũng đến hồi được định đoạt. Phát xít Nhật đang lâm vào 
tình thế khốn quẫn nghiêm trọng ở Thái Bình Dương. Cục diện 
của Chiến tranh thế giới thứ hai tạo thêm thời cơ chín muồi cho 
nhân dân Việt Nam nổi dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải 
phóng đất nước.  

Nắm được ý đồ của phát xít Nhật đang chuẩn bị hất cẳng 
Pháp, độc quyền thống trị toàn cõi Đông Dương, Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng ta họp Hội nghị mở rộng ngày 09/3/1945 để 
quyết định hành động.  

Đúng như Đảng ta dự đoán, mâu thuẫn Nhật - Pháp ngày 
càng gay gắt, cuộc xung đột vũ trang giữa chúng đã nổ ra. Để trừ 
bỏ mối hiểm họa bị quân Pháp đánh sau lưng khi quân Đồng 
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minh đổ bộ vào Đông Dương, ngày 08/3/1945, viên Toàn quyền 
Đờ Cu bị nhà cầm quyền Nhật gọi vào Sài Gòn và giữ chặt trong 
Phủ toàn quyền. Đúng bảy giờ tối ngày 09/3/1945, Nhật đưa tối 
hậu thư cho Toàn quyền Đờ Cu của Pháp, đòi trao toàn quyền 
thống trị Đông Dương cho Nhật. Đờ Cu còn lưỡng lự. Quân Nhật 
liền nổ súng đảo chính lật đổ Pháp, độc quyền chiếm ba nước 
Đông Dương; Hà Nội, Sài Gòn nhanh chóng thất thủ. Tại Huế, 
khi Bảo Đại đi săn thú ở Quảng Trị về vào lúc nửa đêm, quân 
Nhật đã chiếm xong kinh thành. Ở Tây Nguyên, quân Pháp một 
số bị diệt, một số chạy sang Campuchia và Lào. Vẻn vẹn một 
ngày, Nhật lật Pháp và nắm quyền cai trị Đông Dương.  

Cuộc đảo chính Nhật - Pháp không giải quyết được khủng 
hoảng chính trị, kinh tế, quân sự, mà lại làm cho cuộc khủng 
hoảng đó tăng thêm. Nó chẳng phải là “nghĩa hiệp”, “nghĩa cử” 
nào của phát xít Nhật để giải phóng cho các dân tộc Đông Dương 
như Nhật rêu rao, trái lại nó càng thắt chặt hơn nữa các dân tộc 
Đông Dương vào ách nô lệ của chúng. Âm mưu của phát xít Nhật 
về chính trị rất quỷ quyệt, song không thể che giấu nổi bộ mặt 
phát xít xâm lược bỉ ổi của chúng. Đám bù nhìn tay sai cho Nhật 
cũng được nhặt ra từ đám tay sai của Pháp trước đây, đều là 
những tên lưu manh, chó săn mạt hạng, bị quần chúng căm ghét 
đến cực độ. Bộ máy cầm quyền tay sai của Nhật vừa được dựng 
lên, chưa ổn định đã hò hét xâu, thuế; càn quét vơ vét, cướp bóc 
lúa gạo của dân, tài sản của các đồn điền để cống cho phát xít 
Nhật. Chúng dồn dân, bắt lao công phục dịch cho các công trình, 
căn cứ quân sự của địch. Trong khi xã hội bất ổn định, an ninh trật 
tự bị đảo lộn, nạn cướp bóc hoành hành, dân tình bất yên, chúng 
bỏ mặc bọn bù nhìn bất lực. Trên thực tế bọn tay sai bù nhìn của 
Nhật cũng không hơn gì thời Pháp, chúng chỉ kiểm soát được một 
số vùng, một số làng, một số thị trấn và thị xã, còn vùng cao, nông 
thôn, vùng sâu chúng không cai quản được. Bộ máy chính quyền 
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bù nhìn của địch chưa ổn định đã dần dần mất hiệu lực. Nhân dân 
ta hừng hực khí thế đấu tranh, chuẩn bị đón nhận đường lối cứu 
nước của Việt Minh. 

Còn phát xít Nhật trở thành kẻ thù trực tiếp cai trị nước ta, tuy 
tạm thời chúng đã thắng và lắm thủ đoạn lừa mị dân, nhưng thế 
và lực của nhân dân ta đã sẵn sàng, sung sức hơn bao giờ hết, với 
lợi thế chính nghĩa đánh đuổi giặc ngoại xâm giải phóng dân tộc, 
giành độc lập cho Tổ quốc, với thuận lợi do tình hình thế giới tạo 
ra. Chủ nghĩa phát xít đang bị Hồng quân Liên Xô và Đồng minh 
tiêu diệt, phát xít Nhật không có phép màu nào có thể đảo ngược 
được tình thế. 

Khi Nhật đảo chính Pháp, cũng là lúc Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng ta họp Hội nghị mở rộng ở Đình Bảng (Bắc Ninh). Hội 
nghị Ban Thường vụ đã ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành 
động của chúng ta”, trong đó nhận định rằng, tuy thời cơ khởi 
nghĩa chưa thật chín muồi, nhưng có đủ điều kiện để phát động 
cao trào kháng Nhật, cứu nước, trong đó sử dụng tất cả các hình 
thức đấu tranh từ thấp đến cao. Và do đó, cao trào chống Nhật 
cứu nước được diễn ra bằng những cuộc khởi nghĩa từng phần 
như phong trào phá kho thóc cứu đói; phong trào đấu tranh chính 
trị ở các thành thị; phong trào chiến tranh du kích ở nông thôn, 
nhất là trong các chiến khu chống Nhật. 

Ở tỉnh Kon Tum, cũng như các tỉnh khác trong nước, khi Nhật 
đảo chính Pháp, quân Pháp hèn nhát đầu hàng, bỏ chạy sang 
Campuchia, Lào. Chính quyền bù nhìn của Pháp được thay thế 
bằng bè lũ tay sai bù nhìn của Nhật. Khi chính quyền bù nhìn 
Trần Trọng Kim được Nhật lập nên ở Huế ngày 17/4/1945, thì tức 
khắc ở tỉnh Kon Tum, Nhật cũng dựng lên chính quyền tay sai do 
Hà Ngại làm tỉnh trưởng. Bộ máy đàn áp của Pháp như lính khố 
xanh, được thay tên là lính bảo an do người địa phương chỉ huy, 
chia nhau chiếm các vị trí của Pháp trước đây. Chúng đưa người 
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Thượng hoặc người Kinh vào các chức vụ chỉ huy cũ của Pháp 
như đồn trưởng và bố trí đi phòng ngự các vị trí cũ của Pháp 
trước đây để kiểm soát, thống trị nhân dân địa phương. Các căn 
cứ quân sự, kho tàng vũ khí, lương thực của Pháp trước đây ở tỉnh 
Kon Tum được Nhật huy động, tu bổ để phục vụ cuộc chiến của 
Nhật. Bộ máy tay sai này tích cực giúp cho Nhật tuyên truyền lừa 
bịp về “độc lập” giả hiệu, về thuyết “đồng chủng”, “đồng văn”. 
Bọn tay sai bù nhìn tổ chức mít tinh, liên hoan “Kinh - Thượng 
đoàn kết”, “Nhật - Việt đoàn kết”, ca ngợi công lao người Nhật 
giải phóng cho dân! Nhưng chúng không dễ gì bịp được đồng bào 
ta. Càng tuyên truyền lừa bịp, Nhật càng lộ trò lố bịch, trơ trẽn. 
Mọi hoạt động xã hội, văn hóa đều được bọn tay sai chuyển sang 
phục dịch cho Nhật. Chúng lập ra tổ chức thanh niên tiền tuyến 
(một tổ chức bán vũ trang từ thời Bảo Đại lập ra), hoạt động ráo 
riết để thu hút thanh niên Thiên Chúa giáo, Hướng đạo sinh, một 
số thanh niên ở thị xã và một vài vùng nông thôn. Song, chính 
quyền tay sai và cả bọn cai trị Nhật ở tỉnh Kon Tum vẫn dần mất 
hiệu lực và rơi vào tình trạng lộn xộn. 

Đồng bào các dân tộc ở tỉnh Kon Tum, đại đa số không tin vào 
luận điệu tuyên truyền của Nhật. Trong giới công chức, trong tín 
đồ Thiên Chúa giáo, nhiều người không tin là Nhật sẽ thắng trong 
cuộc chiến tranh này và họ đều cho rằng Pháp chưa thua hẳn Nhật 
và Pháp sẽ trở lại. Cho nên thái độ của họ đối với Nhật rất lạnh 
nhạt. Công chức ở thị xã Kon Tum đã bỏ việc ba ngày. Nhật ra 
lệnh bắt họ quay lại làm việc như cũ. Quần chúng nhân dân thì lo 
âu vì thấy rằng, chính quyền đô hộ thực dân Pháp là xấu, nhưng 
chính quyền phát xít Nhật và tay sai càng xấu hơn. Sưu thuế từ 
tháng Hai trở về trước nộp cho Pháp, đến tháng Ba phải tiếp tục 
nộp cho Nhật và lại nộp gấp hai lần so với Pháp. Bộ mặt tàn bạo 
của phát xít Nhật bộc lộ ngay tại đây. Lòng căm thù Nhật của 
nhân dân ngày càng tăng lên. 
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Ngay trong khi Nhật đảo chính, trước những biến đổi lớn của 

tình hình, một số thanh niên có tinh thần dân tộc trong tầng lớp 
tiểu tư sản như: giáo viên, viên chức nhỏ, đứng ra tập hợp quần 
chúng, thành lập các tổ chức thanh niên tiến bộ, vận động quần 
chúng tham gia các hoạt động xã hội như bài trừ nạn cờ bạc, 
chống trộm cắp, vận động cứu tế đồng bào Bắc Bộ. 

Đồng bào các dân tộc làm áp lực với một số công chức tiến bộ 
ở tỉnh Kon Tum, yêu cầu tỉnh trưởng Hà Ngại điện ra chính 
quyền Nam Triều đòi thả 72 tù chính trị cộng sản còn bị giam ở 
Đăk Tô trong tháng 3/1945. Liền theo đó, một cuộc vận động đón 
tù chính trị gấp rút được tổ chức do y sĩ Hoàng Lẫm và Lê Đại 
Uyên, Lê Ngữ... đều là công chức đề xuất. Một số thanh niên 
được tụ tập, xe ô tô tư nhân được huy động lên Đăk Tô đón tù 
nhân. Đến đầu cầu Đăk Cấm, đoàn tù chính trị đã tới, tất cả đều 
lên xe về thị xã Kon Tum. Nhân dân đổ ra hai bên đường phấn 
khởi chào đón đoàn tù chính trị. Để hạn chế việc tiếp xúc giữa 
người dân với tù nhân, Nhật ra lệnh bắt xe chở tù phải vào trong 
đồn lính bảo an giam giữ. Nhân dân đưa yêu sách phản đối, đòi 
trả tự do cho tù chính trị. Một đoàn được cử ra gồm ba đại diện 
cho lực lượng thanh niên Kon Tum; một đoàn gồm ba tù chính trị 
trực tiếp đến dinh tỉnh trưởng gặp chỉ huy Nhật đấu tranh, buộc 
Nhật phải để đoàn tù tiếp tục đi về Plei Ku, An Khê để về Quy 
Nhơn. Tuy tiếp xúc với tù chính trị thời gian ngắn, nhưng đây là 
lần đầu kể từ khi tù chính trị cộng sản bị đày lên Kon Tum, đồng 
bào các dân tộc tỉnh Kon Tum đã công khai, hân hoan đón tiếp. 
Điều đó biểu lộ tình cảm thiết tha của nhân dân Kon Tum đối với 
cách mạng, đối với Việt Minh. Qua những người cộng sản, nhân 
dân các dân tộc tỉnh Kon Tum biết rằng, cũng như thực dân Pháp 
trước đây, phát xít Nhật bây giờ là kẻ thù chính trực tiếp trước 
mắt của nhân dân ta; rằng những người cộng sản là người yêu 
nước chân chính. 
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Cùng lúc này, khí thế khởi nghĩa giành chính quyền, giải 
phóng đất nước khắp nơi dội về làm nức lòng người dân Kon 
Tum đang chờ ngày nổi dậy. Những hoạt động ở các tỉnh xung 
quanh tác động trực tiếp, thôi thúc nhân dân các dân tộc Kon 
Tum. Sau cuộc khởi nghĩa Ba Tơ ngày 11/3/1945, phong trào 
Quảng Ngãi lên mạnh. Đoàn thanh niên ở Gia Lai cho người về 
Quảng Ngãi liên lạc với Việt Minh nhằm tìm hiểu chương trình 
cứu nước của Việt Minh và chuẩn bị đón chờ ngày nổi dậy. Để gây 
ảnh hưởng đến tầng lớp thanh niên, công chức, giới trí thức ở đây, 
đoàn thanh niên đã tuyên truyền đề cao ý thức dân tộc, ca ngợi các 
vị anh hùng Lê Lợi, Quang Trung, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình 
Phùng, làm cho khí thế cách mạng từng ngày, từng giờ sôi sục và 
lan rộng ra nhiều vùng trong tỉnh Kon Tum. Ngay cạnh kề là Plei 
Ku, trong tháng 4/1945, các anh Trần Ngọc Vỹ, Nguyễn Đường, 
Dương Thành Đạt, Phan Bá, Trương Khôi tổ chức hoạt động, đấu 
tranh vạch mặt tỉnh trưởng Nguyễn Hữu Nhơn về tội tham 
nhũng, buộc chính quyền Nam Triều bãi chức tên tỉnh trưởng 
Nhơn, đã trực tiếp ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh của tỉnh 
Kon Tum. 

Trước khí thế phong trào ở đây, bọn Nhật tìm cách theo dõi, 
cản trở phong trào, phá hoại những hoạt động của thanh niên và 
những công chức tiến bộ. Nhật đã ra lệnh cho chính quyền tay sai 
Trần Trọng Kim cử Bộ trưởng Nguyễn Hữu Thí lên Kon Tum, Plei 
Ku khảo sát tình hình, giải tán đoàn thanh niên để kéo lực lượng 
thanh niên này nhập vào tổ chức thanh niên tiền tuyến do chúng 
lập ra để thực thi ý đồ cai trị của Nhật. Tháng 6/1945, một cuộc 
đấu tranh phản đối Nguyễn Hữu Thí đi kinh lý được tổ chức. 
Bằng lý lẽ sắc bén, các thủ lĩnh thanh niên đã đấu tranh với chính 
quyền bù nhìn, giữ vững tổ chức của mình và tiếp tục hoạt động. 
Với ý thức yêu nước, tinh thần dân tộc độc lập đã hun đúc từ lâu, 
nhân dân các dân tộc và tầng lớp thanh niên Kon Tum tiếp thu 
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nhanh chóng ảnh hưởng từ các tỉnh đến, đã nhanh nhạy tổ chức 
hoạt động giải phóng dân tộc. 

Trong tháng 6 và 7/1945, phong trào kháng Nhật, cứu nước 
phát triển mạnh trong cả nước. Những thông tin về khu giải 
phóng Việt Bắc, tin tức về Mặt trận Việt Minh, phong trào đánh du 
kích ở Quảng Ngãi và các phong trào từ nhiều nơi trong toàn quốc 
dội đến tỉnh Kon Tum làm cho nhân dân càng thấu hiểu tình hình, 
ngóng chờ sự kiện lớn lao sẽ đến với Kon Tum: cuộc khởi nghĩa 
giành chính quyền về tay nhân dân. Các tổ chức thanh niên, 
hướng đạo, tụ tập bàn luận thời cuộc, tổ chức cắm trại, lôi kéo 
binh lính và công chức trẻ tham gia. Từ những nhóm nhỏ ban đầu 
phát triển lớn dần thu hút nhiều người Kinh, Thượng, tôn giáo 
vào không khí bàn luận sôi nổi về Việt Minh, về thái độ của phát 
xít Nhật và chính quyền tay sai bù nhìn... làm cho binh lính chán 
nản, thanh niên công chức bất hợp tác với Nhật, không ra làm việc 
cho chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim. Khi ấy một tiểu đoàn 
lính Nhật được lệnh rút về đồng bằng. Các cơ quan quân sự, hành 
chính của địch ở đây bị tê liệt. Suốt thời gian này, tại nhiều làng ở 
tỉnh Kon Tum trên thực tế sự cai quản của Nhật và tay sai chỉ có 
trên danh nghĩa, hình thức. Khi thời cơ đến, nhân dân vùng lên, 
thì hệ thống chính quyền đó nhất định khó bề tồn tại. 

Những ngày đầu tháng 8/1945, cao trào kháng Nhật, cứu nước 
do Đảng Cộng sản và Mặt trận Việt Minh phát động đã thu được 
nhiều thắng lợi. Tình hình thế giới cũng tạo điều kiện thuận lợi 
cho cách mạng nước ta. Sau khi chiến thắng hoàn toàn phát xít 
Đức vào tháng 5/1945; ngày 08/8/1945, Liên Xô tuyên bố chiến 
tranh với Nhật. Liền sau đó, Hồng quân Liên Xô đánh tan đội 
quân Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu (Trung Quốc) với gần một 
triệu quân, 4.000 đại bác và hơn l.000 máy bay. Đây là trận đánh 
quyết định, trực tiếp định đoạt số phận diệt vong của chủ nghĩa 
phát xít Nhật. Đồng thời, theo sau đòn trời giáng ấy của Hồng 
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quân Liên Xô, Mỹ đã dương oai ném hai quả bom nguyên tử 
xuống 2 thành phố đông dân là Hirôsima và Nagasaki của Nhật 
Bản vào ngày 06 và 09/8/1945, làm chết hàng chục vạn dân 
thường, gây tai họa cho hàng triệu người sống sót với những tàn 
tích do chất phóng xạ gây ra. 

Ngày 15/8/1945, Nhật tuyên bố đầu hàng Liên Xô và Đồng 
minh vô điều kiện. Ở Đông Dương, quân Nhật hoang mang, dao 
động đến cực độ, bọn tay sai khiếp sợ. Đó là điều kiện khách quan 
vô cùng thuận lợi cho cách mạng nước ta chuyển sang thời kỳ 
Tổng khởi nghĩa. Ngày 12/8/1945, tại chiến khu Việt Bắc, Ủy ban 
lâm thời khu giải phóng ra lệnh khởi nghĩa trong vùng căn cứ địa. 
Ngày 13/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào 
(Tuyên Quang) ra quyết định Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền 
trong cả nước. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập ngay 
trong đêm 13/8/1945, phát đi Quân lệnh số 1, hạ lệnh Tổng khởi 
nghĩa toàn quốc, kêu gọi toàn dân đứng lên khởi nghĩa giành 
chính quyền: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. 
Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng 
cho ta”1. Trung ương Đảng đã ra lời hiệu triệu kêu gọi toàn Đảng, 
toàn quân và toàn dân: “Các đồng chí phải sáng suốt trong việc 
lãnh đạo và cương quyết hy sinh trong cuộc chiến đấu để giành 
quyền độc lập cho Tổ quốc”2. 

Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân khai mạc ở Tân Trào 
(Tuyên Quang) có hơn 60 đại biểu đại diện cho nhân dân Bắc, 
Trung, Nam và đại biểu cho kiều bào ta ở nước ngoài, đại biểu các 
đảng phái, các đoàn thể quần chúng, các dân tộc, các tôn giáo 

_______________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 
2011, t.3, tr.554. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2000, t.7, tr.416. 
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tham dự. Đại hội nhất trí tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa 
của Đảng, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh1. Đại hội 
quyết định Quốc kỳ, Quốc ca và cử Ủy ban Dân tộc giải phóng 
Việt Nam, tức là Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh 
làm Chủ tịch. 

Mệnh lệnh khởi nghĩa của Ủy ban khởi nghĩa và Lời kêu gọi 
của Hồ Chủ tịch phát đi từ Tân Trào, thủ đô của khu giải phóng 
Trung ương đã truyền đi khắp đất nước và cũng đến với nhân dân 
các dân tộc tỉnh Kon Tum theo các kênh thông tin khác nhau. Đây 
là cơ hội “ngàn năm có một” để nhân dân ta nổi dậy giành quyền 
làm chủ, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, giải 
phóng đất nước. 

_______________ 

1. Mười chính sách lớn là: 
“1- Giành lấy chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa trên nền tảng hoàn toàn độc lập. 
2- Võ trang nhân dân. Phát triển quân giải phóng Việt Nam. 
3- Tịch thu tài sản của giặc nước và của Việt gian, tùy từng trường hợp 

sung công làm của quốc gia hay chia cho dân nghèo.  
4- Bỏ các thứ thuế do Pháp, Nhật đặt ra, đặt một thứ thuế công bằng và nhẹ. 
5- Ban bố những quyền dân chủ cho dân: a) Nhân quyền, b) Tài quyền 

(quyền sở hữu), c) Dân quyền: quyền phổ thông đầu phiếu, quyền tự do dân 
chủ (tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng, ngôn luận, hội họp, đi lại), dân tộc 
bình quyền, nam nữ bình quyền. 

6- Chia lại ruộng đất cho công bằng, giảm địa tô, giảm lợi tức, hoãn nợ, 
cứu tế nạn dân. 

7- Ban bố luật lao động: ngày làm tám giờ, định lương tối thiểu, đặt xã 
hội bảo hiểm. 

8- Xây dựng nền kinh tế quốc dân, phát triển nông nghiệp. Mở quốc gia 
ngân hàng. 

9- Xây dựng nền quốc dân giáo dục, chống nạn mù chữ, phổ thông và 
cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ cấp. Kiến thiết nền văn hoá mới. 

10- Thân thiện và giao hảo với các nước đồng minh và các nước dân tộc 
nhược tiểu để giành lấy sự đồng tình và sức ủng hộ của họ”. 
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Từ ngày 14 đến 18/8/1945, phần lớn số xã, huyện trong vùng 
căn cứ địa, một số tỉnh ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ đã giành 
được chính quyền từ tay phát xít Nhật. Ở Quảng Ngãi, ngày 
14/8/1945, lực lượng vũ trang địa phương đã giải phóng hầu hết 
các huyện, bao vây quân Nhật ở thị xã. Tiếng vang của các cuộc 
khởi nghĩa khắp nơi trong nước dội đến Kon Tum. 

Ngày 15/8/1945, huyện Ba Tơ giành chính quyền. Hai ngày sau 
thực hiện chỉ thị của Huyện ủy, lực lượng cách mạng Ba Tơ kéo 
lên giúp Kon Plông khởi nghĩa giành chính quyền. Tình hình Kon 
Plông lúc này đã rất thuận lợi. Tin thất thủ của đồng minh ở các 
tỉnh miền Trung, làm cho lực lượng binh lính Nhật đóng ở Kon 
Plông hoàn toàn án binh bất động. Khi lực lượng khởi nghĩa kéo 
đến Kon Plông không gặp phải sự cản trở nào của địch, tri huyện 
Nuôn và đồn trưởng bảo an Lê Phò vội vàng giao nộp vũ khí, sổ 
sách, ấn triện cho cách mạng. Huyện Kon Plông giành được chính 
quyền về tay nhân dân. Đây là địa phương giành chính quyền 
sớm nhất trong Cách mạng Tháng Tám ở Kon Tum. 

Kon Plông giành chính quyền cùng với những thắng lợi giòn 
giã của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong những ngày 
Tháng Tám ở các tỉnh miền Trung đã tác động mạnh đến Kon 
Tum. Ở Kon Tum, chính quyền cai trị Nhật và bọn tay sai bù nhìn 
hốt hoảng, dao động cực độ. Lực lượng hiến binh Nhật lo sợ vội 
vàng rút chạy khỏi Kon Tum về đồng bằng chờ quân Đồng minh 
đến giải giáp.  Binh lính Nhật ở Kon Tum lúc này còn rất ít để làm 
nhiệm vụ canh gác các kho. Tổ chức thanh niên Phan Anh và 
những nhóm thân Nhật hoàn toàn tan rã. Một bộ phận viên chức 
và binh lính bảo an của chính quyền tay sai bù nhìn đang trong 
tình trạng nửa vời “gió chiều nào theo chiều ấy”, một số khá đông 
đã giác ngộ hướng theo cách mạng đang cùng lực lượng thanh 
niên yêu nước với tinh thần chủ động và kiên quyết theo cách 
mạng trong khí thế sẵn sàng giành chính quyền. Tình hình khách 
quan ở  Kon Tum diễn biến rất thuận lợi. 
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Ngày 23/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền ở Plei Ku thắng 

lợi. Ủy ban cách mạng lâm thời do ông Trần Ngọc Vỹ làm Chủ 
tịch đã quyết định đưa lực lượng khởi nghĩa gồm các ông Dương 
Thành Đạt, Trần Sanh, Nguyễn Xuân, Trần Thông, Đỗ Huyên từ 
Gia Lai lên tỉnh Kon Tum hỗ trợ phối hợp với lực lượng ở tỉnh 
Kon Tum cướp chính quyền. Đoàn thanh niên cách mạng, lấy 
danh nghĩa Việt Minh điện cho Tỉnh trưởng tỉnh Kon Tum là Hà 
Ngại, yêu cầu trao chính quyền cho cách mạng. 

Chịu ảnh hưởng của Mặt trận Việt Minh và những người cộng 
sản, phấn chấn trước thắng lợi của khởi nghĩa giành chính quyền 
ở huyện Kon Plông và nhiều nơi trong nước, nhóm trí thức, viên 
chức yêu nước và một số binh sĩ tiến bộ như Tôn Thất Hy, Hoàng 
Lẫm, Nguyễn Năng Tịnh, Võ Văn Dật, v.v. đã bí mật họp tối 
23/8/1945, bàn việc tổ chức giành chính quyền ở tỉnh Kon Tum. 
Cuộc họp đã vạch kế hoạch cụ thể, đặt vấn đề huy động đông đảo 
quần chúng tham gia khởi nghĩa giành chính quyền, vận động 
binh lính giao nộp vũ khí, tiến hành nổi dậy ở các công sở, doanh 
trại của địch, gửi tối hậu thư yêu cầu các hiến binh Nhật còn lại ở 
tỉnh Kon Tum không được can thiệp, tổ chức phối hợp đồng bộ 
với lực lượng từ Plei Ku lên hỗ trợ, tạo sức mạnh tổng hợp. 

Kế hoạch khởi nghĩa được chuẩn bị công phu, được bàn bạc 
kỹ, thống nhất do ông Võ Văn Dật phụ trách quân sự, đã thăm dò 
thái độ của lính bảo an ở các đồn, tìm cách thu chìa khóa các kho 
súng đạn và vận động binh lính hạ vũ khí, tiếp đón lực lượng khởi 
nghĩa. Đồng thời điện báo trước cho các đồn trưởng ở Đăk Tô, 
Đăk Glei..., các công sở tại tỉnh lỵ như tòa sứ, dinh quản đạo, bưu 
điện... chuẩn bị sẵn sàng trong thế bàn giao cho cách mạng. 

Sáng 25/8/1945, đoàn xe chở các đồng chí Dương Thành Đạt, 
Nguyễn Xuân, Trần Thông, Trần Sanh, Đỗ Huyên với danh nghĩa 
Việt Minh do đồng chí Đạt dẫn đầu, từ Gia Lai lên phối hợp giành 
chính quyền ở tỉnh Kon Tum . Nhờ chuẩn bị tốt, chu đáo, sẵn sàng 
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nên suốt từ cầu Đăk Bla đến nhà bưu điện, dinh tỉnh trưởng, đồn 
lính bảo an, đồng bào các dân tộc Kon Tum tập hợp đông đảo, một 
số có vũ trang, hàng ngũ chỉnh tề, sẵn sàng hoan nghênh chào đón 
đoàn cán bộ Việt Minh, hăng hái nổi dậy giành chính quyền ở tỉnh 
Kon Tum. 

Trước khí thế cách mạng áp đảo của quần chúng, Tỉnh trưởng 
Hà Ngại tuyên bố từ chức, bàn giao toàn bộ ấn tín, hồ sơ cho cách 
mạng. Công việc bàn giao diễn ra nhanh gọn trong buổi sáng. 
Toàn bộ cơ quan hành chính, quân sự, công sở, kho bạc... đã về tay 
nhân dân. Việc giành chính quyền ở tỉnh lỵ nhanh gọn, không nổ 
súng, mà triệt để.  

Một cuộc mít tinh đã được tổ chức ngay tại dinh tỉnh trưởng 
ở thị xã Kon Tum để tuyên bố thành lập chính quyền cách 
mạng. Khoảng gần 200 người đã dự cuộc mít tinh bao gồm công 
nhân nhà đèn, công nhân tự do, đồng bào thị xã và một số viên 
chức, binh lính bảo an. Đồng chí Trần Sanh thay mặt đoàn đại 
diện cách mạng tuyên bố: Việt Minh đã giành chính quyền, xóa 
bỏ toàn bộ bộ máy cai trị cũ, thành lập chính quyền cách mạng. 
Ngoại trừ những kẻ có quan hệ mật thiết gắn bó với thực dân, 
phát xít cam tâm làm tay sai cho giặc, tất cả mọi nhân viên, công 
chức hành chính, nghiệp vụ và hội thanh niên... được lệnh: Ai 
làm việc gì, ở đâu thì vẫn giữ nguyên như cũ. Với quyết định 
này mọi người rất phấn khởi và tin tưởng hơn về chính sách của 
cách mạng.  

Trước sự có mặt của hơn 200 đại biểu là viên chức trí thức và 
quần chúng nhân dân ở thị xã (những người trực tiếp tham gia 
khởi nghĩa giành chính quyền ngày 25/8/1945), thay mặt Ủy ban 
nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh ông Hoàng Lẫm công bố thành 
lập Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh, gồm 5 người: Chủ 
tịch Ủy ban là y sĩ Hoàng Lẫm. Các ủy viên gồm: ông Tôn Thất 
Hy, ông Trần Quang Tường, ông Võ Văn Dật và ông E De.  
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 Để bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự 

trong tỉnh, Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời quyết định: giải 
tán các lực lượng bảo an và thành lập bộ đội giải phóng thu hút tất 
cả số binh lính tình nguyện theo cách mạng. Tiến hành phiên chế 
lại tổ chức quân đội và phân công đồng chí Võ Văn Dật phụ trách 
quân sự, trực tiếp tổng chỉ huy. Việc giành chính quyền ở xã, 
huyện đều diễn ra nhanh gọn, do lực lượng tại chỗ phối hợp chặt 
chẽ với các đoàn cán bộ của tỉnh phái về để thành lập chính quyền 
cách mạng.  

Để chào mừng thắng lợi đã giành được, sáng 28/8/1945, Ủy 
ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Kon Tum tổ chức mít 
tinh, với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đại biểu đại diện 
các tầng lớp nhân dân ở thị xã và phụ cận. Khi lực lượng cách 
mạng giành được chính quyền, số lính Nhật còn lại vẫn giữ kho 
vũ khí, cố trụ bám ở thị xã Kon Tum chờ thời cơ. Ngày 28/8/1945, 
ngay sau cuộc mít tinh lớn tại sân vận động thị xã chào mừng 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Ủy ban nhân dân Cách 
mạng lâm thời tỉnh đã cử Đội Vệ quốc đoàn đến làm áp lực đối 
với số lính Nhật này. Trước uy thế của chính quyền cách mạng, 
số lính Nhật ở đây buộc phải thực hiện yêu cầu chuyển giao toàn 
bộ vũ khí cho chính quyền và rút chạy sang Áttapư (Lào).  

Sau khi chính quyền tỉnh tuyên bố thành lập, để lãnh đạo, tổ 
chức hệ thống chính quyền ngày càng vững mạnh, Ủy ban nhân 
dân Cách mạng lâm thời tỉnh đã cử các đoàn cán bộ về các huyện 
củng cố lực lượng, tuyên truyền vận động nhân dân, sắp xếp 
thành lập chính quyền mới ở địa phương. Theo đó, chính quyền 
các hạt (cấp huyện, thị) được thành lập gồm có 4 đơn vị: thị xã 
Kon Tum (5 ủy viên), Đăk Tô (7 ủy viên), Đăk Glei (3 ủy viên), 
Đăk Sút (3 ủy viên). Riêng huyện Kon Plông do Việt Minh ở 
huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) lên giúp khởi nghĩa giành chính quyền 
sớm hơn nên bộ máy chính quyền của huyện được thành lập trước 
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khi có sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh. 
Ở các xã, tổng, ta không tổ chức thành lập Ủy ban; mỗi xã chỉ bầu 
ra một chủ tịch. Hầu hết những người làm việc cho Pháp cũ như 
tri huyện, chánh tổng, chủ làng có thái độ tốt với cách mạng thì ta 
đều bố trí tham gia chính quyền mới. 

 
* 

*        * 
 
Đầu thế kỷ XX, dưới ách áp bức, bóc lột tàn nhẫn của chế độ 

thực dân, phong kiến, làm cho đời sống các thành phần cư dân ở 
tỉnh Kon Tum bần cùng, kiệt quệ… Chính sách cai trị của thực dân 
Pháp làm cho xã hội bị phân hóa. Ngoại trừ một số rất ít có quyền 
lợi gắn chặt với bọn thực dân, đế quốc, cam tâm làm tay sai cho 
địch, đa phần đều có tinh thần dân tộc, yêu quê hương, cộng 
đồng, căm ghét  thực dân đế quốc. 

 Đồng bào các dân tộc ở tỉnh Kon Tum, không phân biệt Kinh, 
Thượng, công nhân, nông dân, người lao động, viên chức, trí thức, 
cũng như các tầng lớp cư dân khác, đều nhận thấy bộ mặt thật của 
đế quốc thực dân cướp nước và bè lũ Việt gian bán nước là kẻ thù 
chung của dân tộc Việt Nam và cũng là kẻ thù chung của các dân 
tộc ở tỉnh Kon Tum. Từ đó, nguyện vọng cao nhất, thiết tha nhất 
và cũng lâu dài nhất của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum là lật 
đổ ách thống trị thực dân, phong kiến, giành độc lập, dân chủ tự 
do cho đất nước, hạnh phúc ấm no cho nhân dân. 

Vì thế, suốt thời gian bị đô hộ, đồng bào các dân tộc tỉnh 
Kon Tum kề vai sát cánh liên tục chiến đấu, kiên cường bất 
khuất, không sợ hy sinh gian khổ, nhằm vào kẻ thù chính là bọn 
đế quốc thực dân xâm lược và tay sai phong kiến. Nhưng do 
nhiều yếu tố khách quan và chủ quan chưa chín muồi, chưa có 
một đường lối đúng đắn làm kim chỉ nam, thêm vào đó là điều 
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kiện tự nhiên khó khăn, lực lượng xã hội chưa phát triển, đội 
ngũ cán bộ cách mạng buổi ban đầu rất ít và kinh nghiệm chưa 
nhiều, bên cạnh đó, chính sách thâm độc, hà khắc, ngày một 
tăng thêm của thực dân Pháp, chúng nhấn chìm các cuộc đấu 
tranh trong bể máu, nhiều chiến sĩ cách mạng bị bắt bớ tù đày, 
khủng bố, nên phong trào thường xuyên bùng lên, rồi lại bị 
chúng bao vây kìm kẹp, chưa có lối thoát. Cho đến khi Nguyễn 
Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, Đảng 
Cộng sản Việt Nam được thành lập, đường lối cách mạng của 
Đảng và Bác Hồ như luồng gió mát thổi bùng lên ngọn lửa cách 
mạng ở tỉnh Kon Tum, thì tổ chức chi bộ Đảng Cộng sản đầu 
tiên được thành lập và lãnh đạo phong trào. 

Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Kon Tum được thành 
lập sau khi Đảng ta ra đời và gắn với cao trào Xôviết Nghệ - 
Tĩnh 1930-1931, gắn với vai trò trung kiên của những người 
cộng sản bị thực dân Pháp bắt và đưa đi đày ở các nhà ngục tại 
tỉnh Kon Tum. Đó là điều khác với nhiều tỉnh khác trong nước. 
Các chi bộ Đảng cộng sản ra đời ở Kon Tum, mặc dù tồn tại 
trong thời gian ngắn nhưng đã làm cho tư tưởng cộng sản lan 
tỏa và thấm sâu vào đời sống xã hội các dân tộc Kon Tum thông 
qua quá trình hoạt động truyền bá không ngừng không nghỉ 
của các chiến sĩ cách mạng.  

Trong điều kiện đặc thù riêng có của Kon Tum, những tư tưởng 
cộng sản ngày càng ăn sâu và tác động tích cực vào nhận thức của 
cư dân. Cùng với tình hình biến đổi, nó đã cộng hưởng với tư 
tưởng tiến bộ của tầng lớp trí thức và chớp thời cơ làm nên cuộc 
cách mạng giành chính quyền mau lẹ. Cuộc khởi nghĩa diễn ra 
nhanh, gọn, thắng lợi trọn vẹn, hòa nhập với cao trào Tổng khởi 
nghĩa cả nước, đúng với chủ trương của Đảng mặc dù không có tổ 
chức Đảng cộng sản ở địa phương lãnh đạo.   
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Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở tỉnh Kon 
Tum, cũng như trong cả nước là một mốc son sáng chói trong lịch 
sử dân tộc, đánh dấu sự đổi đời chưa từng có ở mỗi một con 
người, ở từng gia đình và toàn xã hội Việt Nam. Từ cuộc đời nô lệ 
lầm than, bị áp bức bóc lột đến tận xương tủy, bị khinh rẻ, tủi 
nhục của người dân mất nước, nhân dân ta đã đứng lên làm cách 
mạng, giành lại quyền làm người, quyền sống, làm chủ quê 
hương, đất nước. Đó là ước vọng chính đáng của mỗi con người 
Việt Nam được sống trong một nước Việt Nam mới độc lập, tự do, 
hạnh phúc, bình đẳng giữa các dân tộc anh em.  

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Kon 
Tum là bằng chứng to lớn về việc quần chúng yêu nước chịu 
ảnh hưởng từ lâu của Đảng Cộng sản Đông Dương, đã tự động 
nổi dậy giành chính quyền1. Trong đó có ảnh hưởng sâu sắc và 
trực tiếp qua nhiều năm từ những chiến sĩ cộng sản bị địch bắt 
đày lên giam cầm ở các nhà lao tại tỉnh Kon Tum. Đó là biểu 
hiện sinh động, nhanh nhạy về mối quan hệ gắn bó giữa những 
người cộng sản với đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum; thể 
hiện phương pháp đấu tranh của các chiến sĩ cộng sản khi bị 
địch bắt, tù đày, cực hình vẫn kiên trung làm công tác đảng, 
công tác binh vận, dân vận, thuyết phục lôi kéo được nhiều viên 
chức, binh lính, cai đội của địch về với nhân dân, sớm giác ngộ 
đi theo ngọn cờ của Đảng Cộng sản, của Việt Minh. Điều đó nói 
lên vai trò, tác động đặc biệt to lớn của đường lối, chính sách 
đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tính năng 
động, cách mạng của quần chúng nhân dân đã hành động đúng 
mục tiêu, phương pháp cách mạng do Đảng đề ra. Đó cũng là 
mối quan hệ đặc biệt giữa những người cộng sản và với nhân 
dân, đã tích tụ và phát triển trong nhiều năm đấu tranh chống 

_______________ 

1. Cách mạng tháng Tám năm 1945, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1980, tr.143. 
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ách nô dịch hà hiếp của ngoại bang; nhất là trong cuộc chiến 
đấu chống thực dân, phong kiến áp bức bóc lột, giành chính 
quyền về tay nhân dân, làm nên lịch sử trong những ngày tháng 
8/1945 chói lọi. Và chính điều kiện khách quan ấy đã đặt tiền đề 
trực tiếp cho sự trở lại của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam 
tỉnh Kon Tum. 



Chương II 

THÀNH LẬP TỈNH ỦY LÂM THỜI KON TUM, 
LÃNH ĐẠO KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN 

PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1951) 

I. THÀNH LẬP TỈNH ỦY LÂM THỜI,  
CỦNG CỐ VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền 
nhân dân được thành lập trên khắp lãnh thổ nước Việt Nam.  

Ngày 02/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập 
khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Nhân dân ta sau 80 năm lầm than nô lệ đã trở thành người làm 
chủ đất nước, niềm tự hào, hân hoan phấn khởi tràn đầy, tuyệt đối 
tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chính phủ và Bác 
Hồ kính yêu, nêu cao ý chí trung kiên, đại đoàn kết toàn dân, quyết 
tâm bảo vệ thành quả của cách mạng, nguyện giữ trọn lời thề trong 
Tuyên ngôn độc lập: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc 
lập và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân 
Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của 
cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”1. 

Ngày 03/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập phiên họp 
đầu tiên của Chính phủ và nêu ra 6 biện pháp cấp bách cần phải 
làm ngay: 
_______________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.3. 
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Một là phát động ngay một chiến dịch tăng gia sản xuất để 

chống đói. 
Hai là mở ngay một phong trào chống nạn mù chữ. 
Ba là tổ chức càng sớm càng tốt cuộc tổng tuyển cử với chế 

độ phổ thông đầu phiếu, thực hiện quyền tự do, dân chủ của 
nhân dân. 

Bốn là mở một phong trào giáo dục cần, kiệm, liêm, chính để 
bài trừ những thói hư tật xấu do chế độ thực dân để lại. 

Năm là bỏ ngay ba thứ thuế: thuế thân, thuế chợ, thuế đò; 
tuyệt đối cấm hút thuốc phiện.  

Sáu là tuyên bố tự do tín ngưỡng và lương giáo đoàn kết. 
Chống giặc đói và đánh giặc là hai nhiệm vụ trước mắt, cũng 

là hai nhiệm vụ chiến lược: kháng chiến và kiến quốc. Đó là hai 
nhiệm vụ cơ bản của nước ta trong giai đoạn mới, sau khi vừa 
giành quyền làm chủ đất nước. 

Tại Hội nghị Pốtxđam năm 1945, Mỹ và Anh thỏa thuận: giải 
giáp quân đội Nhật đầu hàng ở Đông Dương từ vĩ tuyến 8 đến vĩ 
tuyến 16 do Anh đảm nhận, ở phía bắc của vĩ tuyến 16 do Mỹ đảm 
nhận. Nhưng ngay sau đó, nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật của 
người Mỹ nhanh chóng được ủy quyền lại cho Tưởng Giới Thạch 
là tay sai của đế quốc Mỹ. Quân Anh cũng như quân Tưởng từ 
chối công nhận chính quyền dân chủ nhân dân và thực hiện 
những âm mưu đen tối: tiêu diệt Quân đội nhân dân Việt Nam, 
phá hoại Mặt trận Việt Minh, ủng hộ các phần tử phản động trong 
nước để lật đổ Chính phủ nhân dân, thành lập một chính phủ tay 
sai của chúng. Các nước đế quốc còn yểm hộ cho quân đội viễn 
chinh Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam. Như vậy, chỉ mấy 
ngày sau khi cách mạng giành được thắng lợi, nhân dân ta cùng 
một lúc phải đương đầu với bao khó khăn, nguy hiểm bởi kẻ thù 
âm mưu bóp chết chế độ cộng hòa non trẻ. Thực dân Pháp rắp 
tâm xâm lược nước ta một lần nữa.  
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Ngày 23/9/1945, mở đầu cuộc xâm lược lần thứ hai, thực dân 
Pháp tấn công đánh chiếm Sài Gòn, chuẩn bị kế hoạch xâm lược 
toàn cõi Đông Dương.  

Ngày 25/9/1945, tại thị xã Kon Tum, ta tổ chức một cuộc mít 
tinh lớn, đông đảo nhân dân trong thị xã và đại biểu quần chúng 
trong toàn tỉnh về dự tại sân vận động để hưởng ứng cùng đồng 
bào Nam Bộ kháng chiến. Cũng nhân dịp này, Kon Tum củng cố 
chính quyền non trẻ, chuẩn bị lực lượng cách mạng cho cuộc 
kháng chiến toàn dân, toàn diện chống ngoại xâm. Bộ máy chính 
quyền mới gồm: 

+ Hà Lượng1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời. 
+ Lê Đại Uyên: Phó Chủ tịch, phụ trách kinh tế 
+ Nguyễn Hữu Phú: Ủy viên thư ký 
+ Đjuik Jonk (dân tộc Bana): Ủy viên 
+ Ouek (Wép, dân tộc Xơ Đăng): Ủy viên 
+ Trần Quang Tường: Ủy viên 
+ Tôn Thất Hy: Ủy viên 
+ Lê Đại Lý: Ủy viên, phụ trách công tác tuyên truyền và bình 

dân học vụ.  
Tháng 10/1945, Mặt trận Việt Minh tỉnh Kon Tum được thành 

lập do đồng chí Ngô Đình Sỹ làm Chủ nhiệm, đồng chí Xuân và Võ 
Thị Sâm làm Phó Chủ nhiệm, đồng chí Phúc làm Thư ký. Tỉnh Kon 
Tum đã cử ông Hồ Phương và Trần Bá (là thợ may) đi dự Hội nghị 
Công nhân cứu nước Trung Bộ. Hội nghị được đồng chí Hồ Tùng 

_______________ 

1. Đồng chí Hà Lượng hoạt động cách mạng tại cơ quan Xứ ủy Trung 
Kỳ tại Hiệu sách Việt Quảng ở Đà Nẵng bị mật thám bắt tháng 5/1940, kết án 
5 năm tù vì hoạt động cách mạng, chứa chấp cộng sản và bị đày đi Sơn La. 
Đến năm 1945, đồng chí ra tù, tiếp tục hoạt động cách mạng và tham gia 
cướp chính quyền và được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh 
Kon Tum đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.  



120  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM, TẬP I (1930-1975) 

 
Mậu đến thăm và nói chuyện. Tại hội nghị này, nhiều vấn đề vướng 
mắc được trao đổi rút kinh nghiệm chỉ đạo giữa các tỉnh trong khu 
vực. Tình hình chung vẫn nổi cộm lên nhiều vấn đề phức tạp, như: 
ảnh hưởng của cách mạng chưa thật sâu rộng trong mọi tầng lớp 
nhân dân; các phần tử phản động tuy mất chỗ dựa, chấp nhận chính 
quyền nhân dân nhưng chưa thật sự phục tùng, còn đợi thời cơ, còn 
lén lút nhen nhóm chống phá; đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó 
khăn, nhất là lương thực, muối ăn, nông cụ sản xuất thiếu thốn 
nghiêm trọng; chính quyền mới giành được chưa có kinh nghiệm 
quản lý điều hành đồng bộ, thậm chí thiếu khuôn mẫu, nhất quán. 

Song, nhờ uy thế cách mạng bừng bừng trong cả nước, với hào 
khí thắng lợi vừa giành được, đặc biệt là uy tín rộng lớn, triệt để 
và toàn diện của Mặt trận Việt Minh, thông qua các chính sách 
đúng đắn, cụ thể, hợp lòng dân của Đảng Cộng sản, của Bác Hồ và 
Mặt trận Việt Minh, đã động viên được đông đảo quần chúng 
nhân dân, vượt qua khó khăn trở ngại, nỗ lực xây dựng và bảo vệ 
chế độ mới, hăng hái đóng góp nhân tài, vật lực cho cách mạng. 
Trên bình diện chung, toàn tỉnh Kon Tum trong những ngày đầu 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mọi mặt của đời sống xã hội 
(gồm cả kinh tế, chính trị, tư tưởng...) nhanh chóng bình thường 
hóa, bầu không khí hân hoan phấn khởi vui mừng khôn xiết chan 
hòa khắp nơi trong những ngày độc lập tự do.  

Nhưng tại tỉnh Kon Tum, lúc bấy giờ mới có chính quyền, 
công việc chỉ đạo, lãnh đạo cách mạng tại chỗ chủ yếu dựa vào 
ảnh hưởng của Mặt trận Việt Minh, những người cộng sản yêu 
nước và ảnh hưởng to lớn của Đảng, của Bác Hồ, trong khi yêu 
cầu phát triển của cách mạng đòi hỏi phải có tổ chức đảng trực 
tiếp lãnh đạo. Song, do nhiều điều kiện khác nhau: kẻ thù đàn 
áp dã man, địa hình xa xôi cách trở, giao liên lại khó khăn,... 
nên chưa hình thành được tổ chức đảng ở tỉnh Kon Tum. 



CHƯƠNG II: THÀNH LẬP TỈNH ỦY LÂM THỜI KON TUM...   121     

Trước yêu cầu đó, giữa tháng 10/1945, Xứ ủy Trung Kỳ chủ 
trương tăng cường cán bộ lên tỉnh Kon Tum, tạo điều kiện xây dựng 
thực lực cách mạng của quần chúng và chuẩn bị ra đời tổ chức đảng, 
trong số đó có đồng chí Võ Thị Hồng Sâm (tức Nguyễn Thị Sâm) ở Gia 
Lai, đồng chí Xuân Lẫm ở Phú Yên được điều động lên công tác tại 
tỉnh Kon Tum. Cùng với đội ngũ cán bộ của tỉnh, của Ủy ban nhân 
dân Cách mạng lâm thời nhanh chóng tiến hành mạnh mẽ, sâu rộng 
công tác tuyên truyền giác ngộ cách mạng, đi sâu vào từng cơ sở quần 
chúng, tổ chức quần chúng lại để hình thành các đoàn thể như: Thanh 
niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc, Nông dân Cứu quốc, Phụ lão Cứu 
quốc, Công nhân Cứu quốc, Công giáo Cứu quốc, Phật giáo Cứu 
quốc... Nội dung bồi dưỡng tuyên truyền giác ngộ từ tôn chỉ mục đích, 
điều lệ, chương trình của Mặt trận Việt Minh, nâng lên nhận thức về 
đường lối của Đảng Cộng sản, về giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin, về 
phương châm, phương pháp lãnh đạo của Đảng. Công việc được tiến 
hành rất khẩn trương, nhưng rất chặt chẽ. Thông qua các đoàn thể 
Cứu quốc để chọn lựa những đoàn viên trung kiên, có bản lĩnh, quan 
điểm, lập trường giai cấp trong công nhân, trong phụ nữ và các đoàn 
thể khác xem xét kết nạp Đảng Cộng sản. 

Cuối năm 1945, chi bộ Đảng ở tỉnh Kon Tum được thành lập 
gồm 6 đồng chí, do đồng chí Võ Thị Hồng Sâm (tức Nguyễn Thị 
Sâm) làm Bí thư, cùng với năm đồng chí là Nguyễn Xuân, Lê Văn 
Đức, Lê Tự Thắng, Lê Văn Thiêng, Lương Thị Thanh Khê. Sau đó 
kết nạp thêm các đồng chí Trần Quốc Bảo, Nguyễn Tùng, Nguyễn 
Năng Tân, Phạm Thục và đồng chí Quốc. Chỉ sau thời gian ngắn 
đã phát triển kết nạp thêm đảng viên mới và tách số đảng viên 
trong quân đội gồm Lê Văn Đức, Nguyễn Năng Tân, Nguyễn 
Tùng và đồng chí Nguyễn Thanh Nghi1 để tổ chức thêm một chi 
_______________ 

1. Hội thảo khoa học về Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum và sự khẳng định của 
đồng chí Phan Thêm, Võ Thúc Đồng về thành lập chi bộ đầu tiên sau Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 (đồng chí Võ Thị Hồng Sâm làm Bí thư). Hội thảo diễn ra ở 
Kon Tum tháng 7/1996 và tọa đàm ở Hà Nội tháng 8/1996. 
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bộ nữa do đồng chí Lê Tự Thắng làm Bí thư. Lúc bấy giờ chính 
quyền cách mạng non trẻ, chi bộ mới thành lập, các đoàn thể Cứu 
quốc mới hình thành, việc lãnh đạo quản lý điều hành có được 
củng cố một bước, song còn rất mới mẻ, kinh nghiệm về tổ chức, 
lãnh đạo và chỉ đạo còn rất hạn chế, mọi phương tiện làm việc đều 
thiếu thốn. Tháng 10/1945, Hội nghị liên tịch giữa Mặt trận Việt 
Minh và Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời bàn biện pháp 
củng cố chính quyền: tiến hành củng cố chính quyền các cấp, kiện 
toàn các cơ quan chuyên môn tỉnh: quân sự, kinh tế, thông tin, 
bình dân học vụ... Ở vùng người Kinh, kiên quyết loại trừ những 
người đã làm việc trong bộ máy cũ của địch mà có biểu hiện 
không tốt, đối với những phần tử chống đối, phải kiên quyết trấn 
áp. Riêng vùng dân tộc thiểu số, tạm thời vẫn sử dụng những 
người cũ nếu được quần chúng tín nhiệm. Tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, nâng cao tầm ảnh hưởng của chính quyền 
cách mạng trong nhân dân. 

Trong khi đó tình hình diễn biến ngày thêm phức tạp. Chiến 
tranh đã bắt đầu lan ra toàn quốc. Ta càng nhân nhượng, đế quốc 
thực dân xâm lược càng lấn tới. Cuối tháng 10/1945, tiếng súng 
kháng chiến ở miền Nam Trung Bộ bắt đầu vang lên. Chiến tranh 
nhanh chóng lan rộng ra toàn quốc. Ở Bôkeo (Campuchia) bọn tàn 
quân Pháp bắt đầu có hành động khiêu khích. Ở mặt trận phía 
nam kẻ địch đã tiến đến ranh giới giữa Gia Lai và Đăk Lăk, ảnh 
hưởng của chiến tranh ngày một đến gần tỉnh Kon Tum. 

Chính quyền, chi bộ đảng và các đoàn thể Cứu quốc của tỉnh 
đã giải quyết nhiều vấn đề gay cấn nổi lên, đáng chú ý là sự tính 
toán ngóc đầu dậy của đám tay sai của Pháp trong số người thù 
địch với cách mạng. Yêu cầu phát triển của cách mạng, sự phát 
triển của các đoàn thể quần chúng cứu quốc bức thiết đòi hỏi vai 
trò lãnh đạo toàn diện, trên quy mô lớn và hình thức sắc bén của 
Đảng, nếu chỉ hai chi bộ được thành lập thì không đủ sức gánh 
vác nhiệm vụ. 
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Nhận thức rõ yêu cầu cấp thiết đó, tháng 01/1946, Xứ ủy 
Trung Kỳ cho phép tỉnh Kon Tum thành lập Tỉnh ủy lâm thời và 
cử đồng chí Trần Lung là Xứ ủy viên trực tiếp làm Bí thư Tỉnh ủy 
lâm thời. Đầu tháng 02/1946, Tỉnh ủy lâm thời được thành lập 
gồm bốn thành viên là đồng chí Võ Thị Hồng Sâm, phụ trách công 
tác thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Đức, phụ trách quân sự; 
đồng chí Lê Tự Thắng, chính trị viên, phụ trách công tác chính trị, 
đồng chí Trần Lung, Xứ ủy viên làm Bí thư Tỉnh ủy, trực tiếp phụ 
trách chính quyền1. Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo mọi mặt hoạt động. 
Công tác tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho quần chúng thời 
kỳ này được quan tâm đúng mức, như: mở hiệu sách báo, in ấn 
nhiều tài liệu tuyên truyền và chính sách, chủ trương của Đảng và 
Chính phủ, điều lệ của đoàn thể...; xúc tiến mạnh công tác tổ chức 
thành lập các đoàn thể thành hệ thống xuyên suốt từ tỉnh đến 
huyện, xã, làng, chú trọng cả số lượng và chất lượng; tổ chức 
những đội xung kích tuyên truyền sâu vào các vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và chính sách của Mặt trận Việt Minh, phát huy ảnh 
hưởng của cách mạng; đi sâu hơn vào các vùng tôn giáo, củng cố 
các tổ chức tôn giáo cứu quốc. Chỉ trong thời gian ngắn đã xây 
dựng được thực lực cách mạng khá đồng đều và rộng khắp trên 
địa bàn; bước đầu tạo lập mối quan hệ chặt chẽ giữa nhân dân với 
Mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh thực sự có vai trò trong 
mọi hoạt động của đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách dân tộc chính 
sách tôn giáo của Đảng được quan tâm thường xuyên và đặt thành 
chương trình trọng điểm để củng cố chính quyền cách mạng và 
xây dựng thực lực cách mạng. Làm cho đồng bào nhận rõ chính 

_______________ 

1. Thành lập Tỉnh ủy lâm thời vào tháng 02/1946, dựa theo hồi ký của 
đồng chí Võ Thị Hồng Sâm, có sự xác nhận của đồng chí Võ Thúc Đồng, lúc 
bấy giờ làm Bí thư thay đồng chí Trần Lung. 
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sách đoàn kết Kinh - Thượng, lương - giáo; chính sách bình đẳng 
dân tộc là một chính sách lớn của Đảng, của Chính phủ, của Mặt 
trận Việt Minh, là thực hiện nguyện vọng tha thiết của Bác Hồ đối 
với các dân tộc. 

Để kịp thời đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, Tỉnh 
ủy khẩn trương củng cố chính quyền các cấp, kịp thời loại trừ 
những phần tử có thái độ chống đối cách mạng; tiếp tục bồi 
dưỡng các viên chức của chính quyền cũ yêu nước và có uy tín; 
từng bước sắp xếp bộ máy chính quyền hoạt động đồng bộ, hợp 
lý, thông suốt.  

Tháng 3/1946, đồng chí Trần Lung được điều động về Xứ ủy, 
đồng chí Võ Thúc Đồng được Xứ ủy cử lên thay thế làm Bí thư 
Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Ba được chỉ định bổ sung vào 
Tỉnh ủy, phụ trách công tác chính quyền, đặc trách lo việc cung 
cấp nhu yếu phẩm như muối và nông cụ cho đồng bào các dân tộc 
thiểu số. Các đồng chí tỉnh ủy viên khác vẫn giữ nguyên nhiệm vụ 
đã phân công. Cụ thể là:  

+ Đồng chí Võ Thúc Đồng, Bí thư, phụ trách chung; 
+ Đồng chí Nguyễn Trọng Ba, Tỉnh ủy viên, phụ trách chính 

quyền; 
+ Đồng chí Võ Thị Hồng Sâm, Tỉnh ủy viên, phụ trách thường 

trực Tỉnh ủy; 
+ Đồng chí Lê Văn Đức và đồng chí Lê Tự Thắng, phụ trách 

công tác quân sự và chính trị trong lực lượng vũ trang. 
Cùng với củng cố tăng cường chính quyền cách mạng, tỉnh rất 

quan tâm đến phát triển lực lượng vũ trang để bảo vệ chính quyền 
non trẻ. Từ tháng 9/1945, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường đồng chí 
Lê Minh, chiến sĩ Trung đội Phạm Hồng Thái (thuộc du kích Ba 
Tơ), lên Kon Tum để huấn luyện quân sự cho lực lượng vũ trang 
Kon Tum. Lực lượng vũ trang của tỉnh đã phiên chế thành hai 
phân đội để tập luyện. Một phân đội do đồng chí Hoàng phụ 
trách, một phân đội do đồng chí Thông phụ trách. Tiếp đến, tháng 
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10/1945, Trường Quân chính Tây Sơn (ở Hà Nội) của Trung ương 
đã cử hai đồng chí Nguyễn Ích và Trần Độ làm cán bộ huấn luyện 
cho lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum. Trường Quân chính Trung 
Bộ cử đồng chí Trương Cao Dũng lên tỉnh Kon Tum để chỉ đạo 
chuyển tám kho vũ khí về Ba Tơ, chuẩn bị thực lực cho cuộc 
kháng chiến của cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tránh 
thực dân Pháp tái chiếm các kho vũ khí này. 

Trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang, ngay từ đầu 
tỉnh rất chú trọng xây dựng và phát triển dân quân tự vệ, thu hút 
đông đảo thanh niên vào tập luyện quân sự. Đây là lực lượng có 
quy mô lớn, là nguồn bổ sung dồi dào cho bộ đội chủ lực và cũng 
là nơi tổ chức sản xuất sôi nổi, tạo nên nhiều phong trào như: tăng 
gia sản xuất, thực hành tiết kiệm (“hũ gạo cứu tế”, “bữa cơm nhịn 
ăn đồng tâm”) noi gương Bác Hồ. Hưởng ứng đóng góp trong các 
cuộc vận động “Tuần lễ vàng”, “Quỹ Độc lập”, đông đảo đồng 
bào tham gia sôi động và tích cực. 

Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa mới được nhân 
dân các dân tộc hưởng ứng mạnh mẽ, đều khắp. Các tệ nạn hủ 
lậu của xã hội cũ như trộm cắp, rượu chè, mê tín dị đoan... 
giảm nhiều. 

Phong trào diệt giặc dốt cũng được đề cao, tiến hành sâu rộng 
khắp tỉnh. Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời phân công một 
ủy viên chuyên trách trực tiếp làm Trưởng Ban Bình dân học vụ. 
Từ xã đến huyện, tỉnh đều thành lập Ban Bình dân học vụ. Các 
ngành đều có cán bộ lo công việc này. Nhiều lớp học, với hình 
thức đa dạng phong phú, tổ chức dạy học bình dân khắp mọi nơi. 
Người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ. Đội ngũ giáo viên 
tận tụy, hăng hái, nhiệt tình. Nhất là vùng đồng bào Kinh, việc học 
xóa mù chữ phát triển nhanh và mạnh. Sau 3-4 tháng, 70% thanh 
niên và người trong độ tuổi lao động được thanh toán nạn mù 
chữ. Toàn dân tự nguyện, hăng hái xóa mù chữ. Với bao lời ca, câu 
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vè cổ động toàn dân học văn hóa, xóa mù chữ đã trở thành nguồn 
cổ vũ cho việc học văn hóa, xóa mù chữ, nâng cao dân trí. 

Công việc trọng đại có ý nghĩa vô cùng to lớn sau khi Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là lần đầu tiên nhân dân 
tiến hành cuộc Tổng tuyển cử. Ngày 23/12/1945, mọi công dân các 
dân tộc nô nức tham gia cuộc Tổng tuyển cử lịch sử, bầu đại biểu 
Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa1. 
Cuộc Tổng tuyển cử được khẩn trương chuẩn bị và chỉ đạo rất 
chặt chẽ từ công tác tuyên truyền, đến vận động giới thiệu người 
ứng cử, lập danh sách cử tri và chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết 
bảo đảm an toàn cho cuộc Tổng tuyển cử thành công. Trên địa bàn 
Kon Tum rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ tuyên truyền cổ động đến khắp 
làng xã, phố phường. Ngày 23/12/1945, toàn dân hưởng ứng và số 
cử tri đi bỏ phiếu rất đông, đã chọn bầu đủ với số phiếu cao tuyệt 
đối, ba đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của Kon Tum là: 

+ Ông Đjuik Jonh (dân tộc Bana), 
+ Ông Ouek (Wép) (dân tộc Xơ Đăng), 
+ Ông Lưu Phương (linh mục Thiên Chúa giáo). 
Sau cuộc bầu cử Quốc hội, tháng 3/1946, nhân dân các dân tộc 

tỉnh Kon Tum tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Hội 
đồng nhân dân tỉnh bầu được 20 đại biểu, trong đó có 13 đại biểu 
là người dân tộc thiểu số. Hội đồng nhân dân các cấp khóa đầu 
tiên đã bầu ra Ủy ban Hành chính thay thế cho các Ủy ban nhân 
dân Cách mạng lâm thời. Theo đó, Ủy ban Hành chính tỉnh được 
bầu lại gồm 11 người. Đồng chí Nguyễn Hữu Phú được bầu làm 
Chủ tịch; Tôn Thất Hy làm Phó Chủ tịch. 

_______________ 

1. Cuộc Tổng tuyển cử ở tỉnh Kon Tum tiến hành ngày 23/12/1945, 
không phải ngày 06/01/1946 như trên toàn quốc, bởi vì không nhận kịp 
thông tin hoãn của Trung ương, nên vẫn tiến hành theo quy định trước đó, 
khi nhận được lệnh hoãn thì cuộc Tổng tuyển cử đã được tiến hành.  
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Như vậy là với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 
1945, quyền bình đẳng dân tộc được thực hiện trong toàn tỉnh, 
không kể trai - gái, già - trẻ, Kinh - Thượng, lương - giáo đều có 
quyền ứng cử và bầu cử. Điều đó không những được khẳng định 
mà còn được thể hiện thực sự trong việc người dân làm nghĩa vụ 
công dân, tham gia xây dựng nhà nước, xây dựng chính quyền ở 
tất cả các cấp, ngay từ những ngày đầu của chế độ mới. 

Vào những ngày cuối năm 1945, đồng chí Võ Nguyên Giáp, 
thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ vào thăm và kiểm tra 
tình hình ở hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai, động viên toàn dân, 
toàn quân ra sức chuẩn bị mọi mặt cho kháng chiến lâu dài 
chống thực dân Pháp xâm lược1. Toàn quân và dân tỉnh Kon 
Tum lúc này cấp tốc chuẩn bị về mọi mặt. Tuy có nhiều thuận lợi, 
hoạt động tích cực, nhưng khó khăn cũng rất lớn. Chính quyền 
cách mạng mới thiết lập, chưa có kinh nghiệm quản lý điều hành, 
điều kiện vật chất thiếu thốn trăm bề. Kẻ thù bên ngoài uy hiếp 
từ mọi phía. Nguy cơ chiến tranh ngày càng đến gần. Bọn tay sai 
thực dân Pháp trước đây tại tỉnh đang chờ thời cơ ngóc đầu dậy. 
Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân tỉnh Kon Tum 
vươn lên, đoàn kết, tin tưởng vượt qua mọi khó khăn trở ngại, 
đạt nhiều thành tích đáng kể trong cuộc đấu tranh bảo vệ chính 
quyền non trẻ và xây dựng cuộc sống mới trên khắp địa bàn. 
Đảng và chính quyền mở lớp đào tạo cấp tốc 20 cán bộ người dân 
tộc thiểu số, bồi dưỡng nâng cao nhận thức giác ngộ, phương 
pháp công tác, quan điểm đường lối, nhằm nhanh chóng có cán 
bộ tăng cường cho cơ sở. 

Từ sau khi các tỉnh Tây Nguyên giành được chính quyền, việc 

_______________ 

1. Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Kon Tum: Lịch sử Đảng bộ Đảng 
Cộng sản Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kon Tum, sơ thảo lần thứ nhất, Sđd, tr.33. 
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điều hành công tác chính quyền ở mỗi tỉnh đều do Ủy ban nhân 
dân các tỉnh tự lo liệu, xoay xở. Đứng trước nguy cơ các tỉnh Tây 
Nguyên bị thất thủ thì cả miền Nam Trung Bộ sẽ rơi vào tay thực 
dân Pháp, Ủy ban Hành chính Trung Bộ đã nhận thấy sự cần thiết 
phải có một tổ chức lãnh đạo cấp trên nhằm giúp cho Ủy ban 
Hành chính các tỉnh Tây Nguyên trong vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác chính quyền ở mỗi tỉnh, đồng thời nhằm tuyên truyền, 
vận động nguồn nhân lực để giữ gìn vùng lãnh thổ quan trọng và 
rộng lớn của Tây Nguyên. Cuối tháng 3/1946, Ủy ban Hành chính 
Trung Bộ đã quyết định thành lập Ban vận động quốc dân thiểu số 
Tây Nam Trung Bộ. Ông Bùi San được giao giữ chức Trưởng ban, 
các ông Võ Bẩm và Nguyễn Hữu Thấu làm Phó Trưởng ban.  

Tại tỉnh Kon Tum, Ban vận động quốc dân thiểu số Tây Nam 
Trung Bộ đặt một Phòng quốc dân thiểu số (đầu tháng 4/1946) do 
ông Nguyễn Trọng Ba phụ trách. Nhiệm vụ của Phòng quốc dân 
thiểu số tỉnh là tập trung giáo dục cho đồng bào từng bước hiểu 
biết được chính sách đoàn kết dân tộc của cách mạng, quyền 
bình đẳng của mọi người, mọi dân tộc trong đời sống và chính 
trị; đồng thời, làm cầu nối liên lạc giữa Ban vận động quốc dân 
thiểu số Tây Nam Trung Bộ với Ủy ban Hành chính tỉnh, phối 
hợp với Ủy ban Hành chính tỉnh tăng cường công tác vận động 
quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, vận động nhân dân 
chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng tham gia trường kỳ kháng 
chiến. Từ đó, các cuộc liên hoan đoàn kết Kinh - Thượng được tổ 
chức ở thị xã cũng như ở các huyện; qua đó, xây dựng được tình 
thân ái, đoàn kết giữa các dân tộc, cơ bản xóa được sự bất bình 
đẳng về dân tộc của xã hội cũ, những từ miệt thị dân tộc cửa 
miệng của đồng bào Kinh đối với đồng bào thiểu số như “tụi 
mọi, tụi mày”... được xóa bỏ. Các lớp huấn luyện ngắn ngày cho 
cán bộ người dân tộc được tổ chức để bồi dưỡng phương pháp 
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công tác cho họ có điều kiện hoạt động ở địa phương, đã làm cho 
đồng bào thêm tin tưởng vào cách mạng. 

Để phá tan âm mưu thành lập “Xứ Tây kỳ tự trị” của thực 
dân Pháp, đồng thời tập hợp khối đoàn kết các dân tộc Tây 
Nguyên chống xâm lược, khuếch trương ảnh hưởng của chính 
quyền cách mạng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vùng đồng 
bào các dân tộc thiểu số, ngày 19/4/1946, Ban vận động quốc dân 
thiểu số Tây Nam Trung Bộ đã tổ chức Đại hội đoàn kết các dân 
tộc Tây Nguyên tại Plei Ku, vận động trên 1.000 đại biểu các dân 
tộc đại diện cho các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk tham dự. 
Tại buổi lễ, các đại biểu vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi 
thư động viên, chúc mừng và khẳng định khối đoàn kết các dân 
tộc thiểu số Tây Nguyên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 
Sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
nguồn động viên, cổ vũ, khích lệ rất lớn đối với đồng bào các dân 
tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng. Qua 
đó, đã khơi dậy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết các 
dân tộc Tây Nguyên trong khối cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 
Tiếp sau buổi lễ ở cấp khu vực, ở các huyện của tỉnh Kon Tum 
như Đăk Tô, Đăk Sút, Đăk Glei, Kon Plông, thị xã Kon Tum, 
chính quyền cách mạng cũng đã tổ chức lễ đoàn kết nhỏ trong 
phạm vi các vùng nhằm phát huy ảnh hưởng của chính quyền 
cách mạng trong nhân dân.  

Thắng lợi của việc thực hiện chính sách tôn giáo, chính sách 
dân tộc trong thời kỳ này đã có tác động tích cực đến việc làm ổn 
định tình hình chính trị, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp, mọi thành 
phần trong Mặt trận Việt Minh thực hiện xây dựng và củng cố 
chính quyền cách mạng, động viên toàn dân đẩy mạnh tăng gia 
sản xuất thực hành tiết kiệm, phát triển văn hóa, cải thiện đời sống 
nhân dân, chuẩn bị tốt nhân tài, vật lực cho cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược. 
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Cùng với việc bãi bỏ chế độ xâu, thuế, phạt vạ hà khắc do chính 

quyền thực dân phong kiến đặt ra, thi hành chế độ ngày làm việc 8 
giờ cho công nhân viên chức, tổ chức lại lưu thông, giải quyết vấn 
đề thương lái, lập hợp tác xã mua bán chuyên lo việc tiếp tế những 
mặt hàng phục vụ nhu cầu cấp thiết cho nhân dân. Phong trào tăng 
gia sản xuất, thực hành tiết kiệm được đa số nhân dân hưởng ứng. 
Các nhóm tự túc dụng cụ trong nhân dân được hình thành đã ít 
nhiều khắc phục được tình trạng thiếu nông cụ. Chỉ trong thời gian 
ngắn đã huy động được 300.000 đồng Đông Dương; đã vận động 
nhân dân góp cổ phần và vay của Công ty MISSEN Kon Tum. Tỉnh 
đã tổ chức đoàn xe bò 70 chiếc, vận chuyển ngay 80 tấn muối và 
nhiều thứ hàng thiết yếu phục vụ nhân dân vùng cao, nhất là các 
làng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu. 

Vụ mùa năm 1946, vụ đầu tiên do chính quyền cách mạng chỉ 
đạo sản xuất, đã động viên toàn dân hăng hái tăng gia sản xuất, tự 
túc nông cụ, vật tư, thi đua làm mùa, nhờ đó diện tích gieo trồng 
vụ mùa này tăng lên vượt bậc. 

Chính quyền cách mạng vừa được thành lập bắt tay ngay vào 
việc tập trung đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe cho 
dân. Ngoài các trường lớp đã có thì tranh thủ lập thêm trường, mở 
thêm nhiều lớp, học viên đến học đều đặn theo một chương trình 
giáo dục thống nhất. Sôi nổi nhất là phong trào xóa mù chữ. Khẩu 
hiệu: “Muốn giữ vững nền độc lập, muốn dân giàu nước mạnh, 
mọi người phải biết chữ quốc ngữ” đã được nhân dân tích cực 
hưởng ứng. Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, các hội bảo trợ học 
đường; Ban Bình dân học vụ được thành lập và hoạt động đều 
khắp. Bên cạnh đó, toàn dân cũng được động viên góp sức khôi 
phục xây dựng trường lớp, tăng thêm học cụ, bàn ghế, chỗ học cho 
mọi người nhanh chóng được tạo lập. Giáo viên được huy động 
bằng cách vận động người biết chữ dạy người chưa biết chữ; 
người biết nhiều dạy người biết ít. Có thể nói, lúc này việc học 
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chữ, dạy chữ, cả ban ngày, ban đêm rất sôi động, được toàn dân 
hưởng ứng, người này động viên người kia, thầy trò cổ vũ nhau, 
kiểm tra nhau thúc đẩy phong trào phát triển rộng khắp, với mọi 
cố gắng phấn đấu cao. Sau hai tháng phát động giáo dục bình dân 
học vụ, nhiều người đã biết đọc, biết viết, thoát khỏi nạn mù chữ, 
nhất là trong tầng lớp thanh niên. 

Cùng với giáo dục, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho dân 
cũng được chú trọng. Phong trào vệ sinh phòng bệnh: “ăn sạch, ở 
sạch”, “ăn chín, uống sôi”, “vệ sinh làng xóm”, “uống thuốc 
phòng sốt rét”... được phát động và hưởng ứng mạnh mẽ. Các hủ 
tục mê tín dị đoan, cúng bái, kiêng cữ có hại cho đời sống và sản 
xuất được hạn chế.  

Phong trào văn nghệ, vui chơi, ca hát được quan tâm. Tiếng 
hát, tiếng cồng chiêng, đêm diễn văn nghệ quần chúng tự biên tự 
diễn... diễn ra sôi động. Một bầu không khí xã hội náo nức, nhộn 
nhịp bao trùm khắp nơi. Những người dân nhiều thế hệ phải làm 
nô lệ, sống cuộc đời bị áp bức bóc lột, lầm than cơ hàn, nay được 
giải phóng, được làm chủ, được sống tự do, hạnh phúc trong một 
nước Việt Nam độc lập cho dù trước mắt còn bao khó khăn, nhất 
là kẻ thù xâm lược thực dân Pháp đang thực hiện âm mưu thâm 
độc cướp nước ta một lần nữa. 

Song song với các mặt công tác nói trên, nhiệm vụ xây dựng, 
củng cố, phát triển lực lượng vũ trang và động viên nhân dân ủng 
hộ bộ đội, bảo vệ Tổ quốc được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm và 
có thể chia làm 2 thời kỳ: 

- Từ sau khi giành được chính quyền đến tháng 12/1945 
Để bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ thành quả cách mạng còn 

non trẻ, trên cơ sở lực lượng bảo an tình nguyện theo cách mạng, 
ta đã kịp thời biên chế lại và thành lập bộ đội giải phóng. Tháng 
11/1945, chi đội Tây Sơn được thành lập ở Gia Lai và phiên chế 
thành 3 phân đội (mỗi phân đội tương đương một tiểu đoàn) là 
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phân đội Nguyễn Nhạc, phân đội Nguyễn Huệ và phân đội 
Nguyễn Lữ, dưới sự chỉ huy thống nhất của chi đội Tây Sơn. 

Phân đội Nguyễn Lữ được phân công đặc trách việc bảo vệ 
Kon Tum. Phân đội đã tiến hành tổ chức và huấn luyện lực lượng 
dân quân ở các xã. Các Ban dân vệ xã được giao nhiệm vụ chuyên 
lo về mặt đời sống vật chất và tinh thần cho dân quân. Từ sau 
ngày Nam Bộ kháng chiến, phong trào toàn dân ủng hộ kháng 
chiến được phát động. Các đội cứu thương, tải thương, tiếp tế, liên 
lạc... được hình thành và tích cực luyện tập. Qua đó, đã góp phần 
cho các phân đội làm tốt nhiệm vụ chiến đấu, tiêu hao và giam 
chân địch trên chiến trường Tây Nam Gia Lai trong những ngày 
đầu sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 

- Từ tháng 12/1945 đến tháng 6/1946 
Sau khi Ủy ban Hành chính Trung Bộ đưa đồng chí Lê Văn 

Đức lên làm Trung đoàn trưởng và đồng chí Thắng làm Chính trị 
viên Trung đoàn Kon Tum (tương đương chi đội), thì nhiệm vụ 
xây dựng lực lượng quân đội lại càng được lãnh đạo tỉnh quan 
tâm hơn để bảo đảm yêu cầu: xây dựng lực lượng vững mạnh, 
sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ thành quả cách mạng và nhân dân 
Kon Tum. 

Trên cơ sở lực lượng hiện có, Trung đoàn được bổ sung thêm 
150 dân quân tự vệ ở thị xã, đồng thời tiếp nhận một trung đội 
quân chính quy của Ba Tơ chuyển lên để làm nòng cốt và phiên 
chế thành 3 đại đội được bố trí: từ ở phía trong cây số 11 đến thị 
xã: 1 đại đội; vùng Đăk Tô, Đăk Sút, Đăk Glei: 1 đại đội; ở trung 
tâm thị xã: 1 đại đội làm nhiệm vụ cảnh vệ, bảo vệ các cơ quan 
tỉnh và Trung đoàn bộ. 

Trong thời gian này, Trung đoàn đã tổ chức được 1 đội thiếu 
sinh quân, được học tập văn hóa và quân sự, đa số có tinh thần 
rèn luyện và chiến đấu tốt. Tỉnh ủy và Trung đoàn còn chủ trương 
tổ chức thêm lực lượng dân quân du kích ở thị xã ở vùng Kinh để 
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làm lực lượng hậu bị cho quân đội. Song kết quả không được như 
mong muốn vì đa số thanh niên còn lại đều theo Công giáo, chưa 
khắc phục được những khó khăn của đời thường và sự ràng buộc 
của tôn giáo. 

Giữa năm 1946, chiến tranh lan rộng trên toàn quốc. Ở chiến 
trường Trung Bộ, nhiều trận đánh ác liệt giữa ta và bọn thực dân 
Pháp diễn ra. Tình hình có nhiều biến đổi, lúc này mọi công việc ở 
tỉnh Kon Tum cũng được tiến hành khẩn trương, chuẩn bị cho 
kháng chiến. Tháng 6/1946, Xứ ủy Trung Bộ họp mở rộng, hai 
đồng chí Võ Thúc Đồng và Võ Thị Hồng Sâm được mời dự họp 
với tư cách là đoàn đại biểu Tỉnh ủy Kon Tum. Giữa lúc Xứ ủy 
đang họp thì được tin Mặt trận Tây Nam Gia Lai bị vỡ, Pháp tiến 
đánh thị xã Plei Ku. Hai đồng chí Võ Thúc Đồng và Võ Thị Hồng 
Sâm phải trở về và khi đến An Khê thì thị xã Plei Ku đã bị địch 
chiếm đóng, hai đồng chí buộc phải đi tắt đường qua Măng Đen 
để kịp tham gia đón đồng bào ở Măng Đen và Kon Plông tản cư 
về Ba Tơ (Quảng Ngãi)1. 

Chiếm xong Plei Ku, địch tiếp tục chuẩn bị đánh chiếm Kon 
Tum. Lúc này ở Kon Tum, Tỉnh ủy còn có các đồng chí Nguyễn 
Trọng Ba, Lê Văn Đức và Lê Tự Thắng đang khẩn trương điều 
hành các mặt hoạt động trong tỉnh, nhất là lo việc tổ chức và chỉ 
huy quân đội đối phó với địch. Tuy nhiên, thời gian này, nguy 
cơ chiến tranh đã tác động trực tiếp đến Kon Tum, làm cho 
đồng bào trong tỉnh rất hoang mang; phần lớn đều lo tản cư để 
tránh địch khủng bố, trả thù nên không có tổ chức, mạnh ai 
người nấy đi.  

Ngày 26/6/1946, thực dân Pháp tiến đánh thị xã Kon Tum. Lực 
lượng Vệ quốc đoàn tổ chức chặn đánh, ngăn cản địch phía cầu 
Đăk Bla, tiêu diệt hàng trăm tên. Trước và trong thời gian địch tấn 

_______________ 

1. Theo hồi ký của đồng chí Võ Thị Hồng Sâm và Võ Thúc Đồng. 
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công xâm lược, chính quyền đã tổ chức cho nhân dân sơ tán về 
huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) tránh địch đàn áp. Sau thời gian chống 
trả địch, đến khoảng 5 giờ chiều ngày 26/6/1946, do tương quan 
lực lượng không cân sức, lực lượng quân đội ta buộc phải rút lui 
về đồng bằng. Tỉnh Kon Tum bị rơi vào tay địch. Khi địch chiếm 
đóng, bộ máy hoạt động của tỉnh chuyển về Ba Tơ để lập căn cứ 
kháng chiến lâu dài. Cuộc đấu tranh của nhân dân, hoạt động của 
các tổ chức đoàn thể quần chúng do thiếu sự lãnh đạo của Đảng 
nên bị bế tắc. Cùng với sai lầm đó là việc để một phần số bạc giấy 
bị mất cắp, một phần đem đốt đi là một sai lầm nữa gây ảnh 
hưởng đến kinh tế. 

Mặc dù vậy, nhân dân tỉnh Kon Tum vẫn tích cực cùng với 
đồng bào cả nước chuẩn bị cuộc kháng chiến trường kỳ chống 
thực dân Pháp xâm lược với tư thế sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc 
quyết sinh.  

II. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG MỌI MẶT,  
PHÁT TRIỂN CHIẾN TRANH DU KÍCH,  
TỔ CHỨC TOÀN DÂN KHÁNG CHIẾN 

Chiếm lại tỉnh Kon Tum, thực dân Pháp nhanh chóng lập lại 
bộ máy cai trị bằng những thủ đoạn khủng bố và lừa bịp. So với 
trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bộ máy thống trị của 
chúng từ làng đến tỉnh không mấy thay đổi. Đứng đầu bộ máy 
hành chính cấp tỉnh, có quyền lực cao nhất là một công sứ người 
Pháp. Bên dưới (huyện, xã), chúng tập hợp bọn tay sai người địa 
phương tiếp tục hoạt động. Với thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt 
nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chúng lập “Xứ Tây kỳ tự 
trị”  tách Tây Nguyên ra khỏi cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mở 
“Đại hội nhân dân” với hình thức dân chủ giả hiệu để lừa phỉnh, 
dụ dỗ những người nhẹ dạ theo chúng. 
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Tình hình trong nước nửa cuối năm 1946 ngày càng phức tạp, 
căng thẳng do âm mưu gây chiến của thực dân Pháp. Ngày 
19/10/1946, trong Hội nghị quân sự toàn quốc, Đảng ta đã nhận 
định: “không sớm thì muộn, Pháp sẽ đánh mình và mình cũng 
nhất định phải đánh Pháp”1. Sự thật, sau sự kiện ngày 20/11/1946, 
thực dân Pháp đã đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn, đổ hàng 
nghìn quân lên Đà Nẵng, thực hiện chính sách vũ trang xâm lược 
ở Việt Nam và Đông Dương.  

Sau khi thực dân Pháp tái chiếm, toàn bộ hệ thống tổ chức 
chính quyền, các ngành chuyên môn, các đoàn thể Kon Tum bị 
giải tán và lần lượt tan rã. Mọi việc đối với hệ thống chính 
quyền Kon Tum gần như phải xây dựng lại từ đầu. Nhiệm vụ 
của Kon Tum nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung lúc 
này là nặng về hoạt động chính trị, tuyên truyền gây dựng lại 
cơ sở, bắt mối liên lạc lại với quần chúng nhân dân. Để thống 
nhất trong chỉ đạo và giúp các tỉnh Tây Nguyên tổ chức gây 
dựng lại cơ sở chính quyền, thành lập lực lượng vũ trang, giúp 
đỡ đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức sản xuất, phát triển kinh 
tế, cải thiện đời sống tinh thần, ngày 28/6/1946, Ủy ban Hành 
chính Trung Bộ đã ra quyết định thành lập Phân ban quốc dân 
thiểu số miền Nam Trung Bộ thay cho Ban vận động quốc dân 
thiểu số Tây Nam Trung Bộ. Nhiệm vụ của Phân ban quốc dân 
thiểu số miền Nam Trung Bộ là tổ chức tuyên truyền, gây dựng 
lại cơ sở chính quyền cách mạng, thành lập lực lượng vũ trang 
các tỉnh miền núi; cải thiện đời sống dân sinh; đào tạo cán bộ 
miền núi. 

Ở Kon Tum, ngay từ tháng 7/1946, Phân ban quốc dân thiểu số 
miền Nam Trung Bộ đã cử các đội công tác lên giúp tỉnh hoạt 
động tuyên truyền gây dựng lại cơ sở chính quyền cách mạng. 

_______________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.8, tr.133  . 
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Một đội hoạt động ở phía bắc do đồng chí Nguyễn Hữu Tiến phụ 
trách, dựa vào vùng núi ở phía tây tỉnh Quảng Nam lên gây lại cơ 
sở trong vùng; một đội hoạt động ở vùng phía đông của tỉnh.  

Các đội tuyên truyền xung phong (sau gọi là đội võ trang tuyên 
truyền) đã đi sâu vào vùng địch tạm chiếm, đồng thời chọn những 
vùng giáp ranh các tỉnh miền Trung - nơi nhân dân có tinh thần 
kháng chiến chống Pháp mạnh mẽ để thuận tiện cho việc tuyên 
truyền vận động, bắt liên lạc, gây lại cơ sở chính quyền cách mạng, 
xây dựng lại tổ chức đoàn thể phong trào. Ban đầu ở mỗi xã ta vận 
động đồng bào bầu 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 1 thư ký. Những 
người này có nhiệm vụ phối hợp với đội công tác tuyên truyền vận 
động nhân dân đấu tranh chống lại các âm mưu cai trị của địch như 
không đi làm cho địch, trốn xâu thuế, đồng thời giúp ta liên lạc, dò 
la tin tức để kịp thời đối phó với những luận điệu tuyên truyền của 
địch. Với những biện pháp và cách làm phù hợp, cùng với sự tận 
tụy, chịu khó, các đội công tác đã nhanh chóng gây lại được cơ sở 
chính quyền cách mạng ở phía đông và phía bắc của tỉnh.  

Tháng 11/1946, Phân ban quốc dân thiểu số miền Nam Trung 
Bộ tiến hành tổ chức Hội nghị hành chính vùng Thượng du miền 
Nam Trung Bộ, tỉnh Kon Tum đã cử nhiều đại biểu thuộc các 
huyện và các nhân sĩ, phụ lão ở những vùng ta chưa có chính 
quyền tham gia. Điều này chứng tỏ sự phát triển nhanh chóng và 
mạnh mẽ của chính quyền cách mạng của tỉnh.  

Ngày 19/12/1946, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của 
nhân dân ta đã nổ ra theo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh:  

“Hỡi đồng bào! 
Chúng ta phải đứng lên! 
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia 

tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng 
lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai 
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có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy 
gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”1. 

Ở tỉnh Kon Tum, cũng như các tỉnh Tây Nguyên, thực dân 
Pháp tăng cường hệ thống đồn bốt, cứ điểm giáp ranh vùng tự do 
như: Măng Đen, Kon Plông, Măng Bút... nhằm củng cố ưu thế 
quân sự, thực hiện âm mưu xây dựng Bắc Tây Nguyên thành căn 
cứ chiến lược lâu dài của chúng. Để khủng bố nhân dân, chống lực 
lượng kháng chiến một cách hữu hiệu nhất, thực dân Pháp gấp rút 
thành lập lực lượng vũ trang Tây Nguyên. Chúng tiếp tục dùng ba 
chính sách lớn: 

Chính sách có mặt: Xây dựng, củng cố bộ máy ngụy quyền các 
cấp dưới sự giám sát của người Pháp về quân sự, hành chính; 

Chính sách dùng muối, ký ninh và đồ dùng để mua chuộc; 
Chính sách không can thiệp: bảo lưu những phong tục, tập 

quán lạc hậu của đồng bào để kìm hãm sự phát triển. 
Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tỉnh Kon 

Tum gặp nhiều khó khăn: cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền 
phân tán về các vùng đồng bằng sau khi rút khỏi thị xã Kon Tum 
(tháng 6/1946); thời gian xây dựng củng cố chính quyền và các 
đoàn thể quần chúng trong Mặt trận Việt Minh chưa được bao lâu; 
ảnh hưởng cách mạng, chính quyền nhân dân trong vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số còn ít, nhìn chung quần chúng chưa hiểu biết 
nhiều về cách mạng, về kháng chiến; một số người còn bị thực dân 
Pháp lừa phỉnh, lợi dụng. 

Tuy nhiên, phong trào kháng chiến của tỉnh cũng có những 
thuận lợi cơ bản là nhân dân các dân tộc tuy mới được sống gần 
một năm dưới chế độ mới, nhưng truyền thống kiên cường, bất 
khuất được giữ vững, có ý thức về độc lập dân tộc, căm thù thực 
dân Pháp, tin tưởng vào Đảng, Bác Hồ và cách mạng; đồng thời, 
tỉnh Kon Tum cũng nhận được sự giúp đỡ từ các tỉnh Quảng Nam, 
_______________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.534. 
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Quảng Ngãi, nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ. 

Nhiệm vụ quan trọng nhất của phong trào kháng chiến tỉnh 
Kon Tum lúc này là tăng cường lực lượng, nhanh chóng xây dựng 
cơ sở chính trị, phát động phong trào nhân dân du kích chiến 
tranh. Trước hết phải làm cho đồng bào hiểu rằng tuy thực dân 
Pháp chiếm đóng đất đai, nhưng Đảng, chính quyền và bộ đội vẫn 
tồn tại, kháng chiến nhất định thắng lợi. 

Ngay sau khi lực lượng ta rút khỏi Bắc Tây Nguyên, Xứ ủy 
Trung Kỳ đã chú ý chỉ đạo công tác gây cơ sở vùng địch hậu. 

Trên mặt trận phía nam tỉnh Kon Tum (tỉnh Gia Lai), sau khi 
bị địch chiếm, hoạt động vũ trang tuyên truyền khôi phục cơ sở 
chính trị, chính quyền được tổ chức ở vùng nam, bắc An Khê, tạo 
điều kiện cho bộ đội chủ lực trở lại địa bàn. Đêm 06/10/1946, bộ 
đội chủ lực khu 5 gồm các Trung đoàn 94, 95, 67 phối hợp cùng 
lực lượng vũ trang địa phương tập kích đồng loạt vào đồn Kanak, 
Tú Thủy, An Thạch, Cửu An, Gia Hội... Quần chúng vùng An Tập, 
Cửu Đạo nổi dậy phá tề, điệp. Từ tháng 10 đến tháng 12/1946, ta 
liên tiếp phục kích đánh địch trên đường 19 diệt nhiều địch, phá 
hủy và thu nhiều phương tiện chiến tranh. Nhờ đó, nhân dân 
trong tỉnh có thêm thời gian chuẩn bị đối phó và tiến công địch. 

Phối hợp với chiến trường An Khê, ở phía bắc tỉnh Kon Tum, 
đội vũ trang cũng được một bộ phận bộ đội Quảng Nam hoạt 
động ở Phước Sơn đến hỗ trợ việc phát triển cơ sở, phá hoại giao 
thông, huy động thanh niên, dân quân bao vây uy hiếp địch, buộc 
chúng phải rút khỏi đồn Đăk Pét, chạy về củng cố phòng thủ đồn 
Đăk Sút. 

Tháng 01/1947, Phân khu 15 gồm: tỉnh Kon Tum, miền Tây 
Quảng Nam, miền Tây Quảng Ngãi được thành lập do đồng chí 
Võ Bẩm làm Phân khu trưởng đóng tại Ba Gia (Sơn Tịnh, Quảng 
Ngãi). Phân khu 15 có một tiểu đoàn, ba đại đội và một số đội 
công tác hỗ trợ cho công tác gây cơ sở và tổ chức phong trào du 
kích chiến tranh trong địa bàn phân khu.  
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Đến đầu năm 1947, Kon Tum đã xây dựng được khu căn cứ 
cách mạng ở Mường Hoong (Đăk Glei). Giữa năm 1947, ta móc 
nối, xây dựng cơ sở cách mạng trong hơn 100 làng ở phía đông và 
phía bắc của tỉnh. Quần chúng nhiều làng tự bố phòng, rào làng, 
cắm chông chống địch lùng sục càn quét vào làng. Tại căn cứ 
Mường Hoong đã thành lập một đại đội với hơn 80 cán bộ chiến 
sĩ, hầu hết là người các dân tộc Xơ Đăng, Ca Tu lấy tên là Đại đội 
202. Đây là đơn vị vũ trang tập trung đầu tiên được thành lập ở 
tỉnh Kon Tum trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lần 
thứ hai. Tháng 5/1947, Phân khu 15 tăng cường hai đại đội độc lập 
cho hai huyện phía đông và bắc tỉnh Kon Tum.  

Dưới sự chỉ đạo của Phân ban quốc dân thiểu số miền Nam 
Trung Bộ, chính quyền cách mạng ở những vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số tỉnh Kon Tum nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung 
đã và đang phát triển ngày càng vững chắc và có xu hướng lan 
rộng ra toàn khu vực Tây Nguyên. Lúc này công cuộc kháng chiến 
ở Tây Nguyên đã đến giai đoạn phát triển mới nghiêng về hoạt 
động tổ chức lực lượng đánh địch tại chỗ để chiếm lại những vị trí 
chiến lược quan trọng đã mất trong tay thực dân Pháp. Những việc 
này vượt quá tầm chỉ đạo của Phân ban quốc dân thiểu số miền 
Nam Trung Bộ, do đó Trung ương và Ủy ban Hành chính miền 
Nam Trung Bộ quyết định giao công tác vùng dân tộc thiểu số các 
tỉnh miền Nam Trung Bộ cho Ủy ban Hành chính Trung Bộ quản 
lý, chỉ đạo; công tác của các tỉnh Tây Nguyên phải có một ủy ban 
đặc biệt phụ trách. Ngày 28/8/1947, Đại diện của Chính phủ tại 
miền Nam và Ủy ban Hành chính miền Nam Trung Bộ đã quyết 
định thành lập Ủy ban Chỉ huy Tây Nguyên do ông Trần Công 
Khanh - nguyên Khu trưởng Khu 6 làm Chủ tịch. Ủy ban Chỉ huy 
Tây Nguyên chia làm hai ban, gồm: Ban Chỉ huy quân sự Tây 
Nguyên, do ông Trần Công Khanh và ông Bùi San phụ trách; Ban 
Liên lạc hành chính Tây Nguyên, do ông Y Wang - nguyên Chủ tịch 
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Ủy ban Hành chính tỉnh Đăk Lăk phụ trách1. Nhiệm vụ của Ủy ban 
Chỉ huy Tây Nguyên là đôn đốc, kiểm tra công việc kháng chiến 
hành chính và quân sự ở các tỉnh Tây Nguyên. 

Sau khi thành lập Ủy ban Chỉ huy Tây Nguyên2, Ủy ban 
Hành chính Trung Bộ đã ra Nghị định thành lập Ủy ban Chỉ 
huy khu Đông (huyện Kon Plông) do đồng chí Vân Sơn làm Bí 
thư và đồng chí Nguyễn Văn Sao làm Chủ tịch3 và khu Bắc 
(huyện Đăk Glei) do đồng chí Nguyễn Hữu Tiến làm Bí thư và 
đồng chí Đinh Bái làm Chủ tịch4. Khi chưa thành lập Ủy ban 
Kháng chiến Hành chính tỉnh, hai Ủy ban Chỉ huy khu Đông và 
khu Bắc Kon Tum liên lạc trực tiếp với Ủy ban Chỉ huy Tây 
Nguyên qua Phân ban Kháng chiến Hành chính ở Kon Tum. 

 Lúc này Ban cán sự Đảng vùng Đông Kon Tum chủ trương: 
+ Lấy vùng Viôlăc - Konktầu làm căn cứ đóng cơ quan và hậu 

cứ của các đội công tác. 
+ Xác định nhiệm vụ trước mắt, dùng lực lượng vũ trang bao 

vây cứ điểm Kon Plông, phong tỏa, phá hoại đường 5 (nay là 

_______________ 

1. Đến ngày 28/12/1947, từ Ban Chỉ huy quân sự Tây Nguyên, Ủy ban 
Hành chính miền Nam Trung Bộ quyết định thành lập Khu 15 Tây Nguyên. 
Ngày 01/01/1948: Hợp nhất Ủy ban Kháng chiến Hành chính Khu 5, Khu 6 
và Ủy ban Chỉ huy Tây Nguyên thành Ủy ban Kháng chiến miền Nam 
Trung Bộ. Ủy ban này chia làm 2 Phân ban: Phân ban Kháng chiến Hành 
chính Tây Nguyên (trong đó có Bộ Chỉ huy Khu 15 Tây Nguyên trực thuộc) 
và Phân ban Cực Nam. 

2. Sau đổi thành Ban cán sự Đảng và Ủy ban kháng chiến khu Đông và 
khu Bắc Kon Tum 

3. Vùng Đông Kon Tum có hai chi bộ, Chi bộ Đại đội 201 (Đại đội 4) do 
đồng chí Vân Sơn (Nguyễn Văn Nhung) làm Bí thư; Chi bộ cơ quan huyện 
do đồng chí Trường làm Bí thư. 

4. Thời kỳ đầu, Ủy ban làm việc trực tiếp với Phân sở kháng chiến hành 
chính Tây Nguyên. Sau khi thành lập Ủy ban Kháng chiến Hành chính đông 
và bắc tỉnh đến tháng 3/1948, mới chuyển thành huyện. 
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Quốc lộ 24) từ Kon Plông đi Kon Tum, tổ chức phá tề, trừ gian, tạo 
điều kiện cho các đội công tác xây dựng cơ sở chính trị, tổ chức 
dân quân du kích các làng ven đường 5. 

+ Đẩy mạnh công tác phát triển cơ sở với phương châm “vết 
dầu loang”, mở rộng cơ sở vùng giáp ranh Gia Lai đi sâu vào 
vùng Công giáo, vùng phụ cận thị xã Kon Tum.  

Theo phương hướng đó, ngoài lực lượng vũ trang bao vây 
Kon Plông, phá hoại đường 5, toàn bộ lực lượng dân - chính cùng 
một bộ phận vũ trang biệt phái, biên chế thành hai đội vũ trang 
công tác hoạt động theo hai hướng: từ Di Lăng lên Đăk Tô, từ Kon 
Plông phát triển lên Kon Mơ Ha vào vùng ven thị xã Kon Tum. 

Tháng 9/1947, Trung ương quyết định tách các tỉnh Tây Nguyên 
gồm Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Viên, Đồng Nai Thượng để 
thành lập Khu 15. Đồng chí Bùi San làm Bí thư Khu ủy kiêm Chính 
ủy lực lượng vũ trang. 

Dưới sự lãnh đạo của Khu 15, các đảng bộ, quân dân Tây 
Nguyên khắc phục khó khăn, thiếu thốn về trang bị vũ khí, lương 
thực, thuốc chữa bệnh, kiên trì khôi phục, củng cố cơ sở chính 
quyền, tổ chức nhân dân kháng chiến. Về tác chiến, từ chỗ đánh 
du kích diệt từng toán địch, lực lượng vũ trang các tỉnh Tây 
Nguyên bắt đầu đánh tập kích, phục kích tiêu hao tiêu diệt sinh 
lực địch. 

Trong ba tháng cuối năm 1947, các đội công tác mở rộng các 
hoạt động đánh địch dọc đường 5, bao vây Kon Plông gây cho 
địch nhiều khó khăn tổn thất. Phát huy ảnh hưởng quân sự, ở các 
làng, xã dọc đường 5, ta tổ chức phá tề trừ gian, xây dựng chính 
quyền, phát triển dân quân du kích. 

Ở vùng phía nam Kon Plông, sau khi củng cố cơ sở, chuẩn bị 
hành lang, một đội công tác đi sâu vào vùng Công giáo Kon Mơ Ha, 
bắt liên lạc với các đồng chí hoạt động ở Gia Lai, kết hợp nắm tình 
hình thị xã Kon Tum. Tại đây, mặc dù là vùng mới mở của ta, 
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nhưng cơ sở xây dựng tương đối nhanh, vững vàng do quần chúng 
vẫn một lòng hướng về Bác Hồ và Mặt trận Việt Minh chống Pháp. 
Đồng bào động viên nhau làm nhà bí mật, góp gạo, muối chuẩn bị 
đón cán bộ về làng hoạt động. Sự khôi phục nhanh chóng vùng 
nam Kon Plông là một thành công trong hoạt động vũ trang tuyên 
truyền, tổ chức nhân dân kháng chiến trong thời kỳ này. 

Tháng 12/1947, sau khi củng cố chỗ đứng chân ở vùng Kon 
Mơ Ha, các đội vũ trang công tác tiến sang vùng Kon Xâm Lũ - 
địa hạt Thiên Chúa giáo gần thị xã Kon Tum do một linh mục 
quản lý. Thái độ quần chúng dè dặt vì gần địch sợ bị khủng bố. 
Từ đây, ta tiếp tục tiến sâu vào vùng phụ cận thị xã Kon Tum 
theo dọc sông Đăk Bla. Một bộ phận vũ trang công tác khác từ 
hướng Kon Plông cũng tiến tới sông Đăk Bla nhưng không gặp 
được quần chúng vì địch hoạt động quân sự mạnh dọc đường 14, 
tăng cường lùng sục nên quần chúng không ra ngoài được. Lúc 
này Ban cán sự Đảng chủ trương đưa một số cán bộ liên lạc với 
lực lượng kháng chiến Gia Lai, tổ chức nắm lại cơ sở vùng nam 
Kon Tum, chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền cho quần 
chúng về đường lối kháng chiến, về chính sách tự do tín ngưỡng, 
đoàn kết dân tộc của Đảng, Chính phủ thông qua đó nhằm củng 
cố cơ sở, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh kháng chiến. 

Hướng đông bắc, một tổ vũ trang công tác của tỉnh cùng tiểu 
đội bộ đội địa phương huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) lên bắt liên lạc 
với các đội vũ trang công tác thuộc khu bắc và đông tỉnh Kon 
Tum, tiến lên xây dựng hành lang đi sâu vào Đăk Hà. Cơ sở xây 
dựng tuy không rộng nhưng tạo được hành lang lên xuống các 
tỉnh miền Trung an toàn và tạo điều kiện để mở rộng cơ sở sang 
các vùng khác. Cũng thời gian này, có đội vũ trang tuyên truyền 
hoạt động ở xã Hiếu và phát triển về phía tây sông Đăk Snghé, 
đến vùng Tây Bắc Kon Praih, giáp đường 14 ở vùng Ngô Trang, 
Kon Trăng. Riêng xã Hiếu đã trở thành vùng căn cứ du kích mạnh, 
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làng chiến đấu vững chắc đi đôi với làng chiến đấu Soáp Dùi, 
Mường Hoong. Đầu năm 1948, toàn tỉnh Kon Tum có trên 200 
làng lập được cơ sở cách mạng.  

Nhằm thống nhất trong lãnh đạo cuộc kháng chiến cho toàn 
miền Nam Trung Bộ, ngày 01/01/1948, đại diện Ủy ban Kháng 
chiến và đại diện Ủy ban Hành chính Trung Bộ tại miền Nam ra 
Nghị định hợp nhất các Ủy ban Kháng chiến Khu 5, Khu 6 và Ủy 
ban Chỉ huy Tây Nguyên thành Ủy ban Kháng chiến miền Nam 
Trung Bộ, do bác sĩ Lê Đình Thám làm Chủ tịch và ông Nguyễn 
Duy Trinh làm Phó Chủ tịch. Để phù hợp với việc điều hành 
phong trào cách mạng ở hai vùng Tây Nguyên và Cực Nam Trung 
Bộ, Ủy ban Kháng chiến miền Nam Trung Bộ đặt ra hai phân ban. 
Phân ban Kháng chiến Hành chính Tây Nguyên (hay còn gọi là Bộ 
Chỉ huy Tây Nguyên) thay cho Ủy ban Chỉ huy Tây Nguyên, phụ 
trách ba tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk do ông Y Wang làm Chủ 
tịch, các ông Nay Phin, Y Nuê, Bùi San và Nguyễn Hữu Thấu làm 
Ủy viên. 

Sau Hội nghị Ủy ban Kháng chiến Hành chính các tỉnh Tây 
Nguyên (tháng 01/1948), nhằm đối phó với cái gọi là “Ủy phủ liên 
bang” quản lý các tỉnh Tây Nguyên do Pháp lập ra, đứng đầu là 
một ủy viên Cộng hòa Pháp, trực thuộc Cao ủy Pháp ở Đông 
Dương, Ban lãnh đạo vùng Đông Kon Tum chủ trương: đẩy mạnh 
việc khôi phục, đẩy mạnh cơ sở vùng Công giáo Kon Mơ Ha, Kon 
Xâm Lũ. Để tiến vào cơ sở thị xã Kon Tum, Ban lãnh đạo vùng Bắc 
Kon Tum đã tăng cường việc củng cố cơ sở ở những vùng đã xây 
dựng, tiến hành tổ chức dân quân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, 
hoạt động tuyên truyền giáo dục quần chúng, đoàn kết sản xuất 
làm rẫy kháng chiến, dự trữ lúa gạo, thực hiện vệ sinh phòng 
bệnh. Những nơi như xã Soáp, xã Đoàn... tổ chức bố phòng, xây 
dựng làng chiến đấu. Xây dựng vùng Mường Hoong làm căn cứ 
cho cơ quan chỉ đạo và doanh trại bộ đội. Đồng thời đẩy mạnh 
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phát triển cơ sở mới, các đội công tác từ Đăk Min phát triển qua 
Măng Ri tạo bàn đạp ở vùng Hà Lang, Mô Bành, Đăk Sút mở 
đường liên lạc qua Tu Thó, Kô Xia, Măng Bút phối hợp với Ban cán 
sự Đảng vùng Đông tỉnh Kon Tum. 

Tình hình chung cả nước cuối năm 1947 đầu năm 1948 có 
nhiều thay đổi, nhất là sau khi thất bại trong chiến dịch Việt Bắc, 
Thu - Đông 1947 thực dân Pháp buộc phải thay đổi chiến lược 
chiến tranh từ kế hoạch quân sự đánh nhanh, thắng nhanh sang 
đánh lâu dài, với chính sách “dùng người Việt đánh người Việt”, 
“lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.  

Trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương mở rộng ngày 
20/01/1948, Đảng ta đánh giá: Sau chiến thắng Việt Bắc, cuộc 
kháng chiến của dân tộc có sự chuyển biến lớn; năm 1948 là năm 
có nhiều triển vọng. Nhưng chiến tranh sẽ lan rộng ra cả nước và 
sẽ rất gay go, ác liệt1. Trung ương Đảng chủ trương đẩy mạnh 
kháng chiến chuyển sang giai đoạn mới tiến công táo bạo, phản 
công bộ phận... 

Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng, huấn lệnh 
của Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân xác định rõ 
nhiệm vụ chiến lược của Nam Trung Bộ trong giai đoạn mới 
(1948): “Đối phó không cho địch mở rộng phạm vi chiếm đóng, 
đẩy mạnh các hoạt động sau lưng địch, phát động chiến tranh 
vùng tạm chiếm, ở Tây Nguyên mở rộng căn cứ địa Bắc Kon Tum 
và mặt trận Áttapư, Saravan, Pắcxế, cao nguyên Bôlôven (Lào), 
Đông Miên (Campuchia), tạo thế liên hoàn cho cuộc kháng chiến ở 
ba nước Đông Dương”2. 

Hội nghị quân sự Khu 15 Tây Nguyên, tháng 6/1948, chủ 
trương xây dựng tiểu đoàn bộ đội chủ lực tập trung nòng cốt là 

_______________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.9, tr.21  
2. Huấn lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 02/3/1948. 
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người địa phương, chuẩn bị tác chiến tiêu diệt sinh lực địch, phục 
vụ yêu cầu của thời kỳ mới. 

Để tăng cường chỉ đạo mọi mặt của phong trào kháng chiến, 
tháng 3/1948, Khu ủy 15 quyết định thành lập Ban cán sự tỉnh Kon 
Tum gồm các đồng chí Nguyễn Trọng Ba (Bí thư), Nguyễn Hữu 
Tiến (Phó Bí thư) và đồng chí Vân Sơn (Ủy viên). Khi đồng chí 
Tiến mất, Liên khu ủy V bổ sung đồng chí Võ Trung Thành từ 
Tỉnh ủy Quảng Ngãi lên làm Phó Bí thư Ban cán sự và đồng chí 
Lâm Hữu Bá làm Ủy viên Ban cán sự. Ủy ban Kháng chiến Hành 
chính miền Nam Trung Bộ cũng quyết định thành lập Ủy ban 
Kháng chiến Hành chính tỉnh Kon Tum gồm ông Nay Derr, giáo 
viên, người dân tộc Giarai (Chủ tịch), ông Nguyễn Hữu Tiến (Ủy 
viên thường trực) và ông Võ Bẩm (Ủy viên quân sự)1. Ủy ban 
Kháng chiến Hành chính tỉnh Kon Tum có nhiệm vụ bảo vệ cho bộ 
máy chính quyền tỉnh, đồng thời thay cho lực lượng bộ đội làm 
công tác trừ gian, bảo mật. Trong tháng 3/1948, Ty Công an tỉnh 
Kon Tum cũng được thành lập, với số lượng 50 người, do Đặc 
phái viên Công an Tây Nguyên kiêm Trưởng ty. 

Ngày 03/3/1948, Đại đội 201 phối hợp với dân quân du kích 
Kon Plông đột kích vào đồn Kon Plông, uy hiếp địch, tạo khí thế 
cho phong trào kháng chiến địa phương phát triển. Trong thời 
gian từ tháng 3/1948 đến tháng 3/1950, Ban Cán sự Đảng tỉnh tiếp 
tục xây dựng và củng cố về mọi mặt. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của 
Ban Cán sự Đảng tỉnh đối với phong trào cách mạng tỉnh Kon 
Tum ngày càng sâu sát, toàn diện, góp phần đưa phong trào cách 
mạng tỉnh phát triển thêm bước mới vững chắc. Để phù hợp với 
việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng sau khi sáp nhập tỉnh, tháng 

_______________ 

1. Khoảng đầu năm 1949, ông Nguyễn Văn Sao thay ông Võ Bẩm (theo 
tài liệu Báo cáo của Ủy ban Kháng chiến Hành chính miền Nam Trung Bộ từ 
ngày toàn quốc kháng chiến đến 18/5/1949). 
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3/19501, Liên khu ủy V chỉ định Ban Cán sự Đảng tỉnh Gia - Kon 
và phân công đồng chí đồng chí Nguyễn Xuân Nhĩ - Ủy viên Liên 
khu ủy làm Bí thư Ban Cán sự. Tháng 5/1950, Ban Cán sự tỉnh đã 
chỉ định thành lập Ban Cán sự các khu trực thuộc tỉnh. Địa bàn 
tỉnh Kon Tum có Ban Cán sự Khu 1 (Đăk Glei), Khu 2 (Đăk Tô) và 
Khu 3 (Kon Plông). Tháng 01/1951, đồng chí Trịnh Huy Quang, 
Liên khu ủy viên thay đồng chí Nguyễn Xuân Nhĩ. 

Trong quá trình tổ chức vận động gây dựng lại chính quyền cơ 
sở cách mạng, ta đã chú ý tuyên truyền vận động gây dựng lại các 
đoàn thể nhân dân, trong đó tập trung chú ý đến lực lượng đoàn 
viên thanh niên, giới phụ nữ, phụ lão. Đến cuối năm 1947, cùng 
với sự phát triển của chính quyền cách mạng, các đoàn thể quần 
chúng cũng bắt đầu hình thành. Hầu hết ở các làng có chính 
quyền thì đều có tổ chức đoàn thể. Tuy nhiên, tổ chức và hoạt 
động của các đoàn thể còn thiếu chặt chẽ, kinh phí hoạt động còn 
phụ thuộc vào cấp trên, hoạt động còn khó khăn, chưa được 
thường xuyên và chủ động. 

Hội nghị Phân ban Kháng chiến Hành chính Tây Nguyên 
tháng 01/1948 chủ trương: tích cực tuyên truyền, vận động xây 
dựng các tổ chức đoàn thể (phụ nữ, thanh niên, phụ lão), làm cho 
họ có ý thức tự động đấu tranh, độc lập sinh hoạt, giảm bớt sự 
phụ thuộc vào cấp trên; ở nơi nào có nhiều hội viên thì đưa đoàn 
thể ấy gia nhập tổ chức Liên Việt. Đối với phụ nữ thì hướng họ 
vào công tác địch vận, đỡ đầu cho chiến sĩ. Đối với phụ lão thì vận 
động vào Hội đồng nhân dân, dựa vào uy tín của các bậc phụ lão 
_______________ 

1. Ngày 15/4/1950, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 07/NĐ-TTg 
hợp nhất hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai thành một đơn vị hành chính lấy tên 
là tỉnh Gia - Kon. Nhưng ở cấp Khu, từ ngày 13/3/1950, Ủy ban Kháng 
chiến Hành chính miền Nam Trung Bộ ra Nghị định sáp nhập 2 tỉnh trên, 
nên công tác tổ chức đã sắp xếp trước khi có Nghị định của Thủ tướng 
Chính phủ. 
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để đẩy mạnh hình thức đấu tranh trực diện chống lại các luận 
điệu, chính sách của địch. Đối với thanh niên thì ghép những hội 
viên thanh niên vào tổ chức dân quân, xem các tổ chức thanh niên 
là một tổ chức ban đầu để thành lập tổ chức dân quân. Nơi nào đã 
có tổ chức dân quân thì không thành lập tổ chức thanh niên. Sau 
khi thành lập các tổ chức đoàn thể cứu quốc vững chắc thì hướng 
dẫn, bồi dưỡng cấp ủy trở thành cán bộ dân vận nhằm góp phần 
hỗ trợ đội ngũ cán bộ kháng chiến hành chính trong quá trình vận 
động xây dựng chính quyền cơ sở. 

Thực hiện chủ trương trên, từ năm 1948 trở đi, các đoàn thể 
cứu quốc trong tỉnh được quan tâm xây dựng và phát triển. Lực 
lượng dân quân tỉnh được bắt đầu xây dựng từ tháng 02/1948 đã 
thu hút nhiều thanh niên tham gia, đến tháng 6/1948 toàn tỉnh đã 
có 857 thanh niên gia nhập đội tự vệ và dân quân du kích. Giữa 
năm 1950, tỉnh Gia - Kon đã tổ chức được Hội đánh Tây. Ban đầu 
số hội viên tăng rất nhanh, nhưng sinh hoạt còn rời rạc. Đến cuối 
năm 1950, tổ chức Hội đánh Tây được củng cố về chất, đã tiến 
hành lựa chọn một số hội viên thuộc các giới trong làng kết nạp 
làm nòng cốt trong việc phát triển Hội. Số hội viên này được tỉnh 
dìu dắt, hướng dẫn, sinh hoạt thường xuyên và hoạt động rất tích 
cực. Theo tinh thần đó, từ cuối năm 1950 trở đi, các địa phương 
trong tỉnh đã tích cực xây dựng các đoàn thể, tiến tới thành lập 
Ban Chấp hành Hội đánh Tây các cấp. 

Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh, các đoàn thể quần 
chúng đã góp phần tích cực phục vụ cho công cuộc kháng chiến 
như liên lạc, dẫn đường, giúp đỡ cán bộ, tham gia chiến đấu và 
phá hoại kinh tế địch, đặc biệt là công tác tiếp tế cho chiến trường 
mỗi khi ta mở chiến dịch, nhờ đó đã góp phần quan trọng trong 
việc giải quyết vấn đề khó khăn trong công tác tiếp vận phục vụ 
chiến trường. Tuy nhiên, sinh hoạt của các đoàn thể vẫn còn rời 
rạc, công tác không được thường xuyên, liên tục; các tổ chức dân 
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quân chưa có hệ thống, chưa có một cơ quan chuyên trách hướng 
dẫn nên hoạt động không có chương trình, không kế hoạch, thiếu 
sự kiểm tra, đôn đốc. 

Tháng 6/1948, Tỉnh đội Kon Tum được thành lập do đồng chí 
Vân Sơn làm Tỉnh đội trưởng, đồng thời, thành lập các huyện đội 
ở Đăk Glei, Kon Plông. Công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ cán 
bộ quân sự được tỉnh chú ý chỉ đạo song song với công tác xây 
dựng lực lượng vũ trang địa phương. Được sự giúp đỡ của Bộ Chỉ 
huy Khu 15 (Tây Nguyên), trong những tháng nửa cuối năm 1948, 
Tỉnh đội Kon Tum tổ chức bảy khóa huấn luyện quân sự ngắn 
ngày cho cán bộ chỉ huy dân quân du kích. 

Song song với việc xây dựng chính quyền cấp tỉnh, hệ thống 
chính quyền các huyện, xã cũng được tổ chức xây dựng. Đến 
tháng 6/1948, hai huyện Đăk Glei và Kon Plông đã có Ủy ban 
Kháng chiến Hành chính; ở Đăk Tô và thị xã Kon Tum đã có Ban 
vận động chính quyền. Ở cấp xã, làng, ta chủ trương đơn giản 
hóa hình thức tổ chức chính quyền. Tại mỗi làng có chính quyền, 
ta bố trí vận động chủ làng kiêm nhiệm vụ liên lạc viên. Nhiều 
nơi chủ làng của Pháp là người của ta. Ở cấp xã (tổng), ta đặt bộ 
máy Ủy ban Kháng chiến Hành chính gồm có Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch, 1 thư ký và 1 giao thông (liên lạc dẫn đường). 

Với bộ máy chính quyền ngày càng được củng cố, hoàn thiện 
theo hệ thống từ tỉnh đến xã, làng, thực hiện chính sách “vết dầu 
loang”, ta chủ trương vừa củng cố những vùng đã có chính quyền, 
vừa phát triển những vùng chưa có chính quyền. Trong 6 tháng 
đầu năm 1948, lợi dụng thời cơ địch lo tập trung đối phó với 
phong trào kháng chiến ở Nam Tây Nguyên, các đội tuyên truyền 
xung phong Kon Tum được sự bảo vệ của lực lượng công an và 
quân đội đã tích cực đẩy mạnh công tác gây dựng cơ sở. Đến 
tháng 6/1948, chính quyền ở Kon Tum phát triển rất nhanh, số 
làng đã có cơ sở cách mạng lên đến 219 (phía bắc Kon Tum đã tổ 
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chức được ở huyện Đăk Glei, Đăk Tô, Đăk Sút với 112 làng; phía 
đông Kon Tum đã tổ chức được trong huyện Kon Plông và các 
vùng lân cận với 107 làng).  

Tháng 9/1948, Bộ Tư lệnh Quân khu V quyết định thành lập 
tiểu đoàn độc lập do đồng chí Nguyễn Tuấn Tài (Trần Kiên) làm 
tiểu đoàn trưởng tăng cường cho tỉnh Kon Tum. Đồng chí 
Nguyễn Tuấn Tài được bổ sung vào làm ủy viên Ban cán sự tỉnh. 
Tiểu đoàn gồm ba đại đội phụ trách ba vùng Đăk Glei, Đăk Tô, 
Kon Plông để hỗ trợ phong trào kháng chiến tỉnh Kon Tum duy 
trì và củng cố thế chiến đấu bất hợp pháp của quần chúng vùng 
căn cứ Mường Hoong, Đăk Choong (Đăk Glei). Khu ủy 5 đưa 
một đội vũ trang tuyên truyền mới lên vùng xã Soáp, xã Đoàn 
(nay thuộc địa bàn xã Xốp, Đăk Choong, huyện Đăk Glei) xây 
dựng cơ sở, tổ chức nhân dân kháng chiến. Đội do đồng chí Bạch 
Quang Kim phụ trách.  

Tháng 10/1948, để tăng cường tập trung lãnh đạo, ba khu 5, 6 
và 15 được hợp nhất thành Liên khu V. Việc chỉ đạo phong trào 
toàn liên khu có bước phát triển mới. Năm 1948, phong trào nhân 
dân kháng chiến tỉnh Kon Tum chuyển biến rõ rệt. Toàn tỉnh có 
780 dân quân được trang bị vũ khí và vũ khí tự tạo, có khả năng 
độc lập tác chiến với địch.  

Tháng 11/1948, Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh triệu tập 
Đại hội nhân dân, với sự tham dự của đại biểu Kháng chiến Hành 
chính các cấp và rất nhiều các nhân sĩ, trí thức của tỉnh để bầu đại 
biểu vào Hội đồng nhân dân tỉnh. Kết quả đã bầu được 18 người, 
ông Nay Derr - Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh 
kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Ở cấp xã, ta tổ 
chức nhân dân bầu Hội đồng cố vấn1. Hội đồng nhân dân và Hội 
_______________ 

1. Đây là một hình thức của Hội đồng nhân dân được biến thể để phù 
hợp với hoàn cảnh kháng chiến lúc bấy giờ. 
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đồng cố vấn sau khi được thành lập đã góp phần rất quan trọng 
trong việc củng cố và phát triển cơ sở chính quyền ở Kon Tum. 

Đối với các ngành chuyên môn, khi tổ chức các đội công tác 
tuyên truyền gây dựng lại cơ sở chính quyền, các cán bộ chuyên 
môn cũng được bố trí tham gia vừa làm công tác tuyên truyền 
gây dựng cơ sở, vừa vận động nhân dân thực hiện đời sống mới. 
Tuy nhiên, thời kỳ đầu vừa khó khăn, vừa thiếu cán bộ, nên cán 
bộ chuyên môn tập trung công tác vận động xây dựng chính 
quyền là chính, do đó công tác chuyên môn chưa đựợc chú ý, 
chưa có sự phân công chuyên trách rõ ràng. Sau khi thành lập Ủy 
ban Kháng chiến Hành chính tỉnh, một số ngành chuyên môn của 
tỉnh cũng được lần lượt thành lập lại như Ty kinh tế tiếp tế, Ty 
thông tin tuyên truyền, Ty bình dân học vụ, Ty bưu điện, nhưng 
về tổ chức còn rất đơn giản. Mỗi ty chỉ có 1 trưởng ty và 1 liên lạc 
viên. Vì thiếu cán bộ nên các ty chuyên môn hoạt động chưa 
mạnh, chưa có kế hoạch, chương trình cụ thể. 

Cuối năm 1948, do địch quay sang đánh phá mạnh ở Kon Tum 
nên việc gây dựng cơ sở gặp nhiều khó khăn, những làng ta mới 
phát triển, cơ sở quần chúng tuy không bị tan rã, nhưng vì ta chưa 
bố trí cán bộ tuyên truyền nắm sát dân, nên không duy trì được 
phong trào và bị mất liên lạc một số làng; cơ sở cách mạng trong 
tỉnh phát triển chậm lại (233 làng) và đến cuối năm 1949 phát triển 
được 260 làng. Mặc dù vậy, chiều sâu của phong trào cách mạng 
trong tỉnh được tăng lên. Nếu trước đây chính quyền ta mới phát 
triển được ở những vùng sâu, vùng xa thì đến cuối năm 1948, chính 
quyền của ta đã phát triển đến những vùng đồng bào xung quanh 
thị xã Kon Tum và ngay trong tỉnh lỵ Kon Tum. Năm 1949, công tác 
xây dựng cơ sở đã tiến thêm một bước. Ta đã mở rộng và củng cố 
cơ sở ở những địa bàn trọng yếu. Ở Kon Plông, tổ chức được chính 
quyền cách mạng trong 9 xã, còn 7 xã ở vùng Đăk Bri chưa thành 
lập được chính quyền. Vùng xung quanh tỉnh lỵ Kon Tum cũng xây 
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dựng được cơ sở cách mạng trong 17 làng. Chính quyền cách mạng 
trong 9 xã lớn của tỉnh được củng cố, đều có Hội đồng nhân dân. 
Đặc biệt, ảnh hưởng của cách mạng đã lan rộng ra vùng đồng bào 
theo đạo ở Kon Mơ Ha, Kon Xâm Lũ, tranh thủ được sự ủng hộ của 
những chức sắc và đa số giáo dân. Thành tích kháng chiến của tỉnh 
Kon Tum năm 1948 tuy còn khiêm tốn so với yêu cầu phát triển của 
địa bàn chiến lược Bắc Tây Nguyên, nhưng có ý nghĩa quan trọng, 
tạo đà cho phong trào kháng chiến của nhân dân các dân tộc trong 
tỉnh, nâng cao uy tín của chính quyền cách mạng, động viên quần 
chúng hăng hái kháng chiến. 

Tháng 11/1948, dân quân du kích Mường Hoong (Đăk Glei) 
phối hợp với đơn vị bộ đội độc lập sử dụng vũ khí tự tạo (chông, 
mìn, bẫy đá... ) bẻ gãy trận càn của một tiểu đoàn địch vào khu du 
kích Mường Hoong, bảo vệ an toàn cơ quan kháng chiến và nhân 
dân trong huyện. Trận đánh ngày 05/12/1948 của Đại đội 202 và 
dân quân Mường Hoong tiêu diệt 17 tên địch trước khi rút lui bảo 
toàn lực lượng. Trong vùng Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh 
chỉ đạo xây dựng được 53 làng kháng chiến và một số vùng lõm 
phát triển thành căn cứ bàn đạp liên hoàn ở các xã. 

Bước sang năm l949, tình hình chung có lợi cho sự nghiệp 
kháng chiến của nhân dân ta. Nước Pháp lâm vào khủng hoảng 
chính trị, kinh tế, bị lệ thuộc vào Mỹ do phải kéo dài cuộc chiến 
tranh ở Đông Dương. Phong trào đấu tranh của nhân dân các 
nước thuộc địa đòi độc lập và phong trào đấu tranh chống chiến 
tranh của nhân dân Pháp lên cao. Từ năm 1945 đến 1949, Chính 
phủ Pháp lập lên, đổ xuống tám lần, ba lần thay đổi Cao ủy Pháp 
và Tổng tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Trên 
chiến trường, quân Pháp bị phân tán, phải đối phó khắp nơi từ 
đồng bằng đến miền núi, sức chiến đấu bị sa sút nghiêm trọng so 
với năm l946. Trong năm 1949, Pháp vẫn tập trung chuyển hướng 
chiến lược từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh lâu dài, “lấy chiến 
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tranh nuôi chiến tranh”, “dùng người Việt đánh người Việt”, chuyển 
hướng từ mở rộng vùng chiếm đóng sang củng cố vùng tạm chiếm. 

Tại tỉnh Kon Tum, địch tung lực lượng càn quét đánh phá 
hòng chặn bước tiến của các đội công tác, các đội vũ trang tuyên 
truyền đang hướng đến phía tây đường 14 và vùng xung quanh 
thị xã Kon Tum, Đăk Tô, Kon Plông. Chúng ra sức củng cố ngụy 
quyền, bắt lính, phát triển tề điệp trong vùng ta mới khôi phục ở 
cơ sở, để củng cố địa bàn chiếm đóng. Sáu tháng đầu năm 1948, 
địch bắt được l.000 thanh niên vào lính, đóng 10 đồn1, đến tháng 
4/1949, đóng được 18 đồn trong toàn tỉnh, mỗi đồn có từ một 
trung đội đến một tiểu đoàn quân. Chúng tập trung tới 700 lính 
Pháp và người Hrê, chú trọng tăng cường quân số, phương tiện 
chiến tranh cho hệ thống cứ điểm, đồn bốt dọc ranh giới vùng 
đồng bằng, vùng tự do nhằm ngăn chặn lực lượng ta phát triển lên 
vùng chúng kiểm soát. Nhưng địch có nhược điểm không thể khắc 
phục được là tinh thần chiến đấu thấp, ô hợp. 

Trước tình hình đó, Liên khu ủy V chủ trương: Trong năm 
1949, chiến thuật quân sự chính vẫn là du kích chiến, trong điều 
kiện thuận lợi, mở rộng chiến tranh du kích sang chiến trường 
Hạ Lào, phối hợp với chiến trường chính Bắc Bộ, quyết tâm 
giành thế chủ động, phá tan âm mưu củng cố vùng tạm chiếm 
của địch, biến hậu phương của chúng thành tiền phương của ta... 

Tháng 3/1949, Đại hội Đảng bộ Liên khu V lần thứ nhất nêu 
phương hướng đẩy mạnh phong trào đấu tranh ở vùng tạm 
chiếm. Đầu tháng 5/1949, trong Hội nghị quân sự toàn Liên khu V 
lần thứ nhất, Bộ Tư lệnh Liên khu V cũng xác định rõ chiến trường 
Tây Nguyên là chiến trường chính và kiên quyết mở rộng mặt trận 
Tây Nguyên, mạnh dạn tiến sâu vào vùng bị chiếm. Khẩu hiệu 

_______________ 

1. Mười đồn gồm: Đăk Tô, Đăk Hà, Đăk Sút, Đăk Lem, Đăk Tamk, 
Đăkven, Đăk Glei, Đăk Bung, Konpraih, Kon Plông. 
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nêu ra là: “Tất cả cho vùng bị chiếm”, “Giành lại từng phần Tây 
Nguyên”. Chủ trương ở Đại hội Đảng bộ Liên khu V và Hội nghị 
quân sự toàn Liên khu V thể hiện sự chuyển hướng chỉ đạo của 
Liên khu đối với công tác vùng địch hậu, đặc biệt là chủ trương 
đối với Tây Nguyên.  

Để tăng cường lực lượng cho các tỉnh Tây Nguyên thực hiện 
chủ trương tiến vào vùng bị chiếm, đầu năm 1949, Chi bộ đảng 
công an Kon Tum được thành lập với năm đảng viên, do đồng chí 
Nguyễn Nham làm Bí thư Chi bộ. Sau khi được tăng cường về lực 
lượng, củng cố về tổ chức, công an hướng hoạt động vào trọng 
tâm phá tề, trừ gian, xây dựng cơ sở bí mật, điều tra nắm tình hình 
địch, bảo vệ vùng căn cứ mới xây dựng của ta ở Đăk Glei, Kon 
Plông, chuẩn bị các điều kiện cho chiến trường, phối hợp với bộ 
đội chủ lực mở chiến dịch. 

Ta thực hiện phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” để đi 
sâu nắm dân, tìm hiểu các mối quan hệ xã hội, phân loại đối 
tượng, tranh thủ tề, phân hóa chúng để vô hiệu hóa chính quyền 
địch ở những vùng quan trọng như: dọc đường 5 Kon Plông đi thị 
xã Kon Tum, vùng Bắc thị xã Kon Tum, Đăk Hà, Mường Hoong, 
tạo điều kiện cho các đội công tác, vận động xây dựng chính 
quyền cách mạng. Đi đôi với công tác diệt ác, phá tề, lực lượng 
công an tỉnh cũng thành công trong xây dựng cơ sở bí mật nắm 
tình hình địch. Ở Kon Plông, nhờ những tin tức do Chánh tổng Lờ 
cung cấp, ta chủ động phá tan âm mưu của địch là sử dụng Kon 
Plông làm bàn đạp để tấn công căn cứ của ta ở phía Tây Quảng 
Ngãi, bảo vệ vùng tự do, Liên khu V. 

Năm 1949, tại tỉnh Kon Tum, ta hoạt động quân sự mạnh hơn 
năm 1948. Bộ đội chủ lực bắt đầu đánh vận động chiến, tiêu diệt 
và tiêu hao sinh lực địch. Tháng 7/1949, Trung đoàn 126 đánh hai 
trận trên đường 14, diệt một số tên. Tuy là hai trận nhỏ, nhưng 
diễn ra trên tuyến đường chiến lược Nam - Bắc Tây Nguyên nên 
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có tác động ảnh hưởng lớn đến các vùng khác. Chiến tranh du 
kích phát triển mạnh trong vùng cơ sở vững như Nam, Bắc Kon 
Plông, Đăk Tô, Đăk Glei, lực lượng vũ trang địa phương tác 
chiến bảo vệ dân và địa bàn. Nhân dân vùng căn cứ, du kích đã 
từng bước thay thế bộ đội chủ lực, đơn vị độc lập, được giáo dục 
nâng cao giác ngộ chính trị nên có ý thức tham gia các mặt trong 
cuộc kháng chiến trường kỳ. Toàn tỉnh có 480 du kích thoát ly. 
Hai huyện có phong trào du kích phát triển mạnh là Đăk Glei và 
Kon Plông. Mỗi huyện xây dựng được hai tiểu đội du kích tập 
trung, phối hợp với lực lượng Đại đội 202 phân tán xây dựng cơ 
sở vùng xã Soáp, xã Đoàn, Pung Pang thành vùng căn cứ du 
kích. Ảnh hưởng lan tỏa đến vùng ven thị xã Kon Tum, phong 
trào du kích cũng phát triển mạnh. Ở phía đông, ta củng cố bàn 
đạp xã Hiếu, mở rộng cơ sở về phía tây, nối cơ sở thị xã Kon Tum 
về phía đông với vùng tự do. Dân quân Kon Trút (xã Hiếu) dùng 
ná bắn chết hai tên sĩ quan địch trong một trận chống càn quét 
vào vùng căn cứ du kích, được tặng thưởng Huân chương Quân 
công hạng Ba. 

Lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum trong chiến dịch Hè năm 
1949 đã phục kích đánh địch trên đường Đăk Wen, Đăk Glei, bao 
vây phong tỏa đồn Kon Plông, Kon Praih phối hợp chặt chẽ với 
chiến dịch Hồ Chí Minh ở mặt trận An Khê. Năm 1949, vùng Pung 
Pang, xã Soáp, xã Đoàn, xã Hiếu trở thành những căn cứ kháng 
chiến sau lưng địch. Tuy địa bàn căn cứ chưa rộng và liên hoàn, 
nhưng đã có cơ sở đảng, chính quyền cách mạng vững chắc, dân 
quân du kích đã làm nòng cốt cho phong trào kháng chiến của 
nhân dân trong vùng.  

Từ tháng 5/1949, khi Quân khu V tăng cường hai đội vũ trang 
tuyên truyền 108 và 117 lên hoạt động ở Đông, Tây đường 14 
(vùng Đăk Glei - Đăk Tô), phong trào kháng chiến Bắc Kon Tum 
tiếp tục mở rộng hướng lên phía Tây, tạo thế liên hoàn với vùng 
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kháng chiến Đông Bắc Campuchia và Nam Lào. Đội 108 do đồng 
chí Bạch Quang Kim làm Đội trưởng hoạt động ở phía tây đường 
14. Đội 117 do đồng chí Đỗ Tiến Tân làm Đội trưởng phụ trách 
vùng Đông đường 14. Sau một thời gian vừa tổ chức vận động 
nhân dân kháng chiến, vừa xây dựng tổ chức đảng trong vùng. 
Phía đông đường 14 có 62 đảng viên sinh hoạt trong các chi bộ cơ 
quan, đội công tác ở làng xã. Đây là những đảng viên đầu tiên ở 
Bắc tỉnh Kon Tum gắn bó với nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong 
phong trào ở vùng căn cứ kháng chiến.  

Ở Khu 1 (Đăk Glei) nơi có phong trào du kích phát triển mạnh 
ở phía bắc tỉnh, Ban cán sự tỉnh và huyện chủ trương, xây dựng xã 
Soáp, xã Đoàn thành xã kháng chiến kiểu mẫu toàn vùng, lấy làng 
Soáp Dùi làm trung tâm. 

Làng Soáp Dùi có 80 bếp với 200 nhân khẩu người Giẻ - Triêng1 
nằm giữa bốn đồn địch: Đăk Glei, Tô Năng (phía Đông - Nam), Mô 
Bành (phía Nam), Kon Riêng (phía Đông - Bắc). Vị trí của làng Soáp 
Dùi thuận lợi cho các hoạt động trú quân và qua lại đường 14 của 
ta. Được sự chỉ đạo của huyện và sự giúp đỡ của bộ đội địa 
phương, bộ đội độc lập, ông A Môn (Mét) cùng một số người đứng 
ra vận động nhân dân rào làng bố phòng. Trong một tháng, công 
việc hoàn chỉnh, đường ra vào bố trí công phu, bí mật, sơ đồ bố 
phòng xã Soáp, xã Đoàn chia làm ba cụm làng (ba ô rào): ô thứ nhất 
có làng Takxây, làng Tăng Tum; ô thứ hai có làng Long Ri, Bông 
Bang; ô thứ ba gồm làng Soáp Dùi, Soáp Nghét. Vòng ngoài cùng, 
lập một hàng rào bố phòng chung cho cả ba ô. Vũ khí chủ yếu là 
tên, ná, mang cung, chông, bẫy đá, và một số súng kíp, lựu đạn. Khi 
có báo động tất cả nam, nữ đều ra phòng tuyến, gia súc, gia cầm 

_______________ 

1. Đồng bào ở xã Soáp (nay là phía nam xã Đăk Choong) tự nhận mình 
là dân tộc có nguồn gốc người dân tộc T’Re. Trong số dân ở 9 làng phía nam 
Đăk Choong (xã Soáp cũ) thì Soáp Dùi là làng có số dân đông nhất hiện nay. 
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cũng được tập theo phản xạ báo động, tự chạy và tự vào lồng để di 
chuyển nếu địch vào làng. 

Tháng 4/1949, nghe tin xã Soáp, xã Đoàn bố phòng, Pháp đưa 
một toán lính đến càn quét. Vào tới đầu làng Soáp Dùi, địch đã 
vấp lựu đạn, mang cung, sập hầm chông chết 10 tên, bị thương 
bốn tên, buộc phải bỏ dở cuộc hành quân. 

Tháng 10/1949, quân Pháp theo đường núi phía sau làng, 
bất ngờ tiến công vào làng Soáp Dùi đột phá, tàn sát. Nhận 
được tin quân Pháp vào làng Soáp Dùi, huyện Đăk Glei cử cán 
bộ đến làng giúp nhân dân tổ chức lại làng kháng chiến. Một 
cuộc hội nghị đại biểu các giới ở xã Soáp, xã Đoàn được gấp rút 
triệu tập, hạ quyết tâm chống Pháp: thà chết không đầu hàng, 
sửa chữa gấp làng kháng chiến; xin thêm lựu đạn, mìn và dân 
quân theo bộ đội chủ lực tập luyện, thay đổi cách bố phòng để 
khi bị tập kích bất ngờ có thể nhanh chóng rút vào rừng. Dựng 
nhà theo từng nhóm chống cháy lan. Cải tiến các loại chông, 
làm thêm bẫy đá, mang cung. 

Thực dân Pháp tức tối bởi cái gai làng Soáp Dùi vẫn tồn tại 
trước mắt. Tháng 01/1950, địch đưa hai trung đội lính tiến công 
làng Soáp Dùi lần thứ ba, lần này địch không vào được làng, hai 
tên bị diệt tại chỗ, một số tên khác bị thương do vấp phải chông, 
mang cung. Thực dân Pháp còn dùng nhiều thủ đoạn mua chuộc, 
dụ dỗ hòng lung lay ý chí chống xâm lược của nhân dân làng Soáp 
Dùi nhưng đều thất bại. 

Đi đôi với các hoạt động quân sự, Ban cán sự và Ủy ban Kháng 
chiến Hành chính tỉnh rất quan tâm xây dựng kinh tế kháng chiến, 
nhằm bảo đảm nhu cầu tại chỗ cho bộ đội, cán bộ và nhân dân. Sau 
khi thành lập Ty kinh tế Kon Tum, phong trào tăng gia sản xuất phát 
triển mạnh. Đến tháng 3/1948, tỉnh có 38ha đất khai hoang đưa vào 
sản xuất lương thực. Kon Plông, Đăk Glei thành lập hai cứ điểm tiếp 
tế Mường Hoong và Sơn Hà. Ty kinh tế Kon Tum năm l948 phục vụ 



CHƯƠNG II: THÀNH LẬP TỈNH ỦY LÂM THỜI KON TUM...   157     

nhân dân hàng chục tấn muối, hàng nghìn nông cụ, với tổng giá trị 
hàng hóa tương đương 100.000 đồng tín phiếu. Mặc dù địch thường 
xuyên càn quét, chống phá, các trường học lưu động dạy văn hóa 
vẫn được tổ chức ở Đăk Glei, Kon Plông, khai giảng, bế giảng đúng 
thời gian quy định. Tỉnh mở trường học nội trú cho con em các dân 
tộc tại Tam Kỳ (Quảng Nam), Sơn Hà (Quảng Ngãi). Mỗi trường có 
30 em, tháng 6/1948 đã có 20 em người Xơ Đăng học xong về công tác 
tại tỉnh Kon Tum. 

Đầu năm 1950, lực lượng công an, cán bộ cơ sở cùng đơn vị 
tình báo, trinh sát tổ chức đưa đồng chí Dương Bạch Mai, một cán 
bộ cao cấp của Đảng, đang bị giặc Pháp giam giữ tại trung tâm thị 
xã Kon Tum, vượt khỏi lưới mật thám, cảnh sát, đồn bốt của địch, 
trở về vùng tự do an toàn. Trong thời gian chuẩn bị đưa đồng chí 
Dương Bạch Mai ra căn cứ, bị địch phát hiện, truy lùng đánh chặn, 
đồng chí Lê Công Du và hai chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Việc 
giải thoát đồng chí Dương Bạch Mai thành công là kết quả của 
tinh thần kiên trì, chịu đựng gian khổ hy sinh và mưu trí, dũng 
cảm của cán bộ, chiến sĩ, của cơ sở và đồng bào trong thị xã, đồng 
bào các dân tộc ở vùng bàn đạp, vùng hành lang căn cứ. Nó còn 
đánh dấu bước phát triển và trưởng thành của phong trào kháng 
chiến tỉnh Kon Tum thời kỳ này.  

Trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược, được sự lãnh đạo của Liên khu ủy V và Ủy ban Kháng chiến 
Hành chính miền Nam Trung Bộ, phong trào kháng chiến của tỉnh 
Kon Tum đã có những chuyển biến mạnh về nhiều mặt. Hệ thống 
tổ chức đảng, chính quyền được tăng cường, lực lượng vũ trang, 
bán vũ trang được phát triển, cơ sở và phong trào kháng chiến 
phát triển trưởng thành, đội ngũ đảng viên nhất là đảng viên dân 
tộc thiểu số tăng thêm, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo kháng chiến ở 
địa phương. Đây là sức mạnh của Đảng bộ để đưa sự nghiệp 
kháng chiến tiến lên bước cao hơn.  
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III. ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH DU KÍCH,  
CHỐNG ÂM MƯU DỒN DÂN CỦA ĐỊCH,  

XÂY DỰNG CĂN CỨ CHIẾN LƯỢC 

Bước sang năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
của nhân dân ta có những bước chuyển biến thuận lợi. Ta càng 
đánh càng mạnh, chính quyền dân chủ nhân dân càng thêm vững 
chắc, tinh thần quân và dân càng cao, càng được các lực lượng hòa 
bình dân chủ trên thế giới ủng hộ. 

Nước Pháp mặc dù được Mỹ - Anh và đồng minh đế quốc tư 
bản giúp đỡ nhưng không thoát khỏi khó khăn, bế tắc, tài chính 
khủng hoảng. Nhân dân Pháp phản đối kịch liệt thực dân Pháp, 
đòi chấm dứt chiến tranh, đưa người thân trở về gia đình. Nước 
Pháp ngày càng bị lép vế trên trường quốc tế. 

 Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 3 họp tháng 01/1950 chủ 
trương: “ra sức phát triển chiến tranh du kích, đồng thời phát triển 
chiến tranh chính quy. Trên cơ sở phát triển chiến tranh du kích 
rộng khắp, quân chủ lực mở những chiến dịch lớn hoặc tương đối 
lớn, đánh tập trung, tiêu diệt nhiều sinh lực địch”1... Hội nghị 
cũng chủ trương thực hiện chế độ tổng động viên theo khẩu hiệu 
“Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Đó là sự chuyển 
hướng chiến lược của Đảng ta trong tình hình mới.  

Ở tỉnh Kon Tum, thực dân Pháp vẫn tập trung xây dựng địa 
bàn này thành căn cứ chiến lược, thực hiện chính sách “Một quốc 
gia trong lòng một quốc gia”, nhằm chia rẽ, gây tị hiềm2 lâu dài 
giữa người Kinh và người Thượng, ngăn chặn làn sóng di dân của 
người Kinh lên Tây Nguyên sinh cơ lập nghiệp. Chúng tiếp tục 
phát triển tề, điệp, khủng bố, dồn dân. Năm 1950, Pháp lập ra cái 

_______________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.11, tr.655. 
2. Nghi ngờ, thiếu tin tưởng. 
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gọi là “Nhóm liên kết các sắc tộc bị áp bức” viết tắt là GURO1, 
đánh phá phong trào kháng chiến của ta, nhất là ở cơ sở, một cách 
quyết liệt, gây cho ta nhiều khó khăn trong xây dựng và phát triển 
cơ sở, vận động quần chúng tham gia kháng chiến.  

Ở địa bàn huyện Sa Thầy, chúng buộc nhân dân vào “khối A 
Tum” để “chống người Kinh, chống Việt Minh cộng sản”. Luận 
điệu lừa bịp của chúng là: “ở đồng bằng đất hẹp người đông, nên 
Việt Minh lên Tây Nguyên chiếm đất người Thượng, người 
Thượng phải lập khối A Tum để chống lại”. Cùng với tổ chức khối 
A Tum, chúng phát triển các ổ GURO. Địch chuyển hẳn từ chiếm 
đất sang củng cố hậu phương, chú ý chính trị, tuyên truyền lừa 
phỉnh, nắm dân đồng thời với việc sử dụng những biện pháp 
quân sự. Địch lập Ủy ban chiêu an, tuyên truyền lôi kéo quần 
chúng, đánh phá cơ sở những nơi yếu, vùng đông dân tộc, các trục 
đường giao thông số 24, 14, thị xã, thị trấn. Tuy không tổ chức càn 
quét quy mô lớn, nhưng địch vẫn tiếp tục tăng cường tiềm lực 
quân sự ở Tây Nguyên. Tháng 5/1950, quân số địch ở Tây Nguyên 
có 6.925 tên, phân bố ở 163 cứ điểm, riêng Gia - Kon (Gia Lai và 
Kon Tum) có 1.325 tên đóng trong 43 cứ điểm. Sang năm 1951, ở 
Kon Tum cũng như Gia Lai, địch tiếp tục củng cố hệ thống đồn 
bốt giáp ranh các tỉnh miền Trung vùng Kon Plông, tuyển thêm 
lính ngụy. Đồn địch ở thị xã Kon Tum có số lính đông tới 780 tên 
do đại úy Lôrăng (Laurent) chỉ huy.  

Thủ đoạn chính trị của chúng thâm độc và xảo quyệt hơn 
trước. Chúng lấy tuyên truyền miệng thay cho truyền đơn, rêu 
rao chiến thắng quân sự của chúng ở Việt Bắc, bắt chước phương 
pháp tuyên truyền của Việt Minh để phản tuyên truyền; đề cao 
sức mạnh của Mỹ, viện trợ của Mỹ; đề cao chính phủ bù nhìn 
Bảo Đại và tổ chức mạng lưới tề, điệp, xây dựng các nhóm tổ 

_______________ 

1. GURO: Group unifié des races opprimeés. 
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chức của chúng cài vào hàng ngũ kháng chiến. Chúng ra sức 
thực hiện bình định, chiêu an, dồn dân, phát triển GURO, phát 
triển gián điệp, lợi dụng tôn giáo và dùng mọi thủ đoạn lừa mị 
để chia rẽ, lung lạc quần chúng, nổi bật nhất là âm mưu dồn dân, 
phát triển GURO và chia rẽ mua chuộc quần chúng. Phát triển 
GURO là âm mưu lớn của địch. Về quân sự, địch tiếp tục chủ 
trương tăng thêm lực lượng vũ trang trong vùng chúng kiểm 
soát, chuẩn bị thành lập sư đoàn sơn chiến. Từ tháng 01 đến 
tháng 3/1950, tại tỉnh Kon Tum địch lập được 25 trong tổng số 50 
ổ GURO theo kế hoạch. Âm mưu thâm độc của chúng chính là 
“dùng người Việt giết người Việt”.  

Trong tình hình đó, Liên khu ủy V đề ra nhiệm vụ của chiến 
trường Tây Nguyên là: “Ra sức động viên mọi khả năng của nhân 
dân vào củng cố và phát triển cơ sở, đẩy mạnh chiến tranh du 
kích, phá âm mưu củng cố Tây Nguyên của địch”. Trong báo cáo 
về tình hình Tây Nguyên, Liên khu ủy V đã xác định rõ tám nhiệm 
vụ lớn cho chiến trường Gia - Kon năm 1950, trong đó nhiệm vụ 
quan trọng nhất là: “Tích cực xây dựng cơ sở địch hậu, phát động 
chiến tranh nhân dân đến cực độ, phá nguồn bổ sung của địch, 
chú trọng vùng Đăk Tô, Đăk Glei, Đăk Pớt”.  

Để củng cố, sắp xếp lại lực lượng bước vào thời kỳ mới, thực 
hiện chủ trương của Liên khu ủy V, lực lượng vũ trang tập trung ở 
Kon Tum trực thuộc Trung đoàn 126 đã sáp nhập về Trung đoàn 
120 (Bắc Tây Nguyên). Trung đoàn 120 do đồng chí Trương Cao 
Dũng làm Trung đoàn trưởng. Hai tỉnh đội Kon Tum và Gia Lai 
sáp nhập thành Ban dân quân Bắc Tây Nguyên trực thuộc Trung 
đoàn 120 do đồng chí Lê Văn Đức làm Trưởng ban và đồng chí 
Vân Sơn làm Phó ban. Ban Chỉ huy quân sự, biên chế lực lượng vũ 
trang Trung đoàn 120 có tám đại đội độc lập, hai đại đội cơ động, 
10 đội vũ trang tuyên truyền, các đội 105, 106, 109 hoạt động trên 
địa bàn Kon Tum. 
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Sau khi sáp nhập, Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh được 
Hội đồng nhân dân tỉnh bầu lên gồm 7 người (4 người Kinh và 3 
người dân tộc thiểu số). Ông Nay Derr - Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân tỉnh kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh, ông 
Nay Phin - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiêm chức Phó 
Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính. Các cấp chính quyền 
huyện và xã Kon Tum, Gia Lai được đặt dưới quyền điều hành 
trực tiếp của Ủy ban Kháng chiến Hành chính liên tỉnh.  

Các ủy viên ủy ban được lựa chọn gồm những người có uy 
tín và năng lực. Các ủy viên Ủy ban Kháng chiến Hành chính 
tỉnh là người dân tộc thiểu số có ý thức, trách nhiệm trong công 
việc, thường xuyên đi sát dân, nhất là vùng tạm bị chiếm để 
tuyên truyền giải thích chủ trương, chính sách của cách mạng. 
Trước đây, hoạt động của Ủy ban Kháng chiến Hành chính 
chưa có nội quy, phân công chưa hợp lý, ủy viên quân sự thì 
chuyên trách quân sự, gần như biệt lập với các hoạt động của 
Ủy ban. Từ cuối năm 1950 và đặc biệt là từ đầu năm 1952 trở đi, 
toàn tỉnh đã tiến hành việc sắp xếp lại tổ chức, thống nhất hệ 
thống quân - dân - chính, Ủy ban đã củng cố lề lối làm việc một 
cách rành mạch, tập thể hơn, Ủy ban đã lãnh đạo được phong 
trào nhân dân chiến tranh và quân sự, lãnh đạo được các ngành 
chuyên môn. 

Tổ chức Văn phòng Ủy ban được bổ sung, từ chỗ đơn giản chỉ 
có 5-10 nhân viên giúp việc chung, đến cuối năm 1950 đã tiến 
hành xây dựng thành các phòng, đồng thời với việc tinh giản bộ 
máy văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh từ 6 phòng còn 4 phòng; từ 
trên 100 nhân viên còn 40 nhân viên, gồm những người đã được 
lựa chọn tương đối kỹ, có năng lực, số còn lại được đưa về bổ 
sung cho các huyện, xã. Nhờ đó, tinh thần, trách nhiệm công việc 
được nâng lên rõ rệt, đã trợ giúp đắc lực hơn cho hoạt động của 
Ủy ban tỉnh. 
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Các ngành chuyên môn đã hoạt động tích cực, phù hợp với 

điều kiện, hoàn cảnh của một tỉnh miền núi Tây Nguyên; đã 
thống nhất tổ chức thông tin liên lạc quân - dân - chính, thống 
nhất nông - lâm - chăn thành Khu Canh nông và thống nhất Ban 
vận tải. Nhân viên ở các ngành được tinh giảm hơn 1/2, số dôi dư 
đã bổ sung cho các huyện và xã, số kém phát triển quyết định 
cho về đồng bằng. Nhờ phát động phong trào phê bình và tự phê 
bình và chú ý tổ chức học tập rèn cán, chỉnh cố nên tư tưởng và 
lề lối làm việc của cán bộ, nhân viên các ngành chuyên môn đã có 
bước cải tiến. 

Ở cấp huyện, đến cuối năm 1950, sáu huyện trong tỉnh Gia - 
Kon đều có Ủy ban Kháng chiến Hành chính, trừ huyện Đăk Tô 
mới chỉ ở hình thức Ban vận động chính quyền. Để tiện sự chỉ đạo 
việc xây dựng những cơ sở đã gây được, đầu năm 1951, tỉnh Gia - 
Kon thành lập 3 phân khu đặc biệt gồm: Phân khu Chư Ty thuộc 
huyện Đăk Bớt (Gia Lai) và chia vùng phía tây của huyện Đăk Glei 
(Kon Tum) thành Phân khu Tây Đăk Glei, chia vùng phía tây của 
huyện Plei Kon (Gia Lai) thành Phân khu Tây Plei Kon. Cùng với 
3 phân khu đặc biệt, các địa bàn còn lại trong tỉnh Gia - Kon được 
chia lại thành 5 huyện gồm: huyện Đăk Glei, Kon Plông (Kon 
Tum), huyện Đăk Bớt, An Khê, Plei Kon (Gia Lai)1. 

Thành phần ủy ban huyện được tỉnh chỉ định từ 5-7 ủy viên, 
đa số là người dân tộc thiểu số, mỗi huyện được bố trí 1-2 ủy 
viên người Kinh để giúp đỡ, hướng dẫn các ủy viên địa phương 
trong quá trình hoạt động. Các ủy viên Ủy ban huyện phân 
công theo việc và theo địa phương, nhưng đa phần còn nặng về 
công tác địa phương,có thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhưng 
chưa có chương trình cụ thể và thiếu tổng kết rút kinh nghiệm. 
Hoạt động của Ủy ban cấp huyện còn mang tính sự vụ, chưa 
_______________ 

1. Theo Báo cáo tổ chức chính quyền tỉnh Gia Lai - Kon Tum, tài liệu lưu 
tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Hà Nội, tr.207. 
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nắm vững phương châm công tác nên việc lãnh đạo còn nhiều 
hạn chế. 

Văn phòng Ủy ban huyện chưa hình thành, có huyện nhiều 
nhất chỉ bố trí được vài nhân viên, phần lớn tập trung vào công 
việc báo cáo, giấy tờ. Cuối năm 1951, tổ chức các ngành chuyên 
môn ở cấp huyện chỉ có một người phụ trách để theo dõi hoạt 
động, kiểm tra, tổng kết, biên chế thuộc Ủy ban huyện. Ngoài ra 
còn có một số cán bộ phụ trách các đội công tác thuộc sự điều 
hành của Ủy ban huyện. 

Ở cấp xã, khi xây dựng chính quyền đến đâu, ta tiến hành thành 
lập Hội đồng nhân dân đến đó. Từ hình thức Hội đồng cố vấn, với số 
lượng ít thành viên, sau khi sáp nhập tỉnh, ta tiến hành tổ chức thống 
nhất thành lập Hội đồng nhân dân ở mỗi xã. Số hội viên Hội đồng 
nhân dân xã có khoảng 15-20 người, thành phần có hơn 3/4 là người 
dân tộc thiểu số. Việc thành lập Hội đồng nhân dân xã không thống 
nhất ở các địa phương. Có nơi theo phổ thông đầu phiếu, có nhiều 
nơi Hội đồng nhân dân xã được bầu ở từng làng rồi ghép lại. Số hội 
viên phần lớn là những người có địa vị trong vùng, có uy tín, khi 
tuyên truyền vận động được đồng bào nghe theo. 

Hội đồng nhân dân xã chưa có sinh hoạt cụ thể, chưa rõ nhiệm 
vụ của mình. Hội đồng nhân dân chỉ làm những việc như huy 
động đồng bào, chỉ đường..., chưa làm được việc cải thiện đời 
sống nhân dân, chưa lãnh đạo được ủy ban và phong trào nhân 
dân du kích chiến tranh. 

Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã có từ 5-7 ủy viên, có uy tín 
trong địa phương. Các ủy viên Ủy ban Kháng chiến Hành chính 
xã là người Kinh được chọn trong số cán bộ phụ trách các ngành 
chuyên môn, được bố trí ở mỗi xã không quá 2 người. Đội ngũ cán 
bộ này cùng với cán bộ địa phương tổ chức các đoàn công tác 
thường xuyên bám sát các làng để nắm bắt tình hình, hướng dẫn, 
đôn đốc công việc. 
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Trước đây, Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã không có nhân 

viên văn phòng, từ cuối năm 1950 trở đi, ta đã chú ý đặt ở mỗi xã 
một nhân viên văn phòng. Ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số, chính quyền làm cả nhiệm vụ dân vận. Chủ tịch xã phụ trách 
công việc chung, xử kiện và chỉ huy dân quân; Phó Chủ tịch phụ 
trách kinh tế, một ủy viên người Kinh được phân công phụ trách 
công việc báo cáo, giấy tờ; các ủy viên khác cùng với cán bộ 
chuyên môn người Kinh làm nhiệm vụ dân vận và hướng dẫn 
công tác. 

Ngày 06/12/1950, Chính phủ Pháp quyết định phái Đại tướng 
Đờlát Đờtátxinhi, Tư lệnh lục quân Tây Âu sang làm Tổng chỉ huy 
quân đội viễn chinh, kiêm chức Cao ủy Pháp ở Đông Dương. 

Tới Đông Dương, Đờtátxinhi đưa ra một kế hoạch gồm bốn 
điểm: 

+ Gấp rút tập trung binh lực, xây dựng lực lượng chiến lược và 
ra sức phát triển quân ngụy. 

+ Xây dựng tuyến phòng thủ cắt ngang miền Bắc bằng con 
đường số 18, dựng lại hệ thống boong ke cố thủ con đường ấy, 
bên ngoài hệ thống này là một “vành đai trắng” bao quanh vùng 
trung du và đồng bằng Bắc Bộ để ngăn chặn bộ đội chủ lực của ta 
đánh vào vùng địch và ngăn chặn nhân lực, vật lực ta đưa ra vùng 
tự do. 

+ Tập trung lực lượng bình định vùng sau lưng địch, chủ 
yếu là vùng đồng bằng Bắc Bộ, coi đây là “cái chốt ở Đông Nam 
châu Á”. 

+ Phá hoại các vùng tự do và chuẩn bị mở cuộc tiến công ra 
vùng tự do của ta hòng gây thanh thế lấy lại tinh thần binh 
lính địch, làm sức ép cho việc xin viện trợ Mỹ và giành lại 
quyền chủ động. 

Kế hoạch Đờlát Đờtatxinhi là một cố gắng lớn của thực dân 
Pháp và can thiệp Mỹ. Cả Chính phủ Pháp và Chính phủ Mỹ đều 
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hy vọng vào tài điều khiển chiến tranh của Đại tướng Đờlát 
Đờtátxinhi, nước Pháp có thể mau chóng xoay chuyển tình thế. 

Tháng 6/1950, trong Hội nghị Ban cán sự tỉnh đã nhận định 
Tây Nguyên là căn cứ chiến lược của địch ở Nam Trung Bộ và 
nêu ra 10 nhiệm vụ cụ thể chuyển phong trào toàn tỉnh sang giai 
đoạn mới, biến hậu phương địch thành tiền phương ta. Tiếp đó, 
tháng 10/1950, Hội nghị cán bộ quân - dân - chính - đảng tỉnh Gia 
- Kon lần thứ nhất tại Mỹ Hòa (huyện Phù Mỹ, Bình Định) ra 
Nghị quyết chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh phong trào nhân dân du kích 
chiến tranh toàn tỉnh. Hội nghị được đồng chí Bùi San, Phó Bí 
thư Liên khu ủy V dự và chỉ đạo. Hội nghị đã xác định nội dung, 
phương châm chung đẩy mạnh kháng chiến ở Gia - Kon là “Xây 
dựng Bắc Tây Nguyên thành căn cứ chiến lược. Ra sức động viên 
quân và dân trong tỉnh chiến đấu và bảo vệ cơ sở, phát triển lực 
lượng, kiên quyết đưa toàn bộ vùng phía đông đường 14 thành 
căn cứ du kích, phía tây đường 14 thành khu du kích”. 

Để thực hiện quyết tâm chiến lược đó, Hội nghị đề ra những 
biện pháp: tăng cường đội ngũ cán bộ vận động quần chúng, xây 
dựng cơ sở, đưa các đại đội độc lập đã được kiện toàn lên phía 
trước. Thành lập Tiểu đoàn 14 làm nhiệm vụ tác chiến, hỗ trợ lực 
lượng vũ trang tuyên truyền, xây dựng cơ sở lên phía tây đường 
14, tới biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào. Hội nghị thông qua 
các đề án xây dựng căn cứ trong lòng địch, làm cơ sở phát động 
phong trào chiến tranh du kích toàn địa bàn. Ra sức phát triển lực 
lượng vũ trang trong đồng bào các dân tộc ở địa phương, tăng 
cường huấn luyện, trang bị, mở rộng việc sử dụng vũ khí thô sơ 
trong các đội du kích tập trung, lực lượng dân quân nòng cốt 
trong các căn cứ du kích, làng kháng chiến, áp dụng chế độ phụ 
cấp cho cán bộ, chiến sĩ hoạt động trên chiến trường địch hậu. 
Những chủ trương có tính định hướng toàn diện của Hội nghị 
quân - dân - chính - đảng tỉnh Gia - Kon tháng 10/1950 thể hiện sự 
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nhạy bén, sáng tạo trong chỉ đạo của Đảng, sát với yêu cầu thực 
tiễn cuộc kháng chiến chống Pháp ở Bắc Tây Nguyên và là một 
bước cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Ban cán sự tỉnh tháng 
6/1950.  

Sau Hội nghị tháng 10/1950 tại Mỹ Hòa, phong trào kháng 
chiến Gia - Kon chuyển biến nhanh chóng, lực lượng vũ trang địa 
phương, các huyện đội được củng cố. Những nơi có chính quyền 
cách mạng vững, tổ chức các hình thức đánh địch như: Hội đánh 
Tây, Hội Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Phụ lão, Hội Thiếu niên, 
Hội Mẹ chiến sĩ.  

Năm 1950, phong trào kháng chiến ở Kon Tum phát triển 
tương đối đều trong các vùng, các đội công tác vũ trang tuyên 
truyền mở rộng hoạt động xây dựng cơ sở lên phía tây đường 
14, Bắc Kon Tum. Sáu tháng đầu năm 1950, các đội công tác vũ 
trang tuyên truyền của ta đã tiến sang Tây Đăk Glei, nối liên lạc 
với khu Hạ Lào, xây dựng cơ sở trong 65 làng (phía tây đường 
14). Hành lang cơ sở phía bắc Kon Tum được hình thành từ 
vùng căn cứ Tak Lũ hướng lên Đăk Tô, Đăk Sút và dọc sông 
Đăk Blà (thuộc địa bàn xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei hiện 
nay). Một số nơi có cơ sở vững là Kôxia, Tu Năng, Hà Lang, 
Đăk Blà. Tháng 6/1950, Đội vũ trang tuyên truyền 108, 109 sau 
khi củng cố chính quyền cách mạng vùng Đăk Blà, Đăk Trui, 
Măng Khênh, Đăk Pung, dựa vào các cơ sở cách mạng và lực 
lượng vũ trang địa phương đã tổ chức chính quyền ở năm xã: 
Đăk Hà, Đăk Trui, Đăk Tơnăng, Đăk Blà, Đăk Tơ Nu, giải tán 
các ổ GURO ở Mô Bành, Tu Thó và Tu Năng. 

Ngày 29/3/1950, địch đưa bốn đại đội Âu - Phi và đại đội lính 
ngụy từ đồn Kon Plông đánh xuống Sơn Hà nhằm mục đích đánh 
phá cơ sở ta, lấy lại tinh thần cho bọn Chí Xẻng phản động. Lực 
lượng vũ trang Khu 3 (Kon Plông) cùng với một đơn vị bộ đội chủ 
lực phục kích tiêu diệt một bộ phận quân địch, làm thất bại cuộc 
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hành quân của chúng và buộc chúng phải rút về đồn Kon Plông. 
Lực lượng an ninh, đặc biệt là lực lượng công an các khu phía bắc, 
nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn mới của địch trên địa bàn, nên đã 
ra sức phát triển cơ sở mật, tăng cường công tác phòng gian bảo 
mật, thực hiện ba không, ba phòng1. Nhờ vậy, ta phá được âm 
mưu xây dựng ngụy quân, ngụy quyền, điệp báo xâm lược đánh 
phá vùng giáp ranh, vùng tự do các hành lang, gây chia rẽ nội bộ 
nhân dân của địch.  

Những nơi xây dựng được cơ sở và chính quyền cách mạng, ta 
đẩy mạnh hoạt động quân sự uy hiếp địch. Tháng 02 và 3/1950, ta 
phá tổng, phá tề, giải tán bót gác, giáo dục dân vệ, kết hợp cùng 
bộ đội chủ lực đánh một số trận tiêu hao sinh lực địch. Ở Khu 1 
(Đăk Glei), sau khi bắt được tên May - Chánh tổng ác ôn, ta vận 
động đưa được 30 làng phía tây đường 14 về vùng căn cứ phía 
đông2. Ở Khu 2 (Đăk Tô) trong tháng 5/1950, dân quân du kích 
chống càn diệt hai lính Âu - Phi, làm bị thương năm tên, thu nhiều 
súng. Ở Khu 3 (Kon Plông), dân quân du kích đốt các trại trú quân 
tuần đường 5, đoạn Kon Plông đi Kon Xâm Lũ, phục kích ở Kon 
Mơ Ha thu hai súng trường, một súng ngắn và nhiều quân trang, 
quân dụng.  

Cùng với thành tích hoạt động quân sự đánh địch với nỗ lực 
vượt khó khăn, gian khổ, ác liệt, trên các mặt trận khác, quân dân 
Kon Tum cũng đạt được nhiều thành tích. Năm 1950, phong trào 
tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, cải thiện dân sinh phát 
triển mạnh trong toàn tỉnh. Diện tích sản xuất ở các huyện trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum tăng 40-50% so với năm trước. 

_______________ 

1. Ba không là: không nghe, không thấy, không biết. Ba phòng là: phòng 
gian, phòng gián điệp, phòng tai nạn.  

2. Theo báo cáo Thượng bán niên (6 tháng đầu năm 1950) của Ban cán 
sự  Gia - Kon. 
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Làng Kon Riêng, làng kháng chiến Soáp Dùi có diện tích 

nương rẫy tăng nhanh nhất vùng Khu 1. Đánh giặc, tăng gia sản 
xuất, bảo đảm nhu cầu lương thực trở thành hai mặt không thể 
tách rời trong hoạt động kháng chiến của nhân dân ở Kon Tum. 
Trong phong trào tăng gia sản xuất, xuất hiện những đoàn xung 
phong sản xuất. Năm 1950, thành lập được 52 đoàn, thu hút 1.500 
đoàn viên tham gia tích cực. 

Theo báo cáo về kinh tế của Ban cán sự tỉnh, số lượng hàng 
hóa cung cấp cho nhân dân năm 1950 ở tỉnh Kon Tum cao nhất kể 
từ đầu kháng chiến, gồm: 18,7 tấn muối, 5.623 công cụ, 700m vải, 
15 trâu bò cày kéo. Số hàng hóa cung cấp cho bộ đội, cán bộ là 
30,84 tấn gạo, 1.700m vải. Mua cho đồng bào 18.692 tấn gạo, 30 lít 
mật ong, 7kg sáp ong, 6kg gạc nai. Huy động được 12.158 ngày 
công phục vụ tiếp tế chống đói. Thực hiện ba nội dung lớn trong 
kinh tế kháng chiến là: tiếp tế tại chỗ, phá hoại kinh tế địch, bồi 
dưỡng lực lượng kháng chiến. Ban cán sự tỉnh thường xuyên chỉ 
đạo tăng cường tiếp tế, bảo đảm cung cấp bình quân mỗi cán bộ, 
chiến sĩ và nhân dân trên toàn chiến trường 3kg muối/năm. Chỉnh 
đốn các đội vận tải, các tuyến vận chuyển trong vùng căn cứ. Tăng 
cường bao vây phá kinh tế địch, chủ yếu là chống thuế, chống 
cướp bóc tài sản, chống bắt nhân công phục dịch chiến tranh và 
lao công ở đồn điền của địch. 

Hơn 90% xã vùng căn cứ ở Kon Tum có các đoàn xung phong 
sản xuất, tổ vần công, 100% bếp (nhà) đồng bào có hũ gạo tiết 
kiệm nuôi quân1. 

Năm 1950, Đảng bộ các khu phía bắc cũng như toàn tỉnh phát 
triển được nhiều đảng viên người địa phương. Tính đến ngày 
15/5/1950, toàn tỉnh Gia - Kon có 1.542 đảng viên, trong đó có 950 
_______________ 

1. Báo cáo tình hình Tây Nguyên của Liên khu V, 6 tháng đầu năm 1950, 
tr.33.  
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đồng chí là người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ đảng viên lãnh đạo quần 
chúng vùng chính quyền cách mạng quản lý là 1/84 và tỷ lệ so với 
dân số toàn tỉnh là 1/360. Khu 1 (Đăk Glei) vào thời gian Đông - 
Xuân 1949-1950 có số lượng đảng viên là 530 người; tốc độ phát 
triển đảng cao nhất toàn tỉnh, phản ánh sự trưởng thành của 
phong trào nhân dân kháng chiến phía bắc tỉnh. Phương hướng 
xây dựng Đảng của Đảng bộ lúc này là kiện toàn cấp tỉnh, xây 
dựng cấp xã, đơn giản cấp huyện, hướng về chi bộ, đi sát cơ sở, sát 
đại đội và sát từng làng1.  

Mặc dù kinh phí khó khăn, ở các huyện trong tỉnh vẫn duy trì 
việc dạy và học. Trường tiểu học ở Sơn Hà dạy văn hóa cho học 
sinh người dân tộc thiểu số và lớp bồi dưỡng cán bộ thường xuyên 
có khoảng 29 cán bộ vùng địch hậu theo học văn hóa và lý luận 
chính trị. Tháng 02/1950, tỉnh lập một đoàn cán bộ bình dân học 
vụ mở lớp tại Khu 3 (Nam Kon Plông). Ban cán sự tỉnh xây dựng 
đề án công tác đào tạo cán bộ địa phương, với phương hướng 
nhằm tăng cường lực lượng chỉ đạo cấp cơ sở, huyện, xã, đảm 
đương nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân kháng chiến. 

Trên chiến trường chính, ta thắng lớn về quân sự trong 
Chiến dịch Biên giới phía bắc tháng 10/1950. Quân viễn chinh 
Pháp mất 41% lực lượng cơ động. Tâm lý thất bại ngày càng lan 
tràn do viễn cảnh đen tối của chiến tranh. Chiến thắng Biên giới 
Thu - Đông 1950 làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch 
trong năm 1951, địch ngày càng lún sâu vào thế phòng ngự trên 
khắp chiến trường Đông Dương. 

Ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, âm mưu chính của thực dân 
Pháp là tăng cường lực lượng, xây dựng nơi đây thành căn cứ 
chiến lược nằm trong kế hoạch củng cố miền Nam Đông Dương. 
Nhưng địch không đủ sức kiểm soát địa bàn, lực lượng quân sự bị 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Ban cán sự Gia - Kon, tháng 6/1950. 
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dàn mỏng, bị uy hiếp trên chiến trường Bắc Tây Nguyên. Về chính 
trị, địch tiếp tục theo đuổi chính sách “dùng người Việt đánh 
người Việt”, tuyên truyền đề cao ngụy quyền bù nhìn Bảo Đại, bôi 
nhọ Việt Minh và những người tham gia kháng chiến, chia rẽ dân 
tộc. Chúng nêu khẩu hiệu mị dân “Tây Nguyên là đất của Hoàng 
gia”, “Lập một quốc gia trong một quốc gia”. Nhằm giảm bớt 
quân số ngụy quyền kiểm soát vùng chiếm đóng, phá cơ sở ta, 
địch xây dựng lại ổ vũ trang phản động, đồng thời tổ chức bọn 
lính kín, giúp tình báo săn nắm tình hình nội bộ ta và tăng cường 
bắt lính lập lực lượng cơ động sơn chiến, ra sức dồn dân, chiêu an 
hòng tách dân ra khỏi cán bộ, bộ đội; cô lập các đội công tác gây 
cơ sở, lập lại những tổ chức quần chúng theo địch nhằm lôi kéo 
những người nhẹ dạ, chia rẽ nội bộ nhân dân. 

Ở các khu trong tỉnh, địch tập trung xây dựng các ổ vũ trang 
xung quanh thị xã Kon Tum, các đồn Đăk Glei, Đăk Tô, Kon 
Plông, chúng lập được ổ vũ trang vùng giáp ranh miền Trung như 
Đăk Rong, Đăk Ring... gây không ít khó khăn trong việc chuyển 
quân hành lang Đông - Tây Kon Plông của ta.  

Để kiểm soát chặt vùng Bắc Tây Nguyên và “phản ứng 
nhanh” đối phó với hoạt động của ta, tháng 3/1951, địch lập Quân 
khu Tây Nguyên thuộc Bộ Tư lệnh quân viễn chinh Pháp ở Đông 
Dương, lập Tiểu khu Kon Tum. Tướng Lơ Cốc (Le Koch) được cử 
đứng đầu Bộ chỉ huy quân sự Tây Nguyên, là đại diện của Cao ủy 
Pháp bên cạnh Bảo Đại. 

Lực lượng quân xâm lược ở Tây Nguyên được chúng tăng 
cường nhằm giành thế chủ động theo kế hoạch của Đờlát 
Đờtátxinhi, quân số của địch ở Gia - Kon từ 2.491 tên1, năm l950 
_______________ 

1. Toàn Tây Nguyên lúc này có: 7.292 tên, 5 GM (tiểu đoàn cơ động) có 
2.400 tên, Đội VLB (đội biệt kích xuyên sơn) có 272 tên. Năm 1951 địch lập 
xong sư đoàn bộ binh sơn chiến, gồm bảy tiểu đoàn với 4.720 tên do sĩ quan, 
binh lính Pháp làm nòng cốt. 
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tăng lên 4.324 tên. Riêng tỉnh Kon Tum, Pháp lập phân khu tự trị 
(Sous - secteur autonome) trực thuộc quân khu (Zone militaire) có 
2.280 tên, trong đó ở Đăk Glei địch đóng 367 tên, Đăk Tô 750 tên, 
Kon Plông 400 tên, thị xã Kon Tum 763 tên. Ở Khu 1 (Đăk Glei), 
địch dùng nhiều thủ đoạn thâm độc nhằm chia rẽ nhân dân, phát 
triển các ổ nhóm GURO bằng cách thả lính ngụy về làng, giả làm 
ăn sinh sống, nhưng thực chất làm mật thám cho Pháp lùng sục, 
rình mò nắm tình hình kháng chiến. Sáu tháng đầu năm 1951, ở 
phía bắc tỉnh, địch thả 40 lính người dân tộc thiểu số về làng, 
mang theo súng, hàng xa xỉ phẩm và thuốc chữa bệnh để mua 
chuộc nhân dân. Do ta phát hiện đấu tranh, giáo dục đã có bảy 
lính tự nguyện nộp súng và hàng hóa.  

Về kinh tế, địch tiếp tục đẩy mạnh vơ vét nhằm tiếp tế tại chỗ, 
phục vụ nhu cầu chiến tranh và phá kinh tế ta. Chúng tăng mức 
thu thuế một người từ 3 đến 30kg lúa, một bếp (nhà nhiều hộ) thu 
từ 10 đến 20 thùng lúa, mở các cuộc càn quét, lùng sục vào vùng 
căn cứ du kích của ta phá kinh tế, đốt cướp kho tàng. Ở Khu 2 
(Đăk Tô), địch hai lần bất ngờ càn sâu vào vùng ta, đốt kho tàng 
gây thiệt hại trên 100.000 đồng.  

So với năm 1950, địch mở rộng mọi hoạt động chống phá ta, 
nhưng nhìn chung “chúng nặng về hoạt động chiến tranh tâm lý 
chiến, dè dặt trong hoạt động vũ trang, phát triển các ổ vũ trang 
để phá cơ sở du kích chiến tranh của ta”1. Tuy nhiên hoạt động 
chiêu an, vũ trang, dồn dân, khủng bố của địch ngày càng lộ rõ bộ 
mặt lừa phỉnh của bọn thực dân xâm lược và tay sai, bị nhân dân 
các dân tộc căm phẫn, tẩy chay.  

Tháng 02/1951, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II thành công 
tốt đẹp, khẳng định sự lớn mạnh của Đảng và sự nghiệp kháng 
chiến của nhân dân ta. Nghị quyết Đại hội vạch ra nhiệm vụ chủ 

_______________ 

1. Báo cáo sơ kết tình hình chung các mặt trong năm 1951 của Ban cán 
sự Gia - Kon, tr.2. 



172  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM, TẬP I (1930-1975) 

 
yếu của cách mạng Việt Nam là tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược, 
đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành độc lập, thống nhất hoàn toàn. 
Tiếp đó trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 
nhất (tháng 3/1951), lần thứ hai (tháng 9/1951) khóa II đã chỉ rõ thế 
suy yếu của thực dân Pháp là không đủ sức chống kháng chiến và 
đề ra những nhiệm vụ cụ thể của các liên khu nhằm phát triển 
chiến tranh du kích vùng tạm chiếm và vùng du kích. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên khu V lần thứ II (tháng 7/1951) 
đã nhấn mạnh nhiệm vụ công tác vùng bị địch chiếm là “tích cực 
tranh thủ nhân dân, dựa dân, kiên trì xây dựng cơ sở, tạo điều 
kiện phát triển chiến tranh du kích, phá chính sách bình định của 
giặc”. Về công tác xây dựng Đảng, Đại hội đặt ra phải: “gắn chặt 
với quần chúng để củng cố Đảng”. 

Trên chiến trường tỉnh Kon Tum, phong trào nhân dân du 
kích chiến tranh được đẩy mạnh đều khắp. Mở đầu bằng những 
hoạt động phối hợp phá GURO của bộ đội chủ lực và bộ đội địa 
phương ở làng Đăk Chan (Đăk Ven), Tu Thó (tháng 01/1951), làm 
bị thương một số lính GURO, giáo dục nhiều tề nộp súng, gây 
thanh thế trong nhân dân, hỗ trợ các đội vũ trang tuyên truyền 
gây cơ sở. Sau những cố gắng trong hoạt động càn quét, lùng sục 
ở làng Soáp Dùi, xã Đoàn không kết quả, bị ta đánh trả và gây 
nhiều thiệt hại, địch phải rút tiếp các đồn Kon Ring, Đăk Ven, Đăk 
Pét. Ở phía Nam Kon Plông, xã Đăk Rông ta phá thành công ổ vũ 
trang, thu 26 khẩu súng, củng cố cơ sở vùng giáp ranh với hai tỉnh 
Quảng Ngãi - Bình Định.  

Tháng 8/1951, Liên khu ủy V, Bộ Tư lệnh Quân khu V chủ 
trương mở chiến dịch Hè Bắc Tây Nguyên (hướng chính là tỉnh 
Kon Tum). Mục đích hoạt động quân sự Hè là nhằm hỗ trợ phong 
trào nhân dân du kích chiến tranh ở các tỉnh Tây Nguyên, mở 
rộng căn cứ địa miền Tây vùng tự do Nam - Ngãi, thử nghiệm 
chiến thuật đánh công kiên (diệt đồn kiên cố). Mặt khác, mở chiến 
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dịch Hè nhằm bồi dưỡng sức ta, tiêu diệt một bộ phận sinh lực 
địch, cắt cơ sở tiếp tế của bọn phiến loạn Chí Xẻng ở vùng Sơn Hà, 
đồng thời kiểm tra kết quả rèn cán, chỉnh quân của lực lượng vũ 
trang ta.  

Hướng tiến công chính là đồn Kon Plông, quân ta tập trung 
gồm các đội du kích, bộ đội địa phương phối hợp với hai trung 
đoàn chủ lực là 108, 803; hướng nghi binh là Bắc Quảng Nam và 
An Khê. Phương thức tác chiến là công đồn, diệt viện. Địch tăng 
cường cứ điểm Kon Plông (tại làng Vi Glơng, xã Hiếu1, huyện Kon 
Plông) thành tiểu khu với 200 quân, phần lớn là lính Âu - Phi. 

Lúc 4 giờ 30 phút ngày 06/8/1951, lực lượng du kích và Trung 
đoàn 108 nổ súng tiến công đồn Kon Plông. Sau tám giờ chiến 
đấu, ta làm chủ trận địa, diệt 90 tên (hai đại đội), thu 100 khẩu 
súng trường, 30 khẩu tiểu liên, 4 khẩu đại liên, 2 khẩu súng cối, 2 
khẩu súng badôca, trên 100.000 viên đạn các loại, 18 khẩu súng 
FM và nhiều chiến lợi phẩm đủ trang bị cho một tiểu đoàn thành 
lập mới của ta. Phát huy thế tiến công quân sự, ngày 14/8/1951, có 
sự trợ lực của Trung đoàn 803 quân dân ta diệt đồn Kon Praih, 
ngày 15/8/1951 tiến công tiêu diệt đồn Kon Pồng, cách Kon Plông 
8km về phía Nam, quân địch ở Konklung, Kon Mơ Ha tháo chạy. 

Với thắng lợi chiến dịch Hè Kon Tum 1951, quân và dân ta đã 
đạt được mục tiêu quân sự là tiêu diệt địch, bồi dưỡng sức ta, 
tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện chiến thuật cho cán bộ, quân, 
dân..., tăng không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân nhất 
là đồng bào các dân tộc vùng địch hậu. Tổng kết hoạt động Hè ở 
tỉnh Kon Tum, Bộ Tư lệnh Liên khu V nhận định: Chiến thắng 
Kon Plông ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị liên khu, từ 
vùng tạm chiếm đến vùng tự do, đặc biệt đối với công tác xây 
dựng cơ sở Bắc Tây Nguyên, củng cố căn cứ địa miền Tây. Đối 

_______________ 

1. Tên cũ là xã Mang La.



174  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM, TẬP I (1930-1975) 

với địch đây là đòn giáng mạnh vào âm mưu củng cố Tây 
Nguyên, phát triển GURO và lợi dụng vụ phiến loạn Sơn Hà 
đánh hậu phương ta. “Trận Kon Plông đã gây được không khí 
hăng hái trong nhân dân sau hơn một năm yên lặng... vì thực tế ở 
Liên khu V, từ trước đến nay chưa có trận nào như vậy”1. 

Phối hợp chặt chẽ cùng bộ đội chủ lực trong thời gian trước và 
sau chiến dịch, nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ của Liên khu ủy và 
Ban cán sự tỉnh, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh đã đẩy 
mạnh các hoạt động kháng chiến lên một bước mới, tiến công địch 
toàn diện.  

Ở Khu 3, huyện Kon Plông, lực lượng vũ trang huyện phối 
hợp với trinh sát Trung đoàn 108 trước chiến dịch, đã tiến hành 
khống chế tề, điệp ở địa bàn ta trú quân, bảo đảm an toàn, bí mật 
đến giờ nổ súng. Do ta làm tốt công tác vận động nên quần chúng 
đóng góp lương thực, thực phẩm, giúp bộ đội, giải quyết được 
nhu cầu lớn và tiếp tế tại chỗ vào lúc cao điểm của chiến dịch.  

Tại Khu 1 (Đăk Glei) và Khu 2 (Đăk Tô), bộ đội địa phương 
phối hợp với bộ đội chủ lực, các đội công tác, vũ trang tuyên 
truyền đẩy mạnh các hoạt động, tiến công địch ở khu vực Đăk 
Glei, Đăk Tô, kết hợp xây dựng, củng cố cơ sở, chính quyền cách 
mạng ở làng, xã, giải tán các ổ vũ trang, tiến hành diệt tề, trừ gian. 
Riêng vùng Đăk Glei, ta xây dựng được cơ sở trong gần 100 làng 
giáp Quảng Nam. Bộ đội địa phương, du kích đánh giao thông, 
vây đồn, bắn tỉa, buộc quân Pháp có lúc phải dùng máy bay tiếp tế 
cho đồn Đăk Bung, Đăk Pét. Vùng phía Đông Nam Đăk Tô, thị xã 
Kon Tum, Kon Plông ta xây dựng chính quyền cách mạng thêm ở 
23 làng, cán bộ chính quyền có uy tín trong quần chúng, có khả 
năng tổ chức vận động nhân dân kháng chiến. Cuối năm 1951, ta 

_______________ 

1. Báo cáo của đồng chí Nguyễn Chánh, Bí thư Liên khu ủy V, gửi
Trung ương Đảng ngày 07/8/1951. 
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kiểm soát được 85.000/340.000 dân trong toàn tỉnh. Các đơn vị bộ 
đội địa phương Khu 1 và Khu 2, Đội vũ trang tuyên truyền 108 
(phía tây đường 14), Đội vũ trang tuyên truyền 109 (phía đông 
đường 14) liên lạc, phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trong các 
hoạt động xây dựng cơ sở; tổ chức nhân dân kháng chiến; chống 
địch càn quét, cướp phá vùng du kích và căn cứ du kích. Ta tiếp 
tục giữ vững liên lạc với lực lượng kháng chiến của bạn ở Hạ Lào 
(Áttapư) và phối hợp với bộ đội tình nguyện Việt Nam ở đây, tiến 
công địch trên chiến trường ngã ba Đông Dương.  

Từ ngày 10 đến 14/9/1951, Ban cán sự Đảng tỉnh tổ chức Hội 
nghị lần thứ 3. Về âm mưu của địch ở Bắc Tây Nguyên, Hội nghị 
nhận định: nói chung không có sự thay đổi lớn, vẫn là củng cố và 
xây dựng Bắc Tây Nguyên thành căn cứ địa an toàn giáp liền 
Đông Campuchia và Hạ Lào với vùng tự do Liên khu V; về chính 
sách vẫn là chính sách cũ: phát triển ngụy; lùng bố1, dồn dân; đề 
cao ngụy quyền, phát triển gián điệp; phá kinh tế ta, thực hiện 
tiếp tế tại chỗ. Nhưng địch sử dụng nhiều biện pháp tinh vi xảo 
quyệt hơn, theo đuổi kế hoạch khôi phục các ổ vũ trang ở Kon 
Plông, Mô Bành..., càn quét sâu vào vùng du kích, gây ly gián, 
ráo riết lập hành lang Đông -  Tây và tiếp tục xây dựng, củng cố 
ngụy quyền và ngụy quân. Hội nghị cũng chỉ ra những thuận lợi 
của ta lúc này là cơ sở phát triển tương đối đều khắp chiến 
trường lên phía tây đường 14, nối qua tới Đông Bắc Campuchia, 
Hạ Lào và Nam Tây Nguyên. Đồng thời cũng chỉ ra những khó 
khăn mà từ đầu kháng chiến đến nay còn vướng mắc. Đó là cơ sở 
phát triển, nhưng không có điều kiện củng cố thường xuyên, 
nhất là những nơi xung yếu như phía tây đường 14. Các đội vũ 
trang tuyên truyền, dân quân du kích thiếu súng đạn, lương 
thực, thuốc chữa bệnh, quân số hao hụt do phải trụ bám lâu 

_______________ 

1. Lùng sục, khủng bố. 
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ngày. Việc đóng góp, tiếp tế chưa đáp ứng nhu cầu của lực lượng 
tại chỗ, nên sức hoạt động bộ đội địa phương, dân quân du kích 
chưa được nâng cao, trong một bộ phận cán bộ, bộ đội còn xem 
nhẹ công tác vận động quần chúng, thiếu tin tưởng vào khả năng 
của đồng bào các dân tộc. Những khó khăn và khuyết điểm này 
đã làm hạn chế việc huy động toàn bộ khả năng tinh thần và vật 
chất của nhân dân vào sự nghiệp kháng chiến. 

Trên cơ sở đánh giá tình hình chung trên chiến trường, Hội 
nghị Ban cán sự tỉnh (tháng 9/1951) chủ trương: Ra sức động viên 
mọi khả năng của nhân dân vào việc củng cố và phát triển cơ sở, 
đẩy mạnh du kích chiến tranh, phá âm mưu củng cố Tây Nguyên 
của địch nhằm trọng tâm là củng cố”1. Để bảo đảm thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ trên, Nghị quyết đề ra 5 công tác trọng tâm: 

+ Tiến hành bảo vệ mùa màng và thu hoạch sắp tới, thực hiện 
tiếp tế tại chỗ cho lực lượng hậu bị và bộ đội chủ lực. 

+ Tổ chức biên chế, mở rộng thành phần dân tộc, thu hẹp 
thành phần người Kinh. 

+ Phát triển mạnh mẽ lực lượng hậu bị, xây dựng các đại đội 
tăng cường. 

+ Củng cố và mở rộng căn cứ địa, khuếch trương kết quả 
thắng lợi mùa hè và chuẩn bị hoạt động Đông Xuân. 

+ Ngụy vận liên tục và mạnh mẽ.  
Chủ trương phát triển mạnh mẽ lực lượng hậu bị, củng cố và 

mở rộng căn cứ địa, phát huy ảnh hưởng chiến thắng quân sự 
của Hội nghị tháng 9/1951 thể hiện sự nhạy bén trong chỉ đạo 
kháng chiến của Ban cán sự tỉnh, tạo điều kiện để khắc phục 
nhanh chóng những khó khăn, khuyết điểm, phát huy những 
thuận lợi góp phần chuyển phong trào lên bước mới cao hơn. 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Ban cán sự tỉnh Gia - Kon lần thứ 3, tháng 
9/1951, tr.6. 
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Đi đôi với nỗ lực quân sự, vận động quần chúng xây dựng cơ 
sở, trên lĩnh vực tăng gia sản xuất, xây dựng kinh tế kháng chiến, 
ta cũng đạt được những thành tích lớn. Mùa rẫy năm 1950, 1951, 
diện tích sản xuất cây lương thực tăng 50% so với những năm 
trước. Tại vùng du kích, vùng giáp ranh, diện tích trồng hoa màu 
đều tăng. Toàn tỉnh dấy lên phong trào thi đua làm rẫy kháng 
chiến, đưa cây sắn gòn lên trồng ở nhiều nơi, giải quyết nhu cầu 
lương thực tại chỗ. Từ cuộc vận động này, trong quá trình sản 
xuất, cây sắn gòn dần dần được xác định là một trong những cây 
lương thực quan trọng trong cơ cấu cây trồng ở Bắc Tây Nguyên. 
Hai năm 1950, 1951, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã bán cho 
cách mạng hơn 200 tấn lúa. Trong năm 1951, ta khắc phục khó 
khăn về ngân sách và nhân công vận chuyển, đã đưa lên hàng 
trăm tấn hàng, giải quyết những nhu cầu thiết yếu cho dân. Riêng 
các huyện phía bắc, đã tiếp tế cho Đăk Glei: 40 tấn muối, 10.000 
nông cụ; Đăk Tô: 20 tấn muối, 10.000 nông cụ; Kon Plông: 50 tấn 
muối, 10.000 nông cụ. Tuy vậy, Ban cán sự tỉnh cũng đánh giá về 
kinh tế kháng chiến, ta chưa theo kịp yêu cầu chiến trường, đời 
sống nhân dân, nhất là trong vùng căn cứ, vùng tranh chấp giữa 
địch và ta chưa được cải thiện bao nhiêu.  

Việc đào tạo cán bộ cũng đạt được những tiến bộ so với thời 
kỳ đầu kháng chiến. Từ khi sáp nhập, mỗi năm tỉnh Gia - Kon đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, văn hóa, năng lực chỉ 
đạo thực tiễn cho gần 200 cán bộ quân, dân, chính, đảng. Riêng 
năm 1951, các trường đào tạo cán bộ đảng của tỉnh đã bồi dưỡng, 
đào tạo đưa về công tác cơ sở gần 100 cán bộ, chủ yếu người địa 
phương. Đây là nguồn cán bộ đảng, chính quyền quan trọng thực 
hiện sự chuyển hướng của Đảng trong thời kỳ mới ở cơ sở. Lúc 
này ở cấp xã đã có từ 2 đến 5 cán bộ thoát ly, bán thoát ly. Trường 
tiểu học vùng phía bắc tỉnh đặt tại Tây Quảng Nam (Trà My) 
thường xuyên đón và bổ túc văn hóa cho cán bộ, học sinh vùng 
dân tộc đến học. 
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Sau chiến dịch Hè năm 1951, địch tăng cường bố phòng ở tỉnh 

Kon Tum; thiết quân luật trong thị xã. Chúng mở những trận càn 
nhỏ xung quanh thị xã Kon Tum, phục kích, đánh phá tuyến hành 
lang tiếp tế Đông - Tây, từ Mộ Đức, Ba Tơ (Quảng Ngãi) lên tỉnh 
Kon Tum. 

Năm l951, quân, dân các dân tộc ở tỉnh Kon Tum đã giành 
được thắng lợi trên các mặt của công cuộc kháng chiến. Ta chủ 
động củng cố và mở rộng căn cứ du kích, đẩy mạnh phong trào 
du kích chiến tranh lên trình độ mới cao hơn, tiêu hao sinh lực 
địch, chống phá một cách tích cực và bẻ gãy các âm mưu dồn dân, 
vũ trang, phát triển gián điệp của địch. 

Mặc dù phong trào kháng chiến có chuyển biến, lực lượng ta 
lớn mạnh hơn trước, nhưng so sánh lực lượng trên chiến trường 
Bắc Tây Nguyên, ta vẫn còn yếu hơn địch về phương diện quân 
sự, việc bao vây phá kinh tế địch chưa làm được mấy, địch còn lợi 
dụng được nhân công vùng bị chiếm (bóc lột nhân công, bắt lính). 
“Ta chưa xây dựng được cơ sở trong các đô thị nhất là thị xã Kon 
Tum và trong các đồn điền quan trọng của địch, suốt dọc đường 
14, ta chỉ có một số cơ sở non yếu”1. 

Do yêu cầu phát triển phong trào kháng chiến, xây dựng căn 
cứ chiến lược, tháng 10/1951, Liên khu ủy V quyết định thành lập 
“Mặt trận Miền Tây” (còn gọi là Mặt trận 30) phạm vi gồm đại bộ 
phận tỉnh Kon Tum (cũ) và 4 huyện miền tây tỉnh Quảng Ngãi là 
Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà. Ban Cán sự Đảng được chỉ 
định gồm đồng chí Trương Quang Tuân (Vũ)2, Liên khu ủy viên, 

_______________ 

1. Báo cáo sơ kết tình hình chung các mặt trong năm 1951 của Ban cán 
sự tỉnh Gia - Kon, tr.1. 

2. Từ tháng 8/1951, đồng chí Trương Quang Tuân, Liên khu ủy viên 
được phân công về thay đồng chí Trịnh Huy Quang, làm Bí thư Ban Cán sự 
Đảng tỉnh Gia - Kon, kiêm Chính ủy E120. 
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làm Bí thư Ban Cán sự Đảng kiêm Chính ủy Mặt trận Miền Tây 
và các đồng chí ủy viên: Dương Thành Đạt (Toàn), Nguyễn 
Thuận (Văn), Nguyễn Liên (Tài) và 5 đồng chí cán sự ủy viên 
khác trực tiếp ở huyện và chỉ huy lực lượng vũ trang miền Tây1. 
Sau khi thành lập, Ban Cán sự Mặt trận Miền Tây đã tiến hành 
sắp xếp tổ chức đảng để phù hợp với sự chỉ đạo thống nhất trên 
địa bàn. Theo đó, các Ban Cán sự Đảng của các huyện (khu, phân 
khu) thuộc tỉnh Kon Tum và Huyện ủy của 4 huyện miền tây 
tỉnh Quảng Ngãi được đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Cán sự Mặt 
trận Miền Tây. Mặt trận Miền Tây lúc bấy giờ thống nhất các cơ 
quan đảng, chính quyền, quân sự và dân vận thành một hình 
thức tổ chức của quân đội. Mọi hoạt động, kỷ luật, trang bị, cấp 
dưỡng... đều theo chế độ quân đội. Cơ quan lãnh đạo toàn diện 
là Ban Cán sự đảng và Ban chỉ huy miền Tây đảm nhận nhiệm vụ 
chỉ huy chiến đấu, chỉ đạo công tác quản lý lực lượng vũ trang 
địa phương. Lúc bấy giờ, Mặt trận Miền Tây không thành lập các 
cơ quan chính quyền, Mặt trận Liên Việt và các đoàn thể quần 
chúng, mà các bộ máy phục vụ cho lãnh đạo và chỉ huy được tổ 
chức thành 4 cơ quan giúp việc gồm: tham mưu, chính trị, hậu 
cần và văn phòng Ban Cán sự. Trong khi tổ chức bộ máy cấp tỉnh 
của Mặt trận Miền Tây như vậy thì ở cấp huyện và cơ sở trong 
vùng tự do, vùng căn cứ du kích vẫn được tổ chức đầy đủ các bộ 
máy chính quyền, Mặt trận Liên Việt, đoàn thể, quân đội và công 
an. Vì vậy, Ban Cán sự và Ban chỉ huy là cơ quan lãnh đạo toàn 
diện công tác chính quyền, quân sự và công tác đảng. 

* 
*         * 

Sau khi thành lập chính quyền, do yêu cầu phát triển của cách 
mạng, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên địa bàn 

_______________ 

1. Theo hồi ký của đồng chí Nguyễn Phùng (Tập), tr.193. 
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tỉnh; được sự thống nhất của Xứ ủy Trung Kỳ, đầu tháng 02/1946, 
Tỉnh ủy lâm thời Kon Tum được thành lập. Sau khi thành lập, 
Tỉnh ủy lâm thời đã tập trung lãnh đạo mọi mặt hoạt động trên 
địa bàn tỉnh, nhất là khẩn trương củng cố, tăng cường xây dựng 
chính quyền các cấp, xúc tiến thành lập các đoàn thể từ tỉnh đến 
cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho 
quần chúng…; đặc biệt là đã lãnh đạo thành công việc tổ chức 
cuộc Tổng tuyển cử trên địa bàn tỉnh để bầu ra các đại biểu Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ đầu tiên. Trong thời kỳ 
này, tổ chức bộ máy của Tỉnh ủy cũng được củng cố, tăng cường, 
từng bước đi vào hoạt động có trọng tâm, trọng điểm.  

Tuy nhiên, sau gần một năm hoạt động, thực dân Pháp tái 
chiếm tỉnh Kon Tum, các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền 
phân tán về các vùng đồng bằng, lực lượng của ta rút khỏi Bắc Tây 
Nguyên, phong trào cách mạng trong tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. 
Lúc đó, Xứ ủy Trung Kỳ đã chú ý, quan tâm chỉ đạo công tác gây 
dựng cơ sở vùng địch hậu. Ở Kon Tum đã thành lập được hai đội 
vũ trang, tổ chức tuyên truyền khôi phục cơ sở chính trị, chính 
quyền cơ sở, xây dựng căn cứ cách mạng; phối hợp với lực lượng 
chủ lực để kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Dưới sự chỉ đạo của Phân ban quốc dân thiểu số miền Nam 
Trung Bộ, chính quyền cách mạng ở vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số được xây dựng và phát triển ngày càng vững chắc; Ủy 
ban chỉ huy khu Đông (Kon Plông) và khu Bắc (Đăk Glei) được 
thành lập. Đầu năm 1948, Khu ủy 15 quyết định thành lập Ban 
Cán sự Đảng tỉnh; sau đó, thành lập Ủy ban Kháng chiến Hành 
chính tỉnh. Từ đó, công tác lãnh đạo của Đảng ở tỉnh bước sang 
một thời kỳ mới, đó là tập trung lãnh đạo xây dựng, phát triển 
tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp, bảo đảm hoạt 
động thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức sản xuất, phát triển 
mặt kinh tế, xây dựng căn cứ chiến lược, xây dựng lực lượng, 
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đẩy mạnh chiến tranh du kích, chống âm mưu dồn dân của 
địch; phối hợp với quân chủ lực để đánh địch. 

Đến tháng 10/1951, Liên khu ủy V quyết định thành lập Mặt 
trận Miền Tây, thống nhất các cơ quan đảng, chính quyền, quân sự 
và dân vận thành một hình thức tổ chức của quân đội. Từ đây, 
tỉnh Kon Tum có sự chỉ đạo của Mặt trận Miền Tây, chuẩn bị mọi 
điều kiện để đưa cuộc kháng chiến sang thời kỳ mới đánh bại thực 
dân Pháp xâm lược. 



Chương III 

TĂNG CƯỜNG LỰC LƯỢNG,  
ĐẨY MẠNH TIẾN CÔNG ĐỊCH,  

GIẢI PHÓNG TOÀN TỈNH (1952-1954) 

I. XÂY DỰNG VÙNG CĂN CỨ, MỞ RỘNG CƠ SỞ  
TRONG VÙNG ĐỊCH KIỂM SOÁT 

Mặc dù bị thất bại nặng nề trong năm 1951 ở khắp các chiến 
trường trong cả nước và ở Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên, 
nhưng thực dân Pháp vẫn ngoan cố, theo đuổi mục đích chiến 
tranh xâm lược Đông Dương. 

Ở Bắc Tây Nguyên, địch vẫn tiếp tục thực hiện chính sách 
“dùng người Việt đánh người Việt” nhưng với thủ đoạn xảo quyệt 
và thâm độc hơn là chia rẽ các dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết 
toàn dân, mua chuộc quần chúng, phát triển GURO, tề, điệp, dồn 
dân, khủng bố đối với vùng du kích và căn cứ du kích. Phương 
châm của địch là “ăn chắc, lấn dần”. 

Về quân sự, địch tập trung những đội quân ứng chiến nhỏ ở 
các tiểu khu Plei Ku, Kon Tum và các đội biệt kích xuyên sơn đánh 
phá vùng căn cứ du kích, hành lang, kho tàng, uy hiếp tinh thần 
quần chúng; tung những toán Commăngđô từ năm đến bảy tên 
xâm nhập vùng căn cứ, nhất là vùng du kích mới chuyển lên để 
nắm tình hình, bắt cán bộ, đánh phá cơ sở. Tướng ĐơLăngơ thay 
tướng Le Koch (Lơ Cốc) chỉ huy lực lượng quân sự ở Tây Nguyên 
lập lại tiểu đoàn ngụy quân nhằm tăng cường sức cơ động cho 
quân ngụy, chống chiến tranh du kích đang phát triển mạnh khắp 
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chiến trường ở Kon Tum, đồng thời ra sức vơ vét, cướp bóc tài sản 
lương thực của nhân dân vùng bị chiếm để tiếp tế tại chỗ, dự trữ 
cho chúng. 

Về chính trị, địch tăng cường tuyên truyền nói xấu Việt Minh, 
nói xấu Chính phủ Hồ Chí Minh, đề cao Bảo Đại, một mặt, nhằm 
che đậy cho hành động xâm lược của thực dân Pháp; mặt khác, 
hòng lừa dối những người ít hiểu biết tình hình trong vùng tạm bị 
chiếm và vùng giáp ranh. Chúng dùng phim ảnh, hàng viện trợ 
tuyên truyền sức mạnh Mỹ, nói xấu các nước Liên Xô, Trung Quốc 
đang ủng hộ sự nghiệp kháng chiến của nhân dân ta; tổ chức gián 
điệp chui vào hàng ngũ kháng chiến, luồn sâu vào hệ thống cơ sở 
của ta để chống phá, chia rẽ cán bộ, nhân dân, làm suy yếu lực 
lượng kháng chiến. 

Lợi dụng địa bàn có nhiều đồng bào theo đạo Thiên Chúa, 
thực dân Pháp thông qua những linh mục đội lốt tổ chức rao 
giảng, câu móc, kích động, nói xấu kháng chiến, chống lại chính 
quyền mới xây dựng của ta. Những sai sót, sơ hở trong việc thực 
hiện chính sách dân tộc như vụ Sơn Hà, được địch lợi dụng triệt 
để nhằm gây chia rẽ giữa nhân dân với chính quyền, bộ đội, bôi 
nhọ Đảng, lãnh tụ và người kháng chiến. 

Dưới sự lãnh đạo của Liên khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu V, 
sau khi thành lập Mặt trận Miền Tây (Mặt trận 30), ta đã nhanh 
chóng sắp xếp lực lượng, tăng cường cán bộ, ổn định tổ chức, 
thống nhất chỉ đạo trên địa bàn. Các Ban Cán sự Đảng huyện 
thuộc tỉnh Kon Tum, các huyện ủy của bốn huyện miền núi 
Quảng Ngãi, các ngành quân, dân, chính, Đảng các cấp thống nhất 
dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự và Ban chỉ huy Mặt trận Miền Tây. 
Ban Cán sự Đảng gồm các đồng chí: Trương Quang Tuân, Dương 
Thành Đạt, Nguyễn Thuận (Văn), Nguyễn Liên… do đồng chí 
Trương Quang Tuân, Liên khu ủy viên làm Bí thư kiêm Chính ủy 
và Tư lệnh trưởng Mặt trận, đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động 
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xây dựng và phát triển lực lượng, đấu tranh chống phá âm mưu 
và hành động của địch, đẩy mạnh việc củng cố, xây dựng căn cứ 
địa nhằm đưa phong trào cách mạng địa phương tiến lên một 
bước mới. 

Tháng 3/1952, Bộ Tư lệnh Liên khu V ra huấn lệnh cho lực 
lượng vũ trang Miền Tây: Ra sức xây dựng vùng du kích, tiếp 
tục truy quét tàn quân địch ở Sơn Hà, sẵn sàng ứng phó khi 
địch đánh xuống tây Quảng Ngãi; kiên trì vận động các ổ vũ 
trang vùng Đông Bắc; xây dựng, củng cố cơ sở vùng tạm chiếm, 
chú trọng phía đông đường 14; chuẩn bị chiến trường hàng rào 
cứ điểm, tiêu diệt địch, bồi dưỡng sức ta…; nắm vững phương 
châm dân vận, ngụy vận, chiến tranh du kích, lấy dân vận làm 
chính. Bộ Tư lệnh Liên khu V còn nêu phương hướng công tác 
cho bốn huyện miền tây Quảng Ngãi và ba nhiệm vụ cụ thể cho 
Mặt trận 30. Bộ Tư lệnh Liên khu V đã chia địa bàn Mặt trận 30 
thành ba khu: khu bắc gồm Đăk Glei và tây đường 14; khu đông 
gồm Đăk Ring, Đăk Tơ Bay, xã Hiếu, Măng Cành, Đăk Long, 
Kon Praih, thị xã Kon Tum; khu miền tây Quảng Ngãi gồm 
huyện Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng, Sơn Hà. Trên cơ sở địa bàn 
đã phân định, phân công các đoàn công tác đi xây dựng cơ sở 
cách mạng có sự phối hợp của lực lượng vũ trang địa phương 
và bộ đội chủ lực Liên khu V. Huấn lệnh cũng khẳng định Mặt 
trận Miền Tây là địa bàn chiến lược quan trọng, là chiến trường 
chính của Chiến dịch Xuân Hè 1952. 

Từ ngày 29/3 đến ngày 15/4/1952, Hội nghị cán bộ toàn tỉnh 
Gia - Kon được triệu tập. Sau khi xác định tình hình, Hội nghị đã 
đề ra phương châm “kiên trì vận động cách mạng, tích cực đẩy 
mạnh công tác củng cố cơ sở” và nhiệm vụ:  

+ Củng cố các hành lang, bàn đạp, chú ý vùng biên giới, mở 
rộng và bảo vệ các căn cứ du kích, xây dựng cơ sở trong vùng 
tạm chiếm. 



CHƯƠNG III: TĂNG CƯỜNG LỰC LƯỢNG, ĐẨY MẠNH...   185     

+ Ra sức ngụy vận, phá âm mưu vũ trang nhân dân, chống 
chính sách dồn dân của địch. 

+ Tích cực đấu tranh kinh tế với địch, xây dựng kinh tế ta. 
+ Tuyên truyền tổ chức giáo dục chính trị cho nhân dân, củng 

cố khối đoàn kết chiến đấu. 
+ Rèn luyện tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và bộ đội, then 

chốt là tư tưởng “trường kỳ gian khổ, tự lực cánh sinh, nhưng 
nhất định thắng lợi”, quan điểm dân tộc bình đẳng. 

Tháng 4/1952, như ta đã dự đoán, thực dân Pháp tập trung 
hơn 3.000 quân cơ động, gồm hai tiểu đoàn sơn chiến tinh nhuệ, 
một tiểu đoàn lính ngụy, một đại đội pháo, 400 phu tuyển từ 
Nam Bộ ra, có sự hộ tống của 700 tên phản động người Hrê, mở 
cuộc hành quân Latêrit (Latérite) đánh xuống vùng tự do Ba Tơ 
(Quảng Ngãi). Âm mưu của địch nhằm đánh phá vùng tự do, 
thăm dò lực lượng và phản ứng của bộ đội chủ lực ta, phát triển 
tề, điệp, cấy lại mầm phản động Sơn Hà. Trước tình hình đó, Bộ 
Tư lệnh Liên khu V tập trung Trung đoàn 108 và 803, phối hợp 
với lực lượng vũ trang Mặt trận 30, lực lượng du kích của Kon 
Plông, Ba Tơ chặn đánh quyết liệt, nhanh chóng bẻ gãy cuộc 
hành quân Latêrit của chúng. Từ ngày 08 đến 12/5/1952, bộ đội ta 
truy kích đánh bật địch ra khỏi vùng chiếm đóng ở Viôlăc, Kon 
Klung, đập tan cuộc hành quân Latêrit, giải phóng một vùng 
rộng lớn từ sông Re đến tây Kon Plông. Trong trận đấu này, 
quân dân Mặt trận Miền Tây và bộ đội chủ lực Liên khu V đã 
diệt và bắt sống 230 tên, bức hàng hơn 100 tên, thu 3 khẩu súng 
máy, 2 khẩu tiểu liên, 5 máy vô tuyến điện, gần 10.000 viên đạn.  

Sau chiến thắng của ta, bọn Chí Xẻng hoang mang, dao động, 
mất tin tưởng vào thực dân Pháp và bọn đầu sỏ. Ban Cán sự Mặt 
trận Miền Tây chỉ đạo tổ chức tuyên truyền kêu gọi, giải thích 
chính sách khoan hồng của Đảng và Chính phủ; vận động các gia 
đình Chí Xẻng gọi con em về quê làm ăn, về với nhân dân. Hàng 
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trăm người đã bỏ hàng ngũ giặc. Cuối tháng 6/1952 có hai nhóm, 
với 34 người mang súng về với dân làng. 

Âm mưu cấy lại mầm phản động phản động ở Sơn Hà bị dập 
tắt. Nhân dân phía tây Quảng Ngãi, phía đông tỉnh Kon Tum 
phấn khởi, tin tưởng cách mạng và bộ đội địa phương. Cán bộ và 
bộ đội công tác vũ trang tuyên truyền hoạt động tích cực, tranh 
thủ phát triển và củng cố cơ sở. Đội vũ trang tuyên truyền 108 đẩy 
mạnh xây dựng cơ sở ở Đăk Glei. Đội 107 xây dựng cơ sở vùng 
Kon Plông và một phần vùng Đăk Tô. Ở Đăk Glei, ta xây dựng 
được căn cứ du kích liên hoàn ở xã Pung Pang, xã Đoàn, Tân Túc, 
Đăk Min, Tung Pung, mạnh nhất là xã Xốp Dùi, Đăk Ngét. Ở Đăk 
Tô, mặc dù chưa tiến sâu vào bên trong để thâm nhập tuyên 
truyền, nhưng ta đã xây dựng được xã Đăk Tờbay và làng Mít, xã 
Đăk Nên thành làng kháng chiến.    

Ở khu vực thị xã, thị trấn và vùng đồng bào theo đạo Thiên 
Chúa, các đội vũ trang công tác đã khẩn trương củng cố cơ sở bàn 
đạp, phát triển cơ sở mới, kiên trì phát động quần chúng đấu 
tranh, vạch mặt bọn xấu lừa bịp, dụ dỗ giáo dân, tổ chức tề, điệp, 
GURO chống phá ta. Nhờ kiên trì vận động, thực hiện “ba cùng” 
với dân, dựa vào các đội công tác đã bám chặt vào vùng ven thị xã 
Kon Tum, ta nối lại được cơ sở bị mất, đứt liên lạc (như ông 
Huỳnh Đăng Én, Đặng Y, Lê Đại Uyên…), giáo dục chủ trương, 
chính sách của Đảng, tranh thủ quần chúng, nắm tình hình địch, 
vạch phương án bóc phá ổ vũ trang của địch. 

Từ cuối năm 1951, theo chủ trương của Liên khu ủy V và Bộ 
Tư lệnh Liên khu, các đội vũ trang tuyên truyền của các trung 
đoàn chủ lực hướng lên phía tây đường 14 phối hợp với tỉnh, tổ 
chức các đội xây dựng cơ sở vùng địch hậu. Phía tây nam và tây 
thị xã Kon Tum thuộc địa bàn xây dựng cơ sở của đội vũ trang 
tuyên truyền 110, có 60 đồng chí do Đào Đức Linh làm đội 
trưởng (sau nhập với Đội 102 thành Đoàn xây dựng cơ sở 112 tây 
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đường 14, bắc đường 19). Qua hơn hai năm hoạt động, đội đã 
xây dựng cơ sở ở nhiều làng phía tây đường 14 từ các làng Diek 
Nham, Tông Non, Lung Leng, O, Reh Tang, Grộp, Ken,… hướng 
lên Rơ Ma, Rơ Kơi, Măng Tôn, Đăk Mế (nay thuộc huyện Ngọc 
Hồi và Sa Thầy). Giữa năm 1952 đội bắt được liên lạc với lực 
lượng kháng chiến và bộ đội ta ở Áttapư (Lào) nhận tiếp tế lương 
thực, thuốc men.  

Cũng vào thời điểm giữa năm 1952, một bộ phận của Đội 110 
gồm 10 người, do đồng chí Lê Ngọc Điểm phụ trách xây dựng cơ 
sở ở vùng đồng ruộng phía tây nam thị xã Kon Tum (nay thuộc xã 
Đoàn Kết và Ia Chiêm), xây dựng cơ sở trong vùng đồng bào theo 
đạo Thiên Chúa, trong đó có một số linh mục và một số bà xơ gần 
khu điều trị bệnh phong ngày nay. 

Tại những làng được xây dựng các cơ sở vững, ta đã xây dựng 
được trưởng thôn, phó thôn, ban liên lạc và có từ 10 đến 15 dân 
quân sử dụng vũ khí tự tạo. Ta cũng nối được các cơ sở với lực 
lượng hoạt động nội thị thường xuyên ra vùng đồng ruộng phía 
xã Đoàn Kết và Ia Chiêm để báo cáo tình hình. 

Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng, được nhân dân 
ủng hộ, các đội công tác của tỉnh và của Mặt trận Miền Tây đã làm 
tốt công tác giáo dục, thuyết phục kết hợp với trấn áp bọn tề, điệp 
ngoan cố, vô hiệu hóa hai ổ vũ trang mạnh của địch ở vùng Kon 
Xâm Lũ (phía đông thị xã Kon Tum) và Kon Hơ Rinh (phía bắc thị 
xã Kon Tum), uy tín của cách mạng trong vùng đồng bào theo đạo 
Thiên Chúa ngày càng được nâng cao. 

Ta hoạt động mạnh, cơ sở phát triển rộng rãi, địch càng ra sức 
đối phó. Ở khu vực thị xã Kon Tum, địch củng cố cứ điểm, đề 
phòng hoạt động của ta; đồng thời đẩy mạnh phát triển GURO 
vùng Đăk Glei và phía tây đường 14. Nếu như năm 1948 địch mới 
tổ chức vũ trang được vài làng như Mô Pành, Tu Thó, thì đến 
tháng 9/1952, chúng đã phát triển ổ vũ trang rộng ra 3 xã là Măng 
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Cri (Măng Ri), xã Giằng, Hà Lăng. Tuy tình hình có khó khăn, địch 
ngày càng thực hiện nhiều âm mưu thâm độc, nhưng phong trào 
cách mạng của tỉnh không bị giảm mạnh. 

Trong nhân dân, việc lánh cư, di tản, tổ chức bố phòng, góp 
công vận tải được thực hiện ở nhiều nơi, song chưa đều. Những 
vùng gần địch, do bị kiểm soát thường xuyên nên sức chiến đấu 
của nhân dân còn kém. Tuy nhiên, trên tổng thể chiến trường, nhờ 
lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền gây dựng cơ sở, cùng với 
hoạt động quân sự của ta có nhiều tiến bộ, địch buộc phải bị động 
đối phó với sức tấn công của ta. 

Tháng 8/1952, hội nghị cán bộ toàn tỉnh Gia - Kon họp nhận 
định tình hình địch, ta trong toàn quân khu và bắc Tây Nguyên 
trong 6 tháng đầu năm 1952. Đối với bắc Tây Nguyên, địch vẫn 
thực hiện chính sách “lấy chiến tranh nuôi lấy chiến tranh”, “dùng 
người Việt trị người Việt”, gây kỳ thị chia rẽ, phá hoại khối đại 
đoàn kết dân tộc. Địch dồn dân tạo thành khu vực trống, phá hoại 
các cơ sở mới của ta ở đường 14, hòng tiến hành nắm dân để đối 
phó với ta, vừa chiêu an, dụ dỗ vừa dùng các hình thức quân sự 
để thị uy. Về kinh tế, chúng tăng cường cướp bóc, tăng xâu, thuế, 
sản xuất ở các đồn điền. Về phía ta, đã gây được cơ sở rộng trong 
vùng tạm chiếm nhưng còn non yếu, các cơ sở cũ tương đối khá 
đã vươn lên trạng thái tranh chấp, giằng co về chính trị với địch, 
nhưng thế địch còn mạnh hơn ta, nên ta phải chật vật trong việc 
duy trì và củng cố. Từ tình hình đó, hội nghị đề ra nhiệm vụ: 

+ Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân phát huy 
tinh thần tự lực cánh sinh, trường kỳ kháng chiến nhất định 
thắng lợi. 

+ Gấp rút cải thiện dân sinh. 
+ Lập làng chiến đấu, xây dựng dân quân du kích. 
+ Đẩy mạnh việc phòng gian phản gián. 
+ Củng cố chính quyền, tăng cường xây dựng Đảng. 
+ Lãnh đạo đấu tranh chống càn quét. 
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Về phía địch, sau thất bại của cuộc hành quân Latêrit, địch âm 
mưu trở lại hoạt động mạnh ở vùng Măng Đen hướng về Kon 
Tum, nhằm củng cố lực lượng người Hrê để chống lại phong trào 
cách mạng của ta. Lợi dụng chính sách khoan hồng của ta, địch 
đưa một số bọn trá hình về làng giả vờ quy phục để hoạt động; 
đồng thời đưa 200 loạn quân Chí Xẻng ở miền Tây Quảng Ngãi về 
Kon Tum và tổ chức thành 2 trạm ở Kon Plông, Đăk Glei để huấn 
luyện, tập trận với lính Phi, nhằm tiếp tục nuôi âm mưu gây lại cơ 
sở, tổ chức tấn công lại Sơn Hà, chống lại phong trào kháng chiến 
của ta. Cuối năm 1952, quân Pháp cho một trung đội biệt kích từ 
Măng Đen nhảy dù xuống Kon Từng (phía đường 19 tỉnh Gia Lai) 
để móc nối với bọn phản động địa phương. Kiên quyết tiêu diệt 
địch, huyện Kon Plông phối hợp cùng bộ đội địa phương Ba Tơ 
(Quảng Ngãi), An Lão (Bình Định) truy quét địch, diệt một số tên, 
đập tan âm mưu “lập hành lang” của chúng. Phát huy thắng lợi, 
huyện vận động nhân dân nổi dậy phá các ổ vũ trang của địch còn 
lại trong vùng. 

Năm 1952, ta và địch trong thế giằng co quyết liệt trên hướng 
Bắc Tây Nguyên nhằm phát triển lực lượng, củng cố địa bàn chiến 
lược. Về cơ bản lực lượng của địch còn đông, còn chiếm đóng các 
vùng đô thị và trục đường giao thông quan trọng. Nhưng thế của 
địch đang ngày càng bị suy yếu. Tinh thần ngụy quân, ngụy quyền 
sa sút. Đồng bào theo đạo Thiên Chúa, đồng bào các dân tộc trong 
vùng còn tạm thời bị địch chiếm ngày càng thấy rõ chân tướng của 
bọn thực dân xâm lược và tay sai bán nước, một lòng hướng về 
cách mạng, kháng chiến. 

Trong hai năm 1951-1952, ở hướng Mặt trận Miền Tây, ta đã 
thu được những thắng lợi quan trọng. Đảng bộ và chính quyền các 
cấp được củng cố; cơ sở và các tổ chức kháng chiến không ngừng 
phát triển vững mạnh. Hệ thống căn cứ du kích, vùng du kích 
được hình thành liên hoàn ở phía đông đường 14, bắt đầu từ vùng 
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du kích Đăk Glei, tiếp giáp Đăk Tô, Kon Plông, nối liền với An 
Khê, Đăk Bớt (Gia Lai)... 

Bước sang năm 1953, cục diện chiến tranh thay đổi, nghiêng 
hẳn về phía ta, bất lợi cho phía địch. 

Trên chiến trường cả nước, đầu năm 1952 địch bị thua đau ở 
Hòa Bình, cuối năm lại thất bại to ở Tây Bắc. Ở Kon Tum, ta làm 
chủ một vùng đất đai rộng 28.000km2 với hơn 25.000 dân được 
giải phóng hoàn toàn và giành quyền làm chủ, tiêu diệt một bộ 
phận sinh lực quan trọng của địch, gồm 6.029 tên, trong đó có 
1.200 lính Âu - Phi. 

Quân Pháp và bọn can thiệp Mỹ ngày càng bị động về quân 
sự, lún sâu vào vũng lầy cuộc chiến. Chúng không giải quyết nổi 
mâu thuẫn trong mấy năm qua là vừa phải tăng cường lực lượng 
giữ địa bàn, vừa phải tập trung lực lượng cơ động đối phó với 
chiến tranh du kích của ta  đang ngày càng phát triển. Ta đánh 
lớn, giải phóng nhiều đất đai. Tình hình rối ren về kinh tế, chính 
trị của nước Pháp và triển vọng đen tối của cuộc chiến tranh Đông 
Dương làm cho Chính phủ Pháp trong vòng tám năm (1945-1953) 
dựng lên đổ xuống nhiều lần (18 lần). 

Nhằm cứu vãn tình thế, tháng 5/1953, Chính phủ Pháp cử 
tướng Nava, Tổng Tham mưu trưởng khối quân sự Bắc Đại Tây 
Dương (NATO) sang Đông Dương làm Tổng chỉ huy quân đội 
viễn chinh Pháp. 

Nava đến Đông Dương với kế hoạch quân sự do chính y đề ra, 
tham vọng thay đổi tình thế quân sự có lợi cho Pháp trước khi kết 
thúc chiến tranh. Kế hoạch Nava có hai bước lớn: 

Bước 1: Trong Thu - Đông năm 1953 và Xuân 1954, giữ thế chiến 
lược phòng ngự ở phía bắc vĩ tuyến 18, trực tiếp đụng đầu với bộ đội 
chủ lực của ta; xây dựng lực lượng cơ động, tiến công quân sự ở phía 
nam vĩ tuyến 18, bình định và xóa bỏ vùng tự do Liên khu V. 

Bước 2: Từ mùa thu năm 1954, sau khi bình định xong miền 
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Nam (từ vĩ tuyến 18 trở vào), với lực lượng cơ động đã được xây 
dựng sẽ chuyển ra phía bắc Đông Dương, tiến công giành thắng 
lợi quân sự, buộc ta phải đàm phán hoặc bị chúng tiêu diệt. 

Mục tiêu chiến lược của kế hoạch Nava nhằm giành lại ưu thế 
quân sự, bình định Đông Dương trong vòng 18 tháng, chuẩn bị 
một giải pháp cho cuộc chiến tranh kéo dài gần một thập kỷ đã 
đẩy nước Pháp vào nguy cơ khủng hoảng xã hội trầm trọng. Kế 
hoạch Nava thực chất chỉ là một sản phẩm của sự bế tắc về chiến 
lược và đấy cũng là nỗ lực quân sự cuối cùng của thực dân Pháp 
và can thiệp Mỹ. Nhược điểm lớn nhất của kế hoạch Nava là sự 
chủ quan, đánh giá thấp khả năng chiến đấu trong thế trận chiến 
tranh nhân dân sâu rộng toàn diện, trong chiến thuật du kích 
chiến, vận động chiến linh hoạt của đối phương. 

Tại chiến trường Tây Nguyên, các tổ chức kháng chiến, 
phong trào chiến tranh nhân dân cũng lớn lên theo đà phát triển 
chung của cả nước, căn cứ kháng chiến của ta ngày càng mở 
rộng, hậu phương ngày càng vững mạnh. Địch bước đầu đi vào 
thế phòng ngự. 

Đầu năm 1953, trên hướng Gia Lai ta thắng lớn ở An Khê, đập 
tan tuyến phòng thủ vòng cung đông bắc An Khê gồm bốn vị trí: 
Tú Thủy, Cửu An, Thượng An, Eo Giáo, giải phóng hơn 1.000km2 
với gần 20.000 dân, bao gồm một vùng nông thôn rộng lớn từ 
đông tây sông Ba đến phía bắc Kon Plông, vùng Mặt trận 30. Sinh 
lực địch bị tiêu hao nặng, ta được tăng cường cả về trang bị vũ khí 
lẫn kinh nghiệm tổ chức chiến dịch trên địa bàn rộng lớn. 

Hướng Kon Tum, lực lượng vũ trang tại tỉnh và Miền Tây 
phối hợp với bộ đội chủ lực Liên khu V nghi binh kìm chế địch ở 
Măng Đen, Đăk Sút, Đăk Pét, phá một số ổ vũ trang, đẩy mạnh 
hoạt động du kích xung quanh các căn cứ điểm Măng Đen, Măng 
Bút. Địch không phát hiện được hướng tiến công chính của ta là ở 
An Khê nên đã tăng viện cho Kon Praih, Tà Bót, Măng Đen, Măng 
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Bút… Phối hợp trong hoạt động đông xuân, Ban chỉ huy Mặt trận 
Miền Tây chủ trương phát động quần chúng đấu tranh chống 
phản cách mạng, đưa nhiều tên tay sai đầu sỏ ra xét xử công khai. 

Cùng với đẩy mạnh hoạt động quân sự, để xây dựng vùng tự 
do và căn cứ du kích vững mạnh, đủ nhân, vật lực phục vụ cho 
kháng chiến, tiếp tục đưa khí thế cách mạng của quần chúng lên 
bước phát triển mới, đồng thời làm sáng tỏ chính sách của ta để 
tấn công phân hóa cao độ hàng ngũ địch, nâng cao lòng tin trong 
nhân dân, tạo thuận lợi cho sự phát triển cơ sở cách mạng ở vùng 
địch tạm chiếm, cuối năm 1952, Ban cán sự Miền Tây chủ trương 
đưa bọn phản động đầu sỏ đã bị bắt trong vụ phiến loạn ở Sơn Hà 
ra xét xử trước nhân dân.  

Đây là lần đầu tiên ta tổ chức phiên tòa xét xử bọn phản động 
cách mạng là người dân tộc thiểu số. Mọi công việc đều mới mẻ và 
hết sức phức tạp, nên trước khi đưa ra xét xử, Ban cán sự Miền 
Tây chỉ đạo phải thận trọng làm tốt công tác tư tưởng trong nhân 
dân, phải xin ý kiến của nhân dân, để nhân dân tự luận tội bọn 
phản động, tạo sự thống nhất ý Đảng, lòng dân trước khi đưa ra 
xét xử. Ban cán sự Miền Tây cũng đưa ra đường lối chung trong 
đấu tranh chống bọn phản cách mạng là: Trừng trị bọn đầu sỏ, 
giáo dục bọn a tòng, làm cho hàng ngũ chúng tan rã. Đối với bọn 
đầu sỏ có tội và ngoan cố thì nghiêm trị, khoan hồng đối với 
những người lập công chuộc tội, bọn a tòng. 

Sau hơn hai tháng tiến hành phát động và chuẩn bị, giữa 
tháng 01/1953, Ban cán sự Mặt trận Miền Tây quyết định mở phiên 
tòa tại xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà. Kết quả, tên tội nặng nhất 
lĩnh án tử hình, tên tội nhẹ lĩnh án một năm tù giam; có tên được 
khoan hồng tha tội vì có sự ăn năn, hối cải, khai báo thành thật, 
lập công chuộc tội. Qua xét xử đã làm sáng tỏ đường lối của ta 
trong đấu tranh chống phản cách mạng: “trừng trị kết hợp với 
giáo dục cải tạo, nghiêm minh với khoan hồng” và đã có tác dụng 



CHƯƠNG III: TĂNG CƯỜNG LỰC LƯỢNG, ĐẨY MẠNH...   193     

mạnh mẽ trong làng ngũ địch. Quần chúng được phát động, giác 
ngộ cao. Các phiên tòa thắng lợi. Nhân dân phấn khởi, khí thế 
cách mạng sục sôi khắp nơi. 

Tại vùng phía tây nam thị xã Kon Tum, sáu tháng đầu năm 
1953 phát huy thắng lợi quân sự, đoàn xây dựng cơ sở của tỉnh 
phối hợp với Trung đoàn 120 đẩy mạnh hoạt động, phát triển 
được cơ sở trong 60 làng với 2.000 dân phía tây đường 14. 

Ở Đăk Glei, Kon Plông các làng kháng chiến tiếp tục giữ vững 
thế bất hợp pháp, tiêu hao nhiều sinh lực địch, gây sức ép vùng 
sau lưng địch, làm cho địch luôn mất ổn định, hoang mang lo sợ. 

Đồng bào trong thị xã Kon Tum tuy bị địch kìm kẹp gắt gao, 
nhưng sau những thắng lợi của ta đã ngày càng tin tưởng vào sự 
nghiệp kháng chiến. Do đó các cơ sở trong nội thị vẫn tiếp tục duy 
trì và phát triển. 

Sau thất bại quân sự ở An Khê, quân Pháp lâm vào thế bị 
động, tướng Xalăng vội vã ném sáu tiểu đoàn tăng viện cho chiến 
trường An Khê, đưa hạm đội vào bờ biển Quy Nhơn bắn phá ta. Ở 
Kon Plông, địch tăng quân, tăng cường tuần tiễu dọc đường 5, 
phục kích gần cứ điểm, đồn bốt, bắn pháo, súng cối ra xung quanh 
nhằm trấn an tinh thần của ngụy và ngăn chặn hoạt động của ta. 

Từ ngày 21 đến 27/7/1953, địch dùng hai đại đội càn quét vùng 
Kon Plông thăm dò lực lượng của ta, phát triển tề, điệp, tổ chức hội 
A Tum. Ngày 21/10/1953 địch cho một trung đội nhảy dù xuống 
Kon Jrăng thuộc khu đông (Mặt trận 30) lập tề, điệp, mua chuộc 
dân, phát súng cho lính GURO ở Đăk Rong. Nhưng hai lần địch 
thăm dò đều bị bộ đội địa phương, dân quân du kích tiến công 
buộc chúng phải rút. Kế hoạch cấy tề, điệp, phá vùng hậu phương 
của địch bị thất bại, vùng căn cứ ta vẫn giữ được ổn định. Khối 
đoàn kết kháng chiến của nhân dân ta ngày càng được củng cố. 

Ở Kon Plông, ta mở được nhiều hội nghị già làng, thống nhất 
lực lượng chống Pháp, trấn áp, cảm hóa tề, ngụy, xây dựng chính 
quyền nhân dân. 
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Cùng với thắng lợi về quân sự, công tác củng cố, xây dựng 

vùng căn cứ cũng giành được những thành tích to lớn. Phong trào 
tăng gia sản xuất lúa, hoa màu (mì, bắp) phát triển, rẫy kháng 
chiến tăng hơn. Nhờ thu hoạch khá, nhân dân đã đóng góp cho 
kháng chiến hàng trăm tấn mì, bắp và thóc, hàng nghìn nhân công 
được huy động đi vận chuyển gạo, muối cho Mặt trận, cắm chông, 
đặt bẫy, bố phòng chống địch, bảo vệ an toàn vùng căn cứ. 

Đó là những thắng lợi quan trọng, góp phần tạo tiền đề để 
quân và dân trong tỉnh vươn lên giành thắng lợi trong Đông Xuân 
1953-1954. 

II. GIẢI PHÓNG THỊ XÃ KON TUM VÀ TOÀN TỈNH 

Cuối năm 1953, đầu năm 1954, địch ráo riết triển khai kế hoạch 
Nava trên toàn chiến trường Đông Dương hòng xoay chuyển tình 
thế. Ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, từ giữa năm 1953, địch tập 
trung lực lượng cơ động cao nhất kể từ đầu chiến dịch với tổng số 
50.000 tên, 25 tiểu đoàn, mở những cuộc hành quân đánh phá 
những vùng du kích, căn cứ du kích ở Kon Tum, Gia Lai, Khánh 
Hòa,… nhằm ổn định tình hình phía sau trước khi mở chiến dịch 
tiến công vùng tự do Liên khu V. 

Tháng 12/1953, Bộ chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông 
Dương được tăng cường Binh đoàn số 10 từ Pháp sang, chủ động 
đưa Binh đoàn cơ động số 11, 21 từ Bình Trị Thiên vào, Nam Bộ ra, 
Binh đoàn số 100 từ Hàn Quốc đến, cùng Binh đoàn 41 và 42 và các 
tiểu đoàn độc lập đang bố trí tại chỗ, hình thành lực lượng cơ động 
mới ở Nam Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Mục đích chính của địch 
nhằm triển khai kế hoạch Átlăng (bước 1 của kế hoạch Nava), tiến 
công phía nam vĩ tuyến 17, bình định miền nam và miền trung Đông 
Dương, đánh chiếm vùng tự do Liên khu V. Kế hoạch Átlăng của 
địch được chia làm ba bước: 
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Bước 1: Dùng 22 tiểu đoàn đánh chiếm Tuy Hòa và tỉnh Phú 
Yên, bằng ba mũi: đổ bộ từ biển vào, từ Khánh Hòa đánh ra và từ 
Đăk Lăk đánh xuống. 

Bước 2: Sau khi chiếm được tỉnh Phú Yên, tăng cường lực 
lượng đánh ra Quy Nhơn, phối hợp các cánh quân từ An Khê 
đánh xuống, từ biển đổ bộ lên, nối liền đường 19 với quốc lộ 1, sau 
đó đánh ra Bồng Sơn, hoàn thành việc chiếm đóng tỉnh Bình Định. 

Bước 3: Tập trung toàn bộ lực lượng cơ động tiến công xóa 
vùng tự do Liên khu V, lấy thị xã Quảng Ngãi làm hợp điểm của 
bốn hướng tiến công: từ Quảng Nam đánh vào, Bình Định đánh 
ra, Kon Tum đánh xuống và từ biển đánh lên. 

Tướng Đờ Bôpho (De Beaufort) - Tư lệnh quân khu Tây 
Nguyên được Bộ chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương giao cho 
chỉ huy bước một và bước hai kế hoạch Átlăng. 

Âm mưu của địch tuy xảo quyệt và thâm độc, nhưng Trung 
ương Đảng và Bộ Chính trị đã nắm bắt được tình hình, chủ động 
trong chỉ đạo chiến trường. Hơn nữa, phương hướng chiến lược 
được đề ra từ Hội nghị Trung ương lần thứ tư, tháng 01/1953 là 
tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu và chuẩn bị lực lượng ngày càng 
lớn, đánh càng mạnh vào những cứ điểm của địch. 

Trên cơ sở đó, Hội nghị Bộ Chính trị tháng 9/1953 chủ trương 
mở cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 bằng những 
đòn đánh lớn: 

+ Tiêu diệt địch ở Lai Châu, giải phóng Tây Bắc; phối hợp với 
quân giải phóng Lào giải phóng Phôngsalì, phối hợp với chiến 
trường chính đánh bại địch ở Trung Lào, Hạ Lào, Đông Bắc 
Campuchia. Mở rộng vùng giải phóng đến tây Sài Gòn, thông 
đường chiến lược nam bắc Đông Dương. 

+ Giành địa bàn chiến lược Tây Nguyên, phá âm mưu bình 
định miền Nam của địch. 

Quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị, Tổng quân ủy, Liên khu 
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ủy V chỉ đạo tập trung lực lượng mở chiến dịch bắc Tây Nguyên, 
kết hợp chặt chẽ với chiến dịch Áttapư của quân tình nguyện giải 
phóng Hạ Lào. Đẩy mạnh hoạt động của các chiến trường địch hậu, 
tăng cường ngụy vận, ra sức bố phòng vùng tự do. 

Tháng 12/1953, kế hoạch tiến công lên Tây Nguyên được chính 
thức thông qua. Địa bàn phía bắc tỉnh Kon Tum (thuộc Mặt trận 
30) được chọn làm hướng chính. Lực lượng gồm toàn bộ lực lượng 
tỉnh, các Trung đoàn 108, 803, liên đội đặc công, các đơn vị cối, 
pháo phòng không, thông tin và lực lượng tại chỗ của địa phương. 
Địa bàn An Khê được chọn làm hướng quan trọng. Lực lượng 
gồm Trung đoàn 120 chủ lực tỉnh, Tiểu đoàn 40 chủ lực khu, Đại 
đội 11, Tiểu đoàn 59 (thuộc Trung đoàn 303). 

Liên khu ủy V đã quyết định thành lập Đảng ủy và Ban chỉ 
đạo chiến dịch do đồng chí Nguyễn Chánh, Tư lệnh kiêm Chính 
ủy Liên khu V, làm Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh kiêm Chính ủy chiến 
dịch. Hơn 200 cán bộ được tăng cường cùng với hàng nghìn dân 
công phục vụ. Vì đây là địa bàn chiến lược quan trọng của Nam 
Trung Bộ, tám năm qua địch dùng làm nơi khống chế vùng tự do 
Liên khu V nên việc tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng Tây 
Nguyên sẽ tạo thế làm chuyển biến cục diện chiến trường Nam Bộ 
và toàn miền Nam. Đánh lên Tây Nguyên ta có thuận lợi là địch ở 
đây bố trí mỏng, rải dọc các đường giao thông 14, 19, đóng trong 
các thị xã, thị trấn dễ bị bao vây chia cắt, khả năng cơ động ứng 
chiến hạn chế do địa bàn phức tạp, địa hình hiểm trở, núi rừng 
trùng điệp. 

Do nhận thức chưa sâu sắc ý nghĩa chiến lược của chủ trương 
tiến quân lên Tây Nguyên, cũng như chưa thấy hết âm mưu tiến 
công vùng tự do của địch, nhiều chiến sĩ, đồng bào băn khoăn 
không hiểu vì sao ta không chủ động giữ vững vùng tự do Liên 
khu V, đông dân, nhiều của… Hoặc nếu địch đánh vùng tự do 
trước, nhưng ta không phá được địch ở Tây Nguyên thì sẽ mất 
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đồng bằng miền Trung… Những diễn biến tư tưởng trên đã được 
giải quyết ngay trong quá trình tổ chức, chuẩn bị của chiến dịch. 
Vì vậy, Đảng bộ, quân, dân Liên khu V và các tỉnh ở bắc Tây 
Nguyên đã nâng cao tinh thần tiến công tiêu diệt địch. 

Hướng chính ở tỉnh Kon Tum được ta dồn sức chuẩn bị một 
cách khẩn trương. Các lực lượng an ninh được huy động nhằm 
bảo đảm an toàn, bí mật cho hoạt động chuyển quân, hậu cần, 
nghi binh; khống chế bọn tề, điệp, tay sai. Ban chỉ huy Mặt trận 
30 tập trung chỉ đạo các khu (huyện) tích cực bảo vệ và phối hợp 
cùng bộ đội chủ lực Liên khu V chuẩn bị chiến trường theo tinh 
thần của Thường vụ Liên khu ủy V; giáo dục cán bộ, chiến sĩ, 
nhân dân nâng cao cảnh giác, triệt để giữ vững bí mật. Tổ chức 
chỉ đạo việc huy động dân công bảo đảm chất lượng phục vụ.  

Lực lượng vũ trang Miền tây dựa vào dân nắm được tình hình 
địch, khống chế hoạt động của chúng, kiên quyết đánh địch không 
để chúng càn quét sâu vào vùng căn cứ kháng chiến phía tây 
Quảng Ngãi, đồng thời đấu tranh phân hóa tề, GURO; giáo dục, 
trừng trị những tên ngoan cố. 

Lực lượng an ninh Mặt trận Miền Tây được bổ sung thêm 22 
đồng chí do đồng chí Huỳnh Anh phụ trách chung. Nhờ quán 
triệt ý nghĩa, tầm quan trọng chiến lược của chiến dịch, ta đã phát 
động được phong trào quần chúng bảo vệ bí mật. Lực lượng bộ 
đội, an ninh, các đội công tác của ta bám sát địa bàn, rà soát phân 
loại đối tượng tề, điệp nguy hiểm, đã bắt giam một số tên tay sai 
phản động ở Măng Bút, Viôlắc, Nước Chè, Nước Lờ, làm trong 
sạch địa bàn, gây không khí phấn khởi tin tưởng trong quần 
chúng trước khi chiến dịch mở màn. 

Khí thế ra quân sôi nổi khắp vùng căn cứ Mặt trận Miền Tây và 
vùng tự do Nam, Ngãi, Bình, Phú. Trong vùng tự do khắp nẻo 
đường ra tiền tuyến đều có các khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến”, 
“Tất cả để chiến thắng”, “Quyết đập tan kế hoạch Átlăng của địch”. 
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Các đơn vị bộ đội, dân công ra sức khắc phục khó khăn trên đường 
hành quân, tiếp tế, chuẩn bị chiến trường, nên chỉ trong một tuần lễ, 
bộ đội ta đã vượt gần 200km đường rừng tiến về mục tiêu chiến 
trường một cách an toàn. Tối 19/01/1954, các đơn vị đã về vị trí tập 
kết chờ lệnh nổ súng. Lực lượng của ta vận động bằng nhiều hướng 
lên phía trước, nhưng chủ yếu theo đường dốc Đăk Ui tập trung tại 
khu rừng gần làng Kon Xủ (xã Hiếu) cách Măng Đen 20km. Sở chỉ 
huy Mặt trận đóng tại xã Măng Cành (Kon Plông). 

Hướng đánh đồn Kon Praih, Ban chỉ huy được thành lập 
gồm có các đồng chí: Hà Huy Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu 
đoàn độc lập 307, Lê Hai, Bí thư Ban cán sự đảng huyện Kon 
Plông và đồng chí chính trị viên Tiểu đoàn 307. Lực lượng bộ 
đội địa phương huyện Kon Plông phối hợp bao vây chi viện 
vòng ngoài. Các tổ của đội vũ trang tuyên truyền, các đội công 
tác xây dựng cơ sở cũng bám sát các làng, chuẩn bị vận động 
nhân dân diệt GURO, trừ gian, thành lập chính quyền nhân dân 
sau khi ta đánh đồn thắng lợi. Theo nhận định của Ban cán sự 
huyện Bắc Kon Plông, đến lúc này địch vẫn hoàn toàn không 
xác định được hướng tiến công của ta ở phía bắc Kon Tum. 

Ngày 20/01/1954, thực hiện bước một kế hoạch Átlăng, Pháp 
huy động 22 tiểu đoàn thuộc 4 binh đoàn cơ động: 10, 100, 41, 12 
tiến công thị xã Tuy Hòa và một số vùng của tỉnh Phú Yên, nhưng 
bị ta đánh trả quyết liệt. 

Phối hợp với chiến trường chính Bắc Bộ, Trung Lào, Hạ Lào, 
Bình Trị Thiên, Quảng Nam…, 1 giờ sáng ngày 28/01/1954, bộ đội 
địa phương và du kích Đăk Pớt (Gia - Kon) nổ súng đánh đồn 
Babah, diệt và bắt gần 40 tên địch, thu toàn bộ súng đạn và đồ 
quân dụng. 

Đêm 27/01/1954, tiểu đoàn độc lập của Liên khu V cùng bộ đội 
địa phương huyện An Khê tiến công chớp nhoáng tiêu diệt đồn 
Ktung- Buple thu súng đạn và đồ quân dụng. 
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Trên hướng chính bắc tỉnh Kon Tum đúng 23 giờ 23 phút  
ngày 27/01/1954, Tiểu đoàn 97 và 19 của Trung đoàn 108 nổ súng 
tấn công cứ điểm Măng Đen, một cứ điểm kiên cố nhất, xương 
sống của cụm cứ điểm phía bắc tỉnh Kon Tum, cách thị xã Kon 
Tum 60km. Toàn bộ địch ở đây có ba đại đội đóng trên hai mỏm 
đồi hình yên ngựa (khu A và khu B), giữa có sân bay dã chiến, ở 
mỗi khu địch xây dựng hệ thống lô cốt boongke chìm nổi hình 
tam giác nối với nhau bởi hệ thống hầm ngầm1. Cuộc chiến đấu 
giữa ta và địch gay go, ác liệt suốt tám giờ liền. Sáng 28/01/1954, 
bộ đội ta làm chủ hoàn toàn trận địa. Cùng đêm 27 rạng sáng 
28/01/1954, Tiểu đoàn 97 của Mặt trận Miền Tây phối hợp với Tiểu 
đoàn 89 (Trung đoàn 108) tấn công tiêu diệt cứ điểm Măng Bút; 
Tiểu đoàn 59 (Trung đoàn 803) hạ đồn Kon Praih. 

Chiến thắng Măng Đen, Măng Bút, Kon Praih có ý nghĩa rất 
quan trọng, quyết định thắng lợi của toàn chiến dịch bắc Tây 
Nguyên Đông - Xuân 1953-1954. Hệ thống phòng thủ đông bắc 
tỉnh Kon Tum của địch bị sụp đổ, cánh cửa tiến vào Bắc Tây 
Nguyên đã mở. Toàn bộ quân địch ở Tây Nguyên bị dao động, kế 
hoạch Átlăng của địch ở Tây Nguyên có nguy cơ bị phá sản ngay 
từ bước một. Trận đầu ra quân, quân và dân ta đã thắng lớn. Đó là 
thắng lợi của sự nỗ lực vượt bậc, hy sinh cao cả, mưu trí, linh hoạt, 
dũng cảm, sự lãnh đạo tài tình và sự phối hợp đồng bộ của toàn 
quân và dân tỉnh Kon Tum, cũng như của toàn miền, toàn chiến 
dịch và nghệ thuật chỉ đạo quân sự nghi binh, điểm huyệt vào 

_______________ 

1. Dựa vào công sự kiên cố và hỏa lực mạnh, địch ở Măng Đen đã khinh 
suất, chúng thường tuyên bố với dân: “Bao giờ sông Kon Tum chảy ngược 
về đông, mặt trời mọc ở phía tây, rừng Mơ Nâm hết lá thì Việt Minh mới 
đánh được Măng Đen”. Thực tế địch cũng có ý đồ nhử hút quân chủ lực của 
ta đánh Măng Đen để chúng tiêu diệt. 
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khâu trọng yếu nhất của địch, diệt một phần lớn sinh lực của 
chúng, giải phóng vùng Đông Bắc tỉnh Kon Tum. Chiến thắng 
Măng Đen còn tạo ra thời cơ thuận lợi để tiến lên giải phóng thị xã 
và toàn tỉnh Kon Tum. 

Phối hợp với bộ đội chủ lực, các lực lượng vũ trang Miền Tây, 
bộ đội địa phương mở rộng các hoạt động trên hướng Đăk Hà, 
Đăk Pét, Đăk Tô. Các mũi công tác chính trị, các đội vũ trang cơ sở 
triển khai vận động quần chúng, giải tán chính quyền tay sai địch, 
thu vũ khí, đồng thời ra sức tuyên truyền thắng lợi quân sự của ta 
ở Tây Nguyên và cả nước cho đồng bào biết. 

Lúc này quân Pháp đang bị giam chân tại Phú Yên, không có 
khả năng cơ động ứng chiến cho Tây Nguyên, Ban chỉ huy chiến 
dịch chủ trương đẩy mạnh tốc độ tấn công địch, hướng chủ yếu là 
phía bắc tỉnh Kon Tum. Đến ngày 28/01/1954, các Trung đoàn 108 
và 803 đánh chiếm 3 cứ điểm: Măng Đen, Măng Bút, Kon Praih, 
đập tan cụm phòng ngự then chốt của địch ở bắc Kon Tum, uy 
hiếp thị xã Kon Tum. 

Quán triệt tinh thần tấn công địch giải phóng địa bàn của Ban 
chỉ huy chiến dịch, từ ngày 29/01 đến 03/02/1954, Trung đoàn 108 
phát triển lực lượng lên phía bắc tấn công địch ở Đăk Tô, Đăk 
Glei, bắt sống và loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên. Ngày 
03/02/1954, toàn bộ các khu bắc của tỉnh Kon Tum hoàn toàn được 
giải phóng. 

Tiểu đoàn 59 (Trung đoàn 803) sau khi tiêu diệt đồn Kon 
Praih đã chốt chặn phía nam thị xã, cắt đường 14, đoạn Kon 
Tum - Plei Ku. Địch điên cuồng dùng pháo từ Kon Mơ Nei bắn 
ra phía đông bắc tỉnh Kon Tum, cho máy bay bắn phá dọc 
đường 14, đoạn từ Kon Tum - Đăk Tô, đường 5 đoạn từ Kon 
Tum - Măng Đen; đưa quân nống ra xung quanh thị xã Kon 
Tum, giải tỏa sức ép của ta. 
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Ngày 01/02/1954, Trung đoàn 803 diệt gọn một đại đội GM 100 
từ Phú Yên lên tiếp viện cho tỉnh Kon Tum tại Kon Xâm Lũ. Cũng 
đêm đó bộ đội đặc công đột nhập thị xã đánh sở chỉ huy của một 
tiểu đoàn địch. Đến ngày 04/02/1954, Tiểu đoàn 59 (Trung đoàn 
803) phục kích đoàn xe tiếp tế của địch trên đường 14 phía nam 
tỉnh Kon Tum diệt bảy xe vận tải quân sự. 

Tính đến đầu tháng 02/1954, ở Mặt trận Miền Tây (gồm tỉnh 
Kon Tum và 4 huyện của tỉnh Quảng Ngãi) ta đã tiêu diệt một bộ 
phận sinh lực địch, phá hàng trăm GURO, làm tan rã hoàn toàn 
bộ máy ngụy quyền ở thị xã, ở huyện của địch, giải phóng một 
vùng nông thôn rộng lớn phía bắc thị xã Kon Tum. Hơn 20.000 
đồng bào dân tộc thoát khỏi sự kìm kẹp của địch. Những ngày 
đầu tháng 02/1954, quân địch ở tiểu khu Kon Tum hoang mang 
cực độ, nơm nớp lo sợ bị tiêu diệt, quang cảnh thị xã hỗn loạn, 
ngụy quyền bắt đầu tan rã. Tranh thủ thời cơ thuận lợi, cơ sở nội 
thị của ta tổ chức công nhân đấu tranh bảo vệ nhà máy điện, 
công sở, không cho địch phá hoại. Cơ sở vùng ven vận động 
nhân dân các làng dân tộc đi dân công tiếp đạn, tải thương, dẫn 
đường bộ đội tiến công đồn bốt, phá GURO, truy quét địch. Khí 
thế tiến công địch giải phóng quê hương bừng bừng khắp núi 
rừng tỉnh Kon Tum. 

Trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, Bộ chỉ huy quân đội 
viễn chinh Pháp quyết địch cho Đờ Bôpho (De Beaufort) bỏ thị xã 
Kon Tum rút chạy về phòng ngự tiểu khu Plei Ku, tạm dừng kế 
hoạch Átlăng, tăng cường lực lượng phòng thủ đường 19 và nam 
Tây Nguyên. 

Ngày 07/02/1954, thị xã Kon Tum hoàn toàn giải phóng, cán bộ 
và lực lượng vũ trang ta vào tiếp quản, thành lập Ủy ban quân 
quản và chính quyền cách mạng. 

Ngày 14/02/1954, trong không khí phấn khởi, quân và dân tỉnh 
Kon Tum tổ chức mít tinh trọng thể mừng ngày quê hương được 



202  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM, TẬP I (1930-1975) 

 
hoàn toàn giải phóng, chào mừng Ủy ban quân quản chính thức ra 
mắt nhân dân. Sau hơn một tháng liên tục tấn công, quân và dân 
ta đã tiêu diệt và bắt sống trên 2.000 tên địch, thu hơn 2.500 khẩu 
súng các loại, giải phóng thị xã và toàn tỉnh rộng hơn 14.000km2 
với 200.000 dân. 

Đánh giá về ý nghĩa thắng lợi, trong thư chúc mừng chiến 
thắng của Đại tướng Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã 
viết: “Thắng lợi Kon Tum là một thắng lợi lớn của ta trên chiến 
trường miền Nam, nó cũng là một trong những thắng lợi to lớn của 
ta trong mùa Xuân này trên chiến trường toàn quốc”1. Đại tướng 
gửi lời khen ngợi đồng bào, cán bộ chiến sĩ Mặt trận Kon Tum đã 
vượt qua gian khổ khó khăn, chiến đấu dũng cảm, tiêu diệt nhiều 
sinh lực địch, giải phóng thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

III. CỦNG CỐ VÙNG GIẢI PHÓNG 

Bị thất bại nặng nề ở tỉnh Kon Tum, nhưng Nava vẫn ngoan 
cố, tăng cường lực lượng tổ chức phòng thủ Plei Ku, đường 19, An 
Khê và Nam Tây Nguyên, chuẩn bị triển khai bước hai kế hoạch 
Átlăng. 

Hội nghị Thường vụ Liên khu ủy V và Đảng ủy chiến dịch tổ 
chức vào giữa tháng 02/1954 đã quyết định thực hiện những nhiệm 
vụ cấp bách là tấn công mạnh vào cụm phòng thủ thị xã Plei Ku và 
đường 19, kìm giữ không để địch rút lực lượng tăng cường nơi 
khác; bổ sung quân số, tổ chức thêm lực lượng mới, tăng cường lực 
lượng cơ động; nhanh chóng ổn định vùng mới giải phóng, sẵn 
sàng chiến đấu chống địch và phản kích lấn chiếm lại; tăng cường 
chỉ đạo chiến đấu và chuẩn bị chiến đấu ở vùng tự do. 
_______________ 

1. Viện Lịch sử Đảng, Hội đồng biên soạn lịch sử Nam Trung Bộ 
kháng chiến: Nam Trung Bộ kháng chiến (1954-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, tr.204. 
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Ban cán sự Mặt trận Miền Tây đã tổ chức động viên quân và 
dân tỉnh Kon Tum thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ khẩn cấp: 
tiếp quản, củng cố vùng giải phòng; xây dựng hậu phương và dồn 
sức chi viện cho mặt trận phía nam của tỉnh. 

Đối với nhiệm vụ củng cố vùng giải phóng, các cấp, các ngành 
trong tỉnh đã huy động cán bộ ở vùng căn cứ, vùng du  kích cũ và 
cốt cán ở các cơ sở, tổ chức bồi dưỡng cấp tốc về tình hình và 
nhiệm vụ, phương pháp công tác ở vùng mới giải phóng cùng với 
lực lượng ở Liên khu V và các tỉnh đồng bằng chi viện, phân công 
về từng xã, làng, tổ chức giáo dục, chỉ đạo quản lý: tuyên truyền 
đường lối chính sách của Đảng, đặc biệt là chính sách dân tộc, 
chính sách tự do tín ngưỡng, chính sách tôn giáo. Phổ biến bảy 
điều quy định của Chính phủ trong vùng mới giải phóng, vạch 
trần âm mưu tội ác của địch, làm cho quần chúng phân biệt rõ 
địch - ta và chính sách đúng đắn của Đảng, Chính phủ; tổ chức các 
đoàn thể quần chúng, nòng cốt là thanh niên, phụ nữ, củng cố 
khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương- giáo 
làm chỗ dựa cho chính quyền cách mạng, đẩy mạnh kháng chiến. 

Công tác giáo dục tề, GURO được tiến hành mạnh mẽ ở vùng 
cơ sở cũ và trong các vùng mới giải phóng, làm cho chúng hiểu 
được chính sách khoan hồng và nghiêm minh của Chính phủ. 
Nhờ đó, ta đã vận động được 586 lính GURO ra hàng, thu 1.700 
khẩu súng các loại. 

Ban quân quản thị xã Kon Tum được thành lập gồm 5 đồng 
chí, do đồng chí Lê Hoàng - Chủ nhiệm Ban chính trị Mặt trận 
Miền Tây làm Chủ tịch; đồng chí Lê Hai - Bí thư Ban cán sự huyện 
Bắc Kon Plông làm ủy viên và ba đồng chí ủy viên khác của Mặt 
trận Miền Tây. Sau đó đồng chí Bùi Anh (Tiềm) làm Bí thư Ban 
cán sự kiêm Chủ tịch Ủy ban quân quản.  

Do sức ép như vũ bão của ta, địch biết không thể trụ giữ được 
ở tỉnh Kon Tum nên đã phải tháo chạy, mang theo hầu hết 
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phương tiện chiến tranh, lương thực và những gì chúng có thể lấy 
được. Chiến lợi phẩm ta thu được là 20kg muối, hơn sáu tấn gạo, 
sữa, một xe GMC. Sau khi địch rút chạy, nhân dân trong thị xã 
đang bị đói và thiếu muối. Cùng với bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương, cán bộ các đội công tác, Ban quân quản, một mặt tổ chức 
thành lập chính quyền cách mạng ở xã vùng ven, các phường nội 
thị; mặt khác tổ chức cho nhân dân lên Măng Đen vận chuyển 
muối, lương thực dự trữ về thị xã cung cấp cho đồng bào. 

Thông qua tuyên truyền giáo dục quần chúng, bồi dưỡng cốt 
cán, ta đã chọn cử tổ chức chính quyền ở bảy phường trong thị 
xã và các làng vùng dân tộc thiểu số mới giải phóng, chính quyền 
cách mạng ở vùng căn cứ, vùng du kích cũ được kiện toàn. Các 
Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã đã phát huy vai trò tổ chức 
lãnh đạo nhân dân tham gia các hoạt động cách mạng ở địa 
phương. Tổ chức dân quân làm nhiệm vụ bảo vệ xã, làng, xung 
phong nhập ngũ bổ sung quân số cho bộ đội địa phương, bộ đội 
chủ lực, phối hợp với các đơn vị của Mặt trận Miền Tây chống 
quân biệt kích, chống các cuộc hành quân nống chiếm của địch, 
bảo vệ hậu phương. 

Để nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân, 
các ủy ban kháng chiến hành chính một mặt động viên nhân dân 
ra sức khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất vụ mùa, trồng 
nhiều hoa màu để chống đói, phục vụ kháng chiến, mặt khác, nhờ 
sự chi viện của nhân dân các tỉnh đồng bằng, tỉnh đã tiếp nhận 17 
tấn gạo, 18 tấn muối, hàng nghìn nông cụ cầm tay như rựa, cuốc, 
rìu,… phân phát cho nhân dân những nơi đói, thiếu; tiếp tế một số 
nhu yếu phẩm khác như mắm, vải, giấy, chiếu… cho đồng bào thị 
xã sớm ổn định đời sống; tổ chức các đoàn y tế lưu động phục vụ 
các làng, khám chữa bệnh cho dân, khôi phục y tế ở thị xã; phát 
động phong trào thực hiện nếp sống mới, ăn ở hợp vệ sinh, xóa bỏ 
tập tục lạc hậu, có hại cho đoàn kết, sản xuất và đời sống. 
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Gắn liền với nhiệm vụ củng cố vùng giải phóng, với khẩu hiệu 
“Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, Đảng bộ liên tục 
động viên quân và dân trong tỉnh dồn sức cho mặt trận phía nam. 
Các đơn vị bộ đội tham gia chiến đấu trong đội hình tiến công của 
chiến dịch, hàng nghìn dân công vận chuyển vũ khí, lương thực 
cho mặt trận. Trục hành lang từ Măng Đen, Kon Praih đến Kon 
Tum sang Gia Lai tấp nập các đoàn dân công gùi, gánh, thồ phục 
vụ cho tiền tuyến. 

Phối hợp chặt chẽ với chiến trường chính Điện Biên Phủ, 
quân và dân Liên khu V đã liên tục chiến đấu, giành thắng lợi 
lớn trong chiến dịch Xuân - Hè 1954. Ta tấn công địch ở vành đai 
phòng thủ Plei Ku, tiêu diệt Binh đoàn 100 Âu - Phi, giải phóng 
An Khê và phần lớn tỉnh Gia Lai; bao vây quân địch ở thị xã Plei 
Ku, thị trấn Cheo Reo…, tiến công địch ở Hội An, Điện Bàn 
(Quảng Nam), ở Quy Nhơn (Bình Định), Tuy Bình - Buôn Ai 
Giêng (Phú Yên, Đăk Lăk)… và đánh bại cuộc hành quân lớn của 
địch ở Nam Trung Bộ. 

Ngày 28/6/1954, Bác Hồ thay mặt Chính phủ gửi thư khen ngợi 
các chiến sĩ và cán bộ Liên khu V: “Thưởng cho tiểu đoàn X, vừa 
thắng khá ở An Khê, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. 

Bác khuyên dặn toàn thể chiến sĩ và cán bộ cần phải cố gắng: 
nắm vững tình hình địch, thi đua giết giặc lập công, ra sức dân 
vận, ngụy vận. 

Chớ nên vì thắng mà kiêu, chủ quan khinh địch; ra sức tranh 
lấy thành tích to hơn nữa”1.  

Thắng lợi ở chiến trường Bắc Tây Nguyên, cùng với thắng lợi 
trong cả nước, đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ lẫy lừng, đã 
đánh bại kế hoạch Nava, đập tan ý chí xâm lược của thực dân 
_______________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.520. 
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Pháp, buộc chúng phải chịu ký kết Hiệp định Giơnevơ ngày 
20/7/1954, công nhận chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của 
ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào. 

Sau 9 năm kháng chiến kiên cường và đầy gian khổ hy sinh, 
tỉnh Kon Tum là tỉnh đầu tiên và duy nhất ở Tây Nguyên được 
hoàn toàn giải phóng, nối liền với những vùng tự do Liên khu V. 
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã tạo thế 
và lực cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc ở tỉnh Kon Tum phát 
huy mạnh mẽ trong giai đoạn đấu tranh mới với kẻ thù mới và 
phương châm, phương pháp đấu tranh mới, đó là cuộc kháng 
chiến chống Mỹ xâm lược - một cuộc chiến tranh ác liệt nhất, 
nhưng nhân dân ta cũng sẽ giành được thắng lợi vẻ vang nhất 
trong lịch sử đấu tranh giữ nước của mình. 



Chương IV 

LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIỮ GÌN  
VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG,  

CHUYỂN LÊN THẾ TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY 
(1954-1960) 

Thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong Chiến dịch Đông - 
Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
đã buộc thực dân Pháp ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt 
chiến tranh và lập lại hòa bình ở ba nước Đông Dương. Hiệp định 
quy định nước Việt Nam tạm chia làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 
(sông Bến Hải, Quảng Trị) là ranh giới tạm thời và sau hai năm sẽ 
tổ chức hiệp thương Tổng tuyển cử thống nhất nước nhà. 

Cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ của nhân dân ta chống thực 
dân Pháp kết thúc thắng lợi, đánh dấu bước ngoặt đưa đất nước ta 
bước vào giai đoạn mới. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng đi lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Miền Nam còn dưới ách thống trị của đế 
quốc và tay sai, tiếp tục đấu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Với mưu đồ bá chủ thế giới, từ năm 1952, đế quốc Mỹ đã can 
thiệp vào chiến tranh Đông Dương, hòng thay Pháp đặt ách thực 
dân kiểu mới lên ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Tại Hội 
nghị Giơnevơ, đại diện Chính phủ Mỹ không ký Tuyên bố cuối 
cùng của Hội nghị. Dựa vào đó, Mỹ ngang nhiên không chấp 
nhận các điều khoản của Hiệp định, xúc tiến kế hoạch xâm nhập 
miền Nam Việt Nam để thay thế thực dân Pháp, xâm chiếm miền 
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Nam bằng chính sách thực dân mới, thúc đẩy bọn ngụy quân, 
ngụy quyền tay sai ra sức phá hoại Hiệp định bằng mọi biện pháp 
và thủ đoạn tàn ác, thâm hiểm. 

Ngày 16/6/1954, Mỹ ép Pháp và Bảo Đại buộc Thủ tướng bù 
nhìn Bửu Lộc từ chức và đưa Ngô Đình Diệm, tay sai Mỹ, lên thay. 
Ngày 07/7/1954 nội các mới của địch được thành lập do Diệm làm 
Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng. Ngày 08/9/1954 Mỹ lập 
ra tổ chức “Hiệp ước Đông Nam Á” đặt miền Nam Việt Nam, Lào, 
Campuchia nằm trong sự bảo hộ của Mỹ1. Đồng thời Mỹ buộc Pháp 
lần lượt chuyển giao các khu vực chiếm đóng ở miền Nam cho 
ngụy quyền và để phái bộ quân sự Mỹ trực tiếp tổ chức và huấn 
luyện quân ngụy Sài Gòn. Ngày 30/6/1955, toàn bộ quân viễn chinh 
Pháp rút khỏi Việt Nam. Từ đó, quân ngụy Nam Việt Nam do Mỹ 
huấn luyện, trang bị, tài trợ và chỉ huy. 

Như vậy, ở miền Nam, chế độ thực dân cũ của Pháp chấm 
dứt, nhưng chế độ thực dân kiểu mới của Mỹ thay Pháp thống trị 
nhân dân ta. Đế quốc Mỹ trở thành kẻ thù chính và trực tiếp của 
nhân dân Việt Nam. Chúng ráo riết xây dựng ngụy quân, ngụy 
quyền từ trung ương đến cơ sở, ngang nhiên phá hoại việc thi 
hành các điều khoản của Hiệp định Giơnevơ, trả thù những người 
kháng chiến, âm mưu tiêu diệt phong trào cách mạng miền Nam, 
chia cắt lâu dài đất nước ta, biến miền Nam Việt Nam trở thành 
thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ, chuẩn bị mở rộng 
chiến tranh. 

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đánh giá đúng bản 
chất, âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ. Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng lần thứ sáu (khóa II) từ ngày 15 đến ngày 
17/7/1954 đã xác định: “đế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân yêu 
_______________ 

1. Lịch sử Đảng bộ Quân khu 5, t.2, Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
(1954-1975), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2010, tr.16. 
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chuộng hòa bình thế giới, và hiện đang trở thành kẻ thù chính trực tiếp 
của nhân dân Đông Dương”1. Vì vậy bước vào giai đoạn mới, cuộc 
đấu tranh của nhân dân ta có nhiều khó khăn, thử thách. Nhiệm 
vụ lúc này đặt ra cho Đảng là xây dựng, củng cố lực lượng, tập 
hợp quần chúng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong cuộc 
đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, quyết tâm giành lại nền 
độc lập, tự do cho nước nhà. 

Nhận rõ âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mỹ là tiêu diệt 
phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân ta, chia cắt lâu 
dài đất nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn 
cứ quân sự của Mỹ, sau Hiệp định Giơnevơ, Đảng ta kịp thời 
chuyển hướng tư tưởng, tổ chức, đề ra nhiệm vụ của cách mạng 
miền Nam là chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu trang chính 
trị, lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Mỹ - Diệm, đòi thi hành 
Hiệp định Giơnevơ để giữ hòa bình, củng cố và xây dựng lực 
lượng cách mạng. 

Ngày 22/7/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi: “Đồng 
bào miền Nam kháng chiến trước hết, giác ngộ rất cao. Tôi chắc 
rằng đồng bào sẽ đặt lợi ích cả nước trên lợi ích địa phương, lợi 
ích lâu dài trên lợi ích trước mắt, mà ra sức cùng đồng bào toàn 
quốc phấn đấu để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn 
thành độc lập, dân chủ trong toàn quốc... Để giành lấy thắng lợi, 
toàn thể nhân dân, quân đội và cán bộ ta từ Bắc đến Nam cần phải 
đoàn kết chặt chẽ, tư tưởng phải thống nhất, hành động phải nhất 
trí”2. Lời kêu gọi đó chỉ rõ thêm nhiệm vụ của cách mạng miền 
Nam và tính chất cuộc đấu tranh sẽ lâu dài và gian khổ. 

Tỉnh Kon Tum giáp với Lào và Campuchia, là vị trí tiền tiêu 
của địch ở Bắc Tây Nguyên, bàn đạp mở rộng chiến tranh của địch 

_______________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.15, tr.225.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.2-3.
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ra miền Bắc, sang Campuchia và Lào, là một trong những trung 
tâm căn cứ quân sự của chúng ở Tây Nguyên. 

Đối với ta, Kon Tum là một tỉnh trong vùng căn cứ cách 
mạng ở Liên khu V và cả miền Nam, đầu mối tiếp giáp với miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa, lưng dựa của các tỉnh ven biển miền Trung, 
một trong những chiến trường tiêu diệt phần lớn sinh lực địch 
trong chiến tranh. Vì vậy, cuộc đọ sức giữa ta và địch tại đây vô 
cùng quyết liệt. 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ta đã xây dựng 
vùng căn cứ du kích ở Kon Plông, Đăk Glei, Đăk Tô. Nhân dân 
các dân tộc được giáo dục, giác ngộ cách mạng, chiến đấu kiên 
cường dũng cảm, đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến 
thắng lợi, được hưởng quyền tự do dân chủ và chính sách dân 
tộc của Đảng và chính quyền đem lại. Tháng 02/1954, toàn tỉnh 
được giải phóng, chính quyền cách mạng được thiết lập. Nhân 
dân vùng giải phóng đã hiểu được chủ trương, chính sách của 
Đảng và Chính phủ ta. 

Trong khi toàn quân, toàn dân phấn khởi, vượt khó khăn, xây 
dựng củng cố vùng giải phóng thì Hiệp định Giơnevơ được ký 
kết. Theo quy định của Hiệp định, Đảng bộ và nhân dân tỉnh 
Kon Tum chuyển giao chính quyền cho đối phương, chuyển 
quân tập kết, rút vào hoạt động bí mật, chuyển cuộc đấu tranh 
sang thời kỳ mới. 

Từ một tỉnh hoàn toàn giải phóng chuyển sang sống và đấu 
tranh dưới ách thống trị của kẻ thù là một bước chuyển đột ngột, 
mới mẻ, một sự thay đổi thế và lực hết sức cơ bản giữa ta và địch. 
Tư tưởng, tình cảm và thái độ trong nhân dân diễn biến vô cùng 
phức tạp, vừa vui mừng trước thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, vừa lo lắng băn khoăn vì đất nước còn bị 
chia cắt, miền Nam tiếp tục bị thống trị bởi chủ nghĩa thực dân 
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mới. Một số cán bộ từ đồng bằng lên Tây Nguyên ngại hy sinh, 
gian khổ, thiếu tin dân, đã xin đi tập kết hoặc xin trở lại đồng 
bằng. Có người được quyết định ở lại nhưng bỏ nhiệm vụ chạy về 
xuôi hoặc viện cớ ốm đau xin đi tập kết. Một số cán bộ, đảng viên 
địa phương ngại địch trả thù khủng bố, ngại xa gia đình, không 
muốn nhận nhiệm vụ khó khăn. Ngược lại một số khác chủ quan, 
thiếu cảnh giác, tin Hiệp định Giơnevơ có thể buộc đối phương 
hiệp thương tổng tuyển cử, thống nhất nước nhà nên đã hoạt 
động công khai, lộ liễu như trong kháng chiến. Nhân dân vùng 
kháng chiến không muốn ta tập kết chuyển quân, chuyển giao 
chính quyền cho địch. Nhân dân vùng mới giải phóng lo sợ địch 
bắt bớ, nhiều cơ sở cốt cán mới xây dựng sau giải phóng không 
dám liên lạc với ta. 

Nhìn chung, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về 
kẻ thù mới và nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới còn mơ 
hồ, giản đơn. Từ đó, việc xác định nhiệm vụ, phương châm, 
phương pháp đấu tranh, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối 
với nhân dân và đất nước còn nhiều lúng túng. 

Tuy vậy, phần lớn cán bộ và nhân dân tỉnh Kon Tum nguyện 
một lòng trung thành với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tin 
tưởng ở thắng lợi cuối cùng. Cán bộ được phân công ở lại quyết 
tâm bám dân, bám cơ sở, khẩn trương chuẩn bị mọi mặt cho cuộc 
đấu tranh mới. Nhân dân ta và cơ sở hết lòng giúp đỡ, bảo vệ cán 
bộ, cùng cán bộ triển khai việc chuyển hoạt động vào bí mật. 

Cuối tháng 8/1954, toàn bộ lực lượng của ta ở lại đã rút vào 
hoạt động bí mật. Đầu tháng 9/1954, ta bàn giao cho địch tiếp 
quản Kon Tum theo đúng thời hạn Hiệp định Giơnevơ quy định 
cho khu vực Tây Nguyên1. 

_______________ 

1. Ba mươi ngày sau ngừng bắn, ta bàn giao Kon Tum.
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I. CHUYỂN HƯỚNG TỔ CHỨC, GIỮ GÌN LỰC LƯỢNG, 
ĐẤU TRANH THI HÀNH HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ  

(1954-1956) 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa II) 
tháng 7/1954 đề ra phương châm hoạt động của vùng địch tạm 
đóng quân là “kết hợp chặt chẽ công tác hợp pháp và công tác không 
hợp pháp, nhưng lấy công tác không hợp pháp làm chính, đồng thời hết 
sức lợi dụng mọi khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp mà tuyên truyền, 
giáo dục quần chúng đông đảo, tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu 
tranh”1, “Tổ chức của Đảng chủ yếu là bí mật. Còn các tổ chức 
quần chúng thì chủ yếu là lợi dụng điều kiện hợp pháp và nửa 
hợp pháp”2. “Đối với tổ chức Đảng ở những vùng địch tạm đóng quân, 
nên thực hành chủ trương giỏi công tác, khéo che giấu lực lượng”3. 

Ngày 27 và 28/7/1954, Hội nghị Liên khu ủy V mở rộng có đầy 
đủ Bí thư Tỉnh ủy dự, hội nghị nghiên cứu quán triệt học tập chủ 
trương của Trung ương và đề ra những nhiệm vụ cấp bách: 

“Mở đợt tuyên truyền, giáo dục chuyển hướng tư tưởng nhận 
thức về đường lối, phương châm đấu tranh, các điều khoản của 
Hiệp định Giơnevơ cho lực lượng vũ trang và nhân dân trong tình 
hình mới. Khẩn trương tổ chức sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo của 
Đảng và quần chúng từ Liên khu đến cơ sở cho phù hợp với tình 
hình mới. Về tuyên truyền hội nghị lưu ý giải thích thắng lợi của 
Hiệp định Giơnevơ: dựa vào pháp lý của Hiệp định đấu tranh đòi 
giữ vững hòa bình, đòi thi hành Hiệp định, đòi tự do dân chủ, cải 
thiện đời sống. Về chuyển hướng tổ chức ở vùng tự do và vùng 
căn cứ cũ, trước hết chọn một số ít đảng viên có tư tưởng vững 
vàng, ít lộ, tự nguyện hoạt động trong hoàn cảnh mới, tổ chức 
thành chi bộ nhỏ, gọn, bí mật. Các cấp từ cấp huyện trở lên sắp 
_______________ 

1, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.15, tr.196,
197, 214.   
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xếp lại gọn nhẹ, gồm những đồng chí tự nguyện ở lại miền Nam 
chiến đấu, có năng lực và sức khỏe. Về tổ chức quần chúng: đình 
chỉ hoạt động các đoàn thể cũ, dần dần hình thành các tổ chức hợp 
pháp, nửa hợp pháp mang tính chất làm ăn và mang màu sắc văn 
hóa, văn nghệ của nhân dân”1. 

Tháng 8/1954, Ban cán sự tỉnh triệu tập Hội nghị (tại Kon Hơ 
Ring, Đăk Tô) bàn về chuyển quân, sắp xếp cán bộ. Theo đó Ban 
cán sự tỉnh đã quyết định phân công 130 cán bộ, đảng viên người 
Kinh (trong đó có 30 đồng chí là cán bộ quân đội) và khoảng 300 cán 
bộ, cốt cán cơ sở người địa phương ở lại triển khai chuyển hướng 
tổ chức, bám dân, bám cơ sở, lãnh đạo quần chúng đấu tranh đòi 
thi hành Hiệp định. Cơ quan của tỉnh tạm rút về Ba Tơ (Quảng 
Ngãi) đến đầu năm 1955 chuyển lên Kon Pờ Ê (nay là xã Pờ Ê, Kon 
Plông), sau đó chuyển về Đăk Sơ Ró, rồi đến Nước Chè (Kon 
Plông), để chỉ đạo tổ chức sắp xếp lực lượng chuyển quân tập kết, 
ổn định tổ chức bộ máy, xúc tiến khẩn trương việc chuyển hướng 
hoạt động của Đảng bộ. 

Để đẩy mạnh công tác tổ chức chỉ đạo cách mạng trong tình 
hình mới, Liên khu ủy V chỉ định Ban cán sự tỉnh Kon Tum gồm 
các đồng chí Trương Quang Tuân (Vũ), Nguyễn Liên (Mười 
Nguyên), Nguyễn Tuấn Tài (Trần Kiên), Phan Phụ (Quyết), 
Nguyễn Tiến Cang (Hùng), đồng chí Trương Quang Tuân làm Bí 
thư2. Sau đó bổ sung các đồng chí Bùi Anh (Tiềm), Nguyễn Huề 
(Chiến) và Phạm Trọng (Nhớ) vào Ban cán sự đảng của tỉnh. Cơ 
quan tỉnh gọn nhẹ, chỉ có một bộ phận nhỏ giúp Ban cán sự làm 
công tác văn phòng, tổ chức, tuyên huấn, về thông tin liên lạc có 
_______________ 

1. Lịch sử Đảng bộ Quân khu 5, t.2, Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
(1954-1975), Sđd, tr.20-21. 

2. Sau khi đồng chí Trương Quang Tuân mất, đồng chí Nguyễn Liên 
làm Bí thư. Đồng chí Nguyễn Liên sau đó về Liên tỉnh 4, đồng chí Nguyễn 
Tuấn Tài (Trần Kiên) làm Bí thư. 
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một tổ điện đài 15W, liên lạc với Liên khu ủy, một bộ phận giao 
liên tổ chức các đường dây giữa các tỉnh với Liên khu, tỉnh với 
huyện và các tỉnh lân cận. 

Trước đó, tiên lượng trước những âm mưu phá hoại Hiệp 
định của địch, bộ máy chính quyền cách mạng của tỉnh tổ chức 
hoạt động bí mật và tạm thời chia địa bàn tỉnh để chỉ đạo, quản lý: 

+ Khu 1: Từ giáp Giá Vụt (Quảng Ngãi) lên đường 14. 
+ Khu 2: Từ giáp Sơn Hà (Quảng Ngãi) lên Wô Mơ Na. 
+ Khu 3: Từ giáp Quảng Nam phía đông đường 14 đến vùng 

Văn Lem (phía đông Đăk Glei). 
+ Khu 4: Phía tây Đăk Glei. 
+ Khu 6: Từ Wô Mơ Na đến biên giới Lào, phía bắc giáp Khu 3, 

phía nam giáp Khu 1. 
+ Khu 7: Tương ứng với địa bàn huyện Sa Thầy và huyện Ia 

H'Drai hiện nay1. 
Đầu tháng 9/1954, đối phương tiếp quản tỉnh Kon Tum. 

Chúng thiết lập Ủy ban quân quản để tiếp quản chính quyền. Một 
trung đoàn địch tiếp quản Kon Tum đóng quân ở thị xã Kon Tum, 
Đăk Tô và Kon Praih. Nguyễn Văn Đạt2, đảng viên Đảng Đại Việt, 
nguyên tỉnh trưởng Phú Yên (trong kế hoạch Átlăng), được Mỹ - 
Diệm đưa lên làm Tỉnh trưởng tỉnh Kon Tum. 

Tiếp quản đến đâu, địch tung tay chân, tề ngụy về các địa 
phương dò la, nắm tình hình, lập danh sách những người kháng 
chiến, điều tra cán bộ ta ở lại đến đó. Chúng đe dọa trả thù những 

_______________ 

1. Đến đầu năm 1957, Ban Cán sự Đảng tỉnh có sự điều chỉnh lại một số 

khu như sau: 

+ Cắt một phần phía nam Khu 3 giáp với Khu 6 lập thành Khu 8. 

+ Cắt một phần phía đông Khu 1 lập thành Khu 9. 
2. Nguyễn Văn Đạt có tư tưởng chống Diệm, có liên lạc với cán bộ ta. 

Sau bị lộ, địch truy bắt và đưa tỉnh trưởng khác về thay thế.  
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người đi theo kháng chiến. Các tên tay sai trung thành của Pháp 
được dịp lên mặt doạ dẫm quần chúng, như Chánh tổng Bần 
(Măng Bút), Djuk (Dục, Đăk Tô), Boa - chủ làng Đăk Tuk (Đăk 
Sút), chúng tuyên bố: “Ai nuôi Việt Minh cộng sản thì cả làng bị 
giết, ai bắt được Việt cộng chặt đầu đem nộp thì được thưởng”. 

Chúng gọi từng người kháng chiến đến truy hỏi, uy hiếp tinh 
thần, dụ dỗ ép buộc phản lại ta, làm tay sai cho chúng, gieo rắc 
nghi ngờ trong cán bộ và nhân dân. Thâm độc nhất là chúng kích 
động trở lại nạn đòi đầu vốn từng là hủ tục diễn ra ở vùng đồng 
bào các dân tộc, như vụ kích động dân hai làng Nông Kon và 
Măng Ram (Đăk Glei) đòi đầu nhau, nhưng cán bộ ta có mặt kịp 
thời can ngăn, vạch rõ âm mưu địch, nên hai làng hiểu ra lẽ 
phải, thôi không đánh nhau và không xảy ra đổ máu. 

Trong những tháng cuối năm 1954, đầu năm 1955, chúng tập 
trung tiếp quản thị xã, dọc đường 14 và đường 5, xung quanh Đăk 
Tô và Kon Praih. Chúng vừa nói xấu ta, truy tìm cán bộ, uy hiếp 
nhân dân, hoạt động do thám, gián điệp, vừa đả kích Pháp và Bảo 
Đại, tuyên truyền cho cái gọi là “chính nghĩa quốc gia”. 

Thời gian này, địch đánh phá tỉnh Kon Tum chưa quyết liệt. 
Chúng đang dồn sức đánh phá các tỉnh thuộc vùng tự do cũ ở 
đồng bằng nên không đủ lực lượng đánh phá Tây Nguyên cùng 
một lúc. Mặt khác, cơ sở chính trị của Mỹ - Diệm ở tỉnh Kon 
Tum ít và yếu, chúng phải dựa vào tay chân cũ của Pháp, 
nhưng chưa nắm chắc số này. Mâu thuẫn giữa bọn thân Mỹ và 
bọn thân Pháp diễn ra gay gắt ở thị xã và các vùng Công giáo 
cũng làm cho chúng không thể tập trung sức đánh phá ta trên 
diện rộng. 

Tuy vậy, địch cũng gây ra cho ta tổn thất một số cán bộ 
công tác vùng mới giải phóng trong chiến dịch Đông Xuân 
1953-1954. Vùng này cơ sở ta ít và yếu, tay chân của địch còn 
nhiều. Địch đã móc nối sử dụng lại số này để đánh phá ta. Cán 
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bộ ta thiếu cảnh giác, hoạt động lộ liễu nên địch sớm phát hiện 
và truy bắt, giết hại1. 

Mỗi khu có Ban cán sự từ 3 đến 5 ủy viên; 10 đến 20 cán bộ 
phụ trách cơ sở. Riêng thị xã có 3 đồng chí trong Ban cán sự và 3 
cán bộ bám cơ sở. Các khu (huyện) không có cơ quan. Các ủy viên 
Ban cán sự và cán bộ đều phân nhau bám cơ sở. Mỗi ủy viên Ban 
cán sự phụ trách một vùng. Khi hội họp tập trung về, họp xong 
trở lại cơ sở. Cán bộ dựa vào dân, do dân nuôi và bảo vệ, riêng cơ 
quan tỉnh có dự trữ văn phòng phẩm, thuốc men, mắm, vải, v.v. 
nhưng cũng chỉ dùng vài năm, Tỉnh và các huyện chôn giấu một 
số vũ khí nhằm sử dụng tự vệ khi cần thiết, cán bộ từ cấp huyện 
trở lên được trang bị súng ngắn nhưng không để lộ ra ngoài, 
không được tùy tiện sử dụng2. Để hòa mình trong quần chúng và 
che mắt địch, tất cả đều cải trang và mang tên gọi như người địa 
phương, nói tiếng dân tộc, đóng khố, đi chân đất, choàng tấm dồ. 
Có đồng chí cà răng, xâu tai, để tóc dài, mang ná, cầm dao, ăn 
thuốc bột như người địa phương. 

Cán bộ được học tập phương châm, phương pháp công tác, 
chính sách dân tộc. Phương châm chung lúc này là: “Bảo tồn cơ sở, 
tích lũy lực lượng, trường kỳ tồn tại, nắm vững ngọn cờ hòa bình 
thống nhất, vững bước đưa phong trào tiến lên”. Từ phương châm 
chung đó mà có phương châm cho từng mặt công tác. Về đấu 

_______________ 

1. Các đồng chí bị địch bắt, giết hại: 
- Vùng Khu 1 (đông bắc thị xã) đồng chí Ba, đồng chí Quý và đồng chí 

Kia. Sau đó đồng chí Ba trốn thoát được trở về công tác. 
- Vùng Khu 6 cũ (Đăk Tô) các đồng chí Phan Đức Trạch (Tô), đồng chí 

Vinh (Nạnh), đồng chí Phượng (Thút), đồng chí Cẩm và đồng chí Thuận bị 
bắt. Đồng chí Trạch bị bắt lại, sau đó bị chúng dìm chết ở sông Đăk Pxy. 
Đồng chí Phượng thoát được trở về công tác. 

2. Chôn giấu 80 khẩu súng các loại và 4 tấn đạn, trang bị 60 khẩu súng 
ngắn cho cán bộ. 
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tranh chống địch phải “kết hợp hợp pháp, nửa hợp pháp với 
không hợp pháp, lấy hợp pháp với nửa hợp pháp làm chính”. Về 
tổ chức quần chúng: “Chủ yếu là hợp pháp và nửa hợp pháp”. 
Chính sách dân tộc là: “Đoàn kết, bình đẳng, tương trợ”. Sách lược 
là “dựa vào quần chúng lao động đông đảo, tranh thủ đoàn kết 
tầng lớp trên, phân hóa tranh thủ những nhân vật lớp trên làm 
việc cho địch, cô lập, đánh đổ những tên đầu sỏ tay sai của đế 
quốc có nợ máu với nhân dân”. 

Thực hiện chủ trương chuyển hướng, các cấp, cán bộ và đảng 
viên đã tích cực bám cơ sở, tuyên truyền giáo dục quần chúng, 
lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống địch phá hoại Hiệp định 
Giơnevơ. Song, lúc đầu nhiều đồng chí tỏ ra lúng túng, lệch lạc, 
không nắm vững phương châm và không biết vận dụng phù hợp 
với vùng dân tộc. 

Ở vùng mới giải phóng1, cơ sở mới xây dựng ít và yếu. Tại thị 
xã Kon Tum vùng ven phía bắc với 17 làng nhưng không có cơ sở 
nào; trong 15 làng ở phía nam chỉ có 4 làng (làng Chứ, làng Chờ, 
làng Kép Ram và làng Lung Leng) có được 12 cơ sở2. Sau khi tiếp 
quản, địch thực hiện chính sách vây ráp, phong tỏa gắt gao, các cơ 
sở này ngày càng hao mòn và yếu dần. Song ở vùng căn cứ cũ, 
nhiều làng đã có đảng viên, một số đã có chi bộ. Số đảng viên này 
được kết nạp trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Tuy 
nhiên số đảng viên này ít hiểu biết về Đảng, về nhiệm vụ của đảng 
viên và chi bộ; tổ chức chi bộ đông đảng viên, phạm vi lãnh đạo 
rộng, sinh hoạt còn lỏng lẻo. Việc tổ chức chi bộ bí mật mới, có nơi 
làm sớm, có nơi làm muộn. Ở Tây Đăk Glei hai chi bộ Măng Khênh 

_______________ 

1. Giải phóng tháng 02/1954, tạm gọi là vùng mới giải phóng.
2. Báo cáo tình hình cơ sở Đảng thị xã Kon Tum từ hòa bình lập lại đến

tháng 8/1956, trích trong sách Truyền thống lực lượng vũ trang thị xã Kon Tum, 
Nxb. Đà Nẵng, tr.68. 



218  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM, TẬP I (1930-1975) 

 
và Đăk Peng có 76 đảng viên, sau giải phóng đã củng cố còn lại 32 
đảng viên. Ở Đông Đăk Glei năm chi bộ ở 5 xã căn cứ cũng được 
tổ chức gọn lại. Ở Kon Plông hai chi bộ xã Hiếu và Đăk Long - 
Măng Cành có 72 đảng viên. Riêng xã Hiếu có 68 đảng viên, phân 
ra làm 7 chi bộ nhỏ, đến tháng 4/1956 huyện mới tổ chức học tập 
cho đảng viên, tuyên bố giải tán chi bộ, chọn lọc, tổ chức hai chi bộ 
mới. Các đồng chí không được tập hợp lại, cấp ủy các cấp vẫn giáo 
dục, giao cho công tác thích hợp và họ đã phát huy tốt vai trò của 
mình trong suốt cuộc kháng chiến1. 

Để giữ gìn cơ sở, lực lượng các làng còn lại ở vùng này, cán bộ 
ta đã kịp thời rút kinh nghiệm, uốn nắn lệch lạc trong phương 
thức hoạt động. Số cơ sở bị lộ tạm thời nằm im, không hoạt động, 
số ít bị lộ thì liên lạc bí mật từng người một và giao việc nhẹ, số 
mới xây dựng không bị lộ thì chuyển cách hoạt động kín đáo, 
khéo léo hơn. Tận dụng mặt tích cực của cộng đồng làng dân tộc, 
phát huy truyền thống đoàn kết, tự quản thống nhất hành động 
của nhân dân để che giấu và giữ gìn lực lượng cách mạng, lãnh 
đạo nhân dân đấu tranh chống địch, bảo vệ làng. 

Việc làm ăn, sản xuất, đời sống và đấu tranh chống địch 
dần dần được dân làng xem là một nội dung “việc làng”. Hoạt 
động của cốt cán, cơ sở được che giấu dưới hình thức “việc 
làng”, không công khai trước quần chúng đông đảo mà qua 
một số cơ sở thường, quần chúng tốt, qua già làng, tề ngụy cũ 
mà ta đã cảm hóa được để tuyên truyền rộng rãi và lãnh đạo 
đấu tranh. Ra trước quần chúng khi họp làng, cốt cán ta đóng 
vai trò người dân, tham gia ý kiến như người dân, còn điều 
khiển, bàn bạc thì do già làng quyết định, chủ làng điều hành 
theo tập tục của làng. 

_______________ 

1. Tỉnh ủy Kon Tum: Kon Tum - 100 năm lịch sử và phát triển, Nxb. Chính 
trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2013, tr.213.  
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Với cách hoạt động này thì việc đoàn kết toàn làng rất quan 
trọng. Cán bộ không những chăm lo đoàn kết quần chúng đông 
đảo bên dưới mà còn chú trọng tranh thủ đoàn kết tầng lớp bên 
trên, tập hợp già làng, chủ làng, lôi kéo tề ngụy cũ, thuyết phục 
giáo phu Công giáo. Chỉ khi nào toàn làng là cơ sở, toàn dân một 
lòng chống địch, giữ bí mật, bảo vệ che giấu cán bộ, cốt cán thì ta 
mới gìn giữ được lực lượng lâu dài. Vì vậy, công tác mặt trận đã 
được chú trọng và ngày càng đẩy mạnh. Thực tiễn cuộc sống, đấu 
tranh và giữ gìn lực lượng đòi hỏi phải chăm lo xây dựng cốt cán 
bí mật và tăng cường công tác mặt trận. Không như vậy thì không 
thể tồn tại được. 

Cán bộ sống bất hợp pháp, nhất là các đồng chí người Kinh, 
cũng chuyển cách hoạt động, không xuất hiện công khai trước 
đông đảo quần chúng, mà bí mật xây dựng, hướng dẫn cốt cán 
hoạt động, bí mật vận động từng người lớp trên khi cần thiết. Việc 
ăn ở, đi lại, liên lạc được quy định chặt chẽ, không để lại dấu vết 
cho địch truy lùng đánh phá. 

Đối với các làng bị bể vỡ cơ sở, quần chúng ngại tiếp xúc với 
cán bộ bất hợp pháp, thì chuyển sang đào tạo cán bộ địa phương 
hoạt động hợp pháp, tận dụng quan hệ bà con, quen biết, thường 
xuyên đi lại làm ăn, thăm viếng mà tiếp xúc, điều tra, bí mật gây 
lại cơ sở mới. Ta còn chọn một số lớp trên tiến bộ có khả năng tiếp 
xúc với số lớp trên, tề ngụy cũ trong vùng bị vỡ cơ sở, mất liên lạc 
và vùng địch kiểm soát chặt chẽ để làm công tác vận động. Nhờ 
đó, một số làng bị đứt đã nối lại cơ sở cũ và phát triển cơ sở mới. 

Dựa vào thế núi rừng hiểm trở xa địch, không có ngụy quyền 
cơ sở, nhân dân có truyền thống đoàn kết đấu tranh, làm chủ xóm 
làng, hoạt động của cán bộ, đảng viên ở đây công khai với quần 
chúng nhưng lại bí mật với địch. Cán bộ thường xuyên bám chắc 
thân thiết trong nội bộ từng nhà, nắm được dân, đoàn kết được 
lớp trên, già làng, đoàn kết được nhiều làng trong một vùng rộng 
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lớn, dựa vào dân mà che giấu, giữ gìn lực lượng. Khi địch càn 
quét, lùng sục, thì cán bộ, đảng viên, chi bộ tạm lánh cùng với số 
nam, nữ thanh niên, địch rút thì trở về. Việc tổ chức nắm tình hình 
địch từ các đồn bốt và thông tin cho nhau vẫn được tổ chức chặt 
chẽ như hồi chống Pháp. 

Tuy nhận thức chưa sâu sắc về căn cứ cách mạng ở miền Nam, 
nhưng ngay từ đầu các cấp bộ đảng đã chú trọng xây dựng căn cứ. 
Không những xây dựng, củng cố vùng căn cứ du kích cũ mà còn 
xây dựng thêm những vùng, những lõm căn cứ mới như vùng Mô 
Gia, Lục Bông, Té Drong - Đăk Xanh (Đăk Tô), vùng Đăk Kôi (Kon 
Rẫy), Ngọc Rầng - Vang Tó (Đăk Ui), vùng dọc biên giới 
Campuchia, Lào (nay thuộc địa bàn các huyện Đăk Glei, Sa Thầy, 
Ia H’Drai và Ngọc Hồi). 

Ngoài công tác xây dựng củng cố chi bộ, xây dựng cốt cán thì 
việc lo đời sống nhân dân được quan tâm thường xuyên. Sau khi 
Hiệp định Giơnevơ được ký kết, ta đã vận động nhân dân phát 
tán, cất giấu các kho muối ở Măng Đen, Đăk Sút và giao cho các 
làng sử dụng, vận động cứu đói, cứu lạt, nhất là đẩy mạnh sản 
xuất và tiếp kiệm. 

Hai phong trào sôi nổi được nhân dân hưởng ứng, tập hợp 
được đông đảo quần chúng gắn bó với Đảng là phong trào học 
chữ, vệ sinh phòng bệnh và làm thuốc nam chữa bệnh. Ban cán sự 
tỉnh phiên âm chữ viết cho các dân tộc Giẻ - Triêng, Mơ Nâm, Xơ 
Đăng (riêng dân tộc Giarai đã có chữ viết từ trước) và phát động 
phong trào học chữ. Cán bộ Kinh phải nói, viết, đọc được chữ dân 
tộc, tiếng dân tộc. Cán bộ địa phương phải đọc, viết được tiếng 
dân tộc mình và chữ phổ thông. Cán bộ ngoài rừng dạy cho cốt 
cán trong làng. Cốt cán trong làng dạy cho nam, nữ thanh niên. 
Người biết rồi dạy người chưa biết, người biết nhiều dạy người 
biết ít. Ban ngày học ngoài rừng, ngoài rẫy kết hợp với sản xuất 
làm ăn, ban đêm học ở làng. Đốt cây rừng, đốt xà nu làm ánh 
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sáng, lấy gỗ đẽo gọt cho trơn rồi nhuộm lá ngâm bùn làm bảng 
đen. Phấn thì dùng củ sắn khô, đất sét. Giấy, bút, mực một phần 
mua từ vùng địch, phần khác dùng bẹ lồ ô, lụa tre, lụa nứa làm 
giấy, que nhọn làm bút, nước trái cây làm mực. 

Học chữ, biết chữ, biết nói tiếng phổ thông trở thành mục 
tiêu phấn đấu tiến bộ của cán bộ và nam, nữ thanh niên. Vì thế 
mà phong trào ngày càng thêm lan rộng. Nhiều người biết chữ, 
biết tiếng phổ thông tạo thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở, đào 
tạo cán bộ. Lực lượng nam, nữ thanh niên hăng hái học tập nhất, 
cũng là lớp người hăng hái nhận nhiệm vụ cách mạng và trở 
thành cơ sở, cán bộ, đảng viên mới. Từ lớp cơ sở, cán bộ, đảng 
viên mới này, thông qua mối quan hệ bà con, sui gia, bạn bè của 
họ ở vùng địch kiểm soát mà ta phát triển được cơ sở mới. 

Phát động phong trào vệ sinh phòng bệnh, ta đề ra ba sạch: ăn 
sạch, uống sạch, ở sạch: vận động nhân dân bỏ bớt kiêng cữ, cúng 
trời, cúng ma khi đau ốm. Mỗi cán bộ tỉnh, huyện đều có cuốn 
sách thuốc nam bỏ túi, tự chữa bệnh cho mình và cho nhân dân. 
Tuy công tác vận động “ba sạch” có khó khăn nhưng cũng đạt 
một số kết quả. Cán bộ, nam, nữ thanh niên đã biết uống nước 
đun sôi, quét dọn nhà cửa, sân làng sạch sẽ. Ở tây Đăk Glei, mỗi 
làng đều có lu nước đặt dưới chân cầu thang để rửa chân khi bước 
lên nhà. Nhiều thanh niên hớt tóc ngắn, bỏ tục cà răng, già làng 
cũng đồng tình bỏ bớt tập tục có hại cho đoàn kết, sản xuất và sức 
khỏe. Nhiều tục kiêng cữ chỉ còn là biện pháp chống địch lùng sục 
vào làng để bảo vệ cán bộ, bảo vệ dân làng. 

Việc chữa bệnh cho dân đem lại kết quả tốt, không những cứu 
chữa có hiệu quả bằng thuốc nam, mà qua đó còn nâng cao uy tín 
của Đảng, gắn bó nhân dân với cán bộ, lôi kéo được lớp trên, binh 
lính, nhân viên chính quyền địch. Ở đâu cũng có những trường 
hợp chữa khỏi bệnh mà tranh thủ được lớp trên, tề ngụy ngả về 
cách mạng. Nhân dân tín nhiệm cán bộ ta chữa bệnh đến mức trở 
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thành “mê tín”. Cũng là viên thuốc tây do địch cấp phát cho dân 
nhưng dân uống không khỏi bệnh, khi viên thuốc đó do tay cán 
bộ ta dùng cứu chữa cho dân thì dân khỏi bệnh, vì dân nghĩ đây là 
thuốc Cụ Hồ. 

Hai phong trào nêu trên (học chữ và phòng bệnh) rất thiết 
thực với đời sống nhân dân nên đã góp phần quan trọng củng cố, 
xây dựng căn cứ, xây dựng Đảng, mật thiết gắn bó với nhân dân, 
đem lại ấn tượng tốt đẹp về người cán bộ Cụ Hồ ở lại với dân cho 
đến ngày nay. 

Dưới sự chỉ đạo của các cấp bộ Đảng, công tác gìn giữ lực 
lượng gắn liền với đấu tranh chống địch vi phạm Hiệp định 
Giơnevơ, chống lập ngụy quyền cơ sở, chống xâu, thuế, đòi hiệp 
thương tổng tuyển cử, thống nhất nước nhà. Phong trào đấu tranh 
ở tỉnh Kon Tum phát triển từ lẻ tẻ, tự phát đến có tổ chức, có lãnh 
đạo, từ hình thức dư luận, phản đối, đưa nguyện vọng đến giằng 
co, tẩy chay, bất hợp pháp. 

Lúc đầu, phong trào đấu tranh diễn ra dưới hình thức đấu lý, 
tuyên truyền và phản tuyên truyền địch. Nhân dân dựa vào 
pháp lý Hiệp định Giơnevơ được ta phổ biến và hướng dẫn để 
đối đáp và đập lại các luận điệu lừa bịp, xuyên tạc của địch… 
Dân tộc nào, làng nào cũng có những mẩu chuyện đấu lý phong 
phú, nói lên sáng kiến thông minh của nhân dân ta. Địch truy 
hỏi, cán bộ, nhân dân một mực trả lời không biết, không nghe, 
không thấy. Chúng đe dọa ai nói đến hiệp thương tổng tuyển cử 
là cộng sản Việt Minh. Dân hỏi lại, các ông ký Hiệp định với Việt 
Minh thì có phải là cộng sản không? Chúng xuyên tạc Việt Minh 
xấu, miền Bắc xấu, quốc gia tốt. Dân nói, nếu tốt thì hiệp thương 
tổng tuyển cử cho dân yên ổn làm ăn… 

Cuộc đấu tranh giằng co nhất, lôi kéo toàn làng, toàn vùng 
tham gia là đấu tranh chống lập ngụy quyền cơ sở, kêu xâu và 
truy thu thuế. Có ngụy quyền là có kêu xâu, kêu thuế và bắt dân 
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làm nhiều việc khác động chạm đến lợi ích thiết thân của họ. 
Trong thực tế họ không cần có ngụy quyền vì cộng đồng làng xưa 
nay đã quen tự quản. Vì vậy, nhân dân đồng lòng chống lại, tán 
thành hình thức giằng co, kéo dài không để địch dễ dàng thực 
hiện. Nhân dân cũng đồng tình với ta là đến lúc không thể giằng 
co được thì chủ động đưa người tốt của làng ra làm để có lợi cho 
dân. Đó là kiểu chính quyền “hai mặt” phù hợp với tâm lý nhân 
dân và người làm tề ngụy lúc bấy giờ. 

Mặc dù địch lập các toán vũ trang công tác xuống từng làng 
đôn đốc, nhưng toàn dân đã đồng lòng viện nhiều lý do trì hoãn 
nên địch không thu được kết quả mong muốn. Những làng ở xa, 
địch không dám đến, mà chỉ nhắn tin gọi tề cũ lên đồn, lên quận 
nhận việc. Nhiều làng không đi, hoặc lúc đi, lúc không đi, đi 
nhưng không nhận việc, viện cớ không có dân làng đồng ý thì 
không làm việc được với dân. 

Đến cuối năm 1956, địch mới lập tề được 213 làng trong vùng 
chúng kiểm soát và một số làng vùng tranh chấp cũ. Về thuế, năm 
1955 chúng chỉ thu được ở 36 làng, các năm sau thì chúng không 
kêu thu thuế nữa. Tuy địch lập được ngụy quyền, nhưng ở những 
làng ta có cơ sở, thì ta bố trí người nắm được ra làm, ở những làng 
khác trong vùng địch kiểm soát thì ta tranh thủ hạn chế bớt những 
hành động có hại cho nhân dân. Chính quyền kiểu “hai mặt” thể 
hiện sự tranh chấp giữa ta và địch. Địch không thực hiện được 
hoàn toàn âm mưu thủ đoạn của chúng vì ta hạn chế hành động 
của chúng. Trừ một số rất ít nơi còn nói chung chính quyền địch 
chỉ làm hình thức, thực chất bị ta vô hiệu hóa, hoặc do ta nắm 
hoàn toàn. 

Thực hiện chỉ thị của Trung ương Đảng về công tác ở vùng núi 
Tây Nguyên, Liên khu ủy V chỉ đạo các địa phương tăng cường 
đoàn kết giữa các dân tộc, đấu tranh chống âm mưu mua chuộc, 
chia rẽ, chống cướp đất, dồn dân lập “khu dinh điền”, kết hợp 
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cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi hằng ngày với cuộc đấu tranh 
thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước, xây dựng Tây Nguyên 
thành căn cứ cách mạng vững chắc. 

Từ tháng 7/1955, khắp các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên dấy 
lên phong trào đấu tranh chính trị trực diện đòi hiệp thương, tổng 
tuyển cử, chống trưng cầu ý dân, chống bầu cử Quốc hội riêng rẽ, 
đòi tự do dân chủ và giải quyết đời sống. 

Ở tỉnh Kon Tum, phong trào chống trưng cầu ý dân diễn ra 
dưới hình thức tẩy chay. Những làng ở xa địch, nhân dân không 
đi bỏ phiếu. Vùng thị xã và gần địch, một số bị ép buộc phải đi, 
nhưng không làm theo trò gian lận của địch. Không ai bầu cho 
Ngô Đình Diệm mà cũng không ai bầu cho Bảo Đại. Nhân dân vò 
nhàu lá phiếu rồi vứt vào thùng hoặc vào giỏ1. 

Riêng về đấu tranh đòi hiệp thương, tỉnh Kon Tum triển khai 
chậm hơn các tỉnh khác. Tháng 11/1955, Ban cán sự tỉnh đề ra kế 
hoạch lãnh đạo, nêu rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu, hình thức, tổ 
chức chỉ đạo và công tác tư tưởng trong đấu tranh. Nội dung 
chính của kế hoạch là: “…Phát động quần chúng đều khắp, phối 
hợp nhịp nhàng đấu tranh đòi hiệp thương, tổng tuyển cử, thống 
nhất nước nhà…”, “…Tẩy chay mọi âm mưu thủ đoạn của địch 
nhằm chia cắt đất nước, nhất là tuyển cử riêng rẽ…”, “kết hợp đấu 
tranh đòi hiệp thương với đấu tranh giành quyền lợi hàng 
ngày…”, “…song song với mục đích đó là củng cố, giữ vững, phát 
triển cơ sở, phát triển công tác Mặt trận, binh tề vận, đào tạo cán 
bộ, củng cố Đảng…”. 

Yêu cầu tối thiểu là phải có phong trào đều khắp, nâng cao 
tinh thần, ý chí của quần chúng, dám đấu tranh, giành cho được 
“kết quả cụ thể về quyền lợi hằng ngày, chống tuyển cử riêng rẽ, 

_______________ 

1. Địch tuyên truyền: “Xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ thùng”, xanh là phiếu của 
Bảo Đại, đỏ là phiếu của Ngô Đình Diệm. 
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gây được dư luận rộng rãi có tác động đến địch”. Hình thức thấp 
nhất là kiến nghị, cử đại biểu, cao nhất ở nông thôn là họp toàn 
làng, mít tinh và kéo từng đoàn nhỏ lên quận, tỉnh bày tỏ nguyện 
vọng; ở thị xã là bãi thị lặng lẽ. 

Về xây dựng và giữ gìn lực lượng phải đạt yêu cầu “đoàn kết 
nhân dân, tranh thủ và trung lập thêm một số người trong hàng 
ngũ địch, thâm nhập chính sách của ta trong binh lính và nhân 
viên ngụy quyền, phát triển thêm trung kiên nòng cốt, bảo vệ 
được cán bộ, giữ không bị đẩy lùi, trường hợp tạm thời phải lùi 
thì vẫn giữ được liên lạc…”1. 

Thực hiện kế hoạch, cuộc đấu tranh được các huyện phát 
động, tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ. Cán bộ phân nhau đi sát các 
vùng nhất là vùng trọng điểm của tỉnh và huyện. 

Ngày 01/11/1955, Trung ương Đảng ra chỉ thị cho các đảng bộ 
miền Nam về chống “tố cộng”. Chỉ thị nêu rõ chống “tố cộng” là 
nhiệm vụ trọng tâm thời gian này. Cán bộ phải giải thích cho quần 
chúng thấy rõ âm mưu thâm độc của chính sách “tố cộng” của Mỹ - 
Diệm, nêu cao chính nghĩa của Đảng và vai trò của Đảng đối với 
dân tộc và nhân dân, hiểu rõ phải đoàn kết chặt chẽ chống âm 
mưu “tố cộng”, bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ thì mới bảo vệ được 
quyền lợi chính đáng của mình2. 

Ở căn cứ vùng xa địch, cán bộ họp dân toàn làng học tập và 
mít tinh lên án Mỹ - Diệm chia cắt đất nước, phá hoại hiệp thương 
tổng tuyển cử, động viên nhân dân quyết tâm xây dựng và giữ 
vững căn cứ, sản xuất, chống càn quét, chống do thám và gián 
điệp, hỗ trợ cho vùng phía trước đấu tranh. 

Ở vùng tranh chấp và vùng địch kiểm soát, ta tổ chức các cuộc 
sinh hoạt riêng lẻ cho từng đối tượng: nòng cốt, “tề hai mặt”, già 

_______________ 

1. Trích: Kế hoạch lãnh đạo đấu tranh của tỉnh. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.16, tr.679-688  



226  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM, TẬP I (1930-1975) 

làng, lớp trên, bàn tính kế hoạch đấu tranh. Hình thức được các 
tầng lớp nhân dân đồng tình là kết hợp đấu tranh đòi tự do đi lại 
làm ăn, mua bán, đòi tiếp tế muối, thuốc men, nông cụ với đòi hiệp 
thương tổng tuyển cử, chống tuyển cử riêng lẻ, chống kiểm tra dân 
số, lăn tay, lãnh thẻ, đòi giảm xâu, miễn thuế, bỏ dồn dân… 

Đầu năm 1956, hết làng này đến làng khác, từng đoàn năm, 
bảy, 10 người, gồm chủ làng, già làng, một số người mà nhân dân 
cho là “biết ăn nói” kéo đến tổng, quận gặp nhân viên ngụy quyền 
người dân tộc bày tỏ nguyện vọng, gặp binh lính sĩ quan tranh thủ 
họ đồng tình ủng hộ nhân dân, nhờ họ chuyển cho cấp trên ý 
nguyện của nhân dân các dân tộc. Ở tây Đăk Glei, kết hợp với đòi 
hiệp thương, nhân dân đòi để cho dân đi Phước Sơn (Quảng Nam) 
mua muối. Lúc này, phía tây Đăk Glei thiếu muối đến nỗi đã sinh 
dịch bệnh, muối trở thành nhu cầu bức thiết của nhân dân. Địch 
phải chấp nhận yêu sách. Ta tổ chức nhiều đoàn liên tiếp vừa đi 
mua muối, vừa gây dư luận đòi hiệp thương thống nhất nước nhà. 
Trong tám tháng, nhân dân đã mua được 15 tấn muối, giải quyết 
được nạn lạt muối và dịch bệnh. 

Ở thị xã và vùng địch kiểm soát ta hướng dẫn nhân dân gây 
dư luận bàn tán về hiệp thương, tổng tuyển cử, bày tỏ ý nguyện 
nhân dân. Ở các huyện kế cận thị xã, ta đưa người có bà con 
quen biết, thường đi lại mua bán làm ăn vào nội ô và vùng ven 
đưa tin, gây dư luận, hỏi thăm chừng nào hiệp thương tổng 
tuyển cử. Nhân dân nghe đài, đọc báo và nhiều nguồn thông tin 
từ các nơi đến, nên dư luận phản đối Mỹ - Diệm, ủng hộ Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa càng sôi nổi, nhất là ở bến xe, 
cửa hàng, chợ. 

Trong khi các làng hội họp, kiến nghị, cử đại biểu lên tổng, 
quận thì đêm 08/01/1956, truyền đơn ta rải khắp các quận lỵ, đồn 
bốt, thị xã Kon Tum và các vùng địch kiểm soát làm cho dư luận 
càng xôn xao bàn tán. Cuộc bầu cử Quốc hội riêng rẽ của địch bị 
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nhân dân tẩy chay, không lăn tay, lãnh thẻ, không đi bầu cử. 
Chỉ có số ít làng vùng địch phải đi bầu dưới lưỡi lê của quân đội 
ngụy lùa đến hòm phiếu. Một số người trong gia đình tề ngụy, sĩ 
quan binh lính đi bầu vì nhiều động cơ khác nhau. 

Cuộc đấu tranh đòi hiệp thương, tổng tuyển cử kéo dài mấy 
tháng đã huy động hơn ba vạn người tham gia, đạt được yêu cầu 
đề ra, biểu thị được ý nguyện của nhân dân, biểu dương sức 
mạnh, củng cố khối đại đoàn kết, củng cố và giữ vững lực lượng, 
phối hợp với phong trào toàn Tây Nguyên, tạo được dư luận rộng 
rãi, tác động đến hàng ngũ địch. 

Tuy vậy, việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn còn “xem 
nhẹ đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế, có nơi chỉ mượn khẩu hiệu 
kinh tế làm cớ để đấu tranh chính trị”, “Mỹ - Diệm chỉ hứa 
suông, chưa giải quyết được gì trừ vài nơi có bán muối và thuốc 
chữa bệnh…”. Trong đấu tranh, ta còn xem nhẹ vận động lớp 
trên, nhân viên hành chính, sĩ quan và binh lính địch. Đôi nơi 
còn hẹp hòi không tin vận động được hoặc xem tất cả họ là đối 
tượng đấu tranh1… 

Qua hai năm đấu tranh giữ gìn lực lượng, tuy có tổn thất và cơ 
sở chưa phát triển đều khắp, một số nơi bị vỡ, nhưng ta vẫn giữ 
được lực lượng và phần lớn vùng nông thôn có vị trí quan trọng. Dọc 
hành lang liên lạc và vùng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, cơ 
sở được củng cố vững chắc hơn trước. Trong vùng địch kiểm soát, ta 
đã xây dựng được một vài lõm căn cứ làm bàn đạp trụ bám và phát 
triển cơ sở, kể cả vùng Công giáo. Bước đầu, ta đã hình thành khối 
đoàn kết dân tộc ở từng làng, từng vùng. Qua thực tiễn, cán bộ dần 
trưởng thành, từng bước nắm được phương châm, phương pháp 
đấu tranh, đánh giá địch - ta sát đúng hơn, nhất là nhận thức về khả 

_______________ 

1. Xem biên bản hội ý giữa tỉnh và 4 huyện phía trước đầu năm 1959. 
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năng cách mạng của nhân dân các dân tộc rõ hơn nên ngày càng gắn 
bó với dân hơn trước. 

II. ĐẤU TRANH CHỐNG “TỐ CỘNG”, XÂY DỰNG  
VÀ MỞ RỘNG CĂN CỨ, GIỮ VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN  

PHONG TRÀO (1956-1958) 

“Tố cộng, diệt cộng” là chính sách cơ bản nhất của Mỹ - Diệm, 
thời kỳ tiến hành cuộc chiến tranh đơn phương và được nâng lên 
thành “quốc sách”. Về thực chất đây là cuộc khủng bố trắng, 
nhằm tiến công tiêu diệt Đảng ta, tiêu diệt phong trào cách mạng 
miền Nam, đồng thời ra sức xây dựng lực lượng chính trị phản 
động của chúng, từ đó tiến hành các chính sách khác. Để “tố cộng, 
diệt cộng”, địch dùng thủ đoạn tàn ác nhằm khuất phục ý chí, tinh 
thần, tiêu diệt cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng. 

Tháng 02/1955, chính quyền Diệm công khai phát động chiến 
dịch “tố cộng” giai đoạn I ở các tỉnh đồng bằng miền Trung, sau 
đó thực hiện ở Tây Nguyên. Giữa năm 1956, Mỹ - Diệm tiến hành 
chiến dịch “tố cộng” giai đoạn II, đánh phá bề sâu, trọng điểm 
vùng đồng bằng Liên khu V, vùng tự do cũ, vùng căn cứ du kích 
trong kháng chiến chống Pháp. Cuối năm 1956 chúng mở rộng 
phạm vi chiến dịch, tập trung lực lượng lên Tây Nguyên. Núp 
dưới chiêu bài “Thượng du vận”, hoạt động “tố cộng” ở tỉnh Kon 
Tum diễn ra không đẫm máu như ở đồng bằng, nhưng thâm độc 
hơn, chúng kết hợp càn quét đánh phá, dồn dân với mua chuộc, 
mị bịp, chiến tranh tâm lý, gián điệp và lợi dụng tôn giáo nhằm 
chia rẽ dân tộc, chia rẽ Kinh - Thượng, tách nhân dân ra khỏi 
Đảng, dùng người dân tộc đánh người dân tộc, tiêu diệt cộng sản, 
hoặc ít nhất thì cũng xóa tan ảnh hưởng của Đảng trong nhân dân. 

Chúng xây dựng căn cứ Sư đoàn 22 ngụy ở thị xã Kon Tum, 
Đăk Tô - Tân Cảnh, đóng thêm đồn bốt từ Đăk Sú đến Đăk Pét, 
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đóng các đồn lẻ dọc biên giới Campuchia, Lào (Kơ Dil, Khokna, 
Bản Hét, Vâng Rơi), lập căn cứ biệt kích ở Kroong. Từ đó chúng 
tung quân càn quét đánh phá, tố cộng, truy lùng cán bộ, uy hiếp 
nhân dân các khu 7, khu 6, khu 3, khu 4. Ở phía đông, chúng 
chiếm lại Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông, càn quét vào khu 2, 
khu 9. Chúng lập dinh điền Diên Bình, Tri Đạo, dùng lực lượng 
dân dinh điền bảo vệ an toàn cho đường 14. Chúng còn dự định 
lập dinh điền Tri Lễ, Trung Nghĩa, thăm dò vùng Đăk Yao, Đăk 
Xiêng để lập các dinh điền tiếp theo. Đi đôi với đóng đồn bốt sâu 
vào vùng ta, chúng tu sửa các đường 14, đường 5, đường 18 và các 
đường đi sâu vào vùng ta. 

Về mặt hành chính, ngoài thị xã Kon Tum, Đăk Tô, Đăk Sút, 
chúng lập thêm các quận Tu Mơ Rông và Chương Nghĩa; trả 
lương cho chủ làng dân vệ, phản động hóa bộ máy ngụy quyền cơ 
sở. Ở Phủ Tổng thống, chúng lập Nha công tác xã hội miền 
Thượng. Ở các quận, chúng lập các đoàn dân vụ, đoàn công tác 
“ba vùng”, đoàn diệt trừ muỗi để thực thi cái gọi là “phát triển 
cộng đồng, cải tiến dân sinh”, “tái định cư cho đồng bào các dân 
tộc”. Thực chất, đó là những tổ chức gián điệp, mật vụ trá hình, 
lừa mị nhân dân, phục vụ cho dồn dân và “tố cộng”. 

Ở mỗi vùng hai, ba xã, chúng lập Ban tố cộng có lực lượng vũ 
trang đi kèm để tổ chức các lớp học “tố cộng” và khai thác tình 
hình ta phục vụ cho đánh phá trước mắt và lâu dài. Chúng bắt chủ 
làng, chánh tổng, dân vệ, tề ngụy cũ học “tố cộng”, buộc khai báo 
tình hình cơ sở và hoạt động của ta ở từng làng. Sau lớp học của 
chủ làng, chúng bắt nhân dân đi học, cuối cùng là đến người 
kháng chiến cũ, nghi là cơ sở của ta. Ở lớp nào chúng cũng nói xấu 
Đảng ta, nói xấu chủ nghĩa cộng sản và người cộng sản, nói xấu 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa và khai thác tình hình ta. Chúng ép 
buộc người kháng chiến cũ tuyên thệ từ bỏ cộng sản Việt Minh rồi 
giao nhiệm vụ, gây nghi ngờ trong nhân dân và cán bộ. 
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Ở Đăk Mốt (Đăk Tô), tên chánh tổng Nhẫn (người Kinh theo 

Công giáo) tổ chức phục kích đón bắt cán bộ ta nhưng không 
thành công. Ở Đăk Sút, tên chủ làng Boa ép cơ sở ta dẫn địch đánh 
úp vào điểm hẹn liên lạc, giết chết đồng chí Nguyễn Phú Chính. Ở 
Đăk Yao, tên Nguyễn Tôn - cán bộ của ta dao động ra đầu hàng 
địch, chỉ điểm cho chúng đánh phá cơ sở ở tây Khu 6 (nay là địa 
bàn huyện Ngọc Hồi), bắt nhiều cơ sở và giết chết anh Thao Phiếu 
ở làng Chênh Chếch. Cơ sở ở đây bị phá vỡ, một năm sau ta mới 
phục hồi lại được. 

Ở thị xã Kon Tum, cơ sở bị lộ sau đấu tranh đòi hiệp thương 
và đợi đổi bạc, địch bắt giam, tra tấn gần 500 người, làm bể vỡ, 
đứt liên lạc các cơ sở. Đến năm 1961, ta mới xây dựng lại được cơ 
sở mới, nối lại cơ sở cũ. 

Ở các vùng sâu, vùng xa, địch liên tiếp hành quân càn quét, 
đốt phá lúa gạo ở ngoài rừng, ngoài rẫy, cấm nhân dân đi lại mua 
bán. Chúng gây ra một số vụ khủng bố và giết người man rợ. 
Chúng dùng hàng viện trợ, quỹ từ thiện, phân phát vải vóc, quần 
áo, chăn màn, dầu ăn… để mua chuộc nhân dân, ép nhân dân vào 
khu dồn. 

Thâm độc nhất là thủ đoạn lợi dụng Công giáo để “tố cộng”, 
dồn dân, xoa dịu tinh thần đấu tranh của quần chúng của địch. 
Chúng tuyên truyền: “Cộng sản phá đạo, ai không theo đạo là 
theo cộng sản; diệt cộng là yêu nước, diệt cộng là bảo vệ hòa 
bình”. Những tên phản động đội lốt tôn giáo cấm giáo dân không 
được liên lạc, che giấu Việt cộng. Vì vậy, ở nhiều làng Công giáo, 
dân không dám tiếp xúc với cán bộ ta. Một mặt bọn “tố cộng” 
khủng bố, bắt bớ nhân dân, chụp mũ là “Việt cộng, Thượng cộng”. 
Mặt khác, nhà thờ đưa điều kiện nếu cả làng vào đạo thì nhà thờ 
sẽ bảo lãnh với chính quyền trả tự do cho những người bị bắt. Một 
số làng ở tây Khu 6 đã chấp nhận điều kiện đó với tư tưởng “theo 
đỡ” để cứu người làng khỏi bị tù đày, đánh đập và trở thành làng 
Công giáo. Ở một số nơi khác, nhân dân ngộ nhận vào đạo sẽ 
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được yên ổn làm ăn hơn nên đã chấp nhận trở thành làng Công 
giáo làm cho số giáo dân tăng lên so với thời Pháp chiếm đóng. 
Nhà thờ mới cũng mọc lên ở Tri Đạo, Diên Bình, Đăk Prong, Kơ 
Bai, Đăk Sút, phát triển sâu vào vùng cao, vùng xa. Ở các căn cứ 
quân sự có linh mục tuyên úy và nhà thờ riêng cho lính ngụy. 

Ngày 04/3/1956, Mỹ - Diệm tổ chức tuyển cử riêng rẽ, bầu 
Quốc hội bù nhìn. Hiệp định Giơnevơ bị chúng vi phạm trắng 
trợn. Mỹ - Diệm tập trung mũi nhọn, dùng bạo lực tàn khốc 
khủng bố nhân dân. Vấn đề bức thiết đặt ra lúc này là cách mạng 
đi lên bằng con đường nào? Đấu tranh vũ trang hay vừa chính 
trị, vừa vũ trang? Tại Hội nghị tháng 6/1956, Bộ Chính trị ra nghị 
quyết về tình hình, nhiệm vụ và công tác cách mạng miền Nam, 
khẳng định: “Tính chất cuộc cách mạng của ta ở miền Nam là 
dân tộc và dân chủ. Nhiệm vụ của cách mạng của ta ở miền Nam 
là phản đế và phản phong kiến”1. Từ tình hình quốc tế và trong 
nước cho thấy cuộc đấu tranh này nhất định sẽ lâu dài, gian khổ 
và phức tạp nên phải chọn hình thức và phương pháp cách mạng 
thích hợp. Bộ Chính trị nhấn mạnh: “Hình thức đấu tranh của ta 
trong toàn quốc hiện nay là đấu tranh chính trị, không phải đấu 
tranh vũ trang. Nói như thế không có nghĩa là tuyệt đối không 
dùng vũ trang tự vệ trong những hoàn cảnh nhất định, hoặc 
không tận dụng những lực lượng vũ trang của các giáo phái 
chống Diệm”2. Bộ Chính trị chủ trương phải “Tổ chức tự vệ trong 
quần chúng nhằm bảo vệ các cuộc đấu tranh của quần chúng và 
giải thoát cán bộ khi cần thiết”, “Cần củng cố các lực lượng vũ 
trang và bán vũ trang hiện có và xây dựng căn cứ làm chỗ dựa. 
Đồng thời xây dựng cơ sở quần chúng vững mạnh làm điều kiện 
căn bản để duy trì và phát triển lực lượng vũ trang”3, muốn vậy 
_______________ 

1, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.17,
tr.224    , 225, 228. 
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phải coi việc “củng cố Đảng ở miền Nam là một trọng tâm công 
tác có tính chất quyết định”1. 

Với Nghị quyết này, Bộ Chính trị đã vạch ra được những vấn 
đề chỉ đạo chiến lược đối với cách mạng miền Nam, trong đó 
quan trọng nhất là vấn đề tự vệ vũ trang để bảo vệ phong trào 
đấu tranh của quần chúng cách mạng, bảo vệ cơ sở và cán bộ của 
Đảng, vấn đề xây dựng lực lượng và căn cứ cách mạng. Đây thật 
sự là bước chuyển hướng đường lối cách mạng miền Nam. Bộ 
Chính trị cũng nêu sự cần thiết phải nhanh chóng thành lập Mặt 
trận dân tộc thống nhất rộng rãi chống Mỹ - Diệm, lập chính phủ 
liên hiệp dân tộc, dân chủ ở miền Nam. Nghị quyết này đã qua 
điện đài truyền xuống Xứ ủy Nam bộ và Liên khu ủy V. Trong 
những năm 1956-1957, nhiều đội trừ gian được thành lập ở Liên 
khu V.  

Tháng 8/1956, đồng chí Lê Duẩn, Ủy viên Bộ Chính trị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, đang công tác ở miền Nam, sau khi 
phân tích một cách khoa học tình hình chính trị, xã hội miền Nam 
và vận dụng những quy luật đấu tranh cách mạng vào hoàn cảnh 
cụ thể của ta, đã soạn thảo Đề cươngcách mạng miền Nam. Đồng 
chí chỉ rõ: “Chế độ độc tài phát xít ở miền Nam chỉ là sản phẩn của 
sự câu kết giữa Mỹ, kẻ thù lăm le gây ra một cuộc chiến tranh mới 
chống nhân dân ta với tập đoàn Ngô Đình Diệm, kẻ đang cố sống, 
cố chết phản kích lại các lực lượng cách mạng nhằm mục đích trả 
thù và áp bức, bóc lột nhân dân”2. Do đó “Nhiệm vụ của cách 
mạng miền Nam là trực tiếp đánh đổ chính quyền độc tài phát xít 

_______________ 

1. Lịch sử Đảng bộ Quân khu 5, t.2, Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
(1954-1975), Sđd, tr.49. 

2. Lê Duẩn viết về chiến tranh nhân dân Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia,
Hà Nội, 1993, tr.104-105. 
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Ngô Đình Diệm, tay sai của Mỹ, giải phóng nhân dân miền Nam 
khỏi ách đế quốc phong kiến, thiết lập ở miền Nam một chính 
quyền liên hiệp có tính chất dân tộc, dân chủ để cùng với miền Bắc 
thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và 
dân chủ nhân dân”1. Bản đề cương khẳng định “nhân dân ta ở 
miền Nam chỉ có một con đường là vùng lên chống lại Mỹ - Diệm 
để cứu nước và tự cứu mình. Đó là con đường cách mạng. Ngoài 
con đường đó không có con đường nào khác”2. 

Từ sau năm 1956, địch trắng trợn phá Hiệp định Giơnevơ, điên 
cuồng đánh phá phong trào cách mạng, làm cho phong trào bị tổn 
thất nặng, thực tế cho ta thấy rõ tính chất phát xít tàn bạo của địch, 
thấy rõ nhược điểm căn bản của chúng là phi nghĩa, thiếu cở sở 
quần chúng, ngày càng bị cô lập, nội bộ mâu thuấn sâu sắc, chính 
quyền không ổn định3. Quán triệt các Nghị quyết Liên khu ủy 
(tháng 02/1956) và Hội nghị Liên tỉnh 4 (tháng 10/1955) tại Hội nghị 
Ban cán sự tỉnh trong tháng 01, tháng 3 và tháng 6/1956 đã xác định 
“Nhiệm vụ mở rộng đoàn kết đấu tranh đòi hiệp thương là trọng 
tâm, trực tiếp, lâu dài đồng thời vừa củng cố, phát triển tổ chức là 
nhiệm vụ mấu chốt và chống “tố cộng”, chống tổng tuyển cử riêng 
rẽ là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp. Ban cán sự chủ trương lấy việc 
đấu tranh chống “tố cộng”, chống tuyển cử riêng rẽ phải kết hợp 
chặt chẽ với đấu tranh đòi quyền lợi hằng ngày…”. Đi đôi với 
nhiệm vụ lãnh đạo đấu tranh phải “tăng cường giáo dục đường lối 
chính sách, phương châm, phương thức công tác cho cán bộ, đảng 

_______________ 

1. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam: Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước
1954 - 1975, t.2 - Chuyển chiến lược, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.188. 

2. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam: Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước
1954 - 1975, t.2 chuyển chiến lược, Sđd, tr.188 

3. Báo cáo của Liên khu ủy V: “Một số nét ưu và khuyết điểm của Đảng
bộ Liên khu V trong lãnh đạo phong trào 5 năm qua (1954-1958), tr.5. 
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viên và quần chúng, phổ biến cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, mở rộng Mặt trận đại đoàn kết toàn dân chống địch và xây 
dựng lực lượng ta, xây dựng Đảng bộ, liên hệ chặt chẽ với quần 
chúng, giữ vững cơ sở, tích lũy lực lượng”1. 

Hội nghị Ban cán sự tỉnh đi sâu và cụ thể hóa việc vận dụng 
phương châm sát hợp với từng vùng về công tác Mặt trận, binh tề 
vận, xây dựng Đảng, lãnh đạo cán bộ, xây dựng vùng căn cứ để 
chống “tố cộng” nên đạt hiệu quả. Hội nghị nhấn mạnh, lúc này 
hơn lúc nào hết cán bộ, đảng viên phải bám sát quần chúng, phát 
động và lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống “tố cộng”. Cán bộ, 
đảng viên phải nêu cao đạo đức, khí tiết cộng sản, giáo dục khí tiết 
cho cơ sở và quần chúng, tấn công lại địch, bảo vệ uy thế chính trị 
của Đảng, bảo vệ tổ chức, giữ vững và phát triển phong trào. 

Công tác giáo dục nâng cao giác ngộ cách mạng cho cơ sở và 
nhân dân được đặt lên hàng đầu, gắn chặt và phục vụ nhiệm vụ 
chống “tố cộng”. Liên tỉnh 4 biên soạn tài liệu “Thương dân, yêu 
nước, đứng lên làm cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng”, “Chủ 
nghĩa cộng sản và người cộng sản”, “Khí tiết và đạo đức cộng sản” 
dành cho cán bộ, đảng viên2. Để dễ hiểu, dễ nhớ, mỗi huyện còn 
đề ra những điều “yêu ghét và không sợ”, tùy theo tình hình của 
địa phương mà các điểm yêu, ghét cụ thể có thể khác nhau. Phổ 
biến nhất là 5 yêu: Yêu đất nước, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu 
lẽ phải, yêu tiến bộ. Có nơi còn có thêm yêu Đảng, yêu Bác Hồ; 3 
ghét là: ghét đế quốc phong kiến, ghét áp bức bóc lột, ghét lạc hậu; 
3 không sợ là: không sợ đế quốc phong kiến, không sợ hy sinh 
gian khổ, không sợ ma quỷ (mục đích là giáo dục chống mê tín dị 
đoan, bãi bỏ dần những tập tục có hại cho đời sống, sản xuất, 

_______________ 

1. Xem: Nghị quyết của Tỉnh ủy tháng 1, 2, 3, 6/1956. 
2. Đối với nhân dân và cơ sở có tài liệu: “Khí tiết và đạo đức cách

mạng”. 
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đoàn kết dân tộc và chiến đấu chống địch). 
Nội dung chính của cuộc phát động quần chúng là phân rõ 

thù - ta (trong Đảng là phân rõ bạn - thù - ta), nguyên nhân dân 
tộc ta nghèo khổ, đường lối làm cách mạng dân tộc dân chủ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội đem lại độc lập, tự do ấm no hạnh phúc 
cho nhân dân; làm cho nhân dân hiểu rõ ai làm cách mạng, ai 
lãnh đạo cách mạng, chủ nghĩa cộng sản tốt đẹp và người cộng 
sản là người yêu nước, thương dân, kiên quyết chống đế quốc 
phong kiến nhất. Người cán bộ làm cách mạng trong đấu tranh 
lâu dài gian khổ phải có khí tiết, đạo đức cách mạng, tin ở 
Đảng, tin ở Cụ Hồ, tin ở nhân dân, dân tộc mình, tin ở thắng lợi 
cuối cùng. 

Cuộc phát động được cơ sở và nhân dân hưởng ứng tham gia. 
Ai được đi học thì vui mừng phấn khởi. Không những quần 
chúng cơ bản mà cả tầng lớp trên cũng tham gia học tập. Đường 
lối, chính sách của Đảng như luồng ánh sáng chiếu rọi vào đêm tối 
làm cho nhân dân như bừng tỉnh dậy, thấy rõ đường đi nước bước 
của mình. Những tư tưởng “theo cách mạng” hay “đứng ở giữa”, 
“đầu hàng đỡ” hay “gió chiều nào theo chiều ấy”, v.v. được giải 
quyết; nhân dân thấy mình là người làm cách mạng được Đảng 
dẫn đường chỉ lối càng thêm tin tưởng, nhận rõ trách nhiệm của 
mình hơn trước. 

Địch hy vọng dùng nhân dân để “tố cộng”, diệt cộng sản, 
dập tắt phong trào đấu tranh của nhân dân, nhưng ngược lại, 
nhân dân được giác ngộ đã phê phán, vạch trần âm mưu của 
địch, tố cáo tội ác của chúng đối với dân tộc, căm thù chúng thêm 
sâu sắc. Đối với Đảng, nhân dân càng tin yêu, gắn bó, hết lòng 
bảo vệ. Tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết Kinh - Thượng có cơ sở 
nhận thức đúng đắn hơn nên càng được củng cố vững chắc. 

Cán bộ, đảng viên qua học tập củng cố được lập trường, quan 
điểm, nhận rõ hơn khả năng và vai trò của quần chúng nhân dân 
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lao động, đồng thời cũng hiểu rõ hơn vai trò của tầng lớp trên ở 
vùng dân tộc, từ đó gắn bó thương yêu nhân dân như bà con ruột 
rà thân thiết. Nhân dân cũng nhận cán bộ như thành viên của 
cộng đồng làng. Mọi việc trong làng đều chờ ý kiến của “thành 
viên cán bộ”. 

Địa phương nào, dân tộc nào cũng có những gương nhân dân 
bảo vệ cán bộ, bảo vệ Đảng, gương hy sinh vì dân vì nước của cán 
bộ, đảng viên. Ở Đăk Rú, địch vây làng bất ngờ, đồng chí Tụ 
(Nguyễn Bá Hội) không kịp thoát ra ngoài, phải lao lên bếp của dân 
nằm. Già làng choàng tấm đắp phủ kín đầu, cõng đồng chí Tụ như 
cõng con, viện cớ đi ra ngoài, giải thoát cho đồng chí Tụ. Ở Kon 
Ron, đồng chí Đào Duy Tồn cũng gặp trường hợp như vậy. Dân 
bảo đồng chí Tồn nằm giả người làng chết rồi làm đám ma khiêng 
ra rừng. Nơi nào kín đáo nhất, nơi ấy nhân dân chỉ cho cán bộ ở. 
Đồng chí Đinh Gió ở làng Nước Chè, xã Đăk Xlò (nay là xã Ngọc 
Tem, huyện Kon Plông) bị địch bắt dẫn đường đi càn quét vào nơi 
lực lượng ta ở. Đồng chí không đi, chúng ép buộc lôi đồng chí đi. 
Đồng chí móc hai chân vào rễ cây ven đường níu lại. Chúng xâu hai 
tay đồng chí bằng dây thép và nắm tóc kéo đi làm đứt cả hai bàn 
tay và một mảng da đầu, nhưng đồng chí vẫn kiên quyết không đi. 
Đồng chí bị địch bắn tại chỗ, hy sinh anh dũng1. Hai anh A Gea và 
A Lý ở Đăk Glei chống học “tố cộng”, chống đi xâu, không chịu 
nộp gươm, giáo, ná, tên, bị địch bắn chết, nêu cao khí tiết thà chết 
chứ không chịu “tố cộng”. Đồng chí Nguyễn Phú Chính bị địch 
đánh úp vào nơi họp, bị thương và bị bắt. Biết cơ sở mắc mưu địch, 
biết mình sẽ hy sinh nên trước lúc tắt thở còn khuyên dân làng 

_______________ 

1. Đồng chí Đinh Gió hy sinh ngày 05/11/1959, trước lúc hy sinh là Bí 
thư chi bộ xã, Xã đội trưởng, ngày 20/12/1994 được truy tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.  
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không mắc mưu địch và cảnh cáo những kẻ cố tình làm tay sai địch 
giết hại cán bộ cách mạng. Đồng chí Huỳnh Đỉnh (thường gọi theo 
bí danh là Ba Vì) nghe tin dân hai làng Nông Kon và Mang Ram 
(Đăk Glei) “đòi đầu” nhau, đã xông vào đứng giữa hai bên can 
ngăn khuyên giải: “Tôi là bộ đội Cụ Hồ. Cụ Hồ giao tôi ở lại với 
dân, giúp dân đoàn kết chống Mỹ - Diệm. Bây giờ nếu đồng bào 
không nghe tôi thì đâm chết tôi trước, rồi đâm chém nhau sau. Sao 
đầu Mỹ - Diệm không đòi mà đòi đầu lẫn nhau”. Dân hai làng cảm 
động với lời lẽ chân tình đó, kéo nhau về và tổ chức ăn thề đoàn kết 
lại với nhau. Đồng chí Phan Đức Trạch (Tô) bị địch bắt cùng với 
đồng chí Phượng tổ chức vượt ngục, nhưng bị địch bắt lại. Địch tra 
tấn dã man nhưng đồng chí không khai một lời nào. Cuối cùng địch 
dìm đồng chí chết ở sông Đăk Pxy. 

Những gương dũng cảm, kiên cường vì dân, vì nước, nêu cao 
đạo đức, khí tiết cộng sản của cán bộ, của nhân dân bảo vệ Đảng, 
bảo vệ cách mạng mãi mãi là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân 
dân Kon Tum. 

Qua giáo dục học tập, phát động đấu tranh, tư tưởng cán bộ 
và nhân dân không những ổn định mà còn nêu cao quyết tâm cách 
mạng. Chiến dịch “tố cộng” của địch chỉ thu được một ít kết quả 
lúc đầu. Ở các vùng ta có cơ sở chỉ có một số ít người đi học “tố 
cộng”, học nhưng không khai báo, không nói xấu Đảng, toàn dân 
giữ bí mật, một lòng bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ, vì thế, địch 
không tìm ra manh mối. 

Trước hành động ngày càng tàn ác của địch, cán bộ và nhân 
dân càng thấy không thể đấu tranh bằng lý lẽ đơn thuần. Ở một số 
nơi, nhân dân bí mật thủ tiêu những tên do thám, gián điệp. Làng 
Nước Kua, Nước Đổ (Kon Plông) diệt hai tên gián điệp giả thương 
lái từ Sơn Hà (Quảng Ngãi) lên. Làng Kon Mong (Khu 2, nay là 
Kon Plông) diệt một tên thám báo. Nhân dân vùng Tu Mơ Rông 
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diệt tên Nỉ cảnh sát Đăk Hà. Nhân dân làng Đông Lốc và Mang 
Lôn (khu 4, tây Đăk Glei) diệt tên A Klưng ở Đăk Pung Tol khi 
hắn đi dò la tình hình vùng căn cứ. 

Hình thức vũ trang tự vệ, bất hợp tác theo tập tục các dân tộc 
ngày càng phát triển trong vùng căn cứ và một số nơi ở vùng 
tranh chấp. Làng nào cũng có nơi làm rẫy, nơi sản xuất và tránh 
địch bí mật. Hằng ngày phần lớn dân làng ở nơi sản xuất, vừa sản 
xuất vừa lánh địch. Tài sản, lúa gạo cất giấu trong rừng, không để 
địch cướp phá. Lấy cớ bảo vệ mùa màng, chống thú rừng, nhân 
dân cắm chông, gài bẫy để hạn chế địch lùng sục. Các làng vẫn 
giữ liên hệ với địch để đi lại làm ăn, mua bán bình thường. 

Sau khi tổ chức học tập tiêu chuẩn đảng viên, đạo đức, khí tiết 
cộng sản, liên hệ kiểm điểm cá nhân, các huyện và chi bộ tiến 
hành xử lý một số trường hợp cụ thể để củng cố Đảng. 

Đối với đảng viên dao động đã có liên hệ với địch thì khai trừ, 
cắt liên lạc với Đảng. Đảng viên dao động nhưng không có liên hệ 
với địch thì bị đình chỉ sinh hoạt chi bộ. Đảng viên già yếu, bệnh 
tật, hoạt động không tích cực và số trước kia vào Đảng nhưng nay 
xét lại không đủ điều kiện nếu muốn xin ra Đảng thì cho ra. Đồng 
chí nào tuy già yếu, bệnh tật nhưng trước nay vẫn tích cực công 
tác thì cho nghỉ việc hoặc giao việc nhẹ nhưng vẫn còn là đảng 
viên. Một số đồng chí người Kinh xét không đủ sức chịu đựng lâu 
dài thì đưa ra Bắc công tác. 

Vấn đề phát triển đảng viên mới bắt đầu được đặt ra. Để 
tránh phát triển tràn lan như trước, tỉnh không gọi là phát triển 
đảng viên mới mà gọi là “tổ chức đảng viên mới” và nhấn mạnh 
phương châm bí mật, thận trọng, vững chắc, phát triển theo yêu 
cầu, không theo khả năng1. Năm 1957, lớp đảng viên mới được 
_______________ 

1. Tỉnh uỷ Kon Tum: Kon Tum - 100 năm lịch sử và phát triển, Sđd, tr.213. 
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kết nạp gồm những đồng chí đã qua rèn luyện, thử thách. 
Hình thức tổ chức trước khi có chi bộ và đảng viên mới là các 
Ban cán sự quần chúng. Các Đảng bộ thông qua Ban cán sự 
quần chúng ở từng làng, từng vùng nhỏ để lãnh đạo quần 
chúng và thử thách rèn luyện cốt cán, cơ sở, đào tạo cán bộ. 
Những đồng chí trưởng thành từ Ban cán sự quần chúng được 
chọn lọc bồi dưỡng lập trường, nâng cao năng lực, xây dựng 
cảm tình để xét kết nạp Đảng. Những nơi trước kia chưa có 
đảng viên thì nay đã có, một số nơi có tổ Đảng, có nơi lập được 
chi bộ. Năm 1959, toàn tỉnh có 47 chi bộ, 45 tổ đảng1, 409 đảng 
viên trong đó có 326 đảng viên người địa phương, tăng gấp 3 
lần so với năm 1954. Việc phát triển Đảng, xây dựng Đảng, đào 
tạo cán bộ người địa phương được các cấp đảng bộ hết sức 
quan tâm. Ngoài việc giáo dục nâng cao lòng yêu nước, 
thương dân còn giáo dục lập trường giai cấp công nhân, đạo 
đức khí tiết cộng sản, nâng cao trình độ văn hóa, trình độ 
chính trị. Trong xây dựng rèn luyện cán bộ, đảng viên bất kể là 
người Kinh hay người địa phương, đều dùng phương pháp 
phê bình, tự phê bình theo phương châm: “phải trái phân 
minh, nghĩa tình trọn vẹn”, có lý có tình xuất phát từ tình 
thương yêu đồng chí. Quán triệt thái độ không vì là người 
“Kinh” mà nể nang, cũng không vì là người “địa phương” mà 
nuông chiều. Nhờ vậy mà tỉnh Kon Tum có được lớp đảng 
viên mới đông đảo, kiên cường, vượt qua mọi gian khổ hy 
sinh, làm tròn nhiệm vụ của mình trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước. 

Ở căn cứ, ta bắt đầu vận động lập tổ vòng công, đổi công ở 
từng làng để tương trợ nhau đẩy mạnh sản xuất. Ngoài hội viên là 
_______________ 

1. Tỉnh uỷ Kon Tum: Kon Tum - 100 năm lịch sử và phát triển, Sđd, tr.214.  
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quần chúng, những người thuộc tầng lớp trên có tham gia lao 
động cũng được vào hội và được chiếu cố quyền lợi. 

Phong trào sản xuất được đẩy mạnh, nhất là sau khi Liên khu 
ủy và tỉnh có chủ trương xây dựng căn cứ, dự trữ lương thực, 
muối, vải, nông cụ. Đi đôi với phong trào trồng lúa, lang, bắp, thì 
phong trào trồng mì được nhân dân hưởng ứng và thu kết quả 
lớn. Cây mì được đặt lên hàng cây chiến lược, vì vừa giải quyết 
được lương thực, lại dễ dự trữ và địch cũng khó mà cướp phá. 
Trồng mì đã trở thành một chiến dịch có tổ chức chỉ đạo chặt chẽ. 
Hàng vạn hécta mì được trồng ở khắp vùng căn cứ, nhất là dọc 
theo hành lang liên lạc, biên giới Việt - Lào - Campuchia. Nhân 
dân gọi đó là “rẫy mì thống nhất”. 

Đi đôi với vận động trồng mì, ta vận động phong trào đấu 
tranh đòi được đi lại mua bán tự do để mua muối, vải, ni lông, sắt 
thép (rèn nông cụ) cho nhu cầu đời sống nhân dân và dự trữ. 
Từng tốp, từng đoàn người hằng ngày đổ vào thị xã, quận lỵ, 
xuống đồng bằng, sang cả Campuchia và Lào vừa mua bán cho 
mình, vừa mua cho cách mạng. Trước khí thế đó, bọn ngụy quyền 
và binh lính địch cũng làm ngơ không xét hỏi. Người bán hiểu 
ngầm nên vừa bán vừa ủng hộ. Phong trào này tác động vào vùng 
địch kiểm soát và hàng ngũ địch. Địch cũng đoán biết, nhưng 
không ngăn chặn được. 

Hai phong trào trên mang lại kết quả cả về chính trị lẫn kinh 
tế, tinh thần, tư tưởng, động viên được hàng vạn người tham gia. 
Các phong trào học chữ, vệ sinh, ca hát tiếp tục phát triển. Cuộc 
sống mới, tự quản ở căn cứ hình thành. Phần lớn công việc làm ăn, 
đoàn kết xóm làng, cứu đau, cứu đói, cứu lạt, quan hệ xã hội và 
gia đình, nhân dân đều tự quản và hỏi ý kiến cán bộ ta; không còn 
mối liên hệ gì với địch nữa. 
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Trong khi đó, ở thị xã và vùng ven diễn ra phong trào đòi tự 
trị của một số trí thức, công chức lớp trên người dân tộc thiểu số 
do thầy Hiar và thầy Nưa cầm đầu1. Phong trào này từ Buôn Ma 
Thuột (Đăk Lăk) lan ra Plei Ku và Kon Tum do Pháp lợi dụng, xúi 
giục nhằm tách Tây Nguyên ra khỏi tay Mỹ - Diệm. Ở tỉnh Kon 
Tum, phong trào này đã tổ chức hai cuộc họp ở làng Kon Rơ Bàng 
(thị xã) và Kon Hơ Rinh (Đăk Tô) nhưng thực lực chẳng có bao 
nhiêu. Tuy vậy, lúc đầu phong trào đòi tự trị cũng biểu hiện sự 
phản ứng của người dân tộc thiểu số đối với chính sách khinh 
miệt dân tộc của ngụy quyền Ngô Đình Diệm. 

Sau khi Ngô Đình Diệm bắt số người cầm đầu ở Buôn Ma 
Thuật thì Mỹ lại lợi dụng, xen vào lôi kéo số đầu sỏ, chuyển họ từ 
tay sai của Pháp thành tay sai của Mỹ. Sau đảo chính Diệm, số này 
được thả ra. Mỹ trực tiếp giúp đỡ tổ chức lực lượng, trang bị, huấn 
luyện để chuẩn bị thành lập cái gọi là: “Mặt trận thống nhất đấu 
tranh của các sắc tộc bị áp bức” (Front unifie de lutte des races 
opprimées, gọi tắt là FULRO). Từ sau khi được thành lập, FULRO 
trở thành lực lượng chính trị phản động tay sai của Mỹ, chống lại 
nhân dân và cách mạng trong suốt thời kỳ chống đế quốc Mỹ và 
những năm sau giải phóng. Cái bánh vẽ tự trị giả hiệu đã sớm bị 
đa số nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum vạch mặt, khi học tập 
đường lối cách mạng Việt Nam, họ nhận rõ rằng chỉ có đoàn kết 
đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam thì mới 
có độc lập, tự do thật sự. 

Nhìn chung, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã chuyển dần từ thế giữ 
gìn và phát triển lực lượng lên thế tấn công địch. Vùng căn cứ 
ngày càng được củng cố và mở rộng vững chắc hơn, cơ sở mới 
được phát triển vào vùng địch kiểm soát, Đảng bộ được củng cố 

_______________ 

1. Hiar nguyên là giáo viên, đại biểu Quốc hội ngụy, Nưa cũng là giáo 
viên, sau là Bộ trưởng sắc tộc ngụy. 
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và phát triển nâng cao chất lượng. Mặt trận đoàn kết dân tộc được 
mở rộng. Âm mưu “tố cộng” của địch đánh phá phong trào cách 
mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã bị thất bại. Việc giữ 
gìn và phát triển được lực lượng ta, chuyển dần lên thế tấn công 
địch là một thắng lợi lớn của tỉnh Kon Tum, góp phần vào thắng 
lợi chung của tỉnh Tây Nguyên và cả nước1. 

III. CHUYỂN PHONG TRÀO LÊN THẾ TIẾN CÔNG  
VÀ NỔI DẬY (1959-1960) 

Tháng 5/1959, Ngô Đình Diệm ban hành Luật 10/59, đặt 
cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Chúng tuyên bố tình trạng 
chiến tranh ở miền Nam, tăng cường càn quét, đánh phá, giết 
hại nhân dân. 

Ở tỉnh Kon Tum, chúng liên tiếp càn quét các vùng căn cứ cũ, 
đặc biệt chú ý tới biên giới Lào, nhất là khu vực phía tây đường 
14, vì đó là cửa ngõ của ta nối dọc Trường Sơn ra miền Bắc, đầu 
mối các đường giao thông nối liền về căn cứ của Liên khu V và 
các tỉnh miền Trung. Chúng đóng một loạt đồn bốt ở Đăk Tảh, 
Đăk Rú, Đăk Bung, Tà Bót để án ngữ, ngăn chặn và làm bàn đạp 
đánh phá sâu vào căn cứ của ta ở khu vực đông và tây đường 14 
(Đăk Glei). 

Ta tuy giữ vững được lực lượng và phong trào, nhưng tiếp tục 
đưa phong trào tiến lên như thế nào thì vẫn còn lúng túng. 

Từ giữa năm 1958, một số đồng chí ở tỉnh tiếp thu sự gợi ý của 
đồng chí Lê Duẩn về phương hướng, phương châm đấu tranh ở 
Liên khu V nói chung và Tây Nguyên nói riêng. Đối với miền núi, 

_______________ 

1. Lúc này cơ sở thị xã Kon Tum chưa khôi phục lại. Trong 600 làng 
vùng dân tộc, ta có cơ sở ở 520 làng. Nhưng cơ sở mạnh ta chỉ có bốn vạn 
dân trong tổng số 20 vạn dân toàn tỉnh. 
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đồng chí Lê Duẩn gợi ý: Quan trọng là nắm vững chính sách dân 
tộc, dựa vào từng dân tộc một mà hoạt động, đi từ chỗ bất hợp tác 
đến đòi tự trị, từ vũ trang tuyên truyền đến chiến tranh du kích lẻ 
tẻ, kết hợp với đặc công rất linh hoạt. 

Giữa năm 1958, Liên khu ủy Liên khu V đề ra phương 
hướng: “Xây dựng Tây Nguyên và miền núi các tỉnh thành căn 
cứ cách mạng, bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang và bán vũ 
trang ở miền núi để làm nhiệm vụ tự vệ, bảo vệ căn cứ, bảo vệ 
cán bộ”. Phương châm ở miền núi là: “Vùng miền núi hiểm trở 
thì kết hợp hợp pháp với nửa hợp pháp cho linh hoạt, tiến dần 
lên bất hợp pháp là chính”. Tháng 3/1959, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng đã chỉ thị nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt của Tây 
Nguyên: “nỗ lực xây dựng Tây Nguyên thành căn cứ cách mạng 
chính ở miền Nam... khẩn trương tích cực, vững chắc... hết sức 
tranh thủ chủ động”1. 

Cuối năm 1958, Ban cán sự tỉnh đề ra nhiệm vụ xây dựng lực 
lượng tự vệ, lực lượng vũ trang, phòng chống địch càn quét, diệt 
ác ôn đầu sỏ và chuẩn bị mọi mặt cho phương hướng mới khi có 
Nghị quyết Trung ương. Toàn Đảng bộ phấn khởi, nhất trí với chủ 
trương trên, nhanh chóng tổ chức xây dựng các đội tự vệ ở các 
làng, động viên hàng trăm thanh niên nam, nữ gia nhập bộ đội, 
giao liên, đội vũ trang công tác. Cán bộ đào súng lên lau chùi, sửa 
chữa trang bị cho bộ đội và đội công tác. Nhân dân nô nức đóng 
góp nuôi quân: trâu, bò, heo, gà, lúa, gạo… với tinh thần tất cả để 
giành thắng lợi. 

Ngày 13/01/1959, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) 
họp Hội nghị lần thứ 15 ra Nghị quyết về đường lối cách mạng 
Việt Nam ở miền Nam. Hội nghị đã xác định “con đường phát triển 
của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là lấy sức mạnh của quần chúng, 

_______________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.20, tr.247-259. 
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dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực 
lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, 
dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân”1, “trong những điều 
kiện nào đó, cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền Nam cũng có khả 
năng chuyển thành cuộc đấu tranh vũ trang trong từng kỳ. Trong 
tình hình đó, cuộc đấu tranh sẽ chuyển sang một cục diện mới: đó 
là chiến tranh trường kỳ giữa ta và địch, và thắng lợi cuối cùng 
nhất định về ta”2. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng, mở đường cho cách 
mạng miền Nam tiến lên, làm xoay chuyển tình thế, dẫn đến cuộc 
“Đồng khởi” long trời lở đất toàn miền Nam năm 1960. 

Tháng 8/1959, tỉnh Kon Tum tiếp thu Nghị quyết 15, bàn 
chương trình hành động, tổ chức học tập toàn Đảng bộ và động 
viên chính trị trong các tầng lớp nhân dân. 

Nghị quyết 15 phổ biến đến đâu thì khí thế sôi sục cách mạng 
nổi lên đến đó. Quần chúng vô cùng phấn khởi, nhất là khi nghe 
câu “dân tộc ta là một, Đảng ta là một, nước ta là một” và khi biết 
phương hướng khởi nghĩa. Nhân dân hả lòng hả dạ, nhất trí cao 
và quyết tâm thực hiện. Ngọn lửa âm ỉ từ lâu nay được thổi bùng 
lên biến thành sức mạnh vô cùng to lớn. 

Tháng 9/1959, Trung ương bắt đầu tăng viện cán bộ, vũ khí 
cho Kon Tum. Đoàn cán bộ quân sự đầu tiên gồm 24 đồng chí do 
đồng chí Nguyễn Viên làm Đoàn trưởng về đến làng Nước Kua 
(nay thuộc địa bàn huyện Kon Plông) ngày 10/9/1959. 

Tháng 9/1959, Ban cán sự tỉnh chủ trương diệt một số ác ôn 
đầu sỏ. Đồng chí Đỗ Thanh Tuyền (Neo) nhận nhiệm vụ chỉ huy 
một tổ vũ trang đón đường diệt được tên chánh tổng Bần gian ác 
nhất Măng Bút. Một tổ tự vệ do anh Việt, cơ sở làng Kon Hia (Đăk 

_______________ 

1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.20, tr. 82, 85.  
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Tô) chỉ huy diệt tên Djuk, đại biểu Quốc hội ngụy, tổ này chỉ đâm 
tên Djuk bị thương chứ không diệt được. Tiếp đó, một tên ác ôn 
khác cưỡng ép nhân dân ở vùng Kon Kơ La, Kon Đú (Đăk Tô) 
cũng bị nhân dân trừng trị. Việc đánh trúng các tên đầu sỏ đã làm 
rung chuyển bọn tề ngụy khác và đưa khí thế nhân dân lên cao. 

Ngày 01/10/1959, đơn vị vũ trang đầu tiên của tỉnh gồm 64 cán 
bộ, chiến sĩ được thành lập ở làng Nước Chè (nay thuộc địa bàn 
huyện Kon Plông), do đồng chí Huỳnh Văn Mẫn (Cần) chỉ huy, 
thành phần gồm phần lớn là thanh niên các dân tộc thiểu số. Các 
huyện lần lượt xây dựng mỗi nơi một trung đội. Riêng khu tây 
đường 14 (Khu 4) và Khu 7 mỗi khu thành lập hai trung đội. 

Ban quân sự tỉnh được thành lập do đồng chí Nguyễn Tuấn 
Tài (Trần Kiên) làm Trưởng ban, sau đó là đồng chí Phan Phụ 
(Quyết) - Bí thư Ban cán sự tỉnh làm Trưởng ban1, đồng chí 
Nguyễn Bá Trình làm cán bộ quân sự chuyên trách. Các huyện 
cũng lần lượt lập Ban quân sự huyện. 

Đầu năm 1960, lực lượng của tỉnh phát triển gồm một đại đội 
(C130), một trung đội đặc công, một trung đội trinh sát. Tỉnh mở 
trường quân chính đào tạo cán bộ trung, tiểu đội nhằm đáp ứng 
nhu cầu phát triển lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh. 

Báo cáo của Liên khu ủy V tháng 11/1959 về tình hình Liên 
khu V nêu rõ khả năng, triển vọng của phong trào: Thế phong trào 
đồng bằng Liên khu V mai phục và giữ vững được phải nằm 
trong thế chung là Tây Nguyên phải mạnh và phong trào Nam Bộ 
được giữ vững… Cho nên cần phải lo xây dựng Tây Nguyên vững 
mạnh hơn nữa để làm chỗ dựa và giữ niềm tin tưởng vững chắc 
cho cách mạng. 

Đường giao liên Trường Sơn đoạn đi ngang qua tỉnh được 

_______________ 

1. Khi đồng chí Nguyễn Tuấn Tài về khu, đồng chí Phan Phụ thay thế 
làm Trưởng ban. 
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Trung ương tăng cường lực lượng xây dựng thành hành lang 
chiến lược nằm trong hệ thống đường 559 mang tên CO2 Tây Bắc. 
Thanh niên nam nữ tình nguyện làm giao liên đưa đón cán bộ, bộ 
đội và vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam. Nhân dân hai huyện 
H40 và H671 dọc đường dây hết lòng giúp đỡ và bảo vệ. Có lúc 
đường bị tắc hàng tháng chưa thông, khách đọng lại hàng trăm 
người nhưng nhân dân vẫn cung cấp đủ lương thực và một phần 
thực phẩm. 

Ở Liên khu V, cuộc khởi nghĩa Trà Bồng (Quảng Ngãi) nổ ra 
vào tháng 8/1959 thắng lợi. Tiếp đó là 10 làng ở Phước Sơn (Quảng 
Nam) nhất tề chuyển lên thế bất hợp tác, bố phòng chống địch. Sự 
kiện đó tác động đến phong trào toàn tỉnh Kon Tum, nhất là khu 
vực phía bắc của tỉnh giáp giới với miền tây Quảng Nam và 
Quảng Ngãi. 

Trong khí thế sôi sục chuẩn bị cho tấn công và nổi dậy, ngày 
09/3/1960, Đảng bộ tỉnh Kon Tum họp Đại hội đại biểu lần thứ I tại 
làng Mô Gia, núi Ngọc Linh (nay thuộc xã Ngọc Lây, huyện Tu 
Mơ Rông), 33 đại biểu thay mặt cho 524 đảng viên và 82 chi bộ 
trong toàn tỉnh về dự2. Đồng chí Nguyễn Mô (Tư Khiêm), Khu ủy 
viên, Bí thư Liên tỉnh 4 tham gia và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã bầu 
ra Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ đầu tiên gồm 13 đồng chí (9 chính 
thức, 4 dự khuyết), bầu Ban thường vụ 4 đồng chí, do đồng chí 
Trần Kiên làm Bí thư, đồng chí Phan Phụ (Quyết) làm Phó Bí thư. 

_______________ 

1. Năm 1960, Tỉnh ủy Kon Tum thành lập các huyện thuộc tỉnh theo mật 
danh H gồm H16, H29, H30, H40, H67, H80. Đầu năm 1961, khu vực thị xã 
Kon Tum được đặt tên theo mật danh là H5. Tháng 7/1968 thành lập H9 trên 
vùng trắng, chưa có cơ sở cách mạng cắm chốt, còn gọi là “vùng chữ O”, 
giáp ranh giới H5-H80-H16-H67 (thuộc địa bàn huyện Đăk Hà ngày nay); 
tháng 3/1973, H9 giải thể. 

2. Đến tháng 3/1960, toàn tỉnh có 54 chi bộ xã, làng, 1 chi bộ cơ quan, 4 
chi bộ lực lượng vũ trang, 23 chi bộ đội công tác, 524 đảng viên. 
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Đại hội bầu đồng chí Trần Kiên đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ III1. 

Đại hội kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng bộ và phong trào 
quần chúng từ năm 1954 đến 1960, quyết định phương hướng, 
nhiệm vụ nhằm thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, khẩn trương chuẩn bị chuyển phong trào lên 
thế tấn công và nổi dậy giành quyền làm chủ đại bộ phận nông 
thôn, xây dựng và củng cố căn cứ vững mạnh. 

Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại 
hội lần thứ I Đảng bộ tỉnh (tháng 3/1960): “...Nỗ lực cao độ để 
chuyển tình hình cách mạng Kon Tum lên một bước mới, phối 
hợp chung với Tây Nguyên và toàn miền nổi dậy, tiến công 
địch, diệt ác, phá kèm, mở rộng quyền làm chủ, xây dựng căn 
cứ địa cách mạng vững chắc…”2. Căn cứ vào Nghị quyết nêu 
trên, phần nhiệm vụ chung Nghị quyết Đại hội của tỉnh Đảng 
bộ được bổ sung thêm: “Giữ vững và tăng cường khối đoàn kết 
dân tộc, hết sức chăm lo đời sống nhân dân; trên cơ sở đó kiên 
quyết lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống Mỹ - Diệm, cướp 
bóc, dồn dân, chiếm đất, v.v.; kết hợp với đấu tranh chống 
khủng bố, càn quét của địch; tích cực xây dựng lực lượng cách 
mạng về mọi mặt, nhất là kinh tế, vũ trang, cơ sở Đảng, nhằm 
tăng thêm điều kiện để củng cố và mở rộng các trung tâm căn 
cứ nối liền với nhau để phát triển cơ sở khắp vùng dân tộc và 
vùng Kinh, thắt chặt quan hệ giữa các vùng trong miền núi, trợ 
lực cho đồng bằng, tạo thế mạnh cho phong trào chung”, “cụ 
thể, trước mắt cần ra sức tận dụng ảnh hưởng của phong trào 
đấu tranh chung toàn miền Nam diễn ra trong thời gian tới mà 
_______________ 

1. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, đồng chí Trần Kiên về Liên 
khu ủy V, đồng chí Phan Phụ (Quyết) làm Bí thư Tỉnh ủy. 

2. Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ I, tháng 3/1960. 



248  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM, TẬP I (1930-1975) 

 
ra sức xây dựng lực lượng cách mạng, phong trào đấu tranh 
giành quyền lợi dân sinh dân chủ, mở rộng các mặt công tác; 
đặc biệt là ra sức phát triển kinh tế, xây dựng lực lượng vũ 
trang, tích cực bố phòng chống càn quét, tạo thêm thuận lợi cho 
việc xây dựng căn cứ”…1. 

Nghị quyết cũng xác định cần phải tập trung vào bảy nhiệm 
vụ cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. 

Đại hội đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của Đảng bộ 
tỉnh Kon Tum, đánh dấu thắng lợi của ta trong việc giữ gìn và 
phát triển lực lượng, giữ vững và phát triển phong trào cách mạng 
của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Sau Đại hội, tỉnh triệu tập Hội nghị quân chính tại Mường 
Hoong, kiểm điểm và bàn phương hướng, nhiệm vụ xây dựng lực 
lượng vũ trang, sẵn sàng hỗ trợ cho nhân dân nổi dậy giành quyền 
làm chủ.  

Lúc này ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, nhân dân và 
lực lượng vũ trang chống càn quét, chống dồn dân, đánh địch thu 
nhiều thắng lợi. Ở tỉnh Kon Tum, địch lo sợ, tăng cường hành 
quân càn quét và thăm dò các lực lượng vũ trang của ta ở khắp các 
vùng căn cứ, nhất là ở H40 (phía tây đường 14). 

Ngày 14/8/1960, địch hành quân càn quét vào làng Tà Pók, 
bắt nhân dân học “tố cộng”. Anh A Gea chống lại không đi, 
chúng vào nhà bắn chết. Ngày 02/8/1960, địch lại mở cuộc càn 
quét vào vùng Đông Lốc, Tà Pók, Wông Khen (Măng Khênh), Cà 
Nhảy (chúng gọi là đánh vào “mật khu” Wông Khen của Việt 
cộng), nhân dân các làng của xã Đăk Peng, Wông Khen, Đăk Nú, 
Đăk Prong, Đăk Nông, Đăk Dục, Đăk Nở... (22 làng) trang bị 
gươm giáo, ná, tên kéo về làng Kon Pông xin huyện cho nổi dậy 
đánh trả. 

_______________ 

1. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ I, tháng 3/1960. 
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Trước tình hình sôi sục của nhân dân, các đồng chí lãnh đạo 
huyện thấy cần lãnh đạo, tổ chức cho nhân dân nổi dậy tấn công 
lại địch. Ngày 02/9/1960, huyện H40 tổ chức mít tinh kỷ niệm 
ngày Quốc khánh, đồng thời bàn việc nổi dậy. Làng Tà Pók quyết 
tâm xin nổi dậy trước. Ban cán sự huyện đồng ý và vạch kế 
hoạch cụ thể cho Tà Pók nổi dậy. Kế hoạch của toàn huyện 
chuyển lên thế bất hợp pháp vũ trang đánh địch, sẵn sàng hỗ trợ 
cho Tà Pók. Đồng chí Trần Đình Chi (Bọk) được phân công trực 
tiếp chỉ đạo. Các đồng chí Ba Thôn, A Bốn, A Lút, Y Ngal trực 
tiếp bàn bạc với dân và trực tiếp chỉ huy. Một tổ lực lượng vũ 
trang được bí mật bố trí sẵn sàng hỗ trợ cho nhân dân (Theo kế 
hoạch, đến ngày 07/9/1960, đồng chí Trần Đình Chi sẽ kiểm tra 
tình hình chuẩn bị mọi mặt và định ngày nổi dậy. Nhưng khi 
đồng chí Trần Đình Chi đến cách làng 1km thì do tình hình thay 
đổi, cuộc nổi dậy đã nổ ra). 

Trưa 07/9/1960, tên ác ôn ở đồn dẫn theo ba tên lính, mang 
theo cả còng số 8 vào làng Tà Pók bắt dân đi làm xâu. Chúng đe 
dọa nếu không đủ 50 người xâu thì chúng giết cả làng. Bức xúc 
của nhân dân đã lên đến đỉnh, quyết tâm đánh địch và nổi dậy. 
Nhân dân mưu trí, mời chúng vào nhà uống rượu, ăn mía để 
phân tán chúng ra mà diệt. Khi bốn tên vào các nhà, lập tức bị 
nhân dân tước vũ khí và diệt ba tên, còn một tên trước nay 
không có tội ác gì nên tha cho về. Riêng tên Tụi khi bị quật ngã 
đã rút lựu đạn thả ra hòng tẩu thoát. Một thanh niên lập tức nhặt 
lựu đạn quăng ra sân. Chị Y Ngal xông vào ôm chặt lấy tên Tụi 
để cho chồng chị chặt đầu. 

Cả làng nhanh chóng rút vào rừng, bố phòng chuyển lên thế 
bất hợp pháp đánh địch. Bọn lính ở đồn nghe lựu đạn nổ kéo quân 
ra tiếp cứu. Nhân dân phục kích dùng tên thuốc độc bắn ngã ngay 
tên vác trung liên đi đầu. Địch hoảng sợ rút chạy về đồn Tà Pók. 
Nhân dân bố phòng vây đồn, địch không dám ló ra. Do bị ta bao 
vây kéo dài, đến đầu năm 1961, địch phải bỏ đồn tháo chạy. 
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Cuộc nổi dậy của nhân dân Tà Pók là đỉnh cao của phong trào 

quần chúng chuyển lên thế tấn công và nổi dậy, cũng là cuộc mở 
màn cho cao trào tấn công và nổi dậy toàn tỉnh chuyển vùng căn 
cứ lên thế đấu tranh bất hợp pháp chống địch. 

Tháng 9/1960, Liên khu ủy V chủ trương mở rộng đợt hoạt 
động vũ trang toàn khu, nhằm phát động quần chúng phá kìm 
kẹp, mở rộng căn cứ, đẩy mạnh hoạt động xuống đồng bằng, rút 
thanh niên xây dựng lực lượng, mở rộng hành lang. Hướng hoạt 
động là cả miền núi và đồng bằng, nhưng miền núi được chú 
trọng hơn. 

Đây là đợt nổi dậy và tấn công mạnh mẽ của nhân dân các dân 
tộc Tây Nguyên và miền Tây các tỉnh miền Trung, nhằm giải 
phóng nông thôn miền núi. Ở tỉnh Kon Tum, hướng tấn công 
chính là H40 và H30, hướng phối hợp là Măng Đen, Măng Bút 
(H29), hướng nổi dậy là toàn bộ vùng căn cứ và tranh chấp cũ, 
chuyển lên thế bất hợp pháp vũ trang chống địch, lập chính quyền 
tự quản của nhân dân. Trong vùng địch kiểm soát thì dùng vũ 
trang công tác phá lỏng kìm kẹp của địch, phá khu dồn, tuyên 
truyền phổ biến chủ trương chính sách của Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam. 

Thực hiện chủ trương trên, đêm 20 rạng sáng 21/10/1960, lực 
lượng vũ trang của khu và tỉnh đồng loạt tấn công tiêu diệt các 
đồn Đăk Tảh, Đăk Rú, Đăk Glei, Đăk Bung, Măng Đen, Măng Bút, 
diệt và bắt 300 tên địch. Cùng thời gian đó, các đội công tác hỗ trợ 
cho nhân dân phá khu dồn, phá kìm kẹp dọc đường 14, đường 5 
(nay là Quốc lộ 24), xung quanh Đăk Pét, Đăk Sút, quận lỵ Đăk Tô 
và Tu Mơ Rông. 

Toàn bộ 250 làng gồm 40.000 dân vùng căn cứ nhất tề xóa bỏ 
bộ máy ngụy quyền (những nơi có), cắt đứt hoàn toàn quan hệ với 
địch, chuyển lên vũ trang bố phòng đánh địch, lập Ủy ban tự 
quản. Vùng ta làm chủ nối liền từ H29, H30, H40, H67, H80 giáp 
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với các căn cứ tỉnh Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Áttapư của 
Lào và Rátanakiri của Campuchia. 

Đến cuối năm 1960, cao trào Đồng khởi của quân dân miền 
Nam căn bản làm tan rã cơ cấu chính quyền cơ sở địch ở nông 
thôn. Ở Tây Nguyên và vùng rừng núi Liên khu V, ngụy quyền cơ 
sở bị quét sạch. Thế trận của địch ở miền Nam bị đảo lộn, từ chỗ 
tập trung lực lượng ở các tỉnh phía bắc hô hào “Bắc tiến”, chúng 
phải dồn về chống đỡ cho cơ sở phía Nam và Tây Nguyên. Cao 
trào Đồng khởi đã chứng minh sự đúng đắn của Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng: “con đường 
phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi 
nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân”1. Kể từ Đồng khởi, 
phong trào cách mạng miền Nam đã chuyển mình và bước sang 
giai đoạn mới. Cùng với tấn công và nổi dậy, các huyện mở Đại 
hội đoàn kết dân tộc, động viên nhân dân quyết tâm chống Mỹ, 
cứu nước, đánh bại chiến tranh đặc biệt của Mỹ - Diệm, cử đại 
biểu đi dự Đại hội đoàn kết dân tộc toàn tỉnh. 

Ngày 03/01/1961, Đại hội đoàn kết dân tộc tỉnh Kon Tum 
được tổ chức tại làng Đăk Pét, xã Đăk Rơ Manh, H29 (nay là xã 
Ngọc Tem, huyện Kon Plông), có 300 đại biểu tiêu biểu cho khối 
đại đoàn kết dân tộc đã về dự. Đại hội đánh giá tình hình đoàn 
kết các dân tộc chống Mỹ - Diệm từ năm 1954 đến 1960, hạ 
quyết tâm tăng cường đoàn kết đánh bại chiến lược “chiến 
tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ. Đại hội bầu Ủy ban phong trào 
dân tộc tự trị tỉnh Kon Tum và bầu đồng chí A Chương làm 
Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Chiến và ông Ná, ông Lới làm 
Phó Chủ tịch2. Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ I 

_______________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.20, tr.82.
2. Ông Ná nguyên là trung úy quân đội Sài Gòn bỏ hàng ngũ của địch tham

gia mặt trận. Ông Lới nguyên là Huyện phó của Pháp, cán bộ kháng chiến cũ.  
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phong trào dân tộc tự trị Tây Nguyên họp ở căn cứ Kon Hà 
Nừng (Gia Lai)1. Sự kiện này có ý nghĩa to lớn về mặt chính trị, 
là biểu hiện của khối đoàn kết thống nhất các dân tộc trong tỉnh, 
kiên quyết chống lại âm mưu chia rẽ của địch. Từ đó, phong 
trào nhân dân chống Mỹ, cứu nước trong tỉnh được tập hợp vào 
một Mặt trận thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. 
Phong trào ngày càng mở rộng, củng cố phát huy hết sức mạnh 
của mình cho đến ngày toàn thắng. 

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, nhân dân các dân tộc ở Kon 
Tum cùng với nhân dân miền Nam bắt đầu thời kỳ đấu tranh gay 
go, phức tạp, đương đầu với tên đế quốc đầu sỏ và bè lũ tay sai 
cực kì gian ác. Đó là một thời kỳ chưa từng có trong lịch sử các 
dân tộc. Một thời kỳ thử thách, tôi luyện cán bộ và đảng viên gắn 
bó với nhân dân, kiên cường với địch, phát huy cao độ chủ nghĩa 
yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền 
thống đấu tranh chống đế quốc xâm lược của nhân dân các dân 
tộc, hết lòng hết sức bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ. Đặc biệt đây là 
thời kỳ mà nhân dân các dân tộc đặt hết lòng tin và kính yêu của 
mình ở Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

* 
*       * 

Trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể bấy giờ chúng ta có thể nhìn 
thấy một bức tranh khá đầy đủ về tình hình Đảng bộ tỉnh Kon 
Tum từ năm 1954 đến 1960. Sau khi kết thúc cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược, Hiệp định Giơnevơ về hòa bình, 
đình chiến tại ba nước Đông Dương được ký kết. Đặc điểm của 

_______________ 

1. Phong trào dân tộc tự trị Tây Nguyên thành lập ngày 19/5/1960 và 
đầu năm 1961 mở Đại hội lần thứ I, bầu cụ Y Bil Alêô làm Chủ tịch. Phong 
trào dân tộc tự trị Tây Nguyên là một thành viên của Mặt trân Dân tộc giải 
phong miền Nam Việt Nam. 
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thời kỳ này là từ chiến tranh chuyển sang hòa bình; từ đấu tranh 
vũ trang chuyển sang đấu tranh chính trị; từ chống thực dân cũ 
chuyển sang chống thực dân mới; từ có chính quyền, quân đội 
chuyển sang bàn giao chính quyền cho đối phương quản lý, quân 
đội ta chuyển quân tập kết ra miền Bắc; từ hoạt động công khai 
chuyển sang hoạt động bí mật; từ thế đang tấn công giành thắng 
lợi giòn giã chuyển sang thế đấu tranh giữ gìn lực lượng. Đảng bộ 
và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum cùng nhân dân toàn miền 
rất tôn trọng thực hiện nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ, với 
thiện chí bằng con đường hòa bình thống nhất đất nước, nhưng kẻ 
thù đã đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân ta, chúng đưa 
quân tiếp quản toàn bộ, ra sức củng cố, tàn sát đồng bào, trả thù 
những người kháng chiến cũ, đánh phá tổ chức Đảng ta, xây dựng 
quân đội tay sai phản cách mạng, dựng lên một chính quyền tàn 
bạo nhất, chia cắt nước ta lâu dài và âm mưu chuẩn bị tấn công 
miền Bắc. 

Thực tế cho thấy, sau khi hòa bình mới lập lại, đế quốc Mỹ đã 
hất cẳng thực dân Pháp, dựng lên ở miền Nam một chính quyền 
tay sai gia đình trị Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn 
đại diện cho giai cấp địa chủ phong kiến và tư sản mại bản phản 
động nhất, hận thù giai cấp và phục thù cách mạng. Đế quốc Mỹ 
đã thực hiện chính sách thực dân kiểu mới, hòng biến miền Nam 
nước ta thành thuộc địa lâu dài của đế quốc Mỹ, chia cắt lâu dài 
nước ta. Bọn Diệm - Mỹ tuyên bố phá hoại Hiệp định Giơnevơ, 
dùng quốc sách “tố cộng” đánh phá cách mạng rất hiểm độc, 
chúng đã tổng kết những kinh nghiệm chống cộng sản trên thế 
giới và áp dụng vào miền Nam nước ta với một tính chất cực kỳ 
man rợ, hung bạo để nhằm tiêu diệt phong trào cách mạng, tiêu 
diệt Đảng ta… Trước tình hình đó, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Trung ương Đảng và Đảng bộ Liên khu V, Đảng bộ Kon Tum một 
lòng kiên định cách mạng, kiên trì lãnh đạo nhân dân các dân tộc 
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trong tỉnh chống khủng bố, đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ, thực 
hiện hiệp thương tổng tuyển cử, địch “tố cộng”, ta đấu tranh 
“chống tố cộng”, đòi các quyền tự do dân chủ, giải quyết đời sống. 
Việc xây dựng được lực lượng chính trị của quần chúng giữ vững 
vai trò quyết định trong đấu tranh chính trị và nổi dậy giành 
chính quyền. Lực lượng vũ trang được khôi phục lại làm nhiệm 
vụ diệt ác phá tề, vũ trang tuyên truyền hỗ trợ cho đấu tranh 
chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang theo đúng sự chỉ đạo của 
Trung ương Đảng, Bác Hồ và Đảng bộ Liên khu V, nhất là từ khi 
có Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) 
soi đường chỉ lối. Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo xoay chuyển được 
tình hình kịp thời, nắm bắt thời cơ đấu tranh và nổi dậy đúng lúc 
nên đã giành được thắng lợi bước đầu, tạo thế cho phong trào 
phát triển và đi lên theo quy luật chiến tranh cách mạng. 

Thành công của giai đoạn này là qua thực tiễn đấu tranh chống 
địch đánh phá đàn áp dã man, Đảng bộ Kon Tum đã kịp thời 
chuyển hướng tư tưởng, tổ chức và lãnh đạo đấu tranh giữ gìn và 
phát triển lực lượng, xây dựng được lớp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ 
trung kiên, chí cốt với cách mạng, nên dù bị địch bắt bớ tra tấn, tù 
đày vẫn giữ vững khí tiết, không khuất phục trước kẻ thù, nhiều 
đồng chí làm nhiệm vụ đơn tuyến trong lòng địch đã nêu cao ý 
thức tổ chức kỷ luật, tin tưởng Đảng, tin tưởng vào thắng lợi, tích 
cực xây dựng và phát triển cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số; chú trọng chỉ đạo xây dựng khu căn cứ địa vững chắc làm 
bàn đạp đứng chân để củng cố lực lượng, tăng gia sản xuất bảo 
đảm lương thực, thực phẩm tại chỗ và lãnh đạo phong trào cách 
mạng địa phương; tập hợp được Mặt trận đoàn kết dân tộc, đoàn 
kết toàn dân, đoàn kết với nhân dân cách mạng vùng Hạ Lào và 
Đông Bắc Campuchia đấu tranh chống Mỹ - Diệm, tạo thế và lực 
mới cho Đảng bộ lãnh đạo từng bước chuyển phong trào lên thế tấn 
công và nổi dậy, giải phóng và làm chủ nông thôn. 
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Trong thực tiễn chỉ đạo phong trào cách mạng đấu tranh 
chống đế quốc Mỹ và tay sai, Đảng bộ Kon Tum đã phát huy tính 
chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt đường lối, chủ trương, 
phương châm lãnh đạo cách mạng của Đảng trong thời kỳ mới, 
rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để chỉ đạo đấu tranh cách mạng 
ở địa phương. 

Dù có hạn chế, thiếu sót nhưng trong những năm 1954-1960, 
Đảng bộ Kon Tum đã bám sát nhân dân, bám sát cơ sở, nêu cao 
vai trò tiền phong của mình trong những năm tháng khó khăn 
nhất, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh vùng lên đồng 
khởi tiến công và nổi dậy, góp phần cùng nhân dân toàn Miền làm 
sụp đổ một bộ phận quan trọng, hệ thống kìm kẹp của địch, làm 
cho Mỹ - Diệm lún sâu vào khủng hoảng, nội bộ chia rẽ, bước đầu 
đánh bại chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Mỹ ở miền Nam, tạo ra 
thế và lực mới vững chắc để bước vào thời kỳ đấu tranh mới, 
chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ. 

 



Chương V 

LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH CHỐNG PHÁ  
KẾ HOẠCH GOM DÂN LẬP ẤP CHIẾN  LƯỢC, 

GÓP PHẦN ĐÁNH THẮNG CHIẾN LƯỢC 
“CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA ĐẾ QUỐC MỸ 

(1961-1965) 

I. KẾT HỢP CHẶT CHẼ GIỮA ĐẤU TRANH VŨ TRANG VÀ 
CHÍNH TRỊ, CHỐNG PHÁ KẾ HOẠCH BÌNH ĐỊNH,  

GOM DÂN LẬP ẤP CHIẾN LƯỢC 

Sau phong trào Đồng khởi tháng 10/1960, ở tỉnh Kon Tum, 
tình hình ta và địch có nhiều thay đổi, cụ thể: 

Về phía địch: Lực lượng quân sự của địch chỉ còn không được 
một sư đoàn (chủ lực và bảo an) chia nhau đóng ở thị xã, Kon Hơ 
Yao (quận Đăk Tô) và 34 cứ điểm dọc biên giới, đường chiến lược 
quan trọng. Hầu hết các bốt đồn từ sau tháng 10/1960 được xây 
dựng lại, công sự kiên cố hơn. Tinh thần binh lính địch, trừ một số 
gian ác, hung hãn, còn lại nói chung là hoang mang, sợ chết. 

Lực lượng dân vệ địch chỉ còn nắm được ở vùng tranh chấp 
yếu và vùng địch kiểm soát, nhưng không chặt chẽ như trước, khả 
năng hoạt động giảm sút nhiều. Ngoài ra, chúng còn tổ chức được 
một số thanh niên cộng hoà, ổ vũ trang ở phụ cận thị xã, Wô Mơ 
Na, Đăk Sút và sử dụng số này phối hợp với lực lượng biệt kích, 
gián điệp và phần đông địa phương quân bảo an, cộng hoà đánh 
phá ta. 



CHƯƠNG IV: LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN...   257  

Về chính quyền, đại bộ phận tổ chức làng xã tan rã, có nơi 
trong suốt mấy năm liền không thành lập được; chỉ nắm được 
chính quyền quận, tỉnh, một số ít tổng, xã, làng ở vùng tranh chấp 
yếu và vùng chúng còn kiểm soát (bao gồm bọn gián điệp, phản 
động); một số hoang mang, lừng chừng, hai mặt. Một số khác còn 
chút ít tác dụng, chúng có thể nắm được là bọn phản động, gián 
điệp địa phương.  

Địch kìm kẹp, mua chuộc, lừa bịp, nắm được một số quần 
chúng vùng tranh chấp yếu và vùng chúng kiểm soát, bao gồm 
giáo dân theo đạo Công giáo lâu đời.  

Bên cạnh đó, địch ráo riết tiến hành các âm mưu, thủ đoạn và 
hoạt động chống phá cách mạng quyết liệt trên các mặt như: tích 
cực bao vây phá hoại kinh tế của ta đi đôi với tăng quân, xây dựng 
lại các cứ điểm càn bố, lùng quét đánh phá rát hơn, bắt bớ tràn lan; 
đóng lại một số đồn bốt đã mất như Đăk Tảh, Măng Bút, dự kiến 
đóng lại Đăk Bung (H40) nhưng không thực hiện được; khẩn 
trương củng cố bộ máy hành chính bị tan rã, phát triển mạnh tề, 
điệp; đẩy mạnh bắt lính, bắt ép dồn dân, tuyên truyền xuyên tạc 
các chính sách của cách mạng; chống lại những chủ trương của 
phong trào dân tộc tự trị nhằm lũng đoạn tư tưởng quần chúng, 
phá vỡ khối đoàn kết dân tộc. 

Nổi bật trong các âm mưu, thủ đoạn trên vẫn là tập trung phá 
hoại kinh tế, phát triển tề, điệp, dồn dân, bắt lính. Nguy hiểm nhất 
là gián điệp. Hướng trọng điểm đánh phá của chúng là H16, H67 và 
H40. Bọn thân Pháp cũng đã xuất hiện rải rác trong các vùng yếu, 
trong binh lính địch, ngấm ngầm hoạt động. 

Về phía ta: Vùng ta làm chủ được mở rộng, cơ sở chính trị phát 
triển khá hơn trước. Ta bắt đầu gây dựng cơ sở ở một số hướng 
quan trọng, tuy nhiên những vùng chiến lược như thị xã, dinh 
điền, trục giao thông xung yếu thì còn yếu hoặc chưa có. Có nơi 
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mới phát triển lên được như vùng Wô Mơ Na thì địch đã lấn, ép... 
Chất lượng cơ sở vùng căn cứ có khá hơn, nhưng chưa thật đủ 
mạnh. Chi bộ, đoàn có bước phát triển, song so với yêu cầu của 
phong trào vẫn còn yếu. 

Về tư tưởng, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tháng 7/1960 đã kiểm 
điểm đánh giá tình hình, đề ra các biện pháp chống tư tưởng rụt 
rè, giảm sút ý chí chiến đấu. Nhờ đó, tình hình tư tưởng cán bộ, 
đảng viên có bước tiến bộ, song chuyển biến chậm. Ta chưa có 
quyết tâm cao, chưa tranh thủ thời gian và thời cơ thuận lợi để 
đưa phong trào chuyển biến mạnh mẽ hơn. 

Số người đi thoát ly làm cách mạng nhiều, song lực lượng nòng 
cốt còn ít, công tác bố phòng chống địch chưa thật vững chắc; nạn 
lạt muối, thiếu vải, thiếu nông cụ chưa khắc phục được; quần 
chúng tuy đã được phát động, song ý chí quyết tâm còn thấp. 

Ở vùng tranh chấp, địa bàn rộng, dân đông, lương thực, thực 
phẩm, hàng hóa tương đối dồi dào và còn rẻ; quần chúng căm thù 
địch nhưng lại bị khống chế. Lực lượng vũ trang và đội công tác 
của ta vẫn hoạt động được, quần chúng giữ thế hợp pháp. Tuy 
nhiên, bọn phản động còn hung hăng, chính quyền địch chưa tan 
rã hẳn về tổ chức, một số còn tồn tại được lại hoạt động hai mặt, 
do đó phong trào chưa thật sự được phát động mạnh mẽ, liên tục 
để có thể nới lỏng thế kìm kẹp của địch. 

Trong vùng địch kiểm soát, hầu hết vùng Kinh và vùng dân 
tộc thiểu số chưa có cơ sở (từ năm 1958 đến đầu năm 1961, ngụy 
quyền Sài Gòn ở tỉnh Kon Tum xây dựng được bốn dinh điền: 
Diên Bình (xã Đăk Pxy cũ) hoạt động ngày 27/3/1958; Tri Đạo (xã 
Krong Moné cũ) hoạt động tháng 02/1958; Plei Krong (xã Trung 
Nghĩa cũ) hoạt động ngày 20/12/1958; Đăk Mốt (xã Tri Lễ cũ) hoạt 
động ngày 10/01/1961), quần chúng chưa được tuyên truyền, giáo 
dục, giác ngộ nhiều, hiểu biết cách mạng còn quá ít. 
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Lực lượng vũ trang của ta tuy có tăng về số lượng nhưng chất 
lượng chưa cao, mới chỉ làm nhiệm vụ chống càn quét, đánh giao 
thông nhỏ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của phong trào. 
Trong lúc đó, lực lượng bán vũ trang (dân quân du kích) chưa 
được xây dựng mạnh mẽ, công tác bố phòng còn lỏng, chưa phát 
huy đúng mức khả năng và kinh nghiệm đấu tranh vũ trang bất 
hợp pháp chống địch. 

Các mặt sản xuất, đời sống, phong trào vòng đổi công, tương 
trợ lao động, công tác mặt trận và các đoàn thể quần chúng, bảo 
đảm hành lang giao thông liên lạc tuy có bước tiến bộ rõ rệt, song 
vẫn còn khoảng cách khá lớn so với yêu cầu và sự chuyển biến 
tình hình chung trong tỉnh. 

Ta còn nhiều khó khăn về kinh tế, nguồn cung cấp tại chỗ và 
chi viện bên ngoài hạn chế, lại thường xuyên bị địch bao vây phá 
hoại nên chưa có dự trữ. Cán bộ dân, chính, đảng thiếu, lực lượng 
vũ trang còn mỏng. Nhận thức của cán bộ, nhân dân ở cơ sở về 
đường lối, phương châm, phương hướng nhiệm vụ và phương 
pháp cách mạng còn hạn chế. 

Những thay đổi trên đòi hỏi Đảng bộ tỉnh Kon Tum phải nắm 
vững tình hình, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, từ 
đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, đưa phong trào 
cách mạng của tỉnh tiếp tục phát triển, đi đến thắng lợi cuối cùng. 

Trên toàn miền, thắng lợi của phong trào Đồng khởi trên toàn 
miền Nam năm 1960 đã làm thất bại âm mưu “tố cộng, diệt cộng” 
của Mỹ - Diệm. Trước sự phát triển của cách mạng miền Nam, đế 
quốc Mỹ buộc phải thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, 
thực chất là “dùng người Việt đánh người Việt”. Chiến lược 
“chiến tranh đặc biệt” được thực hiện bằng kế hoạch Xtalây - 
Taylo với ba biện pháp chiến lược: 

Một là, tăng cường sức mạnh quân đội chính quyền Sài Gòn, 
sử dụng nhiều máy bay, xe tăng để nhanh chóng tiêu diệt các lực 
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lượng vũ trang quân giải phóng, sử dụng chỉ huy và cố vấn Mỹ để 
chỉ huy các đơn vị chiến đấu. 

Hai là, giữ vững thành thị, đồng thời dập tắt phong trào cách 
mạng ở nông thôn bằng “bình định” và lập “ấp chiến lược“. 

Ba là, ra sức ngăn chặn biên giới, kiểm soát ven biển, cắt đứt 
nguồn chi viện từ miền Bắc vào, cô lập cách mạng miền Nam. 

Đế quốc Mỹ đặt trọng tâm vào kế hoạch bình định nông thôn 
bằng biện pháp dồn dân lập ấp chiến lược, xem ấp chiến lược là 
xương sống của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và đề ra mục 
tiêu sẽ bình định xong miền Nam trong 18 tháng. 

Tháng 3/1961, Giônxơn - Phó Tổng thống Mỹ đến Sài Gòn, ký 
Tuyên bố Giônxơn - Diệm, cam kết Mỹ tăng cường viện trợ quân 
sự, tăng vũ khí và chuyên viên quân sự, xây dựng quân ngụy. 
Tháng 02/1962, Mỹ thành lập Bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Việt Nam 
(Military Assistance Command in Viet Nam - MACV) do Đại 
tướng Mỹ P.D Hackin cầm đầu. Mỹ tăng viện trợ cho Diệm, tăng 
quân chính quy ngụy và lực lượng bảo an, đưa vào miền Nam 
Việt Nam 500 máy bay, nhiều nhất là máy bay lên thẳng. 

Trước tình hình đó, ngày 24/01/1961, Bộ Chính trị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khoá III) đã ra Chỉ thị về phương hướng, 
nhiệm vụ công tác trước mắt của cách mạng miền Nam. Chỉ thị 
nhận định, sau phong trào Đồng khởi năm 1960, “Thời kỳ tạm ổn 
định của chế độ Mỹ - Diệm đã qua và thời kỳ khủng hoảng liên tiếp, suy 
sụp nghiêm trọng đã bắt đầu”1. 

Bộ Chính trị xác định phương hướng chiến lược của cách 
mạng miền Nam là “tiến lên tổng khởi nghĩa với những đặc điểm 
mới”2; phương châm đấu tranh là “đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh 
chính trị, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh vũ trang lên song song với đấu 
tranh chính trị, tấn công địch bằng cả hai mặt chính trị và quân sự...”3. 
_______________ 

1, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.22, tr.153, 
157, 158.   
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Do lực lượng so sánh giữa ta và địch ở từng vùng có khác nhau, 
nên phải nắm vững phương châm công tác ba vùng với các hình 
thức đấu tranh thích hợp: ở các vùng rừng núi lấy đấu tranh quân 
sự làm chủ yếu; ở vùng đồng bằng thì đấu tranh quân sự và đấu 
tranh chính trị có thể ngang nhau; ở các vùng đô thị lấy đấu tranh 
chính trị làm chủ yếu, gồm cả hai hình thức hợp pháp và không 
hợp pháp. 

Về nhiệm vụ công tác trước mắt ở miền Nam, Bộ Chính trị xác 
định: “ra sức xây dựng mau chóng lực lượng của ta về cả hai mặt chính 
trị và quân sự, tập hợp đông đảo lực lượng cách mạng trong Mặt trận 
dân tộc giải phóng, phát động một phong trào đấu tranh chính trị mạnh 
mẽ của quần chúng, tích cực tiêu diệt sinh lực địch, bảo tồn và phát triển 
lực lượng ta, làm tan rã chính quyền và lực lượng địch trên một phạm vi 
ngày càng rộng lớn; tiến lên làm chủ rừng núi, giành lại toàn bộ đồng 
bằng, ra sức xây dựng cơ sở và đẩy mạnh đấu tranh chính trị ở đô thị; 
tạo mọi điều kiện và nắm mọi thời cơ thuận lợi để đánh đổ chính quyền 
Mỹ - Diệm, giải phóng miền Nam”1. 

Chỉ thị tháng 01/1961 của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng 
đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam. Tư tưởng chỉ đạo 
cơ bản là cách mạng miền Nam chuyển từ khởi nghĩa từng phần 
sang chiến tranh cách mạng toàn dân, toàn diện. Ngày 15/02/1961, 
Bộ Chính trị ra Chỉ thị thống nhất các lực lượng vũ trang giải 
phóng miền Nam. Hệ thống chỉ huy quân sự hình thành từ miền 
đến xã. 

Lúc này, thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, đế quốc 
Mỹ ráo riết tăng cường viện trợ quân sự, đưa một số quân Mỹ, chủ 
yếu là không quân, hải quân và biệt kích vào miền Nam để yểm trợ 
cho quân ngụy. Trước đó, ngày 13/3/1961, Mỹ - Diệm bỏ các quân 
khu, lập lại các vùng chiến thuật do một tên tướng ngụy cầm đầu 

_______________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.22, tr.159. 
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cả về quân sự lẫn hành chính. Tư lệnh vùng II chiến thuật đóng tại 
Plei Ku. Một nửa quân chủ lực vùng II dồn về Gia Lai, Kon Tum. 
Plei Ku trở thành căn cứ quân sự trung tâm đầu não của vùng II 
chiến thuật. 

Trên chiến trường Kon Tum, lực lượng quân sự của địch được 
tăng cường và củng cố: Lực lượng chủ lực có Khu chiến thuật 22 
và Sư đoàn bộ binh 22; cơ quan chỉ huy tối cao về quân sự ở tỉnh 
Kon Tum và Bộ Tư lệnh khu chiến thuật 22, có sự tham gia của Sư 
đoàn bộ binh 22; lực lượng chính yếu của tiểu khu Kon Tum gồm 
Trung đoàn 40 đóng ở Tân Cảnh do tên thiếu tá Nguyễn Đình 
Hiện chỉ huy, tăng phái cho tiểu khu Kon Tum hai tiểu đoàn; lực 
lượng thứ yếu của tiểu khu gồm 17 đơn vị đồn trú với số lượng 
1.091 tên; lực lượng bảo an có 885 quân do tỉnh đoàn bảo an trực 
tiếp nắm; ngoài ra còn có gần 300 dân vệ, 71 công an thuộc các chi 
khu Đăk Tô, Đăk Sút, Tu Mơ Rông; 1.656 thanh niên cộng hoà, 
trong đó có 1.200 người được sư đoàn bộ binh trực tiếp huấn 
luyện. Toàn bộ lực lượng trên được huy động vào thực hiện kế 
hoạch bình định Kon Tum. 

Cho đến thời điểm này, ngụy quyền Sài Gòn ở tỉnh Kon Tum 
đã tổ chức gom dân, rào làng, xây dựng ấp chiến lược với trên 
dưới 50.000 dân, bằng nhiều hình thức khác nhau: gom dân từ 
những vùng xa, hẻo lánh, dồn về gần đồn, dọc trục đường giao 
thông, dinh điền, thị xã; gom nhiều làng lại một chỗ, hoặc xê dịch 
cách làng cũ chút ít; những nơi thuận tiện thì rào làng ngay tại 
chỗ, trong đó có ấp tự vệ (không xa làng cũ, sợ quân giải phóng 
đánh, hình thức làng chiến đấu, rào rất kĩ); ấp chiến lược (rào 
quy mô hơn, có lô cốt, có giao thông hào, có bốt gác...). Địch 
dùng mọi biện pháp, chủ yếu là dùng quân sự cưỡng bức, bắn 
giết, đốt phá, thị uy; có nơi dồn đi dồn lại năm, bảy lần. Nhiều 
nơi chúng vừa dùng tề, điệp thúc ép, vừa dùng phi pháo tấn 
công vào làng, rẫy để dồn dân; mặt khác, chúng đưa lực lượng 
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quân sự đến thúc ép dân làm xong khu dồn mới chịu rút đi nơi 
khác. Trong ấp, chúng kiểm soát rất gắt gao, cấm dân tụ họp, 
cấm nói chuyện, cấm ra ngoài, hoặc chỉ cho dân ra ngoài một thời 
gian nhất định (vài ngày). Dân đi ra ngoài ấp không được mang 
theo bất cứ thứ gì, để phòng ngừa dân chạy khỏi khu dồn hoặc đi 
tiếp tế cho cách mạng... 

Có những khu dồn đặt giữa vòng đồn bốt vây quanh khống 
chế, hoặc xen kẽ vào các khu dinh điền (ở tỉnh Kon Tum đã hình 
thành bốn khu). Có làng bị dồn vào khu trung tâm, bên ngoài là 
khu dồn của đồng bào Kinh, hoặc xáo trộn để kiềm chế chặt, hoặc 
tạo thành vành đai trắng, gây cho ta khó khăn trong việc bắt liên 
lạc, nắm cơ sở. Chúng cho đồng bào ăn từng bữa, ép bà con trong 
khu dồn đi cắt, tuốt lúa của đồng bào xung quanh, tạo sự nghi ngờ 
nhau; chúng nắm yết hầu bằng kiểm soát chặt chẽ lúa gạo, bắt làm 
kho gần nhà và tập trung lại rồi phân phát theo định lượng từng 
bữa. Có thể nói, đây chính là những nhà tù giam hãm đồng bào ta. 

Nhìn chung, Mỹ - ngụy đã tập trung mọi lực lượng, sử dụng 
nhiều biện pháp nhằm xây dựng cho được ấp chiến lược, ra sức 
tăng cường và có kế hoạch tích cực bảo vệ ấp, khu dồn, khống chế 
dân và phản ứng rất nhanh, rất quyết liệt khi biết lực lượng ta đột 
nhập. Do đó, cuộc đấu tranh chống dồn dân, lập ấp; phá ấp chiến 
lược, khu dồn, giành dân diễn ra hết sức gay go, phức tạp, giằng 
co quyết liệt và dai dẳng trong nhiều năm tháng. Địch càn quét, ta 
chống càn quét; địch xúc tát, dồn dân, ta quyết giành dân; địch lập 
ấp, ta phá ấp... 

Trước tình hình trên, Hội nghị Tỉnh ủy Kon Tum tháng 
01/1961 đã đánh giá đúng đắn tình hình và đề ra phương hướng, 
nhiệm vụ trong năm 1961 như sau: 

Về phương hướng: quyết tâm mạnh dạn tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vượt bậc, tiến vững chắc, ra sức tấn công địch (cả về 
chính trị, quân sự, đẩy mạnh đấu tranh kinh tế) làm cho địch ngày 
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càng suy yếu hơn nữa, nhanh chóng chuyển thế ta lên để có thể 
góp phần chung làm thay đổi nhanh chóng tương quan lực lượng 
giữa ta và địch. Trước mắt, phải xây dựng vững chắc vùng căn cứ, 
xây dựng lực lượng mạnh mẽ kịp thời giải phóng các vùng có điều 
kiện, biến thành hậu phương vững mạnh của ta và nỗ lực mở rộng 
thêm vùng giải phóng, đưa vùng tranh chấp lên sát các đường 
giao thông chiến lược, thu hẹp vùng kiểm soát của địch và chuẩn 
bị sẵn sàng mọi điều kiện phương tiện để giải phóng toàn bộ khi 
có thời cơ. 

Về nhiệm vụ cụ thể: 
+ Tăng cường đoàn kết dân tộc, phát động phong trào chính trị 

mạnh mẽ, khẩn trương củng cố vùng căn cứ, mở rộng vùng giải 
phóng nối liền với nhau và ra sức xây dựng các vùng này về các 
mặt thật vững mạnh thành hậu phương vững chắc của ta. 

+ Ra sức bám giữ, xây dựng và phát triển cơ sở đều khắp, nhất 
là các vùng chiến lược, nơi quan trọng, đưa vùng tranh chấp lên 
sát các đường giao thông chiến lược, thị xã, khu quân sự. 

+ Trên cơ sở chăm lo cải thiện đời sống nhân dân và cung cấp 
cho nhu cầu cách mạng mà ra sức lãnh đạo quần chúng, lực lượng, 
cán bộ tích cực sản xuất gấp bội và toàn diện cho nhu cầu trước 
mắt và lâu dài, bảo vệ sản xuất, tiết kiệm của công tốt, bảo đảm cải 
thiện về ăn mặc, học, bồi dưỡng sức khỏe, có vật dùng, trao đổi và 
dự trữ, nỗ lực khắc phục khó khăn về muối, nông cụ, vải, đề cao 
tinh thần tự lực cánh sinh. 

+ Gấp rút xây dựng lực lượng vũ trang và bán vũ trang nhiều, 
nhanh và tốt (nhằm đúng yêu cầu trước mắt và lâu dài), đẩy mạnh 
công tác bố phòng rộng khắp, vững chắc bảo đảm chống địch càn 
lùng, biệt kích, gián điệp, phi pháo, bảo vệ được căn cứ, các vùng 
giải phóng và tấn công địch, bảo bảo đảm vệ được tính mạng tài 
sản của nhân dân. 

+ Giáo dục toàn Đảng, toàn dân nhận thức đúng vị trí chiến 
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lược của công tác binh vận, nắm vững chính sách binh vận, khai 
thác và tận dụng mọi khả năng để phát triển thật mạnh mẽ công 
tác binh vận, củng cố và phát triển phong trào quần chúng, mạnh 
dạn sáp vào vận động binh lính địch... Tích cực chống bắt lính, 
nhằm thực hiện cho được khẩu hiệu công nông binh liên hiệp, hạn 
chế công cụ đàn áp của địch, tạo thêm điều kiện cho quần chúng 
đấu tranh chống địch khủng bố, đàn áp bóc lột, dồn dân, bao vây 
phá hoại kinh tế và tiến lên đánh đổ Mỹ - Diệm. Ra sức vận động 
nhân viên chính quyền địch, hạn chế cho được hoạt động của bọn 
phản động, làm cho chính quyền địch hoang mang dao động, tan 
rã về tư tưởng, tổ chức nhất là từ xã, thôn đến tổng. 

+ Kiên quyết lãnh đạo quần chúng đấu tranh mạnh mẽ (cả về 
chính trị, quân sự, kinh tế), đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính 
trị lên, đồng thời nâng hoạt động vũ trang lên một bước. Phối hợp 
với phong trào đấu tranh chung, đưa phong trào trong tỉnh lên 
một mức mạnh, phối hợp chặt chẽ hỗ trợ giữa 3 vùng (căn cứ, 
tranh chấp và vùng địch kiểm soát) để bảo vệ và mở rộng vùng 
giải phóng, bảo vệ và giành quyền lợi thiết thực nhất của các tầng 
lớp nhân dân, trước hết là của quần chúng lao động, kiên quyết 
chống và phá các âm mưu và thủ đoạn của địch khủng bố bắt lính, 
vũ trang nhân dân. 

+ Ra sức xây dựng Đảng, Đoàn về tư tưởng và tổ chức là 
nhiệm vụ quyết định để giữ vững và phát triển phong trào, mấu 
chốt là xây dựng chi bộ Đảng và bồi dưỡng đào tạo thật nhiều cán 
bộ các loại, kiện toàn tổ chức, xây dựng nề nếp làm việc mới, 
thông suốt chỉ đạo từ trên xuống dưới1. 

Trong bối cảnh tình hình cách mạng của tỉnh đứng trước 
những khó khăn, thách thức lớn, Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy 
tháng 01/1961 ra đời có ý nghĩa định hướng, cổ vũ động viên cán 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy tháng 01/1961, tr.4-5 (Tài liệu sao trích). 
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bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh Kon Tum quyết tâm đấu tranh 
đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của địch. 

Xuất phát từ thực tiễn chiến tranh ngày càng mở rộng, nhiệm 
vụ chiến đấu, xây dựng mọi mặt đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ 
đạo, chỉ huy chặt chẽ và kịp thời, từ tháng 5/1961, Bộ Chính trị 
tách Liên khu V thành Khu V và Khu VI. Khu V gồm các tỉnh 
Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú 
Yên, Gia Lai, Kon Tum. 

Để giúp tỉnh Kon Tum nhanh chóng xây dựng lực lượng vũ 
trang địa phương vững mạnh, làm nòng cốt đưa phong trào tiến 
lên phía trước, kết hợp với đấu tranh chính trị tấn công địch, giữa 
năm 1961, một số cán bộ quân sự từ miền Bắc được bổ sung cho 
tỉnh Kon Tum, hình thành hai khung cán bộ đại đội. Tỉnh đã rút 
thanh niên bổ sung vào hai khung cán bộ trên, huấn luyện hoàn 
chỉnh. Đến tháng 10/1961, tỉnh Kon Tum có 3 đại đội, bố trí đứng 
chân trên địa bàn làm nòng cốt chiến đấu và xây dựng phong trào 
du kích chiến tranh. Tại các huyện cũng đều có các Ban quân sự 
với 1 trung đội tập trung1. Tỉnh đội Kon Tum (Ban quân sự tỉnh) 
được thành lập, đồng chí Nguyễn Trọng Đàm (Y Lý) làm Tỉnh đội 
trưởng, đồng chí Nguyễn Bá Trình (Thắng) làm Chính trị viên.  

Từ tháng 7/1961, địch bắt đầu triển khai kế hoạch bình định 
Kon Tum, mục tiêu đề ra là bình định Kon Tum trong vòng 6 
tháng. Kế hoạch này do tên Hoàng Văn Định - đại uý, Tỉnh trưởng 
Kon Tum vạch ra, được Tổng trưởng Nội vụ và Phủ Tổng thống 
ngụy phê duyệt. Mục đích chính của kế hoạch là tuyên truyền làm 
cho đồng bào Thượng tin tưởng ở chính quyền Sài Gòn, căm thù 
Việt cộng, đả phá thuyết “Thượng tự trị” của ta (thực chất là 
chống lại phong trào dân tộc tự trị trong Mặt trận dân tộc giải 

_______________ 

1. Hội đồng chỉ đạo biên soạn giáo trình địa phương học tỉnh Kon Tum:
Kon Tum - Đất nước con người, Nxb. Đà Nẵng, 1998, tr.210-211. 
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phóng ở tỉnh Kon Tum); duy trì và củng cố an ninh ở những vùng 
đã tương đối vững, đồng thời xây dựng và tăng cường hoạt động 
an ninh ở những vùng bất an. 

Theo kế hoạch này, địch chia tỉnh Kon Tum làm ba vùng: 
Vùng A: từ Đăk Sút đến Tu Mơ Rông chạy ra hướng bắc, được 

xem là xung yếu, mất an ninh nhất. 
Vùng B: Đăk Tô và xung quanh Đăk Tô, là vùng thứ yếu. 
Vùng C: Thị xã Kon Tum và các vùng phụ cận, vùng tương 

đối an toàn. 
Về phương châm, đối với vùng A, chúng chủ trương bao vây 

kinh tế, khủng bố giết chóc rồi đổ vấy hết cho “Việt cộng” để gây 
ly gián giữa cán bộ Việt cộng và người Thượng; đối với vùng B, 
chủ yếu là tuyên truyền, giải thích, giúp đỡ thiết thực, giúp đồng 
bào có phương tiện mưu sinh, để dễ bề lôi kéo và với vùng C là 
chú trọng bảo đảm an ninh và giáo dục, biến đồng bào thành “vết 
dầu loang” lôi kéo dần số khác. 

Biện pháp thực hiện là “phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 
quân, dân chính; sát từng hoàn cảnh cụ thể, đi vào chiều sâu, nhẹ 
bề nổi; sử dụng cán bộ địa phương đến mức tối đa; sử dụng các 
phương tiện sẵn có tại địa phương; chủ động làm trước đối 
phương; kiên quyết đối với những phần tử phản nghịch, đồng 
thời triệt để nâng đỡ, bảo vệ những đồng bào tin theo chúng...”1. 

Để thực hiện kế hoạch, chúng thành lập một ban “bình định” 
do Tỉnh trưởng làm Trưởng ban, Phó Tỉnh trưởng nội an, phụ tá 
tiểu khu trưởng Kon Tum, Tỉnh đoàn trưởng bảo an làm Phó 
Trưởng ban. Tại các quận đều có đoàn công tác bình định. Riêng 
vùng A, quân đội toàn quyền hoạt động, có lực lượng hành chính 

_______________ 

1. Theo “Kế hoạch bình định” tỉnh Kon Tum được Tỉnh trưởng Hoàng
Văn Định ký tên, đóng dấu ngày 29/7/1961, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm lưu 
trữ quốc gia II, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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tham dự. Ngoài ra chúng còn lập Ban chỉ huy nhẹ của Trung đoàn 
40 để chỉ huy trực tiếp các cuộc hành quân càn quét lớn. Thời gian 
tiến hành từ tháng 7/1961 đến tháng 12/1961, chia làm hai đợt, mỗi 
đợt ba tháng. 

Mở đầu kế hoạch bình định, chúng ồ ạt tiến hành những cuộc 
hành quân càn quét lớn vào các vùng Măng Cành (H29) từ ngày 
20 đến 31/01/1961; vùng Mô Bành (H80) từ ngày 07 tháng 7 đến 
04/8/1961; Đăk Pớt, Đăk Lâu (H40), từ ngày 10 đến 13/8/1961; vùng 
Đông Bắc tỉnh Kon Tum từ ngày 18 đến 26/8/1961. Lực lượng 
được huy động tối đa vào các cuộc hành quân càn quét từ một tiểu 
đoàn trở lên, chia ra nhiều cánh rồi hợp điểm ở một nơi định sẵn. 
Những vùng ven thị, quanh các cứ điểm, chúng thường sử dụng 
từ một trung đội đến một đại đội, thường xuyên lùng sục uy hiếp 
tinh thần quần chúng, đánh phá cơ sở cách mạng. 

Trước tình hình trên, cuối tháng 5/1961, Hội nghị thường vụ 
Khu ủy V xác định phải: ”Đẩy mạnh tấn công địch, đồng thời 
khẩn trương xây dựng lực lượng ta về mọi mặt; trước hết, củng cố 
và mở rộng căn cứ địa miền núi, ra sức xây dựng và bảo vệ hành 
lang, quyết tâm đưa phong trào vùng giáp ranh lên, đi đến xây 
dựng vùng căn cứ; kiên quyết phá thế kẹp ở đồng bằng, dẫn đến 
làm tan rã bộ máy chính quyền xã, thôn của địch, phát động và tổ 
chức quần chúng đưa phong trào đồng bằng tiến lên; đồng thời, ra 
sức tiêu diệt sinh lực địch, bồi dưỡng sinh lực ta”1.  

Cuối tháng 7/1961, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu V được 
thành lập. Sau khi thành lập, Quân khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân 
khu V chủ trương trong thời gian ngắn nhất phải khắc phục cho 
được sự chưa đồng đều giữa vũ trang và chính trị, giữa lực lượng 
vũ trang và du kích, giữa hình thức tác chiến tập trung và phân 

_______________ 

1. Nghị quyết Thường vụ Khu uỷ V tháng 5/1961, lưu tại Cục lưu trữ
Trung ương Đảng. 
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tán. Tháng 8/1961, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân khu V quyết định 
mở đợt hoạt động vũ trang mạnh trên phạm vi toàn quân khu, hỗ 
trợ cho quần chúng nổi dậy phá kềm giành quyền làm chủ. Hoạt 
động được chia làm hai bước: 

Bước 1: Tập trung phần lớn chủ lực quân khu dùng lực lượng 
vũ trang Kon Tum tiến công phá vỡ 1 số cụm cứ điểm của địch 
còn cắm sâu trong căn cứ của ta, tiêu diệt một bộ phận sinh lực 
địch, mở rộng và củng cố căn cứ miền núi. Thu hút, giam chân 
một số đơn vị chủ lực ngụy, tạo điều kiện cho việc diệt kềm, mở ra 
giành dân ở đồng bằng trong bước 2. 

Bước 2: Khi quân cơ động địch kéo lên miền núi thì chủ lực 
Quân khu nhanh chóng tiến công xuống đồng bằng diệt địch, hỗ 
trợ cho quần chúng nổi dậy phá thế kìm kẹp của địch1. 

Quân khu V chọn Kon Tum làm trọng điểm hoạt động của 
bước 1. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Tỉnh đội cùng với các đơn 
vị trực thuộc và các huyện đội tổ chức, triển khai cuộc chiến đấu 
quyết tâm đánh bại kế hoạch bình định của địch.   

Đêm 30 rạng sáng 31/8/1961, ta phối hợp tiến công cứ điểm 
Đăk Hà (H80), cứ điểm Măng Đen, Măng Bút (H29), tạo tuyến chia 
cắt khu căn cứ bắc Tây Nguyên. Tối 05/9/1961, ta tiến công tiêu 
diệt đồn Khoknar (H67) và tiếp tục bao vây đồn Kơ Dil (H67), 
cùng lúc đó các lực lượng vũ trang giải phóng tiêu diệt căn cứ 
Măng Đen. Từ ngày 06 đến 09/9/1961, địch phải phá đồn lính cộng 
hoà, dồn sang ở chung với đồn lính bảo an, cho oanh tạc, thả bom 
đốt cháy làng Nước Re (Đăk Re). 

Từ ngày 08 đến 10/9/1961, địch điều động hai đại đội từ Kon 
Tum lên giải vây cho Kơ Dil và đến Khoknar, thu dọn xác chết. 

_______________ 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum: Kon Tum: 30 năm chiến đấu kiên
cường bất khuất (1945-1975), Kon Tum, 1993, tr.107. 
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Cùng ngày 08/9/1961 địch rút khỏi đồn Đăk Bi, dời về gần quận lỵ 
Đăk Sút. Tối 08 tháng 9, đồn Kon Praih tiếp tục bị tiến công tiêu 
diệt. Đoạn đường từ Kon Plông đi Viôlắc liên tục bị phá hoại, cầu 
Lay Ký bị chặt đứt. Ngày 09/9/1961, xung quanh đồn Măng Bút ta 
hoạt động mạnh, địch phải thả dù tiếp tế. Đêm 14/9/1961, địch 
buộc phải rút khỏi Kơ Dil. Ổ vũ trang Wô Mơ Na bị tan rã một số, 
số khác rút chạy về quận ly Đăk Tô, chi khu Kon Tum; ổ vũ trang 
Tak Brông bỏ chạy về Đăk Tô. Quận hành chính Tu Mơ Rông bị 
tiêu diệt gọn. Bộ máy hành chính ở Wô Mơ Na, Kơ Dil, Khoknar 
tan rã; những nơi khác địch hoang mang, dao động. Thị xã Kon 
Tum, quận lỵ Đăk Tô đặt trong tình trạng thiết quân luật. Bước 
đầu, ta phá được ổ vũ trang ở Wô Mơ Na và Tak Brông.  

Chỉ trong một thời gian ngắn, các lực lượng vũ trang phối hợp 
cùng với địa phương, liên tiếp tiến công tiêu diệt một loạt cứ điểm 
và một số lớn sinh lực địch, loại khỏi vòng chiến đấu 640 tên (chết 
453, bắt sống 137 tên, 50 tên bị thương); tiêu diệt một ban chỉ huy 
tiểu đoàn, hai ban chỉ huy đại đội. Tên Nguyễn Hồng Anh, quận 
trưởng Đăk Hà và các tên Prô, Plang, Niết, Kem, đầu sỏ gián điệp 
người địa phương và một số tay chân bị diệt, phá 21km đường số 
5, chặt phá cầu lấy 18 tấn sắt. 

Đi đôi với hoạt động quân sự, nhiều bộ phận vũ trang tuyên 
truyền thọc sâu vào các vùng bị đứt liên lạc, vùng yếu và phụ cận 
đông bắc thị xã Kon Tum, giành lại tất cả các làng vùng Wô Mơ 
Na và số làng khác như: Kon Nông, Kon Tung, Ngọc Nghe, Đăk 
Bung, Kon Tai, Bô Vong, Kon Kla, Đăk Toi - Đăk Phía, Ti Tu và các 
làng quanh quận lỵ Đăk Hà. Hoảng sợ trước sức tiến công của lực 
lượng quân giải phóng, tinh thần binh lính địch suy sụp, một số 
binh lính ở Kon Bi và Kon Kênh bỏ ngũ chạy về với gia đình, số 
dân vệ được đôn lên bảo an ở quận Kon Tum đều bỏ chạy. Tranh 
thủ thời cơ, ta phát động tư tưởng quần chúng, xây dựng một số 
cơ sở ở vùng yếu và vùng tranh chấp. 
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Phối hợp với phía trước, một không khí hồ hởi, phấn khởi 
tưng bừng diễn ra ở vùng căn cứ. Lễ mừng chiến thắng được tổ 
chức nhằm phát huy thắng lợi, hạ quyết tâm xây dựng thực lực 
cách mạng, củng cố và phát triển phong trào, góp phần tích cực 
vào hoạt động bước 2 tiếp theo. 

Các hoạt động vũ trang, chính trị, binh vận của tỉnh Kon Tum 
đã góp phần vào chiến công chung ở bắc Tây Nguyên, Gia Lai, 
miền tây các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, theo đúng 
chủ trương mở đợt tiến công quân sự trên toàn Khu V, hỗ trợ cho 
quần chúng nổi dậy phá kẹp, giành quyền làm chủ. Bè lũ ngụy 
quân, ngụy quyền địa phương khiếp sợ, tinh thần bọn đầu sỏ ở Sài 
Gòn cũng bị tác động mạnh. 

Cuối tháng 9/1961, Bộ Tổng tham mưu ngụy Sài Gòn vội vã 
đưa một bộ phận lính dù và lính thuỷ đánh bộ thuộc lực lượng dự 
bị chiến lược ngụy lên Tây Nguyên để đối phó. Song trước thế tiến 
công và nổi dậy của quân dân ta, chúng buộc phải rút bỏ một số 
chốt điểm dọc vùng giáp ranh giữa miền núi và đồng bằng, dọc 
đường số 5 từ Giá Vụt lên Măng Đen. Hai khu căn cứ nam và bắc 
tỉnh Kon Tum dọc đường số 5 được nối liền. Địch còn lại một số 
chốt điểm trên trục đường 14 từ Đăk Tô - Tân Cảnh đi Đăk Glei, từ 
Măng Đen - Kon Plông đi thị xã Kon Tum. Chúng rút đồn Wang 
Rầy, Panốt, đóng thêm chốt điểm Takxây và Đăk Ly. Những cố 
gắng sau Đồng khởi hòng bám giữ và củng cố hệ thống đồn bốt 
trên đường 14 từ Đăk Tô đến Đăk Tảh, từ Măng Đen đi Kon Plông 
trên đường số 5 của địch đã thất bại. 

Tuyến hành lang bắc - nam (trên đường dây 559) đi ngang qua 
tỉnh Kon Tum và Gia Lai được thông suốt; đường hành lang 
ngang đông - tây vượt đường 14, ở phía tây Khâm Đức qua các xã 
Đăk Peng, Đăk Nông, huyện H40 đã nối liền với hành lang của 
Trung ương thuộc Đoàn 559 lên sát biên giới Lào, Campuchia. 

Bước 1 của đợt hoạt động kết thúc, Quân khu V tập trung chỉ 
đạo bước 2 ở đồng bằng. 
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Cuối tháng 9/1961, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum 

đã ra Nghị quyết, trong đó xác định:“...Đi đôi với chỉ đạo khẩn 
trương xây dựng vùng giải phóng, từng bước ổn định đời sống 
nhân dân, tập trung xây dựng làng xã chiến đấu, bố phòng chống, 
đánh địch phản kích, giữ vững và phát triển thế cách mạng ở 
vùng căn cứ - giải phóng, cần hướng cho các lực lượng vũ trang 
tập trung và dân quân du kích cùng các đội công tác đẩy mạnh 
hoạt động ra phía trước...”1.  

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trên, hầu hết các lực lượng được 
huy động, áp sát thị xã Kon Tum, Đăk Tô - Tân Cảnh, Măng 
Đen..., ra sức phát động quần chúng nổi dậy và xây dựng cơ sở, 
xây dựng “du kích mật”, diệt ác, mở rộng thế phá kìm kẹp cho 
đồng bào còn bị giam hãm trong các khu dồn, ấp chiến lược; chủ 
động đánh địch càn quét, nống lấn, hỗ trợ cho các hoạt động tấn 
công địch ở phía trước. Cũng trong tháng 11/1961, các lực lượng 
vũ trang tỉnh phối hợp với bộ phận chủ lực Quân khu V tiêu diệt 4 
chốt điểm của địch ở Đăk Rô Ya, Kon Praih, Pô Kô, Khoknar lần 
thứ hai, mở thêm một cơ sở mới, nhưng sau đó bị địch chiếm lại. 

Cuối năm 1961, đầu năm 1962, địch ra sức củng cố vững chắc 
hơn hệ thống cứ điểm, tích cực phòng thủ các trục giao thông 
chiến lược đường số 5, 14, Kon Hơ Yao, Mô Lét (Mơlét), phụ cận 
thị xã. Chúng tăng cường lực lượng, ráo riết bắt lính, phát triển 
gián điệp, biệt kích, tập trung mũi nhọn xung yếu vào căn cứ ta; 
liên tục đánh phá nhiều nơi, dùng cả trực thăng bất ngờ đổ bộ xúc 
dân (lần đầu tiên, chiến thuật “trực thăng vận” được thực hiện ở 
tỉnh Kon Tum), tăng cường phi pháo bắn phá ác liệt. 

Bằng nhiều thủ đoạn, trong một thời gian ngắn, địch đã dồn 
16.130 người dân ở 120 làng vào 15 ấp chiến lược; phát triển mạnh 
gián điệp, cài cắm được một số vào cơ sở ta ở H16, H29; đóng 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy, tháng 9/1961. 
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thêm 5 cứ điểm, nâng tổng số đồn bốt lớn nhỏ ở Kon Tum lên 24 
đồn. Đến tháng 8/1962, địch đã bắt được 1.679 người vào các sắc 
lính, có cả thiếu niên độ tuổi 14-15. Mỹ trực tiếp huấn luyện và chỉ 
huy lực lượng biệt kích ở tỉnh Kon Tum. Chúng tích cực phá dỡ 
nhà dân, mở rộng sân bay, liên tiếp mở 116 cuộc hành quân càn 
quét lớn nhỏ, đánh phá vùng tranh chấp và sâu vào vùng căn cứ 
ta ở H67, H29, H16 và H30. Có cuộc quy mô lớn, dài ngày như ở 
H80 với lực lượng hàng trung đoàn, giết chết 30 dân thường, bắt 
575 người; cướp giật, đốt phá hàng trăm tấn lương thực, 60 con 
trâu bò, thiêu huỷ 449 nóc nhà. Thâm độc hơn, chúng còn thả 
thuốc độc giết hại súc vật ở H67, H40 và H16. 

Nhìn chung, qua hơn tám tháng từ cuối năm 1961, đặc biệt 
trong bốn tháng đầu năm 1962, địch đã thực hiện ráo riết công 
cuộc bình định, gom dân, lập ấp, bắt lính, đôn quân, tổ chức gián 
điệp, bao vây kinh tế, tiến hành chiến tranh tâm lý, tuyên truyền 
xuyên tạc, chia rẽ người Thượng với người Kinh. Hàng loạt các 
cuộc hành quân càn quét để gom dân, lập ấp chiến lược diễn ra 
trong thời gian dài, với các “chiến thuật” tân kỳ gây cho ta nhiều 
khó khăn và tổn thất. 

Trước tình hình đó, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tháng 12/1961 
xác định: phải “...tích cực phát huy mọi khả năng tấn công tiêu 
diệt nhiều sinh lực, bồi dưỡng ta; đẩy mạnh đấu tranh chính trị 
làm thất bại “kế hoạch bình định” của địch; làm suy yếu, hoang 
mang và rệu rã chúng hơn nữa. Tiếp tục khởi nghĩa từng phần, 
giải phóng từng vùng; nhanh chóng củng cố, mở rộng xây dựng 
căn cứ vững chắc, làm chủ nông thôn vùng Thượng, phát triển 
phong trào đô thị và người Kinh; bao vây, uy hiếp địch trong thị 
xã, khu Kon Hơ Yao và sẵn sàng chuẩn bị điều kiện giải phóng 
toàn tỉnh khi có thời cơ…”1. 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng, tháng 12/1961. 
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Về phương châm đấu tranh, Hội nghị chỉ rõ: “Đấu tranh vũ 

trang là chủ yếu, hình thức bất hợp pháp là chính, đồng thời tận 
dụng mọi khả năng đấu tranh chính trị với hình thức hợp pháp, 
khẩn trương xây dựng, mở rộng phong trào nhân dân du kích 
chiến tranh đều khắp, xây dựng cơ sở chính trị bảo đảm liên tục 
tấn công giành thắng lợi; sẵn sàng vũ trang toàn dân khởi nghĩa 
cướp chính quyền và giải phóng tỉnh, nhằm thực hiện phương 
hướng đã đề ra...”1. 

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, song song với các hoạt 
động vũ trang, ta liên tục tiến công chính trị vạch trần âm mưu, 
thủ đoạn thâm độc và hậu quả của “quốc sách ấp chiến lược”.  

Ở vùng phía trước, ta phát động được quần chúng 93 làng phá 
thế kìm kẹp ở thôn xã, chặn được âm mưu của địch phá kế hoạch 
nối liền các căn cứ của ta; phá 3 nơi dồn dân và 3 ổ vũ trang, thu 
được 26 khẩu súng, làm tan rã 2 ổ vũ trang. Ở một số xã, ta bắt 
mối xây dựng được 13 cơ sở binh vận. Đồng thời tấn công làm tan 
rã hệ thống tề điệp, khoét sâu mâu thuẫn nội bộ của địch làm cho 
uy thế chính trị của chúng bị suy yếu2.  

Ở vùng căn cứ, quần chúng của 149 làng được phát động tư 
tưởng để tổ chức các phong trào hành động cách mạng sôi nổi 
trong sản xuất, bố phòng xây dựng làng chiến đấu, phát triển 
du kích... 

Từ tháng 02/1962 trở đi, được các lực lượng vũ trang hỗ trợ, 
các đội công tác tiến ra phía trước, thâm nhập, tuyên truyền 
chính sách của Mặt trận. Đồng bào trong vùng Măng Bút (H29), 
Đăk On, Kon Do, Đăk Tang (H67) liên tiếp kéo nhau lên đồn đấu 
tranh không chịu nhận súng của địch. Một số khu dồn ở H67 
đồng tình nổi lên phá ấp, xé thẻ kiểm tra, nộp súng cho cách 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng, tháng 12/1961. 
2. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy tháng 9/1962, tr.6 (Tài liệu sao trích). 
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mạng, một số kéo lên quận đòi trả lại súng. Trước tình hình đó, 
200 đồng bào làng Kênh, Klâu (H67) lên quận đấu tranh chống 
dồn dân vào ấp chiến lược, đòi tự do buôn bán đi lại, được nhân 
viên hành chính địch đồng tình ủng hộ, gây ảnh hưởng rộng lớn 
trong thị xã Kon Tum. 

Phong trào đấu tranh chính trị cũng có bước phát triển. Mùa 
thu năm 1962, nhân dân Trung Lương lập bàn thờ Phật ngoài sân 
để phản đối chính quyền tay sai Mỹ - Diệm bắt người đi thủ tiêu, 
đồng thời đấu tranh mạnh mẽ đòi tự do tín ngưỡng.  

Phong trào đấu tranh chính trị chống dồn dân, lập ấp chiến 
lược bỏ về làng cũ phát triển làm cho tinh thần binh sĩ địch hoang 
mang dao động. Phong trào rã ngũ tập thể từ tiểu đội đến trung 
đội bắt đầu, nếu ba tháng đầu năm 1962 mới có 1.120 tên, thì đến 
cuối tháng 8/1962 đã lên tới 1.452 tên, kéo theo sự tan rã của 297 
ngụy quyền thôn xã. Trại tân binh tỉnh Kon Tum, chỉ trong một 
thời gian ngắn đã có gần 1.000 binh sĩ bỏ ngũ chạy về làng. Một số 
binh sĩ đã chủ động tìm hiểu cách mạng sau đó chạy trốn về với 
gia đình.  

Đóng góp phần quan trọng vào công tác phát động quần 
chúng, lực lượng an ninh các cấp đã tiến hành từng bước công tác 
thanh khiết nội bộ nhân dân. Ta bắt gián điệp, mở phiên tòa công 
khai xử tội hai tên Xinh và Kích gây nhiều tội ác ở H30 và H40; bắt 
gọn hai tên biệt kích đang xâm nhập vào làng Kơ Tung (H30) dò 
xét tình hình, thu vũ khí. 

Lực lượng an ninh H16 tích cực tham gia các đợt phát động 
quần chúng ở vùng căn cứ, đẩy mạnh phòng gian bảo mật kết hợp 
với tổ chức đưa người luồn sâu vào vùng địch, tuyên truyền kêu 
gọi nhân dân đứng lên phá kìm, bỏ khu dồn dân trở về căn cứ. 
Những vùng địch o ép nặng, ta tìm mọi biện pháp len lỏi thâm 
nhập, tuyên truyền chính sách, nâng cao giác ngộ, vận động bà 
con và xử trí những tên ác ôn có nhiều nợ máu. Phối hợp chặt với 
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đội công tác H16, tháng 02/1962, một bộ phận lực lượng an ninh 
đột nhập làng Kon Stiêu bắt sống tên Yeng, một chỉ điểm lợi hại 
của địch; tham gia chống càn thắng lợi, góp phần bảo vệ căn cứ và 
vùng Kon Stiêu trong tháng 6/1962. Ở H80, tháng 4/1962, an ninh 
huyện phát hiện được tên Chel, gián điệp địch cài vào nội bộ ta, ta 
lập đủ hồ sơ, tổ chức tiêu diệt ngay tại chỗ, cảnh cáo cả đồng bọn; 
ngoài ra, còn tổ chức bám chặt, bố trí bắt tên gián điệp A Ree (làng 
Min, xã Ngọc Lây), lập hồ sơ tử hình. 

Lực lượng an ninh H40 và H67 đã phối hợp chặt chẽ với các 
đội công tác và nhân dân bảo vệ tốt tuyến đường mòn Hồ Chí 
Minh (thuộc Đoàn 559) đi qua địa phương, thường xuyên tuyên 
truyền vận động nhân dân làm tốt công tác phòng gian bảo mật, 
làm trong sạch địa bàn, bảo đảm an toàn cho tuyến đường huyết 
mạch suốt một thời gian dài, không để xảy ra tổn thất về người, 
của cải, phương tiện quốc phòng... 

Hoạt động tổng hợp của các lực lượng vũ trang và an ninh 
tỉnh, huyện cùng với sự phát triển của phong trào du kích chiến 
tranh đã hỗ trợ đắc lực cho công tác phát động quần chúng ở phía 
trước. Phá lỏng thế kìm kẹp, chặt đứt từng mắt xích trong mưu đồ 
gom dân lập ấp chiến lược, xây dựng các ổ vũ trang của địch; bảo 
vệ được căn cứ, hành lang chiến lược và bẻ gãy hầu hết các cuộc 
càn quét, lấn chiếm. Trên 700 tên ngụy quân, ngụy quyền bị tiêu 
hao, tiêu diệt, trong đó có nhiều sĩ quan và 9 tên Mỹ xâm lược; 2 
chiếc trực thăng bị bắn rơi. 

Phối hợp với các hoạt động du kích chiến tranh, H67 đã tiến 
hành một cuộc đột phá đầu tiên ở Kon Tum trong phong trào 
phá ấp chiến lược, giành dân. Đó là trận đánh Đăk Rô Đe thuộc 
quận Kon Tum của ngụy (H67 của ta). Đây là ấp chiến lược lớn, 
xây dựng rất kiên cố theo kiểu hai sông ba núi (để bảo vệ ấp, 
chúng bố trí đào hai hào sâu có cắm chông với ba lớp rào bằng 
kẽm gai xen kẽ nhau; hàng rào cọc tre rất chắc chắn, ngày đêm có 
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lính canh gác cẩn thận). Trước đấy, ta đã gây dựng được cơ sở 
trong ấp, vận động và nắm được 30 tay súng (nghĩa quân) trong 
ấp sẵn sàng làm nội ứng cho ta. Hai giờ chiều ngày 07/7/1962, 
đồng chí Trương Quang Hoa (tức Ba Tờ Gùm) đưa một trung đội 
bộ đội tập trung của huyện, cùng với đồng chí Ai, Phó Bí thư 
H67 vào ấp trót lọt. Địch trong ấp bỏ súng, ta thu gọn và hô hào 
bà con nổi dậy phá ấp, dỡ nhà, đốt rào vi..., đồng thời có kế 
hoạch bảo vệ dân, đề phòng địch phản công. Sáng ngày 
08/7/1962, địch cho 2 máy bay trực thăng từ Kon Tum chở cố vấn 
Mỹ và 2 tiểu đội cộng hoà lên giải cứu1. Máy bay vừa hạ độ cao, 
đồng chí Hoa ra lệnh, đồng chí Bùi Cao Lâm, Trung đội trưởng 
bộ đội huyện đặt khẩu trung liên lên vai Brập2 nhằm thẳng, bắn 
rơi một chiếc xuống bìa làng. Đây là chiếc trực thăng Mỹ đầu tiên 
bị bắn rơi ở Kon Tum, chiếc còn lại vội vã tháo chạy. Sau trận 
đánh ấp Đăk Rô Đe thắng lợi, H67 trở thành một điển hình đi 
đầu trong phong trào đánh phá ấp chiến lược, giành dân, đồng 
thời dẫn đầu phong trào bắn máy bay, diệt Mỹ. 

Cùng với các hoạt động quân sự, Đảng bộ các cấp đã lãnh đạo 
nhân dân đẩy mạnh sản xuất, tạo bước phát triển mới đáng kể. 
Mặc dù địch tập trung càn quét, đánh phá ác liệt, nhân dân vẫn 
hăng hái trồng, tỉa kịp thời vụ, diện tích gieo trồng đạt xấp xỉ năm 
1962; bình quân mỗi lao động đạt 17kg lúa giống. Mì tăng nhiều so 
với năm 1961, bình quân 1.000-2.000 gốc/lao động. Bắp, đậu, lang, 
khoai đều tăng khá, góp phần giải quyết nạn đói do thiên tai, địch 
họa gây ra. Trong các cơ quan, lực lượng vũ trang tập trung, 
phong trào sản xuất tự túc lương thực và một phần thực phẩm 

_______________ 

1. Hồi ký Sống giữa lòng dân, Sở Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Bảo
tàng Kon Tum xuất bản, 1996, Tập II, đồng chí Trương Quang Hoa kể, Vũ 
Thị Mai ghi, tr.74. 

2. Người bạn chiến đấu Campuchia.
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cũng phát triển mạnh. Bình quân mỗi người cấy, tỉa 5-7kg lúa 
giống, 1.000 gốc mì. Phong trào vòng đổi công trên con đường hợp 
tác tương trợ lao động tiếp tục phát triển ở vùng làm nà, rẫy. 

Với lòng yêu nước nồng nàn, mặc dù bị mất mùa, bà con dân 
tộc vùng căn cứ, vùng giải phóng vẫn hăng hái đóng góp cho cách 
mạng gần 300 tấn lúa, 50 tấn mì, bảo đảm cung cấp cho các lực 
lượng và hành lang, đường dây; đóng góp cứu đói 12 tấn gạo và 
mì, 320.000 viên thuốc chữa bệnh các loại, cứu chữa khỏi bệnh cho 
3.300 người dân, nhất là vùng mới giải phóng; cứu lạt cho mỗi 
nhân khẩu ở H80 và H29 nửa lon muối. Của cải vật chất tuy ít 
nhưng đậm đà tình nghĩa, đồng bào thêm tin yêu Đảng, cách 
mạng, tạo tác động tốt đến vùng phía trước. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập Nghị quyết của 
Đảng, chỉnh huấn cho đảng viên, cán bộ cơ sở, lực lượng vũ 
trang, đoàn viên thanh niên và đào tạo cán bộ được quan tâm 
đúng mức. Cán bộ địa phương được phát triển về số lượng, bồi 
dưỡng về lý luận, công tác, đã đảm nhiệm việc quản lý vùng 
căn cứ, bổ sung cho các đội vũ trang công tác, cho cán bộ 
huyện, xã, Kinh, Thượng là 48 người. Các huyện trong toàn 
tỉnh đã bồi dưỡng được 500 cán bộ các ngành; xúc tiến việc chia 
xã, thành lập chi bộ xã, phát triển các tổ chức quần chúng 
thanh niên, phụ nữ. Củng cố mở rộng mặt trận (phong trào dân 
tộc tự trị), tổ đổi công - vòng công, đội công tác. Các hoạt động 
văn hoá, văn nghệ và xã hội khác cũng có bước phát triển. Tuy 
nhiên, công tác phát triển Đảng, đoàn còn chậm so với yêu cầu 
của phong trào, số lượng đoàn viên chưa bằng một nửa số 
lượng đảng viên. 

Sau 8 tháng thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội nghị 
Tỉnh ủy mở rộng tháng 9/1962 đã nhận định: “Mặc dù địch tập 
trung sức, dùng ưu thế quân sự để tiến công ta một cách quyết 
liệt, nhưng phong trào cách mạng trong tỉnh vẫn giữ vững và 
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giành được thắng lợi có ý nghĩa chính trị quan trọng...”1. Bên 
cạnh đó, ta vẫn còn nhiều yếu kém cần phải khắc phục. Vùng 
căn cứ giải phóng chưa đủ mạnh, chưa nối liền, có nơi bị uy 
hiếp. Phong trào ở H30 bị giảm sút. Vùng tranh chấp bị địch 
dồn mất một số dân, tư tưởng quần chúng có nơi bị dao động. 
Hai chân chính trị, vũ trang vẫn còn yếu, chưa tận dụng hết mọi 
khả năng và thời cơ đưa phong trào đấu tranh chính trị tiến lên; 
lực lượng vũ trang và du kích chưa thật sự đủ mạnh. Đói, rét, 
lạt muối và dịch bệnh chưa được ngăn chặn kịp thời. Đây là một 
khuyết điểm lớn mà Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tháng 12/1962 
đã kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc. 

Đến thời điểm này, địch vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ và quốc 
sách đang theo đuổi. Đầu tháng 12/1962, được sự đồng ý của Tư 
lệnh vùng II chiến thuật, Tư lệnh Sư đoàn 22 bộ binh ngụy kiêm 
Tư lệnh khu chiến thuật 22 cho mở chiến dịch mang tên “chiến 
dịch nam bắc Kon Tum”. Với thời gian 6 tháng, chiến dịch này 
nhằm mục đích tiêu diệt các mật khu, căn cứ của ta và đẩy mạnh 
công tác xây dựng chiến lược ở các vùng “kém an ninh và bất an”. 
Để đáp ứng yêu cầu của chiến dịch, chúng đã xin cấp trên tăng 
cường cán bộ y tế, công dân vụ, thông tin. 

Đến cuối năm 1962, thực hiện kế hoạch lập ổ vũ trang, gom 
dân lập ấp chiến lược, địch đã lập được 56 ổ vũ trang, dồn 133 
làng gồm 16.840 người ở 32 nơi thuộc các huyện H80, H16, H29, 
H40, H30. 

Đời sống quần chúng trong các khu dồn dân, ấp chiến lược 
rất khốn khổ. Trong vòng hàng rào kẽm gai có cài lựu đạn, chất 
nổ, có công sự, chòi cao canh gác; cứ năm nhà có một cổng đi 
chung, có ấp chỉ có một cổng chính, mở từ 6 giờ sáng đến 18 
giờ. Bọn tề, điệp được cài vào ấp nghe ngóng, rình mò, chỉ
 _______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng, tháng 9/1962.
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điểm; các đoàn bình định nông thôn, thường xuyên đến với 
từng hộ “ba cùng” mua chuộc, dụ dỗ không được thì quay sang 
đàn áp, khủng bố, khống chế tinh thần... Dân bị đói, đau, bệnh 
tật, đi lại rất khó khăn. Địch phát gạo từng bữa, hết gạo thì có 
bột mì viện trợ qua ngày, có khi bị bỏ đói. Bà con đấu tranh 
buộc chúng phát gạo cho trẻ em. Không từ một thủ đoạn thâm 
độc nào, chúng đã trộn thuốc độc vào gạo phát cho bà con, gây 
nên cái chết thảm thương cho 80 đồng bào vô tội ở khu dồn Plei 
Krong - Rơ Lung (phía tây nam thị xã Kon Tum). 

Từ thực tiễn cách mạng miền Nam, ngày 06/12/1962, Bộ Chính 
trị đã họp bổ sung chủ trương và phương hướng đấu tranh ở miền 
Nam. Sau khi phân tích tình hình, Bộ Chính trị nhận định: “phong 
trào cách mạng miền Nam đã trải qua những thử thách và những khó 
khăn mới, có nơi có lúc bị động, lúng túng, nhưng vẫn bảo tồn và phát 
triển được lực lượng, đã gây cho địch nhiều thiệt hại hơn và đã giành 
thêm được những thắng lợi mới”1. Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ trước 
mắt là: “Động viên chính trị toàn dân, tiến hành một cuộc chiến tranh 
toàn diện và trường kỳ, hết sức mở rộng lực lượng quân sự và chính trị, 
phát động du kích chiến tranh rộng khắp tiêu hao tiêu diệt nhiều sinh lực 
địch, đánh bại kế hoạch lập ấp chiến lược của địch, trước mắt làm thất bại 
kế hoạch tấn công của địch trong năm 1963, giữ vững và phát triển lực 
lượng của ta...”2. 

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, phát huy những kết 
quả đạt được năm 1962, Quân khu V chủ trương mở rộng đợt hoạt 
động liên tục trong sáu tháng trên toàn địa bàn Khu V, nhằm tiêu 
diệt và làm tan rã lực lượng bảo an, dân vệ, các tổ chức chính 
quyền cơ sở của địch. Căn cứ vào chủ trương trên, Hội nghị Tỉnh 
ủy mở rộng tháng 12/1962 đã quyết định mở một cuộc tiến công 
chính trị và vũ trang từ tháng 01 đến tháng 3/1963, với yêu cầu: 

_______________ 

1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.23, tr.814, 822. 
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Kiên quyết chống phá dồn dân, phá ấp chiến lược, ổ vũ trang của 
địch, mở vùng II (vùng tranh chấp), phát triển cơ sở sát với tình 
hình từng nơi; chủ yếu tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, bồi dưỡng 
ta, làm đòn bẩy đưa đấu tranh chính trị vươn lên. Qua đợt hoạt 
động củng cố và xây dựng căn cứ mọi mặt; chú trọng đẩy mạnh 
sản xuất, củng cố khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân, bố 
phòng xây dựng làng chiến đấu chống địch càn quét, lấn chiếm, 
xúc dân... có hiệu quả1. 

Thực hiện chủ trương của Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tháng 
12/1962, lực lượng vũ trang, chính trị đã liên tục hoạt động, giành 
một số thắng lợi, hạn chế được một phần các âm mưu thủ đoạn 
của địch. Tuy nhiên, kế hoạch chống dồn dân, lập ấp chiến lược 
đem lại kết quả thấp. Trở ngại lớn nhất là ta không có cơ sở hoặc 
nơi gây dựng được thì quá yếu, quần chúng bị địch khống chế 
chặt, đội công tác khó thâm nhập sâu, không thể bám sát quần 
chúng thường xuyên. 

Thực tiễn trên cho thấy, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các lực lượng với quyết tâm cao mới giành được thắng lợi. 
Đợt hoạt động diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh, nhưng Đảng bộ 
đã chỉ đạo tập trung vào các điểm H80, H30, đồng thời có kế 
hoạch phối hợp hoạt động ở H16, H40; đẩy mạnh sản xuất ở 
vùng căn cứ, vùng mới giải phóng; bố phòng chống càn quét, 
lấn chiếm, xúc tát dân. Công tác chuẩn bị từ tư tưởng chính trị, 
bảo đảm vật chất, chiến trường đến phát động quần chúng 
được tiến hành từng bước, có kế hoạch cụ thể, tạo một khí thế 
cách mạng sôi động từ phía sau, gắn chặt với chỉ đạo, phương 
hướng tổ chức, hoạt động. 

Kết quả, từ ngày 18/01/1963 đến giữa tháng 3/1963, ta đã phá 9 
ấp chiến lược (gồm 18 làng, 2.847 nhân khẩu), loại khỏi vòng chiến 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng, tháng 12/1962. 
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123 tên địch, diệt 86 ác ôn, lính cộng hoà, biệt kích (cả đánh xe diệt 
viện trên trục đường 14 Kon Tum - Đăk Tô - Tân Cảnh), bắt giáo 
dục 55 tên (27 tên có vũ trang), thu 73 khẩu súng; đột phá 226m 
rào vi khu dồn; tuyên truyền giáo dục, thâm nhập chính sách cho 
1.150 quần chúng, bắt mối và xây dựng 28 cơ sở; giải phóng cho 23 
đồng bào trở về làng cũ. Công tác binh vận cũng đạt kết quả tốt, 
đã tuyên truyền giáo dục 58 tù hàng binh, 70 gia đình binh lính 
ngụy; tổ chức và giao nhiệm vụ cho hai cơ sở mật, gây dựng dược 
một số nhân mối binh vận trong các khu dồn; đột nhập, tuyên 
truyền giáo dục, phát động tư tưởng quần chúng, tán phát 3.510 
truyền đơn (có tài liệu tiếng dân tộc). 

Đồng bào các dân tộc khu dồn Đăk Nhân, Đăk Loh cùng với 
các lực lượng cách mạng dỡ phá rào vi. Có nơi ta vào làm xong 
nhiệm vụ, rút lui, đồng bào yêu cầu ở lại thêm, hướng dẫn cách 
đấu tranh chống địch, sau đó, tiếp tục bắt liên lạc với cách mạng. 
Qua hoạt động, đội ngũ cán bộ trưởng thành, khắc phục dần 
những mặt yếu kém về công tác dân vận, tôn giáo, công tác tù 
hàng binh, bảo vệ chiến lợi phẩm, tài sản của dân. 

Ở phía sau, từ vụ địch đầu độc chết 80 đồng bào vô tội ở Plei 
Krong - Rơ Lung, ta đã tổ chức 26 cuộc mít tinh lớn nhỏ, huy 
động trên 3.600 người tham gia, làm kiến nghị tố cáo, lên án tội 
ác tày trời của Mỹ - Diệm; đồng thời lên án các hành động dã 
man càn quét, xúc dân, dồn vào các nhà tù trá hình, phá hoại 
kinh tế; hạ quyết tâm làm việc bằng hai, bằng ba để trả thù cho 
đồng bào ta. Ở H30, sau khi được phát động lòng căm thù, 20 cán 
bộ cũ đã nghỉ việc xin được nhận lại nhiệm vụ mới. H29, H80, 
H16, H40 mở đợt sản xuất với tinh thần trả thù cho đồng bào Plei 
Krong - Rơ Lung. H80 phát rẫy tăng thêm 50% diện tích so với 
mùa trước. Đồng bào phía sau H80 mang rau, bí, bắp, mía ủng 
hộ bộ đội, đội công tác đang hoạt động ở phía trước; có gia đình 
ủng hộ cả gạo, heo, trâu, bò.... 
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Lợi dụng thời cơ ta tập trung hoạt động mạnh ở phía trước, 
địch mở cuộc càn quét lớn ở H16 và H80 với lực lượng sáu tiểu 
đoàn. Cánh càn của địch ở H80 bị lực lượng vũ trang địa 
phương và dân quân du kích bám đánh, diệt 86 tên, buộc chúng 
phải rút lui. H67 chống càn thắng lợi, loại khỏi vòng chiến đấu 
trên 20 tên địch. 

Trước sức tiến công của ta, tinh thần lính địch hoang mang, 
một số binh sĩ chạy trốn hoặc ra hàng. Ta vẫn tiếp tục bám các 
khu dồn, ấp chiến lược; phát triển được một số cơ sở mới, thâm 
nhập chính sách một số ổ vũ trang và gia đình binh sĩ ngụy. 
Đại hội đoàn kết các dân tộc giữa vùng phía trước và phía sau 
được tổ chức nhằm phát huy tinh thần đoàn kết đấu tranh. Ở 
các ấp Long Zôn, Long Tua (H80) đồng bào đấu tranh chống 
địch ép buộc dời làng; ấp Đăk Nhân, Đăk Loh không chịu rào 
làng; ấp Đăk Rao đòi địch phải tiếp tế muối; khu dồn Mô Măm, 
Đăk Lai có 4 người và 2 gia đình chạy ra bất hợp pháp, 16 
người khác phát rẫy sâu vào căn cứ để có lương thực dự phòng 
khi bỏ ấp về làng. 

Phối hợp với phong trào phá ấp, khu dồn dân, ta tiến công 
địch ở các chốt điểm Đăk Fang, Đăk Rú (H40), phục kích đường 
14. Tháng 02/1963, ta tiến công tiêu diệt cứ điểm Ya Mô (H67); 
tháng 4/1963 tiêu diệt đồn Long Lếch (H29), uy hiếp, bức rút đồn 
Kon Plông. 

Tháng 5/1963, phối hợp với chủ lực khu, lực lượng vũ trang 
tỉnh Kon Tum tập kích sở chỉ huy Trung đoàn 41, Sư đoàn 22, bộ 
binh ngụy ở bắc Kon Plông. Du kích và bộ đội địa phương H30 
bám đánh, diệt gần 100 lính ngụy, bắn rơi 5 máy bay lên thẳng, 
buộc cánh quân từ Đăk Tảh tiến xuống vùng căn cứ Kôxia (H80) 
phải co lại. Cánh quân địch từ Đăk Hà tiến về hướng Kô Xia buộc 
phải dừng lại sau khi bị ta bắn rơi 3 máy bay lên thẳng và bị 
thương vong nặng vì sa vào trận địa chông thò chằng chịt của du 
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kích H801. Đồn Ngọc Sơ Bành (H80) bị bức rút, ấp chiến lược Kon 
Hơ Rinh bị phá tan. Một đoàn xe chở quân tăng viện của Sư đoàn 
22 ngụy trên đường Kon Praih đi Măng Đen bị ta phục kích, 12 xe 
quân sự bị phá huỷ, khoảng 120 tên thiệt mạng. Cuộc càn lớn của 
Trung đoàn 42 địch vào H40 cũng bị đánh lùi. Kế hoạch mở 
đường chuẩn bị cho cuộc hành quân lớn của 3 sư đoàn do Nguyễn 
Khánh, Tư lệnh vùng II chiến thuật chỉ huy đánh vào khu căn cứ 
Mang Xin, vùng giáp ranh ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon 
Tum không thực hiện được. Việc mở lại đường 5 từ Giá Vụt (Ba 
Tơ, Quảng Ngãi) đi Măng Đen (Kon Tum), làm mới đường Đăk 
Hà đi Kô Xia bị tắc nghẽn. Ý đồ xây dựng lại các căn cứ hành quân 
ở Đăk Hà, Măng Bút, Đăk Tảh, Kô Xia, Di Lăng, Trà Bồng nhằm 
hình thành thế bao vây khu căn cứ trung tâm của ta không thể 
triển khai một cách dễ dàng2. 

Cuộc đấu tranh chống càn quét, chống gom dân, lập ấp chiến 
lược diễn ra gay go, quyết liệt, dai dẳng, từ giữa năm 1962 đã phát 
triển thành một phong trào quần chúng rộng khắp. Mặc dù có 
nhiều tổn thất, trung tâm căn cứ của ta vẫn trụ vững và ngày càng 
được củng cố. Các cơ quan đầu não của tỉnh đóng ở H30 vẫn an 
toàn. Một cục diện mới mở ra. Từ tháng 5/1963, ta chuyển sang thế 
tiến công địch, làm chúng lùi dần vào thế phòng ngự bị động. 

Trong lúc ta đẩy mạnh hoạt động phối hợp với chiến trường 
Tây Nguyên, phong trào đồng bằng cũng có những bước phát 
triển đáng kể. Phong trào đấu tranh ở thành thị bùng lên mạnh 
mẽ, gắn với hoạt động ở vùng nông thôn, đẩy lùi từng bước kế 
hoạch gom dân lập ấp chiến lược của Mỹ - ngụy. Nổi bật như 
phong trào đấu tranh của đồng bào theo đạo Phật nhân ngày 
Phật Đản, đúng ngày Quốc tế Lao động, bắt đầu từ Huế, sau đó 
lan rộng khắp miền Trung, tác động mạnh đến thị xã Kon Tum, 

_______________ 

1, 2. Theo Khu V - 30 năm chiến tranh giải phóng, t.II (1954-1975). 
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nơi có số lượng đồng bào theo đạo Phật khá đông. Hưởng ứng 
bản tuyên bố ngày 14/5/1963 của Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam kêu gọi nhân dân cả 
nước và nhân dân thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng bào 
theo đạo Phật, đông đảo sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân 
dân hưởng ứng lúc sôi động, lúc âm ỉ suốt mấy tháng liền, góp 
phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đấu tranh lật đổ chế độ độc 
tài Ngô Đình Diệm. 

II. LÃNH ĐẠO QUẦN CHÚNG NỔI DẬY KHỞI NGHĨA
GIÀNH VÀ GIỮ CHÍNH QUYỀN XÃ 

THÔN,  PHÁ VỠ QUỐC SÁCH ẤP CHIẾN 
LƯỢC,  MỞ RỘNG VÙNG GIẢI PHÓNG 

Sau một năm rưỡi thực hiện kế hoạch Xtalây - Taylo, tình thế 
nguy ngập của ngụy quân, ngụy quyền vẫn không được cứu vãn, 
Mỹ chuẩn bị “thay ngựa giữa dòng”1. Mâu thuẫn giữa Mỹ và tay 
sai ngày càng gay gắt. Nội bộ ngụy quyền từ Trung ương đến cấp 
tỉnh mâu thuẫn không thể dàn xếp được. Tháng 8/1963, Đại sứ Mỹ 
Frederick E. Nolting bị triệu hồi, Henry Cabot Lodge - “chuyên gia 
lật đổ”, được cử sang thay thế. 

Ngày 01/11/1963, thông qua bọn tướng lĩnh tay sai do Dương 
Văn Minh cầm đầu, Mỹ tiến hành đảo chính lật đổ Diệm - Nhu. 
Sau cuộc đảo chính này, tình hình chính quyền Sài Gòn lâm vào 
cuộc khủng hoảng trầm trọng, từ tháng 11/1963 đến tháng 6/1965 
đã diễn ra hơn 10 cuộc đảo chính. 

Trong lúc ngụy quân, ngụy quyền hoang mang, mâu thuẫn 
sâu sắc, quân dân miền Nam đẩy mạnh các hoạt động trên chiến 
trường. Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tháng 9/1963 (bổ sung Ban 
_______________ 

1. Ngày 22/8/1963, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố không tán thành chính
sách đàn áp Phật giáo của Diệm - Nhu. 
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Chấp hành, Ban Thường vụ thay thế một số đồng chí đã chuyển 
vùng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo và chỉ đạo từ tỉnh đến 
huyện), đã ra Nghị quyết nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm: 
động viên toàn Đảng bộ, quân, dân tiến hành một cuộc đấu tranh 
yêu nước toàn dân, toàn diện và lâu dài; chặn đứng, đẩy lùi, đi 
đến phá tan quốc sách gom dân lập ấp chiến lược của Mỹ - Diệm. 

Quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy, quân dân ta đã tập 
trung sức đẩy mạnh tiến công địch trên cả ba mặt quân sự, 
chính trị, binh vận, phá kèm, phá khu dồn, ấp chiến lược, giành 
quyền làm chủ1. 

Tại Kon Tum, chiều ngày 02/11/1963, đội công tác tây nam thị 
xã do đồng chí Lê Văn Nhất chỉ huy chớp thời cơ chính quyền 
Diệm vừa bị lật đổ, chỉ đạo cơ sở kéo về thị xã đấu tranh. Toàn đội 
công tác đột nhập vào ấp Tân Phú và xã Hoà Bình tuyên truyền 
giáo dục, thâm nhập chính sách Mặt trận gây ảnh hưởng tốt đến 
lòng dân và tinh thần binh lính ngụy. 

Ngày 11/4/1963, bộ đội tập trung và du kích H40 được Tiểu 
đoàn pháo binh 200 yểm trợ, đã tập kích cứ điểm Đăk Pét, diệt 96 
tên địch, giải phóng 2 ấp chiến lược quanh cứ điểm với trên 1.000 
dân. Ngày 16/12/1963, ta tiến công ấp Kon Kênh, đưa một số dân 
Kon Sơ Rệt, trong đó có cả giáo phu trở về làng cũ (H16). 

Đến cuối năm 1963, phong trào đấu tranh của quân dân miền 
Nam đã giành những thắng lợi quan trọng. Kế hoạch Xtalây - 
Taylo bình định miền Nam trong vòng 18 tháng của Mỹ - ngụy bị 
phá sản, “quốc sách” ấp chiến lược không thực hiện được, các 
chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” đều bị thất bại. 

Không chịu từ bỏ chính sách xâm lược, tháng 3/1964, Tổng thống 
Mỹ Giônxơn thông qua kế hoạch quân sự mới do Mắc Namara - Bộ 
trưởng Quốc phòng Mỹ và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân 

_______________ 

1. Lúc bấy giờ, ở Tây Nguyên ấp chiến lược được gọi là “ấp tân sinh”.
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chuẩn bị hòng tăng cường và mở rộng cuộc “chiến tranh đặc biệt” ở 
Nam Việt  Nam. Với nội dung tăng cường sự chỉ huy, yểm trợ, viện 
trợ của Mỹ, tăng số lượng quân ngụy, tiếp tục lập ấp chiến lược, 
dùng không quân đánh phá miền Bắc, kế hoạch này thể hiện sự 
ngoan cố của chính quyền Mỹ, làm cho cuộc đấu tranh của nhân dân 
ta càng khó khăn, phức tạp hơn. 

Trước tình hình trên, Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa III (tháng 12/1963) đã phân tích sâu sắc 
tình hình, âm mưu và kế hoạch chiến tranh mới của đế quốc Mỹ, 
từ đó đề ra “phương châm chiến lược chung của cuộc chiến tranh cách 
mạng của nhân dân miền Nam là chiến đấu lâu dài, dựa vào sức 
mình là chính; về phương châm đấu tranh thì kết hợp đấu tranh chính 
trị với đấu tranh vũ trang một cách linh hoạt tùy theo từng vùng 
và từng thời kỳ khác nhau”1. Hai mục tiêu chủ yếu mà ta phải 
quyết đạt cho bằng được là: tiêu diệt địch, tạo điều kiện làm tan 
rã hoàn toàn lực lượng địch và làm thất bại kế hoạch gom dân, 
lập ấp chiến lược của địch. Hội nghị nhấn mạnh mỗi người dân 
phải làm cho được ba việc: đánh giặc, đấu tranh chính trị, làm 
công tác binh vận; mỗi đơn vị quân đội cũng phải làm được ba 
việc đó. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa III đã bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách 
mạng miền Nam, chỉ đạo toàn dân ta đánh bại chiến lược “chiến 
tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ. Sau Hội nghị, cuộc chiến đấu của 
nhân dân ta chống kế hoạch quân sự mới của Mỹ diễn ra sôi nổi 
trên toàn miền Nam. 

Tại Kon Tum, từ ngày 30/12/1963 đến 26/01/1964, địch liên tục 
mở những cuộc càn quét lớn, lùng sâu vào căn cứ H80, H30, H40, 
nhưng đã gặp phải sự đánh trả quyết liệt của ta. Cuộc càn “Bình 

_______________ 

 1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.24, tr.827. 
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Trị I”1 thọc sâu vào căn cứ H40 đã bị bộ đội địa phương huyện và 
dân quân du kích liên tục bám đánh 60 trận, loại khỏi vòng chiến 
đấu 105 tên, bắn rơi 3 máy bay. Cuộc càn “Bình Trị II” về hướng 
H30 và H80 bị ta chặn đánh 61 trận lớn nhỏ, diệt và làm bị thương 
258 tên, bắn hỏng 5 máy bay. Nổi bật như cuộc chống càn vào 
H30, lực lượng tập trung huyện và dân quân du kích đánh 48 trận 
lớn nhỏ, diệt và làm bị thương 184 tên, thu nhiều vũ khí, 2 hòm 
đạn, 1 máy thu thanh. 

Các hoạt động đột nhập vũ trang diễn ra liên tục. Cuối tháng 
12/1963, đội công tác H67 đột nhập vũ trang tuyên truyền các ấp, 
khu dồn làng Kon Keng, làng Jút, làng Bua (H67). Tại Kon Bành, 
nơi đa phần là dân theo đạo Thiên Chúa, ta thâm nhập chính 
sách cho 200 người, phá rào, phá công sự, tập hợp bà con học tập 
một buổi. 

Phối hợp với hoạt động vũ trang tuyên truyền, các hoạt động 
quân sự cũng được đẩy mạnh. Từ ngày 05 đến ngày 08/02/1964, 
lực lượng vũ trang và dân quân du kích H80 tổ chức đánh địch 
lùng sục quanh ấp chiến lược, chặn đánh 2 xe chở quân ngụy trên 
đường Đăk Tô đi Đăk Rô Ya, đánh tan xác 1 chiếc. Đêm 01 rạng 
sáng 02/02/1964, một lực lượng nhỏ của đặc công Quân khu V tiến 
công khu cố vấn của phái bộ MAAG ở Tây Nguyên, đóng tại thị 
xã Kon Tum, diệt trên 100 cố vấn Mỹ (hầu hết là sĩ quan), phá tan 
nhà cửa. Hoảng hốt trước sức tiến công của ta, địch phải thiết 
quân luật toàn thị xã và vùng phụ cận. Đưa tin về trận đánh này, 
hãng tin AP của Mỹ đã phải thú nhận: “Đây là một thất bại chưa 
từng có của Mỹ ở cao nguyên Trung Bộ”. 

Chỉ trong một thời gian ngắn liên tục tiến công, đánh càn, diệt 
viện, phá ấp, thâm nhập chính sách sâu vào một số khu dồn dân, ấp 
chiến lược, dinh điền, ta đã phá thế kìm kẹp một loạt ấp ở phía bắc 

_______________ 

1. Theo Báo Giải phóng - Kon Tum, số ra đầu năm 1964. 
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tỉnh, địch buộc phải rút chạy, bỏ trống một số vùng. Phong trào đấu 
tranh của đồng bào thị xã phát triển, thu hút được nhiều lực lượng 
tham gia, vạch trần bộ mặt “cách mạng giả hiệu” của chính quyền 
Sài Gòn, đòi xóa bỏ hẳn bộ máy kìm kẹp cũ của Diệm - Nhu, đòi 
sửa sang lại nhà chùa, cải tổ chương trình giáo dục, trừng trị bọn 
tay sai gian ác; đòi cải thiện đời sống trong các khu dồn dân, ấp 
chiến lược; đòi trả lương thỏa đáng cho bà con bị ép buộc đi làm 
phu đồn điền cao su ở xa. Đồng bào thị xã Kon Tum phấn khởi, 
công khai bàn tán khi thấy cờ và lời kêu gọi của Mặt trận phát 
động phong trào thi đua yêu nước chống Mỹ trên toàn miền Nam. 

Nhiều nơi nhân dân đấu tranh trực diện với địch. Đồng bào 
theo đạo Thiên Chúa ở Kon Bành đấu tranh chống rào nhà thờ 
khoanh vào khu ấp chiến lược, lôi kéo cả linh mục cùng tham gia 
giành thắng lợi. Đồng bào ấp Đăk Nông, Đăk Tu không cho địch 
vào ngủ trong ấp. Lệnh ngừng bắn của Mặt trận trong Tết Nguyên 
đán được tuyệt đại bộ phận binh lính, sĩ quan ngụy chấp hành. 
Những sự kiện trên tác động mạnh mẽ đến tinh thần, tư tưởng sĩ 
quan, binh lính ngụy ở tỉnh Kon Tum. Tháng 01/1964, hàng trăm 
tên biệt kích Mỹ ở đồn Đăk Pét (H40) bỏ ngũ; hàng trăm lính cộng 
hoà, bảo an tại thị xã Kon Tum về với gia đình, một số chống lệnh 
xua quân đi càn quét, đốt phá. Đáng chú ý nhất là, binh sĩ bảo an 
canh gác khu Mỹ không chịu ứng cứu quân Mỹ khi chúng bị tiến 
công tiêu diệt ngay tại sào huyệt giữa lòng thị xã. Ở Đăk Sút, 5 
trong số 7 trung đội biệt kích đào rã ngũ (trong đó tiểu đoàn đóng 
giữ khu Kon Hơ Yao bỏ ngũ tập thể) về với buôn làng. 

Cùng với khí thế tiến công của các lực lượng phía trước, ở 
vùng căn cứ, vùng giải phóng, phong trào sản xuất, bố phòng, xây 
dựng làng chiến đấu với các khẩu hiệu hành động “biến Đông 
Xuân thành chính vụ”, “quyết vượt chỉ tiêu phấn đấu năm 
1964”,... diễn ra sôi nổi khắp nơi. Các đại hội du kích xã, đại hội 
đoàn kết dân tộc ở cấp huyện và cơ sở thành công tốt đẹp, góp 
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phần tạo thêm động lực mới cho phong trào thi đua yêu nước 
chống Mỹ trên quê hương, gặt hái nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Những thành tích đạt được qua hai tháng đầu năm 1964 tạo cơ 
sở cho quân dân trong tỉnh tiến lên đánh bại kế hoạch Mắc 
Namara - Khánh (ổn định vùng kiểm soát, đánh phá có trọng 
điểm vùng căn cứ giải phóng, củng cố các ấp chiến lược đã bị phá 
vỡ, tăng cường các ổ vũ trang địa phương). Tuy nhiên, ở nhiều 
nơi, ta còn mang nặng tư tưởng thoả mãn với thắng lợi, không 
tranh thủ thời cơ tiến công liên tục, nên từ tháng 3/1964 phong 
trào giẫm chân tại chỗ, có nơi chuyển biến chậm. 

Tháng 3/1964, Bộ Tư lệnh Quân khu V cử bộ phận tiền phương 
của quân khu lên Tây Nguyên do đồng chí Dương Liên, Tham 
mưu phó Quân khu làm Chính uỷ, đồng chí Hà Vị Tùng làm Tư 
lệnh. Bộ phận này bắt tay ngay vào tổ chức đợt hoạt động hè phối 
hợp với chiến trường Khu V. Ngày 01/5/1964, Quân khu ủy V quyết 
định thành lập Mặt trận Tây Nguyên (gọi tắt là Mặt trận B3 - mật 
danh Q38). Nhiệm vụ của Mặt trận là xây dựng Tây Nguyên 
thành chiến trường đánh tiêu diệt lớn, tiêu diệt, thu hút, giam chân 
quân chủ lực của địch, tạo điều kiện cho các tỉnh đồng bằng tiến 
công, nổi dậy, giải phóng nông thôn, phối hợp với chiến trường 
Trị - Thiên, Khu V, Đông Nam Bộ tiêu diệt địch trong thời điểm 
chiến lược, xây dựng căn cứ địa cách mạng miền Nam và Đông 
Dương, xây dựng và bảo vệ hành lang chiến lược nối liền với hậu 
phương lớn và tiền tuyến lớn, phá thế chia cắt của địch, tiến lên 
chia cắt chúng. 

Mặt trận B3 chịu sự lãnh đạo và chỉ huy trực tiếp của Quân 
uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh, đồng thời chịu 
sự chỉ đạo của Khu ủy V và quan hệ mật thiết với Đảng uỷ - Bộ 
Tư lệnh Quân khu V. Địa bàn hoạt động chủ yếu ở các tỉnh Kon 
Tum, Gia Lai và Đăk Lăk. Đến tháng 9/1964, Bộ Tư lệnh Mặt trận 
Tây Nguyên gồm các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Chánh, Phó 
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Tư lệnh Quân khu V làm Tư lệnh trưởng; Đại tá Đoàn Khuê, Phó 
Chính uỷ Quân khu V làm Chính uỷ, với đầy đủ các cơ quan 
tham mưu, chính trị, hậu cần và một số đơn vị trực thuộc khác. 
Một số đơn vị chủ lực độc lập, trước đây đứng chân và hoạt động 
ở Kon Tum, giờ sáp nhập tiếp tục làm nhiệm vụ mới do Mặt trận 
phân công, chỉ đạo. Lực lượng bộ binh chính quy vốn là Tiểu 
đoàn 9, Lữ đoàn 338, mang bí danh Q304, ngày 20/01/1964 đã đến 
tỉnh Kon Tum.  

Tháng 6/1964, Thường vụ Khu ủy V họp kiểm điểm việc thực 
hiện Nghị quyết Khu ủy tháng 01/1964, Hội nghị đã đánh giá 
đúng mức những kết quả đạt được và tự phê bình về những thiếu 
sót trong chỉ đạo phong trào: mới có 8% số dân đồng bằng làm 
chủ, phong trào nhiều nơi giẫm chân tại chỗ, do đó phong trào 
chung của Khu còn khó khăn. Nguyên nhân chủ quan là do đánh 
giá địch cao, đánh giá quần chúng chưa đúng mức, chưa thật quán 
triệt phương châm đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang song 
song; tư tưởng hữu khuynh còn nặng, không nắm vững những 
vấn đề cơ bản ở xã thôn theo tinh thần Nghị quyết đề ra là phát 
động tư tưởng quần chúng, xây dựng cơ sở, chi bộ, dân quân du 
kích, làng chiến đấu rộng khắp... 

Nghị quyết Hội nghị đã nêu rõ nhiệm vụ từ tháng 6/1964 đến 
tháng 7/1965 là: “Động viên toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân, 
tranh thủ thời cơ liên tục tấn công địch, ra sức phá ấp chiến lược, 
phá kìm kẹp, giành lại nông thôn đồng bằng và miền núi, ra sức 
chống địch càn quét lấn chiếm, xây dựng căn cứ và vùng nông 
thôn giải phóng, mở rộng diện tiêu hao, nâng cao mức tiêu diệt, 
đẩy mạnh phong trào du kích chiến tranh, đấu tranh chính trị và 
binh vận, phát triển công tác thành phố...”1. 

_______________ 

1. Viện Lịch sử Đảng, Hội đồng biên soạn lịch sử Nam Trung Bộ kháng
chiến: Nam Trung Bộ kháng chiến (1945-1975), Hà Nội, 1992, tr.329. 
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Tinh thần tự phê bình nghiêm túc của Thường vụ Khu ủy mở 

đầu cho cuộc đấu tranh tư tưởng trong nội bộ Đảng từ Khu đến cơ 
sở, trong lực lượng vũ trang, bán vũ trang. Các tỉnh, huyện tiến 
hành chỉnh huấn ngắn ngày quán triệt Nghị quyết Trung ương và 
Thường vụ Khu ủy, kết hợp với kiểm điểm tình hình của tỉnh, 
huyện, phê phán tư tưởng hữu khuynh, cố thủ, rụt rè; quán triệt 
sâu sắc phương châm đấu tranh chính trị, vũ trang song song, vận 
dụng sát hợp vào tình hình địa phương, nhận rõ nhiệm vụ hàng 
đầu là đánh bại “bình định”, phá tan “quốc sách ấp chiến lược” 
của địch. 

Tháng 7/1964, Khu ủy và Quân khu V mở chiến dịch Thu - 
Đông, tiêu diệt địch, phá ấp chiến lược giành quyền làm chủ cả 
nông thôn đồng bằng và miền núi. Ở tỉnh Kon Tum, Đảng bộ tỉnh 
đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ trung tâm 
của Khu và của địa phương. Ngày 01/7/1964, một tiểu đoàn chủ 
lực Quân khu V và bộ đội địa phương Gia Lai diệt gọn đoàn xe 
quân sự trên đường 19. Cùng thời gian này, tỉnh Kon Tum cũng 
đánh tan đoàn xe 13 chiếc trên đường 14 từ Kon Tum đi Đăk Tô, 
thu vũ khí, bắt tù binh. Ngày 03/7/1964, Tiểu đoàn đặc công 407 
tiến công trại biệt kích Plei Krong, phía tây thị xã Kon Tum 
(hướng H67), loại khỏi vòng chiến đấu 600 tên địch (có 12 cố vấn 
Mỹ), bắt 26 tù binh, thu 173 khẩu súng các loại. Trận đánh tiêu 
diệt cứ điểm này có tiếng vang lớn không chỉ ở Kon Tum, mà còn 
làm cho quân địch trên chiến trường Tây Nguyên choáng váng. 
Phối hợp với Plei Krong, ta pháo kích đông Kleng và một số chốt 
điểm dọc sông Pô Kô. 

Hoạt động của các đội công tác và một bộ phận lực lượng vũ 
trang được tăng cường cho thị xã góp phần đánh địch, xây dựng 
cơ sở, diệt ác, phá kìm không chỉ ở vùng ven mà cả trong nội thị, 
từng bước đưa phong trào du kích chiến đấu vào lòng địch.  

Phong trào tiến công tiêu diệt địch phát triển mạnh. Tháng 



CHƯƠNG IV: LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN...   293     

9/1964, cùng với lực lượng của Mặt trận B3, các lực lượng vũ 
trang và bán vũ trang của tỉnh, huyện liên tục tiến công địch giải 
phóng hoàn toàn quận lỵ Tu Mơ Rông, giải phóng phần lớn quận 
lỵ Đăk Tô, Đăk Sút, diệt và làm tan rã 20 đại đội, 60 trung đội 
cộng hoà, bảo an, biệt kích, dân vệ, loại khỏi vòng chiến đấu 
3.000 tên (có 50 lính Mỹ, 20 sĩ quan ngụy), thu 1.506 khẩu súng 
các loại; diệt 6 chốt điểm, bức rút 04 chốt khác, phá hỏng nặng 
126 xe quân sự, bắn rơi 26 máy bay; giải tán 250 hội đồng tề ấp 
xã, diệt 69 ác ôn cấp quận, xã, bắt giam giữ, cải tạo 1.319 dân vệ, 
tề, điệp. 

Các hoạt động tiến công quân sự đã hỗ trợ cho các đội công 
tác, bộ đội tập trung huyện và dân quân du kích tiến công chính 
trị, phát động quần chúng nổi dậy làm chủ 140 ấp chiến lược, giải 
phóng 45.000 đồng bào, làm chủ dân ở vùng tranh chấp. Trong đó, 
vùng chữ O là điểm trọng yếu nhất của địch. Địch tập trung sức 
xây dựng vùng chữ O từ  năm 1956 và hình thành một hệ thống 
ấp chiến lược gồm các xã: Đăk Tơ Kan, Văn Lem, Ngọc Tụ, Kon 
Đào, Diên Bình, Đăk Pxy, Pô Kô, Tu Mơ Rông... Suốt bảy năm liền, 
nhiều chiến sĩ cách mạng len lỏi, bám gây cơ sở đều bị hy sinh, bị 
thương mà chưa đạt kết quả. Tháng 6/1962, đồng chí Hồ Dĩ và hai 
đội phó (Thu và Vũ) với bốn đội viên được phân công đến đây. 
Trải qua bao gian khó, bám suốt hai năm liền, dựa vào bà mẹ Nố 
Nể - một gia đình cách mạng trung kiên người Xơ Đăng và anh Bo - 
một cơ sở từ trước, toàn đội mới gây dựng lại được một số cốt cán, 
cơ sở mới, từ đó thành lập các đội công tác ở đây. Phong trào bắt 
đầu phát triển. Tỉnh chỉ đạo H80 phải đánh phá cho được các ấp 
chiến lược vùng chữ O. 

Đêm 05/6/1964, lực lượng vũ trang địa phương và đội công tác 
tiến công ấp chiến lược làng T’Hô, mở màn cho đợt hoạt động. 
Cuộc chiến đấu kéo dài một giờ đồng hồ đã giành thắng lợi, tạo 
điều kiện cho đội công tác và bộ đội địa phương, dân quân du 
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kích phối hợp liên tục xâm nhập số ấp còn lại, góp phần vào thắng 
lợi chung của quân, dân trong tỉnh. 

Vùng căn cứ giải phóng tỉnh Kon Tum được mở rộng liên 
hoàn. Không khí phấn khởi, nô nức xây dựng, bảo vệ thành quả 
đã đạt được lan lộng. Ta đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang 
địa phương, dân quân du kích, các đoàn thể giải phóng, đẩy mạnh 
sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển các hoạt động văn hoá - 
xã hội. 

Đây là thời kỳ ta giành thế chủ động tiến công, địch chuyển dần 
về thế bị động phòng ngự, mất đất, mất dân, lùi sâu về hậu cứ. 

Đối phó với những hoạt động ngày càng mạnh của quân, dân 
tỉnh Kon Tum trên cánh bắc Tây Nguyên, cuối năm 1964, tướng 
Vĩnh Lộc, Tư lệnh vùng II chiến thuật ngụy báo động Trung đoàn 
42 đóng ở tỉnh Kon Tum phải sẵn sàng và khẩn trương đưa Sở chỉ 
huy Sư đoàn 22 bộ binh lên chốt Tân Cảnh. Địch vừa tích cực 
phòng thủ, vừa tăng cường hoạt động phi pháo, ném bom bắn phá 
ác liệt vùng giáp ranh và sâu vào căn cứ, đối phó lực lượng cách 
mạng đang hướng dần hoạt động về thị xã. Giữa tháng 12/1964, 
địch tập trung sức nống ra hòng giành lại thế chủ động ở những 
vùng đã bị ta phá lỏng thế kìm kẹp ở H80. Lực lượng tập trung 
huyện và du kích H80 đánh sập cầu Nước Trâm không cho địch ra 
vào đồn Vâng Rơi, phải tiếp tế bằng trực thăng, đồng thời đánh 
bọn lùng sục, tuần tra, tìm theo dấu vết của du kích quanh đồn, 
trên đường Vâng Rơi đi Đăk Tô, diệt nhiều tên. Ngày 17/12/1964, 
địch mở cuộc càn quét bằng chiến thuật “trực thăng vận”, đổ 300 
quân xuống Mô Bành, Đăk Riếp, Đăk Kịch. Du kích Long Lăng và 
lực lượng vũ trang H80 chiến đấu suốt 35 giờ đồng hồ, bẻ gãy 
cuộc càn, diệt nhiều sinh lực địch. 

Tháng 12/1964, đồng bào bị kìm kẹp trong ấp Võ Định (dọc 
đường 14, cách thị xã Kon Tum khoảng 20km) đã nổi dậy xé cờ 
địch, đốt ảnh, phá tan trụ sở Thanh niên cộng hoà. Đồng thời, đội 
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công tác đột nhập khu dinh điền Tri Đạo (có 3.000 dân người 
Kinh, cách Võ Định 300m) cùng đồng bào đốt phá trụ sở hành 
chính địch, bọn địch chống lại yếu ớt rồi bỏ chạy. Tiếp đó, ta đột 
nhập vũ trang tuyên truyền khu trù mật Trung Tín (cách thị xã 
Kon Tum 2km về phía bắc); đột nhập ấp chiến lược Kon Nhang 
Rồng (H16) tổ chức mít tinh kêu gọi trên 100 đồng bào phá rào vi, 
một bộ phận khác vào ấp Kon Gu huy động 50 bà con nghe tuyên 
truyền về cách mạng và các chính sách của Mặt trận. Ngoài ra ta 
còn đột nhập các ấp chiến lược Ngọc Leng (H80), ấp Đăk Bòi, Đăk 
Rao (H30), Kon Bâu. 

Qua một năm chiến đấu quyết liệt, quân, dân tỉnh Kon Tum 
đã chuyển lên thế tiến công địch, thu thắng lợi trên nhiều 
mặt:đánh địch 468 trận lớn nhỏ (dân quân du kích tham gia đánh 
80 trận), loại khỏi vòng chiến đấu 3.700 tên địch (có trên 100 cố 
vấn Mỹ); diệt gọn và bức rút 6 cứ điểm, thu trên 300 khẩu súng 
các loại, bắn rơi 6 máy bay và bắn bị thương 18 chiếc khác (có 4 
chiếc HU-1A), phá sập 7 cây cầu, phá banh 8km rào vi ấp chiến 
lược, phá huỷ và làm hỏng nặng 26 xe GMC và xe Jeep, 4 khu nhà 
lính, 2 hai trụ sở của lính Mỹ; tổ chức 115 lần đột nhập, phá tan 80 
ấp chiến lược, khu dồn, gấp 2,5 lần năm 1963 với gần 24.000 dân; 
tổ chức 150 cuộc đấu tranh trực diện với địch, thu hút 30.000 đồng 
bào tham gia (trong đó có 3 cuộc đấu tranh lớn, mỗi cuộc trên 
1.000 người tham gia), buộc địch phải thực hiện yêu cầu cải thiện 
dân sinh, dân chủ, cách chức số tay sai gian ác, đình chỉ rào ấp; tán 
phát 20.500 truyền đơn, thư tay, bản tin báo giải phóng, góp phần 
thúc đẩy 1.500 binh sĩ ngụy đào, rã ngũ. 

Đầu năm 1965, Quân khu V mở chiến dịch Nguyễn Văn Trỗi, 
lấy tỉnh Kon Tum và Gia Lai làm trọng điểm, phối hợp với các lực 
lượng tiến công tiêu diệt địch, giành dân trên quy mô lớn toàn 
Quân khu. Từ ngày 10 đến ngày 13/01/1965, Hội nghị Tỉnh ủy mở 
rộng được tổ chức nhằm nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
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8 của Thường vụ Khu ủy V, chủ trương mở hoạt động Xuân - Hè 
của Quân khu, vạch kế hoạch hoạt động bốn tháng đầu năm 1965 
trên địa bàn tỉnh. Mục đích đợt hoạt động được xác định là: “Phối 
hợp toàn chiến trường, liên tục tấn công địch, đẩy mạnh phong 
trào cách mạng trong tỉnh tiến lên giành thắng lợi lớn hơn, dồn 
địch vào thế thất bại; bị động hơn nữa và phá tan những âm mưu 
trước mắt của chúng”. 

Năm yêu cầu đồng thời là nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện là: 
- Đi đôi với hoạt động liên tục, mạnh mẽ của các lực lượng vũ 

trang, mạnh dạn phát động quần chúng nổi dậy khởi nghĩa phá 
sạch khu dồn, ấp chiến lược, giành dân, làm chủ đại bộ phận nông 
thôn sát thị xã, thị trấn, đồn bốt địch. 

- Tiêu diệt, tiêu hao nhiều sinh lực địch, cùng với hoạt động 
đấu tranh chính trị, binh vận làm tan rã nhanh chóng đại bộ phận 
địa phương quân và bộ máy kìm kẹp, bồi dưỡng ta, đánh mạnh 
giao thông, làm tê liệt các trục giao thông chính. 

- Đẩy mạnh đấu tranh chính trị của quần chúng khắp vùng 
địch, thúc đẩy phong trào thị xã, thị trấn tiến lên. 

- Xây dựng, mở rộng nối liền vùng căn cứ. 
- Khẩn trương xây dựng lực lượng của ta về mọi mặt, nhất là 

phong trào nhân dân du kích chiến tranh, làng, xã chiến đấu; xây 
dựng thực lực chính trị, phát triển kinh tế, tạo cơ sở cho hoạt động 
liên tục, mạnh mẽ sau này1. 

Tinh thần Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy được quán triệt và tổ 
chức thực hiện nghiêm túc từ khâu chuẩn bị lương thực, thực 
phẩm, hành lang đến kế hoạch hiệp đồng giữa các lực lượng vũ 
trang, chính trị, binh vận,... phục vụ chiến dịch. 

Trên cánh bắc, đêm 06 rạng sáng ngày 07/02/1965, lực lượng 
vũ trang tỉnh phối hợp chặt chẽ với chủ lực B3, Quân khu tiến 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng, tháng  01/1965. 
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công tiêu diệt cứ điểm Đăk Long (H80) mở màn cho chiến dịch. Ta 
liên tục tổ chức phục kích chặn diệt viện nhỏ trên trục đường 14, 
bao vây, bức rút 2 cứ điểm là Đăk Tảh và Đăk Ven (H40), giải 
quyết phần lớn các làng dọc hai bên đường 14 từ Đăk Tô đi Đăk 
Pét và hai bên trục đường 18 từ Đăk Mốt đi Plei Kần, nối liền vùng 
giải phóng đông - tây đường 14. Các đội công tác sát cánh với lực 
lượng của tỉnh, bộ đội tập trung của huyện và dân quân du kích 
đột nhập đồng loạt 19 ấp chiến lược, khu dồn quan trọng (Võ 
Định, Tri Đạo), có nơi đánh đi đánh lại nhiều lần. Ta liên tục đánh 
phá, đột nhập các ấp dọc đường số 5, tiêu hao lực lượng bảo an, 
dân vệ, giải tán các hội đồng tề xã, ấp hỗ trợ quần chúng nổi dậy 
diệt ác phá kìm.  

Phối hợp với quân chủ lực Miền, bộ đội chủ lực Khu V, Tây 
Nguyên đã tiến lên tác chiến tập trung tiểu đoàn, trung đoàn, diệt 
đại đội địch và bước đầu diệt tiểu đoàn địch. 

Đội quân ngụy “xương sống” của chiến lược “chiến tranh đặc 
biệt” đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. Trước tình hình đó, Chính 
phủ Mỹ quyết định đưa một bộ phận lực lượng chiến đấu Mỹ vào 
miền Nam, dùng không quân đánh phá miền Bắc, đẩy chiến lược 
“chiến tranh đặc biệt” đến mức cao nhất. 

Trước hành động mở rộng chiến tranh xâm lược trắng trợn 
của đế quốc Mỹ, Hội nghị lần thứ 11 của Trung ương Đảng khóa 
III đã họp tháng 3/1965, thông qua những quyết định quan trọng 
nhằm đưa cách mạng tiến mạnh hơn nữa, đánh bại âm mưu của 
Mỹ. Ngày 22/3/1965, Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam ra tuyên bố về việc quân Mỹ tăng 
cường và mở rộng chiến tranh xâm lược, kêu gọi quân dân miền 
Nam quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 

Hưởng ứng bản tuyên bố của Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Mặt trận và Ủy ban 
phong trào dân tộc tự trị tỉnh Kon Tum đã tổ chức nhiều hình thức 
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tuyên truyền, động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh đáp lại 
bằng hành động cụ thể, thiết thực. 

Ngày 24/3/1965, các lực lượng vũ trang và H67 tiến công tiêu 
diệt cứ điểm Kleng, diệt và làm bị thương 50 tên địch. Chiều 24 
tháng 3, lực lượng ta chiến đấu đánh trả 3 đại đội từ tiểu khu Kon 
Tum có chi đội cơ giới và pháo 155 ly yểm trợ, loại khỏi vòng chiến 
đấu 50 tên, xóa sổ phiên hiệu đại đội biệt kích 102 ngụy, thu nhiều 
vũ khí, quân trang, quân dụng. Tối cùng ngày ta liên tục pháo kích 
vào cứ điểm Plei Krong gây cho địch nhiều thiệt hại. Trước các thất 
bại liên tiếp, từ ngày 29 đến 31/3/1965, địch tập trung quân mở cuộc 
càn quét lớn mang tên “Quyết thắng 129” với 4 tiểu đoàn (trong đó 
Tiểu đoàn biệt động 21 do Mỹ trực tiếp huấn luyện, trang bị), tràn 
vào vùng Tây Bắc Pô Kô (thuộc quận Kon Tum, phía tây đường 14). 
Vượt qua bom đạn và pháo kích ác liệt, các lực lượng vũ trang tỉnh, 
huyện chiến đấu ngoan cường suốt hơn một ngày, bẻ gãy hoàn toàn 
cuộc hành quân càn quét này. Trên đường địch tháo chạy về thị xã, 
ta liên tục chặn đánh, diệt gọn 2 đại đội, đánh tan rã 3 tiểu đoàn 
(trong đó có Tiểu đoàn biệt động số 21 và ban chỉ huy), bắn rơi 3 
máy bay, thu 1 khẩu cối 60 ly, 1 khẩu đại liên, 5 khẩu trung liên và 
nhiều phương tiện chiến tranh khác. 

Ở hướng H80, trong 4 ngày từ ngày 25 đến 28/3/1965, lực 
lượng tập trung huyện và du kích đã đánh địch lùng sục càn 
xung quanh Tu Mơ Rông, các vùng Têpen, Ngọc Tẻa, Đăk Môn 
diệt nhiều tên địch, thu nhiều vũ khí. Cùng ngày 28/3, đồng bào 
vùng Khu 7 của H80 kéo lên quận Đăk Tô, đấu tranh chống lùng, 
càn, dồn dân, bắn pháo, được nhiều binh lính và một số sĩ quan 
đồng tình. Quận trưởng Nghi đổ tội cho lính cộng hoà đồn bên 
cạnh bắn pháo, chấp nhận các yêu cầu của bà con đưa ra. 

Ngày 26/3/1965, Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết hoạt động 
quý I năm 1965, tiếp thu các Nghị quyết Hội nghị Trung ương và 
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Khu ủy V và bàn bạc triển khai kế hoạch quý II và III năm 1965. 
Hội nghị nhận định:  

Trong ba tháng đầu năm, ta đã bao vây, uy hiếp, bức rút Đăk 
Tảh, Đăk Ven (ngày 14/02), Măng Bút (ngày 03/3), Mô Lét (ngày 
08/3), đánh bại các cuộc càn quét lấn chiếm quy mô lớn và vừa, 
diệt, làm bị thương, bắt sống 887 tên địch, làm đào rã ngũ 640 tên. 
Các đồn bốt còn lại như Măng Đen, Kon Praih, Kon Xâm Lũ, Vâng 
Rơi và cả cứ điểm Đăk Pét, quận lỵ Kon Tum, khu Kon Hơ Yao 
đều nằm trong thế bị bao vây, uy hiếp. Khu dồn, dinh điền, ấp 
chiến lược bị ta tiến công hầu hết, nhiều nơi bị tan rã cả về hình 
thức và nội dung. 

Cuộc đấu tranh chống dồn dân, đòi trở về quê cũ thu nhiều 
thắng lợi. Hơn 900 đồng bào vùng Tây sông Pô Kô kéo nhau về 
làng cũ; 1.480 đồng bào ở Măng Bút, 151 bà con khu dồn dân 
quanh đồn Đăk Tảh đấu tranh không chịu theo địch, bỏ khu dồn. 
Vượt qua kìm kẹp, hàng trăm đồng bào làng Xar, Khoknar, Kleng, 
Ya Siêng, làng Trap, vùng Tây Nam thị xã (H67), dọc đường số 5 
đi tìm gặp cách mạng và bộ đội giải phóng. Hàng trăm đồng bào 
khu dồn Rơ Lung kéo nhau ra vui Tết Nguyên đán với bà con 
vùng căn cứ, bọn tề, điệp, ác ôn, thám báo tuy biết nhưng làm ngơ. 
Du kích và đội công tác giác ngộ đồng bào nổi dậy phá khu dồn 
Rơ Lung, địch ở đồn Kleng không dám chi viện. 

Một phần ba trong số 72 ấp chiến lược (trong đó có 2 dinh 
điền người Kinh) bị phá rã nặng, còn lại bị phá rã từng phần và 
phá lỏng thế kìm kẹp với trên 20.000 dân; hình thành vùng làm 
chủ gồm 10.357 dân, vùng tranh chấp có 20.100 dân (cả số cũ và 
mới). Toàn bộ vùng Măng Bút được giải phóng với 1.488 dân, nối 
liền căn cứ H80 và H29; H40 và H30 với tây Phước Sơn (Quảng 
Nam - Đà Nẵng); căn cứ bắc H67 và nam H67, làm chủ 10 thôn 
ven đường số 5 giáp Gia Lai gồm 1.567 dân; khu vực phía tây 
nam thị xã Kon Tum với 1.500 dân; ba ấp thuộc Khu 7 của H80 
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với 500 dân; bước đầu làm chủ phía đông và tây trục đường 14 từ 
Đăk Môn đi Răng Ria với khoảng 2.500 dân. Nhân dân đã tự bầu 
ra 15 ban tự quản, chọn đưa người tham gia các hội thanh niên, 
phụ nữ giải phóng, tổ chức 40 cuộc mít tinh lớn nhỏ huy động 
trên 8.000 người tham dự; 7.000 lượt người kéo lên quận, đồn 
đấu tranh trực diện chống rào ấp, dồn dân, bắt lính. 

Góp phần vào thắng lợi chung, đồng bào ở phía sau đã tự 
nguyện đóng góp gần 340 tấn gạo, trên 2,6 triệu gốc mì vào quỹ 
động viên nuôi quân, bán cho cách mạng 26 tấn gạo. Sản xuất khá 
phát triển, nhiều nơi đạt và vượt chỉ tiêu. Xã Vân Xuôi (H80) dẫn 
đầu phong trào phát rẫy ban đêm, một người cầm lửa xà nu thắp 
sáng cho ba người phát, chặt. Các cơ quan, lực lượng vũ trang vừa 
bảo đảm công tác chuyên môn, phục vụ, còn tích cực sản xuất tự 
túc lương thực và thực phẩm. Qua thử thách, đội ngũ du kích 
được củng cố, phát triển và thường xuyên bảo đảm số lượng 1/4 
thay nhau ra hoạt động phía trước. 

Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ rõ, trong 3 tháng đầu 
năm 1965, ta còn có những mặt hạn chế như: hoạt động vũ trang 
của lực lượng tập trung chưa đều và mạnh; lực lượng vũ trang của 
tỉnh chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Du kích chưa phối hợp lùng 
sục, bắn tỉa, bắn máy bay, triệt phá giao thông, vây chốt điểm 
thường xuyên. Phong trào chiến tranh du kích vùng mới giải 
phóng còn yếu, một số nơi chưa phát triển du kích, làng chiến đấu 
chưa vững chắc... 

Rút kinh nghiệm đợt hoạt động này, hưởng ứng phong trào 
thi đua “quyết thắng giặc Mỹ xâm lược” do Khu ủy và Quân khu 
V phát động, quân và dân tỉnh Kon Tum bước vào chiến dịch Hè 
với mục tiêu: tỉnh Kon Tum và Gia Lai vẫn là hướng tác chiến diệt 
địch chủ yếu của chủ lực Quân khu V và B3, đánh cho quân chủ 
lực ngụy những thất bại lớn hơn nữa, đánh đòn phủ đầu quân 
xâm lược Mỹ. 
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Trên khắp chiến trường tỉnh Kon Tum, địch tập trung mọi cố 
gắng, kết hợp xua quân càn quét với bắn phá, rải chất độc hoá học, 
tăng cường hoạt động gián điệp, biệt kích và chiến tranh tâm lý 
nhằm làm rối loạn hậu phương, hạn chế sức tiến công liên tục của 
ta. Chúng cố giành lại số dân đã mất, tập trung mở những cuộc 
càn quét nhỏ. Cuối tháng 4 đầu tháng 5/1965, chúng mở cuộc càn 
quét lớn có quân Mỹ tham gia, đánh phá quanh vùng Đăk Tô, 
chiếm lại cứ điểm Vâng Rơi. Hàng triệu gốc mì ở H67, H40 và H80 
bị đánh bom rải chất độc. 

Ngày 18/5/1965, Tiểu đoàn bộ binh 304 của Tỉnh đội Kon Tum 
chính thức thành lập theo quyết định của Tư lệnh Quân khu V, 
đồng chí Trần Thám làm Tiểu đoàn trưởng. Trong tháng hành 
động thiết thực thi đua lập công dâng Bác nhân kỷ niệm 75 năm 
ngày sinh của Người (19/5/1965), Tiểu đoàn bộ binh 304 được Tỉnh 
đội giao nhiệm vụ đánh giao thông trên trục đường chiến lược số 
14, đoạn bắc thị xã Kon Tum (từ km9 đến km12) với chỉ tiêu diệt 
từ 12 đến 15 xe địch. 

Ngày 27/5/1965, toàn tiểu đoàn xuất quân, tiến nhập vào vị trí 
chiến đấu. Vào lúc 8 giờ 45 phút, ngày 28/5/1965 trên đường từ 
Kon Tum đi Tân Cảnh xuất hiện khoảng 5 đến 12 xe chở đầy lính. 
Hai đại đội phát hoả làm mệnh lệnh tấn công nhanh chóng chặn 
đầu, khoá đuôi nã súng vào đội hình địch. Chỉ sau 11 phút chiến 
đấu anh dũng, ta bắn cháy nhiều chiếc GMC và M113, diệt gọn 8 
xe quân sự, bắt sống 13 tù binh. Hoà với tiếng súng trên đường 14, 
ta tập kích các chốt điểm và ấp chiến lược, khu dồn Kon Dú, Kon 
Tra, Kon Kla, Đăk Xế (H80). Lực lượng vũ trang quân dân du kích 
Đăk Tô và Đăk Glei phối hợp với Trung đoàn chủ lực 101 của B3 
tiêu diệt quận lỵ Tu Mơ Rông, phần lớn quận Đăk Tô, Đăk Sút, mở 
rộng và củng cố vùng bàn đạp quan trọng ở Bắc Tây Nguyên. 

Trên đà tiến công, từ ngày 14 đến 18/6/1965, các lực lượng vũ 
trang tỉnh, huyện H80 và đội công tác liên tục tiến công địch ở ấp 
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Kon Hơ Ring, dinh điền Tri Đạo, Võ Định, tiêu diệt các chốt ở Đăk 
La, Đăk Ui..., mở ra và làm chủ cả vùng tây bắc thị xã Kon Tum 
suốt hai tháng liền. 

Vào thời gian này, chiến dịch Đăk Tô (còn gọi là Đăk Tô I) mở 
màn cho những trận công kích lớn nhất tỉnh Kon Tum. Công 
trường 11 (Trung đoàn 11 Bộ tổng) đánh đồn Vâng Rơi, Tu Mơ 
Rông, trên đường 14 cách Đăk Tô trên 10km về phía bắc, một bàn 
đạp quan trọng để địch tiến công ra vùng căn cứ. Chiến thắng của 
Công trường 11 có ảnh hưởng rất lớn đến phía bắc Tân Cảnh, địch 
bỏ chạy, vùng giải phóng H80 mở rộng thêm. Tiểu đoàn 304 từ 
H16 vượt sông Đăk Pxy về tiếp quản vùng Tu Mơ Rông (ngày 
27/7/1965), các ấp chiến lược bị phá vỡ hàng mảng lớn. Tiểu đoàn 
tổ chức truy quét tàn quân địch, giúp dân về làng cũ, xây dựng 
làng xã và các cụm chiến đấu liên hoàn giữa địa bàn hai huyện 
H80 và H16. 

Chính quyền Sài Gòn phải điều quân tăng viện cho Kon Tum 1 
tiểu đoàn dù, 1 tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến, Tiểu đoàn biệt động 
số 21. Cuối tháng 8/1965, địch bổ sung thêm một tiểu đoàn thuỷ 
quân lục chiến Mỹ. Tiểu đoàn này bị ta diệt 31 tên ngay trong trận 
đầu, phải quay về án ngữ ở phía nam thị xã Kon Tum. Đầu tháng 
9/1965, địch dồn quân cố giành giật lại với ta đoạn đường 14 từ 
Tân Cảnh về thị xã Kon Tum, nống ra xúc được 2.500 dân về vùng 
chúng kiểm soát, đồng thời tăng cường phi pháo, rải chất độc hoá 
học ở H16, H80. 

Tháng 7/1965, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Kon Tum lần thứ II (tháng 10/1965), Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng 
họp đánh giá tình hình chung từ Đại hội I (tháng 3/1960), nhất là 
trong hai năm 1964 và 1965. Hội nghị nhận định: phong trào cách 
mạng ở tỉnh Kon Tum có nhiều chuyển biến tích cực. Được sự chi 
viện nhiều mặt của Bộ Tư lệnh Quân khu Mặt trận B3, nhân dân 
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các dân tộc tỉnh Kon Tum đã phát huy sức mạnh tổng hợp, tiến 
công tiêu diệt 03 chi khu quân sự, giải phóng hoàn toàn quận lỵ 
Tu Mơ Rông, một phần lớn ở quận lỵ Đăk Tô, Đăk Sút, phá rã, 
phá banh trên 100 ấp chiến lược, giành và làm chủ 10.000 dân, 
làm tan rã 3.000 binh lính địch. Phong trào đấu tranh chính trị 
cũng có bước khởi sắc, mũi binh vận góp phần làm cho trên 600 
binh lính địch đào ngũ. Bên cạnh những kết quả đạt được, phong 
trào còn hạn chế là mở ra với tốc độ chậm; chưa đánh tiêu diệt 
lớn, chỉ mới đánh tiêu hao. Lực lượng tập trung của huyện còn ít 
về số lượng, chất lượng chiến đấu thấp. Du kích xã thôn chủ yếu 
làm công việc phía sau, chưa phối hợp tiến công địch mạnh mẽ 
ra phía trước để góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách 
mạng vùng căn cứ... 

Với những hoạt động quân sự mạnh trong chiến dịch Xuân - 
Hè, quân dân Kon Tum đã tiêu diệt một loạt cứ điểm địch trên các 
đường chiến lược, hỗ trợ nhân dân phá tan hàng loạt ấp chiến 
lược, mở rộng vùng giải phóng. Cùng với những thắng lợi quân 
sự trên toàn Miền, thắng lợi của quân dân ta trên chiến trường 
tỉnh Kon Tum đã góp phần đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc 
biệt” của Mỹ - ngụy. 

III. XÂY DỰNG, BẢO VỆ VÙNG CĂN CỨ  
VÀ VÙNG MỚI GIẢI PHÓNG 

Sau phong trào Đồng khởi tháng 10/1960, vùng căn cứ của tỉnh 
được mở rộng với 52.000 dân trên tổng số 220.000 dân toàn tỉnh. 
Lực lượng vũ trang tập trung của tỉnh, huyện từ một trung đội 
tăng lên 500 quân, du kích xã, thôn lẻ tẻ tăng dần, chiếm tỷ lệ 1/35 
người dân. 

Nhưng từ tháng 6/1961 đến tháng 5/1963, thực hiện kế hoạch 
Xtalây - Taylo, địch lập trên 230 ấp chiến lược, khu dồn dân, tạo 
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nên vành đai trắng giữa vùng ta và vùng địch. Từ 52.000 dân, 
vùng ta chỉ còn 35.000 dân. Vùng căn cứ nhiều nơi bị chia cắt, bị 
uy hiếp nặng. Tuy nhiên, trung tâm căn cứ vẫn trụ vững và từng 
bước chuyển phong trào đi lên, nhất là H30. 

Nhằm đẩy mạnh việc xây dựng vùng căn cứ cách mạng, năm 
1962 Khu ủy V chỉ thị: ”Phải ra sức xây dựng căn cứ ở địa bàn 
rộng lớn”; “cần xây dựng trung tâm căn cứ ở những vùng có vị trí 
cơ động và nhiều căn cứ liên hoàn, hỗ trợ lẫn nhau”. Đồng thời, 
nêu rõ mục tiêu yêu cầu xây dựng căn cứ là phải bảo đảm đủ ba 
nội dung, chính trị mạnh, kinh tế mạnh, quân sự mạnh, mặt khác, 
cần phải chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, nhưng phải lấy việc 
xây dựng chính trị làm cơ sở1. 

Quán triệt chủ trương của Khu ủy, Đảng bộ tỉnh luôn đặt 
nhiệm vụ xây dựng căn cứ, củng cố vùng giải phóng thành nhiệm 
vụ trọng tâm. Từ sau khi có Nghị quyết 15 của Trung ương, đi đôi 
với việc xây dựng lực lượng vũ trang tập trung, từng làng vùng 
căn cứ đều hình thành một tổ chức du kích mật. Đến tháng 
10/1960, trước khi Đồng khởi nổ ra, tỉnh Kon Tum có 8 trung đội 
tập trung của tỉnh, huyện và 814 du kích xã, làng, có đảng viên, 
đoàn viên làm nòng cốt (tuy tỷ lệ còn thấp). 

Tuy nhiên, do nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của 
phong trào du kích chiến tranh, nên một số nơi đã rút lực lượng 
du kích xã, làng lên xây dựng lực lượng tập trung của tỉnh, huyện, 
do đó lực lượng vũ trang của quần chúng ở cơ sở phát triển rất 
chậm chạp. 

Từ cuối năm 1960 đến tháng 7/1961, ta nhanh chóng chuyển từ 
thế đấu tranh chính trị hợp pháp lên thế vừa đấu tranh chính trị 
vừa đấu tranh vũ trang. Lực lượng vũ trang của tỉnh tăng gấp đôi 
(2 đại đội của tỉnh và 10 trung đội tập trung của huyện); cứ 12 du 

_______________ 

1. Chỉ thị tháng 02/1962 của Khu ủy V. 
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kích được trang bị một khẩu súng; một số nơi đã tổ chức tốt việc 
bố phòng. 

Từ tháng 7/1961 đến tháng 5/1963 là thời kỳ địch thực hiện “kế 
hoạch bình định” ở Kon Tum. Từ thế chủ động, ta tạm thời 
chuyển vào thế phòng ngự, bị động đối phó. Phong trào du kích 
chiến tranh được quan tâm, có bước phát triển. Lực lượng du kích 
được tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng tỷ lệ từ 1 du kích trong 33 
người dân lên 1 du kích trong 9 người dân; trang bị vũ khí cũng 
được tăng cường, cứ 8 du kích có một khẩu súng; phối hợp với lực 
lượng chủ lực, lực lượng du kích đã góp phần đánh trả các cuộc 
càn quét dồn dân, có thể độc lập chiến đấu, bảo vệ vùng căn cứ. 
Bộ máy quản lý, xây dựng lực lượng hậu bị các cấp hình thành, 
đội ngũ cán bộ thôn, xã được tăng cường. Tuy nhiên, phong trào 
du kích chiến tranh phát triển còn chậm hơn so với yêu cầu. Công 
tác bố phòng xây dựng làng chiến đấu chưa thực hiện được nhiều. 
Chưa tổ chức được lực lượng ra phía trước tham gia hoạt động 
diệt địch. Do vậy, lực lượng tập trung tỉnh buộc phải giam chân ở 
phía sau suốt một thời gian dài, ảnh hưởng đến tính cơ động tấn 
công tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch. 

Từ tháng 7/1963, ta giành lại thế chủ động tiến công, chuyển 
dần địch về phía bị động phòng ngự. Ba thứ quân trong tỉnh phối 
hợp hoạt động tốt hơn. Ta liên tục tấn công phá ấp, phá thế kìm 
kẹp, diệt ác, giành dân, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch đồng thời 
chống càn thắng lợi ở vùng căn cứ, vùng mới giải phóng. Phong 
trào du kích chiến tranh ở H30 phát triển vượt bậc, góp phần tạo 
nên một thế mạnh đều khắp trong vùng căn cứ. Công tác xây 
dựng làng chiến đấu phát triển thành phong trào quần chúng. Tỷ 
lệ 1 du kích trong 9 người dân tăng lên 1 du kích trong 7 người 
dân. Chất lượng chính trị cũng được nâng lên rõ rệt: đảng viên 
chiếm tỷ lệ 3%, đoàn viên 5%, nữ 10% trong tổng số du kích (riêng 
du kích xã, đảng viên chiếm 8%, đoàn viên 12%, nữ 25% ); 1/3 lực 
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lượng du kích luân phiên thay nhau hoạt động ở phía trước tham 
gia phá ấp, giành dân, bao vây đồn bốt, bám đánh địch càn, phá 
hoại giao thông.  

Từ tháng 9/1964, hoạt động du kích ở phía trước đều hơn, phối 
hợp với các lực lượng vũ trang của tỉnh, chủ lực Mặt trận Tây 
Nguyên tiêu diệt một loạt cứ điểm, chi khu quân sự. Trong trận 
Đăk Sút, du kích H40 và H80 tham gia đón bắt 600 tên địch (cộng 
hòa, bảo an, tê, điệp, dân vệ), thu 500 khẩu súng các loại; du kích 
H67 độc lập phá ấp giành dân thắng lợi; du kích H80 độc lập tác 
chiến tiêu diệt địch và thu vũ khí; du kích H30 đánh trả các cuộc 
càn vào căn cứ, bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân; du kích 
H16, H29 tham gia bao vây, bức rút đồn Măng Bút, phá hoại 
đường số 5, đồn Măng Đen. 

Nhìn chung, qua 5 năm xây dựng, củng cố, phong trào chiến 
tranh du kích được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ta 
huy động quần chúng đóng góp hàng trăm ngàn công, tham gia 
cùng lực lượng du kích xây dựng chiến đấu ở khắp vùng căn cứ 
với hàng trăm triệu cây chông, gần 2 triệu cọc chống nhảy dù, 
hàng chục vạn hầm chông, giàn thò, ổ chiến đấu. Du kích toàn 
tỉnh độc lập tác chiến 234 trận lớn nhỏ; phối hợp với các lực lượng 
vũ trang khác đánh 242 trận, diệt 1.289 tên địch (có 5 tên Mỹ) làm 
bị thương 784 tên (có 6 tên Mỹ), bắt sống 500 tên, bắn rơi 5 máy 
bay, bắn bị thương 10 chiếc, thu 740 khẩu súng các loại, phá hoại 
100 cầu, 120km đường. 

Qua chiến đấu, nhiều tấm gương dũng cảm, nhiều tập thể kiên 
cường, quyết bảo vệ Đảng, cán bộ, bảo vệ chính quyền cách mạng, 
tính mạng và tài sản của nhân dân đã xuất hiện. 

Tại Đại hội Chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang và bán vũ 
trang năm 1964, nhiều xã được chọn là điển hình, được Mặt trận, 
chính quyền tỉnh khen thưởng. Hai xã Xốp (H30), Đăk Ui (H16) 
được tặng thưởng Huân chương Giải phóng hạng Ba; đồng chí 
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Dương - cán bộ du kích xã Tân Túc (H30) hy sinh anh dũng trong 
trận chống càn trên quê hương được truy tặng Huân chương Giải 
phóng hạng Ba. Những gương chiến đấu, hy sinh ấy đã tô đậm 
nét son trang sử nhân dân du kích chiến tranh của tỉnh. 

Ngoài nhiệm vụ đánh địch, bảo đảm an ninh chính trị, nhiệm 
vụ thường xuyên, quan trọng của vùng căn cứ giải phóng là phát 
triển sản xuất, bảo đảm phục vụ cách mạng, cải thiện từng bước 
đời sống nhân dân. 

Bám sát các Nghị quyết của Tỉnh ủy, dưới sự chỉ đạo, điều 
hành trực tiếp của Ban Kinh tế tỉnh, các cơ quan chuyên môn, 
chuyên trách đã hình thành một hệ thống dọc đến cấp huyện. 
Phong trào sản xuất phát triển rộng khắp với tinh thần làm ra vừa 
để tự nuôi mình, vừa để nuôi cách mạng. Ngoài nhiệm vụ bảo 
đảm chỉ tiêu kế hoạch được phân bổ, nhân dân các dân tộc nhiều 
nơi còn làm thêm “rẫy cách mạng”, gieo trồng thêm cây lương 
thực, thực phẩm. Du kích, thanh niên một số vùng tổ chức làm rẫy 
riêng để góp phần nuôi cán bộ, bộ đội. 

Mặc dù địch bao vây kinh tế, phá hoại mùa màng, bắn giết gia 
súc, phá hủy nông cụ, cộng với thiên tai đe dọa thường xuyên 
nhưng đồng bào ta vẫn vượt mọi khó khăn, ra sức sản xuất, bảo 
đảm các chỉ tiêu được giao, một số nơi còn tăng khá. 

Về lúa, năm 1962 bình quân mỗi lao động chỉ mới trồng, cấy 
được 13kg giống, năm 1965 tăng lên 15kg (15.500 lao động/gần 
71.500 nhân khẩu vùng căn cứ và vùng mới giải phóng). Về các 
loại màu, năm 1962 bình quân mỗi lao động tỉa được ba lon bắp 
giống, đến năm 1965 tăng lên 6 lon. Năm 1961 toàn tỉnh mới có 
hơn 10 triệu gốc mì, năm 1965 đã tăng 28 triệu gốc, bình quân mỗi 
lao động 4.000 gốc. Đây là bước phát triển đáng kể về việc tăng 
màu trong cơ cấu lương thực của tỉnh. Xuất hiện nhiều tập thể (tổ 
vòng công hợp tác tương trợ lao động), cá nhân đạt và vượt chỉ 
tiêu sản xuất lương thực: xã Nước Nên (H29) năm 1964 trồng trên 
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2 triệu gốc mì, bình quân một lao động 5.500 gốc, trong đó có 3 tổ 
đạt từ 6.000 đến 6.800 gốc. Toàn bộ vùng rẫy H29 đạt bình quân 
3.000 gốc một lao động. 

Mặc dù bị địch càn quét liên tục, tổ hợp tác Măng Rương 
(H80) vẫn vừa chống địch, vừa đẩy mạnh sản xuất, đạt bình quân 
một lao động 30kg lúa giống, 17 lon bắp... Nhiều điển hình tập 
thể, cá nhân xuất hiện trong phong trào sản xuất đã khẳng định 
quyết tâm cao độ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên các mặt 
trận. Các lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, nhân dân các cơ 
quan tỉnh, huyện cũng tự nguyện hăng hái tham gia sản xuất, góp 
phần giảm bớt khó khăn chung. Ban ngày đi sản xuất, tối về thắp 
lửa xà nu làm việc cơ quan, đơn vị. 

Những năm 1961-1962, toàn bộ các cơ quan, đơn vị mới trồng 
tỉa, cấy được 12 tấn lúa giống, năm 1965 đã tăng lên 56 tấn, chiếm 
25% lượng lúa giống gieo trong toàn tỉnh. Diện tích trồng mì tăng 
khá, chiếm xấp xỉ 20% diện tích mì của toàn dân. Có cơ quan, đơn 
vị tự túc lương thực bảo đảm từ 6 đến 8 tháng, góp phần tăng mức 
thu nhập lương thực (cả màu quy thóc) bình quân đầu người năm 
1960-1961 là 200kg, năm 1965 lên 304kg. 

Các cơ sở thương nghiệp của tỉnh, trong đó có sản xuất nông 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã hăng hái sản xuất, bảo đảm đời 
sống, tạo ra các mặt hàng thiết yếu cung cấp cho nhân dân, đóng 
góp cho tỉnh hằng năm từ 7 đến 8 tấn gạo, 4 đến 7 tấn đường, 
hàng triệu gốc mì, hàng vạn nông cụ, 5.000 đến 6.000m vải. Các 
nghề thủ công truyền thống trong nhân dân như rèn, dệt, mộc, 
làm gốm, đan lát được bảo tồn. Sản xuất phát triển, tình trạng đói, 
bệnh tật, lạt muối giảm dần. nhân dân hồ hởi đóng góp công, của 
phục vụ cách mạng, phục vụ kháng chiến. Trong vụ sản xuất 
(Đông Xuân và mùa) năm 1964-1965 nhân dân vùng căn cứ đã 
đóng góp cho cách mạng 380 tấn gạo, gần hai triệu gốc mì, còn 
bán thêm cho mậu dịch 88 tấn lương thực, Hằng năm, bình quân 
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mỗi lao động tham gia 24 ngày công để đi tải đạn, tải thương, vận 
chuyển lương thực, tịch thu chiến lợi phẩm. 

Với ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, các cơ quan, 
đơn vị và nhân dân, nhiều phong trào quần chúng phát triển sâu 
rộng với những hình thức tổ chức, phương thức tổ chức, phương 
thức hoạt động rất sáng tạo. 

Phong trào “biến rẫy thành nà”, “biến nà thành ruộng”1, phát 
triển mạnh mẽ ở H40, H29, góp phần giải quyết nạn thiếu đất sản 
xuất nông nghiệp, hạn chế việc phá rừng. Diện tích trồng tỉa được 
mở rộng ra phía trước, dọc các trục đường chiến lược vừa được 
giải phóng. Phong trào “biến vụ sản xuất Đông Xuân thành chính 
vụ” được thử nghiệm và nhân lên, làm tăng diện tích, sản lượng 
lương thực. Phong trào hợp tác tương trợ lao động ngày càng lớn 
mạnh, thông qua hàng trăm vòng công hợp tác, thu hút gần 98% 
lao động tham gia, đã hình thành từng bước nền nếp làm ăn tập 
thể, tương trợ, nhiều nơi tiến lên sắp xếp bố trí nhân lực phục vụ 
tiền tuyến, vừa tăng năng suất lao động vừa gánh vác thêm phần 
việc cho người đi phía trước. 

Bảo vệ sản xuất, tiết kiệm trong tiêu dùng trở thành ý thức và 
hành động thiết thực của mỗi người dân. Đồng bào vừa lo chống 
địch càn quét, đánh phá, vừa tìm ra nhiều biện pháp, phương 
pháp để chống thú rừng phá hoại, bảo vệ hoa màu một cách hiệu 
quả nhất. Nhiều nơi, người dân ăn rau màu, dành lương thực 
đóng góp cho cách mạng. 

Một mạng lưới thương nghiệp mậu dịch được xây dựng từ 
tỉnh đến huyện (trừ H67 chưa có). Đội ngũ cán bộ, nhân viên (đa 
phần là anh chị em người dân tộc tại chỗ) nhiệt huyết, chủ động 
khai thác nguồn hàng tại chỗ, tổ chức trao đổi với đồng bào, có khi 

_______________ 

1. Nà: đất phù sa bồi ven sông.  
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phải đổi cả máu xương, sinh mạng để cố gắng lưu thông hàng 
hóa... phục vụ đời sống nhân dân, phục vụ cách mạng. 

Cuối năm 1964, thiên tai cộng với địch càn quét, rải hóa chất 
độc, làm ảnh hưởng rộng lớn đến sản xuất, thiệt hại về hoa màu, 
gây đói nặng. Năm 1965 toàn tỉnh diện đói lên tới 2.041 người. Ta 
đã kịp thời vận động nhân dân với tinh thần “lá lành đùm lá 
rách”, cùng sự hỗ trợ của tỉnh đã cứu trợ thêm 24 tấn lương thực 
cho những nơi bị đói. Đây là một cố gắng lớn của các cấp ủy Đảng, 
giải quyết được vấn đề bức xúc trước mắt, góp phần làm ổn định 
đời sống nhân dân, huy động được một lực lượng lớn nhân công 
cần thiết phục vụ tiền phương. 

Trên mặt trận kinh tế, đời sống nhân dân trong suốt 5 năm (từ 
tháng 3/1960 đến tháng 9/1965), Đảng bộ tỉnh đã kiên trì lãnh đạo 
quân, dân vượt qua mọi khó khăn, xây dựng từng bước nền kinh 
tế tự cấp tự túc tiến tới phát triển toàn diện, vừa giữ vững và cải 
thiện đời sống nhân dân, vừa huy động phục vụ tiền tuyến ngày 
một nhiều hơn. Nạn đói kinh niên bị đẩy lùi. Tuy nhiên, trong chỉ 
đạo, ta còn một số khuyết điểm, như: chưa chú trọng trồng củ mì, 
chăn nuôi, phát triển tiểu thủ công nghiệp; chưa có định hướng 
phát triển kinh tế lâu dài; chưa cân đối giữa bồi dưỡng sức dân với 
động viên phục vụ kháng chiến; chưa khắc phục được khó khăn 
trong vận tải, tiếp tế; chưa mạnh dạn cải tiến kỹ thuật canh tác, 
thương nghiệp mậu dịch chưa đáp ứng nhu cầu thiết yếu của dân, 
còn lãng phí nhiều nhân, vật lực; chưa giáo dục thường xuyên ý 
thức cần kiệm để xây dựng kinh tế vùng căn cứ...1. 

Mặc dù phải đối phó với muôn vàn khó khăn trong chiến 
đấu, sản xuất, các cấp ủy Đảng vẫn quan tâm thường xuyên tới 
công tác tổ chức đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân 
_______________ 

1. Báo cáo chính trị của Tỉnh ủy khóa I trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ II, tháng 10/1965. 
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dân và các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang. Đảng bộ chỉ đạo 
tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, cổ động, phát động 
quần chúng, phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống của 
địa phương, đơn vị: xây dựng củng cố, mở rộng khối đoàn kết 
dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng niềm tin đối với Đảng, với 
Bác Hồ kính yêu, niềm tin tất thắng vào sự nghiệp kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, góp phần xóa bỏ tàn dư kỳ thị dân tộc, hậu 
quả tâm lý - xã hội do đế quốc Mỹ, phong kiến để lại, động viên 
sức người, sức của phục vụ cách mạng và kháng chiến. Ta vận 
động được trên 3.000 người thoát ly, tham gia cách mạng; huy 
động 1.142 tấn lương thực và trên 700.000 ngày công phục vụ 
tiền tuyến; nâng cao ý thức giác ngộ cách mạng cho đông đảo các 
tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ. 

Phong trào học chữ được triển khai thực hiện trong khắp buôn 
làng, cơ quan, đơn vị, cán bộ cốt cán và thanh niên trong tỉnh. Người 
biết chữ dạy cho người chưa biết chữ; trai gái tự túc giấy bút học; học 
trong làng, học ngoài rẫy, ra rừng nhờ cán bộ dạy học. Từ chỗ chỉ có 
một ít chữ viết dân tộc, chỉ qua mấy năm phát động phong trào, hầu 
như các thành phần dân tộc có số lượng dân cư đông hơn đều có chữ 
riêng và học bằng chữ của mình. Hàng trăm lớp bình dân học vụ thu 
hút trên 3.000 học viên; 30 lớp dân lập với 550 anh chị em. Trường bổ 
túc văn hóa tỉnh hằng năm đều có học viên theo học, đa phần là cán 
bộ, con em các dân tộc từ cơ sở đến huyện, tỉnh. Chỉ riêng H80 trong 
mấy năm liền đã mở được 53 lớp bình dân học vụ với 814 học viên, 
10 trường dân lập, thu hút 271 người; 528 người đã biết đọc, biết viết 
chữ dân tộc mình; 108 người đọc thông viết thạo chữ phổ thông.  

Toàn tỉnh có một tờ báo Giải phóng, cơ quan của Ủy ban phong 
trào dân tộc tự trị tỉnh Kon Tum. Báo ra đều kỳ, hằng tháng đều có 
nộp lưu chiểu lên cấp trên. Một số bài đăng báo được phát trên 
Đài Giải phóng, một số bài thơ in trên các báo ở Hà Nội, có bài 
được chọn in trong tuyển tập thơ “Tiếng hát miền Nam”. Đặc biệt, 
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thông qua các đội vũ trang công tác, tờ báo đưa vào được trong thị 
xã, thị trấn, khu dinh điền. Ngoài báo Giải phóng, tỉnh còn phát 
hành các bản tin hai thứ tiếng (phổ thông và Xơ Đăng). Hầu hết 
các huyện đều có tờ tin của huyện. Truyền đơn, khẩu hiệu hành 
động, cổ động phục vụ công tác binh vận, công tác phát động 
quần chúng với hai thứ tiếng dân tộc dù chỉ in thạch bản nhưng 
đã góp phần đưa chủ trương, chính sách, thông tin đến với cơ sở. 
Tỉnh còn hỗ trợ cho Tỉnh đội Kon Tum ra đều kỳ tờ Du kích. 

Đội văn công tỉnh1 được thành lập từ năm 1960, cùng với ba 
đội (H29, H40, H80) và hàng trăm tổ, đội ca hát cơ sở, đã phục vụ 
tốt nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân. Bốn đội văn nghệ 
H80 tập hợp được 67 diễn viên, phục vụ trên 20.000 lượt người 
xem ở vùng căn cứ và vùng mới giải phóng. Đầu năm 1965, Đoàn 
văn công tỉnh Kon Tum tham gia hội diễn nghệ thuật ba tỉnh Tây 
Nguyên (Kon Tum - Gia Lai - Đăk Lăk) và miền Tây các tỉnh từ 
Quảng Đà đến Phú Yên, với nhiều tiết mục xuất sắc. 

Cùng với hoạt động nghệ thuật ca múa nhạc, hoạt động mỹ 
thuật tỉnh Kon Tum cũng có những đóng góp tích cực trong việc 
tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, khắc họa những 
điển hình tập thể, cá nhân trên một số mặt hoạt động triển lãm 
tại chỗ, lưu động. Nhiều họa sĩ tài năng đã có những đóng góp 
hết mình cho cách mạng, tiêu biểu như họa sĩ Xu Man người dân 
tộc Bana. 

Tuy nhiên, do địa bàn quá rộng, cơ sở vật chất thiếu thốn, cơ 
quan tuyên huấn tỉnh phải đảm nhiệm tất cả các hoạt động từ 
thông tin tuyên truyền cổ động, báo chí, văn nghệ, thời sự, chính 
sách đến công việc xuất bản. Thêm vào đó, cán bộ lại thiếu trình 
độ, chưa ngang tầm nhiệm vụ, do đó hiệu quả chưa cao, chưa sát 
hợp với các đối tượng, các vùng, tính thời sự còn hạn chế; công tác 

_______________ 

1. Tiền thân của Đoàn văn công Giải phóng tỉnh Kon Tum. 
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tuyên truyền chưa bám sát được các nhiệm vụ trung tâm từng thời 
kỳ của tỉnh. 

Về y tế, xã hội, do điều kiện sống, sinh hoạt của cộng đồng 
các thành phần dân tộc gắn liền với thiên nhiên núi rừng, người 
dân còn gửi niềm tin vào “Giàng”, vào sức mạnh của đấng thiêng 
liêng, nên nhiều tập tục lạc hậu vẫn còn tồn tại dai dẳng. Đảng 
bộ và các cấp ủy Đảng đã phát động quần chúng xóa bỏ những 
luật tục, tập quán xấu, tiếp thu từng bước y học dân tộc, cách 
mạng. Mạng lưới y tế trong vùng căn cứ từ một bộ phận nhỏ 
được hình thành ở cấp tỉnh thành từ năm 1960, qua 5 năm, đã 
phát triển đều khắp. Đội ngũ cán bộ y tế ít ỏi được bố trí ở lại 
hoạt động từ năm 1954, cùng với lực lượng tăng cường ở miền 
Bắc (cả quân đội) đã đáp ứng một phần nhu cầu phòng, chữa 
bệnh và xóa các ổ dịch bệnh trong nhân dân. Những lớp đào tạo 
y tá, dược tá, hộ lý, hộ sinh đầu tiên tiếp tục nhân lên. Đến năm 
1965, đội ngũ cán bộ y tế đã tăng lên 500 người. Hầu hết các làng 
đều có vệ sinh viên, các huyện đều có bệnh xá. Phong trào trồng 
và sử dụng cây thuốc nam được triển khai và phát triển rộng rãi. 
H80 có 11 y tá, 13 cứu thương, 258 vệ sinh viên, 10 hộ sinh, sản 
xuất gần 400.000 viên thuốc nam thông dụng các loại; năm 1964 
thu nhận 234 bệnh nhân và chữa khỏi bệnh cho 211 người. 
Trường y tế của tỉnh mở đều các khóa học, học viên được thực 
tập ngay tại các bệnh xá dã chiến, phục vụ thương binh các chiến 
dịch, các đợt hoạt động lớn; trình độ nghiệp vụ được nâng cao, 
đa năng (cả châm cứu, xoa bóp...) 

Bên cạnh những mặt tiến bộ, ngành y tế có mặt còn chưa sâu 
sát quần chúng trong xây dựng, phát triển ngành. Đội ngũ cán bộ 
nhân viên người địa phương còn ít, xu hướng dùng thuốc tây 
trong phòng, chữa bệnh, chống dịch lấn át nhu cầu sử dụng thuốc 
nam với nguồn dược liệu quý hiếm tại chỗ. Thế mạnh dược liệu 
địa phương chưa được khai thác, sử dụng đúng mức. Các cấp ủy 
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chưa quan tâm chỉ đạo ngành y tế. Ngành chưa được xây dựng và 
phát triển để bắt kịp sự phát triển chung của phong trào, của tình 
hình chiến tranh. Chưa có biện pháp sát hợp chỉ đạo, đối phó với 
các âm mưu thủ đoạn của địch trong hoạt động phá hoại sản xuất, 
đời sống nhân dân, nhất là đối phó với chiến tranh hóa học; thiếu 
chủ động trong việc phòng, chống địch rải chất độc hóa học gây 
tổn thất hoa màu, ảnh hưởng nguồn nước, sức khỏe, ủ mầm bệnh 
cho cả cộng đồng. 

Từ sau Đại hội Phong trào dân tộc tự trị toàn tỉnh, các tổ chức 
đoàn thể lần lược được thành lập và gia nhập Mặt trận. Đến giữa 
năm 1961, Hội thanh niên giải phóng tỉnh được thành lập do 
Phạm Trọng (Nhớ) được phân công làm Hội trưởng, anh Thể làm 
Thường trực, bước đầu thu hút hơn 4.000 thanh niên nam, nữ 
vùng căn cứ, giải phóng trở thành hội viên. Sự ra đời của Hội còn 
góp phần thúc đẩy phong trào thanh niên, thiếu niên, học sinh 
trong vùng địch kiểm soát. Trong vùng giải phóng, thanh niên 
hăng hái gia nhập lực lượng vũ trang tỉnh, huyện. Nếu cuối năm 
1960 toàn tỉnh mới có 8 trung đội vũ trang thì đến giữa năm 1961 
đã có 2 đại đội, 10 trung đội vũ trang tập trung. Ngoài bảo đảm 
cung ứng cho lực lượng tỉnh, các H80, H16, H67, H40 còn xúc tiến 
xây dựng đơn vị vũ trang độc lập. Các H30, H29 đã có trung đội 
và mỗi thôn đã có tổ hoặc tiểu đội du kích. Trong vùng địch kiểm 
soát, một số nơi đã xây dựng tự vệ bí mật. Nhiều thanh niên lao 
động và đảng viên tham gia lực lượng bán thoát ly và du kích. 

Hội Phụ nữ giải phóng lâm thời tỉnh do đồng chí Y Một làm 
Hội trưởng ra đời vào đầu năm 1961 đã nhanh chóng tăng số 
lượng hội viên từ 2.500 năm 1962 lên 5.620 năm 1963. Trong năm 
1962, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc học tập chỉ thị, nghị quyết cho 
đảng viên, quần chúng góp phần nâng cao nhận thức, quyết tâm 
chống “chiến tranh đặc biệt”. Sau đợt chỉnh huấn, 90% số đảng 
viên tham dự và nhiều đoàn viên, bộ đội, chiến sĩ đã được phát 
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động tư tưởng làm cho việc xây dựng cơ sở có những chuyển biến 
rõ rệt hơn1. 

Trong thời gian này, công tác Mặt trận có đặc điểm nổi bật là 
được tiến hành trên cả hai vùng: phía sau và phía trước, với nội 
dung và phương thức có đặc điểm khác nhau, song đều tập trung 
vào nhiệm vụ trung tâm chống địch, bình định, dồn dân, càn quét, 
đánh phá, lập ấp chiến lược, xây dựng đồn bốt, chốt điểm, quyết 
tâm giữ vững vùng ta, thu hẹp vùng địch, giành và giữ dân, coi đó 
là sợi chỉ hồng xuyên suốt phong trào. 

Chính quyền xã, thôn từ hình thức bước đầu tự quản đã nâng 
lên về chất, được tổ chức đều khắp, gồm cả những tổ chức vòng 
công hợp tác tương trợ lao động phát triển khá mạnh từ 27% tăng 
lên đến 85% lao động tham gia. Các tổ an ninh, tổ, hội phụ nữ, 
nông dân, thanh, thiếu niên giải phóng đã hình thành, góp phần 
đắc lực trong việc nâng cao giác ngộ cách mạng, huy động mọi lực 
lượng tham gia kháng chiến, cứu nước, cứu nhà. 

Tính đến giữa năm 1965, toàn tỉnh đã tập hợp được 6.525 hội 
viên phụ nữ giải phóng, 3.302 hội viên thanh niên giải phóng. Riêng 
ở H80 từ 77 tổ năm 1962 tăng lên 91 tổ năm 1965 với 1.018 hội viên 
phụ nữ giải phóng ở vùng căn cứ; vùng mới mở ra phát triển được 
17 tổ với 285 hội viên; 38 tổ, 18 chi hội thanh niên giải phóng với 570 
hội viên; 36 tổ thiếu nhi với 779 em. 

Cán bộ Mặt trận và các đoàn thể được nâng cao trình độ chính 
trị, văn hóa và phương pháp vận động quần chúng. Tuy vậy, đa 
số cán bộ chưa nắm thật vững sách lược nông thôn, chưa dựa hẳn 
vào quần chúng cơ bản, đoàn kết với lớp trên để trấn áp phản cách 
mạng. Có nơi lại vi phạm chính sách dân vận, đặc biệt là chính 

_______________ 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum: Lịch sử Mặt trận 
dân tộc thống nhất Việt Nam tỉnh Kon Tum (1930-2005), Nxb. Đà Nẵng, 
tr.229-230. 
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sách quản lý bảo vệ tài sản. Chưa huy động, sử dụng hết khả năng 
của các tổ chức quần chúng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 
Đảng. Chưa coi trọng vấn đề vận động tập hợp rộng rãi, đông đảo 
quần chúng ở thị xã, thị trấn để hình thành mặt trận đấu tranh 
chống địch1. 

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, đáp ứng 
nhiệm vụ cách mạng. Từ giữa tháng 3/1959 đến tháng 3/1960, có 
47 chi bộ, 45 tổ Đảng với 409 đảng viên, toàn tỉnh có 524 đảng 
viên2 (tăng 1,52% so với năm 1954) với 52.200 dân, trong tổng số 
486 làng trong vùng có cơ sở, tỷ lệ một đảng viên lãnh đạo 100 
dân. Bộ máy cấp ủy từng bước được kiện toàn, từ 4 Tỉnh ủy viên 
tăng lên 13 đồng chí, 34 Huyện ủy viên và tương đương. 

Đến cuối năm 1964, đội ngũ đảng viên của Đảng bộ đã tăng 
lên 1.531 đồng chí. Năm 1965 tăng thêm 366 đồng chí, trong đó, 
phát triển mới 182 đồng chí, phục hồi Đảng tịch 4 đồng chí, điều 
động đến 180 đồng chí. Đến cuối tháng 9/1965, toàn tỉnh có 1.823 
đảng viên (232 dự bị) so với dân số toàn tỉnh nắm được là 97.301 
người thì một đảng viên lãnh đạo 53 quần chúng (tính cả đảng 
viên cơ quan và lực lượng vũ trang). Tuy nhiên, phân bố đảng 
viên còn chưa đều. Đảng viên vùng căn cứ (xã, làng) có 534, với 
số dân 53.000 thì một đảng viên lãnh đạo 65 quần chúng; trong 
khi đó 12.000 dân vùng mới mở ra chỉ có một đảng viên. Vùng 
tranh chấp và vùng địch kiểm soát có trên 52.000 dân, chỉ có 30 
đảng viên, tỷ lệ lãnh đạo 1/1.680. Trong lực lượng vũ trang tập 
trung của huyện, thị xã, một đảng viên lãnh đạo 4 quần chúng; 
lực lượng vũ trang của tỉnh thì 1/2,5; đảng viên trong du kích 
_______________ 

1. Báo cáo chính trị của Tỉnh ủy khóa I trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ II tháng 10/1965. 

2. Trong đó có 407 chính thức, 117 dự bị, 24 nữ, 134 người Kinh, 390 
người dân tộc, có 231 đồng chí vào Đảng trước tháng 7/1954 và 293 đồng chí 
được phát triển trong ba năm 1957, 1958, 1959, sinh hoạt trong 82 chi bộ. 



CHƯƠNG IV: LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN...   317     

chiếm tỷ lệ trên 38%. Số lượng chi bộ tăng lên 164 chi bộ (52 chi 
bộ xã). 

Chất lượng chi bộ được nâng lên một bước. Kết quả đánh giá 
phân loại tại 52 chi bộ xã giải phóng cuối năm 1964 đầu năm 1965, 
có 12 chi bộ khá. Cuối năm 1965 số chi bộ khá tăng lên 16; số chi 
bộ kém giảm từ 17 chi bộ cuối năm 1964 đầu năm 1965, xuống còn 
10 chi bộ vào cuối năm 1965. 

Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng phát triển mạnh mẽ. 
Trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (tháng 3/1960), toàn tỉnh có 
322 đoàn viên (41 nữ), đến giữa năm 1964 đội ngũ đã phát triển 
lên 1.080 (trong đó có 267 nữ, 166 người Kinh); trước Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ II (tháng 10/1965) đã có 1.120 đoàn viên. 

Công tác xây dựng quan hệ sản xuất của Đảng: từ năm 1955, 
tổ vòng công, đổi công được tổ chức ở một số huyện. Đến giữa 
năm 1964 tiến lên xây dựng ba hình thức có 339 tổ vòng công với 
6.902 hội viên; 363 tổ đổi công với 9.665 hội viên và hợp công có 14 
tổ, với 411 hội viên. 

Đi đôi với chăm lo phát triển, đảng, đoàn, Đảng bộ các cấp còn 
quan tâm đến việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, tăng cường giáo dục, 
chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu 
cầu phát triển của phong trào; đã mở nhiều lớp lý luận chính trị, từ 
cơ sở đến sơ cấp cho cán bộ huyện, xã, kết hợp với bồi dưỡng văn 
hóa; tổ chức những lớp chỉnh huấn tập trung cho cán bộ, đảng viên. 
Tỉnh ủy và các Huyện ủy, các ngành, chính quyền tổ chức mở nhiều 
lớp đào tạo, bồi dưỡng văn hóa, nghiệp vụ chuyên môn, các lớp 
đào tạo cán bộ quân sự: tiểu đội, trung đội. Năm 1961 đào tạo được 
3.095 cán bộ, năm 1962 có 2.705 người, năm 1963 có 2.602 người (cả 
học chính trị, văn hóa). Do vậy, đội ngũ đảng viên, đoàn viên 
không ngừng nâng cao trình độ lý luận, tu dưỡng, rèn luyện quan 
điểm, lập trưởng, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, khí tiết 
người cộng sản và ý thức tổ chức kỷ luật. 
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Trong thời kỳ địch triển khai chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, 

đội ngũ cán bộ được bổ sung từ nhiều nguồn: tại chỗ (đa phần là 
cán bộ người dân tộc), từ đồng bằng lên, hậu phương miền Bắc 
vào, từ vùng địch ra... ngày một đông. Đội ngũ cán bộ có tinh thần 
hy sinh, tận tụy, chịu đựng gian khổ, đoàn kết gắn bó với phong 
trào, tuyệt đối tin tưởng lãnh đạo của Đảng, tin tưởng bản thân có 
thể trụ bám. Tuy vậy, so với yêu cầu phát triển tình hình, đội ngũ 
cán bộ dân tộc còn thiếu, bộ máy quản lý, chỉ đạo ở xã, huyện, tỉnh 
chưa được kiện toàn, phương pháp công tác còn chưa thích hợp, 
chưa theo kịp tình hình. 

Gắn với nhiệm vụ xây dựng thực lực tại chỗ, phát triển ra phía 
trước luôn được chú trọng, bảo vệ các hành lang chiến lược, những 
con đường giao thông liên lạc huyết mạch, phục vụ chỉ đạo, các lực 
lượng đi lại an toàn, vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng hóa, 
vũ khí phục vụ sản xuất, chiến đấu, đời sống. 

Hệ thống giao liên trong tỉnh sớm được xây dựng và củng cố 
đã nối thông từ tỉnh đến huyện, thị xã và cơ sở. Từ năm 1961, khi 
có đường hành lang xuyên suốt Bắc - Nam đi ngang qua tỉnh Kon 
Tum, công tác chi viện cho tiền phương được bảo đảm an toàn, 
đáp ứng kịp thời trong mọi tình huống.  

Đội ngũ cán bộ ngành Giao bưu vận đại bộ phận là con em các 
dân tộc trong tỉnh. Họ tình nguyện ẩn náu giữa rừng, chiến đấu 
thầm lặng, nhiều người có gia đình vẫn không rời trận địa. Trải 
qua thực tế, họ dày dạn kinh nghiệm trong nhiệm vụ dẫn đường, 
gùi hàng, giữ vững huyết mạch giao thông.  

Công tác an ninh đóng góp phần quan trọng trong xây dựng, 
phát triển, bảo vệ vùng căn cứ giải phóng. Giữa năm 1964, Bộ Tư 
lệnh tiền phương Mặt trận Tây Nguyên đặt Tổng kho trung 
chuyển hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam ở vùng xã 
Mô Rai thuộc H67. Lực lượng an ninh H67 đã làm tốt công tác 
phát động quần chúng tham gia phong trào phòng gian bảo mật, 
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phát hiện được một số tên gián điệp, biệt kích trà trộn trong dân 
mới trở về vùng căn cứ, hạn chế hoạt động chỉ điểm phá hoại kho 
tàng chiến lược. Phong trào bảo vệ an ninh vùng căn cứ giải 
phóng liên tục duy trì và giữ vững, bảo đảm an toàn hậu cứ của 
cách mạng. 

Từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (tháng 3/1960) đến Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ II (tháng 10/1965), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 
tập trung của Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, đồng bào, chiến sĩ vùng 
căn cứ giải phóng đã tích cực sản xuất và kiên cường anh dũng 
chiến đấu, đạt được những kết quả quan trọng góp phần đánh bại 
chiến tranh đặc biệt, đánh bại các cuộc càn quét, làm hậu phương 
địch thường xuyên rối loạn mất ổn định, chính sách bình định 
nông thôn trong vùng chúng kiểm soát không đạt được yêu cầu 
như mong muốn... 

Trên cơ sở nắm vững tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, Khu 
ủy Khu V, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã vận dụng vào thực tiễn tình 
hình địa phương một cách đúng đắn, sáng tạo; phối hợp chặt chẽ 
với các lực lượng vũ trang có mặt trên địa bàn trong lãnh đạo, chỉ 
đạo quá trình đấu tranh giằng co quyết liệt với địch và từng bước 
giành thắng lợi. 

Qua thực tiễn, những ưu điểm và hạn chế đã được bộc lộ, 
Đảng bộ thường xuyên tổng kết và rút ra những bài học kinh 
nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào hành động 
cách mạng, làm cơ sở cho Đảng bộ tiếp thu, đề ra phương hướng 
mới, từng bước đánh thắng đế quốc Mỹ và tay sai trên quê hương 
miền Nam và trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Tuy còn không ít những mặt yếu kém phải ra sức khắc phục, 
song những kết quả đạt được là tiền đề, tạo cơ sở niềm tin cho 
quân dân các dân tộc ở tỉnh Kon Tum sát cánh cùng với các lực 
lượng từng bước trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, của 
các cấp ủy tiến lên giành thắng lợi to lớn hơn trong thời kỳ cách 
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mạng tiếp theo, thời kỳ đối đầu trực tiếp với chiến lược “chiến 
tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ. 

 
* 

*     * 
 

Trong những năm 1961-1965,  Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã tổ 
chức và lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua 
những khó khăn, thử thách, đưa phong trào cách mạng của tỉnh 
phát triển đi lên, góp phần cùng với quân dân toàn miền Nam và 
cả nước đánh thắng chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế 
quốc Mỹ.  

Giành được thắng lợi trên là do Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã 
nắm vững tình hình, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung 
ương, từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời. Đảng bộ 
đã nhanh chóng lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc 
thực hiện chủ trương chuyển từ khởi nghĩa từng phần sang chiến 
tranh cách mạng; khẩn trương xây dựng lực lượng vũ trang; củng 
cố vùng căn cứ, mở rộng vùng giải phóng và ra sức xây dựng các 
vùng này thành hậu phương vững chắc của ta; kết hợp chặt chẽ 
đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và làm tốt công tác binh 
vận; ra sức xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng 
và tổ chức. 

Thắng lợi của phong trào cách mạng giai đoạn 1961-1965 còn 
là kết quả của tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân dân các 
dân tộc tỉnh Kon Tum. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, quân 
và dân các dân tộc trên địa bàn đã anh dũng chiến đấu, phá tan 
các kế hoạch bình định, gom dân lập ấp chiến lược của địch, mở 
rộng vùng giải phóng, góp phần đánh thắng chiến lược “chiến 
tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ.  
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Tuy còn những mặt hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục, 
song những kết quả đạt được có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp 
phần củng cố niềm tin của quân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum 
vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tạo thế 
và lực mới mạnh hơn để bước vào thời kỳ cách mạng tiếp theo, thời 
kỳ đối đầu trực tiếp với chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế 
quốc Mỹ. 

 



Chương VI 

PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP  
CHỐNG CÀN QUÉT, TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY 
TẾT MẬU THÂN, GÓP PHẦN ĐÁNH THẮNG 

CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” 
(1965-1968) 

I. TĂNG CƯỜNG LỰC LƯỢNG CHỐNG  
CÁC CUỘC HÀNH QUÂN “TÌM VÀ DIỆT” VÀ “BÌNH ĐỊNH” 

CỦA MỸ - NGỤY 

Đầu năm 1965, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
nhân dân ta bước sang một giai đoạn mới. Đánh bại chiến lược 
“chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ ở miền Nam, ta giành 
quyền làm chủ nhiều vùng nông thôn (cả vùng đồng bằng và 
miền núi); các đô thị, thành phố. Ta vừa phát triển lực lượng cách 
mạng, vừa tạo ra thế trận mới cho cách mạng sẵn sàng đối phó với 
âm mưu chiến tranh mới của đế quốc Mỹ. 

Để cứu vãn sự sụp đổ của chính quyền tay sai, đế quốc Mỹ lại 
leo thang chiến tranh, chuyển từ chiến lược “chiến tranh đặc biệt” 
chuyển sang “chiến tranh cục bộ”. Quân Mỹ từ chỗ chỉ là lực 
lượng hỗ trợ cho quân ngụy trong “chiến tranh đặc biệt”, trở 
thành lực lượng chiến lược chủ yếu, nòng cốt của chiến tranh. 
Quân ngụy vẫn là lực lượng chiến lược, nhưng phải dựa vào quân 
Mỹ để chiến đấu. Đơn vị chiến đấu đầu tiên của quân đội Mỹ đổ 
bộ vào Đà Nẵng ngày 08/3/1965. Sau đó, quân Mỹ và chư hầu tiếp 
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tục ồ ạt vào miền Nam. Quân Mỹ một mặt khẩn trương xây dựng 
căn cứ làm chỗ đứng chân, một mặt ráo riết chuẩn bị tấn công ta. 

Ngày 17/7/1965, Tổng thống Mỹ Giônxơn chuẩn y kế hoạch 
chiến lược “tìm và diệt” do tướng Oétmolen, Tổng Chỉ huy quân 
viễn chinh Mỹ ở Sài Gòn lập ra với ba nội dung chiến lược: tiêu 
diệt quân chủ lực và cơ quan lãnh đạo kháng chiến của ta ở miền 
Nam; bình định nông thôn để quét sạch cơ sở chính trị của ta; 
tăng cường chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, hải 
quân để uy hiếp trực tiếp hậu phương của chiến tranh cách mạng 
miền Nam. Chúng dự định hoàn tất kế hoạch này trong vòng 18 
tháng. Sau đó Mỹ có thể rút, công việc “bình định” giao lại cho 
quân ngụy. 

Tổng số quân Mỹ đổ bộ từ 75.000 tên (tháng 7/1965) trên toàn 
miền Nam đã lên đến 184.000 tên vào cuối năm 1965. Chúng ồ ạt 
lập nhiều căn cứ quân sự liên hợp ở Đà Nẵng, Biên Hoà, Cam 
Ranh với quy mô lớn. Các căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, Biên 
Hoà, Đà Nẵng, Chu Lai, Phú Cát... đều được hiện đại hoá. Các căn 
cứ quân sự và sân bay ở Tây Nguyên được nâng cấp và trang bị 
hiện đại. 

Mỹ đưa quân viễn chinh ồ ạt vào xâm lược miền Nam, tiến 
hành chiến tranh phá hoại ác liệt miền Bắc, đây là thách thức rất 
nghiêm trọng đối với vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Vấn đề đặt 
ra cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta lúc này là bằng cách nào 
để đánh Mỹ và thắng Mỹ. 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 ngày 
25/3/1965 đã chỉ rõ, đế quốc Mỹ đã đẩy chiến lược “chiến tranh đặc 
biệt” ở miền Nam tới mức cao độ, trong đó gồm cả những yếu tố 
của “chiến tranh cục bộ”. Trung ương Đảng ta đã dự kiến cuộc 
chiến tranh sẽ diễn ra trên phạm vi rộng lớn về quy mô, mức độ ác 
liệt của cuộc chiến tranh sẽ tàn khốc hơn nhiều, gây cho ta những 
tổn thất gấp bội. Song, Trung ương Đảng cũng khẳng định là đế 
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quốc Mỹ dù có trăm phương ngàn kế cũng không thể lật ngược 
được thế chiến lược hiện nay ở miền Nam. 

 Hội nghị Trung ương lần thứ 11 của Đảng đã đề ra chủ 
trương, nhiệm vụ nhằm động viên cả nước “tích cực kiềm chế và 
thắng địch trong cuộc “chiến tranh đặc biệt” ở mức cao nhất ở 
miền Nam trong thời gian tương đối ngắn, đồng thời chuẩn bị sẵn 
sàng đối phó và quyết thắng cuộc “chiến tranh cục bộ” ở miền 
Nam nếu địch gây ra”1. 

Ngày 10/4/1965, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá IV, từ quyết 
tâm chiến lược của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khẳng định: “Dù Mỹ đưa thêm mấy chục vạn binh sĩ Mỹ và cố lôi 
kéo thêm quân đội các nước chư hầu vào cuộc chiến tranh tội ác 
này, thì quân và dân ta cũng quyết định đánh thắng chúng”2. 

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 11 ngày Hiệp định Giơnevơ được 
ký kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân cả nước chuẩn bị cho cuộc chiến tranh lâu dài và ác liệt 
với kẻ thù tàn bạo nhất trên thế giới với lời lẽ đanh thép: “Dù phải 
chiến đấu 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, chúng ta cũng 
kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn”3. 

Quán triệt quyết tâm của Trung ương Đảng, trên địa bàn Khu 
V, từ những ngày đầu tháng 3/1965, Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân 
khu đã phát động phong trào thi đua: “tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy 
mà diệt”. Cuối tháng 3/1965, Hội nghị bàn kế hoạch xây dựng, 
củng cố đội ngũ dân quân du kích, phát động du kích chiến tranh 
toàn Quân khu được tổ chức. Hội nghị đã bàn nhiều biện pháp 
nhằm xây dựng làng chiến đấu, xây dựng “vành đai diệt Mỹ”, 
phát động phong trào thi đua giành danh hiệu “thiện xạ diệt Mỹ”. 

_______________ 

1. Một số văn kiện của Đảng về chống Mỹ, cứu nước (1965-1970), Tập II, 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.218. 

2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.531, 577. 
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Bầu không khí sôi động trong toàn quân, toàn dân sẵn sàng tư thế 
đánh Mỹ và thắng Mỹ. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, quân và dân tỉnh Kon 
Tum trong tư thế sẵn sàng đối đầu với quân Mỹ và chuẩn bị đánh 
bại âm mưu mới của địch. Tháng 10/1965, Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh Kon Tum lần thứ II được tiến hành tại làng Đăk Viên, xã 
Tê Xăng, H80 (nay là xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông). Đại hội đã 
tổng kết mọi mặt công tác và sự lãnh đạo của Đảng bộ và khẳng 
định: “trong thời gian qua Đảng bộ và quân, dân tỉnh Kon Tum đã 
góp phần cùng cả nước đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” 
của địch”. 

Đại hội đánh giá cao thắng lợi của phong trào thi đua thực 
hiện tốt phương châm “hai chân, ba mũi giáp công” phá ấp giành 
dân, phát triển du kích chiến tranh, xây dựng làng chiến đấu, 
đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến. Đội ngũ cán bộ, 
đảng viên phát triển và trưởng thành. Đại hội xác định chủ 
trương, phương hướng, nhiệm vụ đánh bại “chiến tranh cục bộ” 
với mức cao nhất. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
gồm 17 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 7 đồng chí do đồng 
chí Bùi Anh (tức Nguyễn Văn Tiềm) làm Bí thư; đồng chí Lê Tiễn 
(tức Bằng), đồng chí Nguyễn Phùng (tức Tập) làm Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Đàm làm Tỉnh đội trưởng.  

Tỉnh nhanh chóng củng cố kiện toàn lực lượng về mọi mặt, 
phát huy vai trò dân quân du kích trong từng làng, xã chiến đấu, 
đáp ứng yêu cầu chiến tranh lâu dài. Tháng 10/1965, Hội nghị du 
kích chiến tranh toàn tỉnh Kon Tum lần thứ nhất được tổ chức. 
Hội nghị đã tổng kết đánh giá phong trào du kích chiến tranh từ 
khi có Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng. Hội nghị kiểm điểm 
sâu sắc và nghiêm túc những thiếu sót, hạn chế và rút ra nhiều bài 
học kinh nghiệm quý báu cho phong trào, từ đó, nâng cao sức 
chiến đấu của lực lượng dân quân du kích, chuẩn bị mọi mặt với 
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mức cao hơn để đủ sức đối phó với tình hình mới gay go phức tạp 
hơn. Hội nghị khẳng định nhiệm vụ trọng tâm của du kích lúc này 
là: “kiên định lập trường, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ và tay sai 
trong mọi trường hợp. Dù phải hy sinh gian khổ lâu dài đến mấy 
cũng kiên quyết chiến đấu để tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, 
hoàn thành nhiệm vụ cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân 
giao phó”1. 

Tháng 7/1965, Sư đoàn không vận số 1 của Mỹ đổ quân vào An 
Khê (Gia Lai). Đồng thời, các sư đoàn bộ binh, chuyên viên kỹ thuật 
và cố vấn Mỹ cũng ồ ạt đổ vào khắp mọi nơi trên nhiều vùng đất 
của các tỉnh Tây Nguyên. Sau khi đổ quân dọc theo đường 19, 
chiếm đóng một số địa bàn ở tỉnh Gia Lai, theo đường 14, địch lần 
lượt đưa quân Mỹ tiến lên tỉnh Kon Tum. 

Tại Kon Tum, Mỹ huy động hai tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 101 
đóng chốt ở bắc thị xã, đồng thời cho quân chốt giữ một loạt cứ 
điểm quan trọng như ven thị xã, thị trấn, trục đường giao thông, 
điểm cao. Chúng thành lập khu cố vấn Mỹ (đóng trụ sở tại vị trí 
Bộ chỉ huy Sư đoàn 10 hiện nay). Ngay sau khi vừa đổ quân, 
chúng tiến hành thực thi âm mưu bình định lâu dài. Việc đầu tiên 
của đội quân này là củng cố lại hệ thống “ấp chiến lược” đã bị ta 
phá tan tác; củng cố và tăng cường xây dựng các cứ điểm quân sự 
bị ta xóa bỏ trước đó. Toàn bộ cứ điểm quân sự khu vực thị xã, 
vùng Kon Hơ Yao (Kon H,Jao), các cứ điểm ở các huyện lỵ, thị 
trấn, trục đường như: Đăk Pét, Đăk Sút, Đăk Tô - Tân Cảnh, Măng 
Đen, Măng Bút... được địch tu bổ, nâng cấp trang bị hoàn chỉnh. 
Những cứ điểm then chốt nhất xây dựng thành căn cứ quân sự lớn 
như Đăk Tô - Tân Cảnh, thị xã Kon Tum, vùng Kon Hơ Yao do 
quân Mỹ trực tiếp đóng giữ. Địch xây dựng và mở rộng, tu sửa 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị du kích chiến tranh toàn tỉnh Kon Tum lần thứ 
nhất, tháng 10/1965. 
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một số sân bay ở Kon Hơ Yao, Măng Đen, Măng Bút, Đăk Tô, Đăk 
Tảh, Đăk Xiêng, Kleng và làm thêm 7 bãi bay ở các huyện H67, 
H16, H80. 

 Để phục vụ việc vận tải trên bộ, địch cấp tốc duy trì bảo 
dưỡng, làm mới hệ thống đường giao thông: đường 14, đoạn từ 
thị xã Kon Tum đi Đăk Tô - Tân Cảnh; đường 5 từ Kon Tum đi 
Quảng Ngãi; các đoạn đường đến vùng sâu nối liền mạch giao 
thông trong hệ thống cứ điểm quân sự của chúng, thậm chí có 
đoạn đường vào trong căn cứ hậu phương của ta để dễ bề càn 
quét. Việc làm đường giao thông vì mục đích quân sự, nên trừ các 
đoạn từ Đăk Tô - Kon Tum - Plei Ku trên đường 14 được tráng 
nhựa, còn hầu hết là chúng làm đường đất, hoặc có đoạn lát đá, 
qua ngầm, phát quang mở rộng tầm quan sát hai bên đường. 

Đầu năm 1966, lực lượng Mỹ và chư hầu đã có mặt khá đông 
tại tỉnh Kon Tum. Riêng quân nguỵ có Sư đoàn 22 thường trực 
cùng các đơn vị thiết giáp, không quân, pháo binh. Địch tăng 
cường bắt lính, củng cố lực lượng quân nguỵ và cho thành lập Biệt 
khu 24, một trung tâm chỉ huy của Mỹ ở Bắc Tây Nguyên, được 
trang bị hiện đại với mọi phương tiện, trong đó có cả lực lượng 
biệt động đặc biệt. Các toán quân Mỹ đều chốt giữ ở các cứ điểm 
quan trọng. Tính đến tháng 6/1966, quân Mỹ đóng tại Kon Tum 
có: 1 tiểu đoàn dù (đóng tại B15, phía nam cầu Đăk Bla), 150 cố 
vấn Mỹ ở thị xã. Số này tăng đến nhằm tiếp sức cho quân ngụy, 
tăng cường phòng thủ thị xã Kon Tum và chuẩn bị cho Mỹ và chư 
hầu chiếm đóng Kon Tum sau này. Chúng đã quan sát địa thế, 
cướp đất, mở rộng khu Mỹ, xây dựng thêm doanh trại để chuẩn bị 
cho quân Mỹ đến tiếp. 

Khác với tiến hành chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, trong 
chiến lược “chiến tranh cục bộ”, quân Mỹ và chư hầu phối hợp 
với quân ngụy khá chặt chẽ, cùng triển khai cắm đồn, chốt giữ, 
cùng đẩy mạnh nhiều cuộc hành quân càn quét “tìm và diệt”. 
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Địch coi đó là kế hoạch chủ yếu để phản kích, tiêu diệt lực lượng 
của ta, giành lại thế chủ động trên chiến trường. Liên tiếp từ năm 
1965 đến đầu năm 1966, địch đã mở nhiều cuộc càn quét thọc sâu 
vào hậu phương của ta, trong đó có ba cuộc hành quân càn quét 
lớn của địch vào các vùng dọc hai bên đường 14, vùng quanh 
Đăk Tô, Đăk Sút. Có cuộc càn quét địch huy động tới 12 tiểu 
đoàn, trong đó có một lữ đoàn lính Mỹ trực tiếp tham chiến.  
Chúng tiến quân ồ ạt với các lực lượng lớn gồm cả bộ binh, pháo 
binh, không quân yểm trợ, có thám báo, biệt kích thăm dò trước, 
ráo riết gom, xúc dân vào các “ấp tân sinh”, “khu tập trung”, “ấp 
chiến lược”, thọc sâu vào vùng giải phóng của ta. Chúng dùng 
cách đánh theo lối “cuốn chiếu”, “úp nơm” để triệt phá vùng giải 
phóng, vùng căn cứ cách mạng và lùng tìm trung tâm đầu não 
lãnh đạo kháng chiến của ta để tiêu diệt. Đồng thời chúng dùng 
máy bay ném bom bắn phá ngày đêm, liên tục rải chất độc hoá 
học, phát quang diệt môi sinh, phá hoại hoa màu, nương rẫy của 
dân làm trâu bò bị nhiễm độc, nhiều làng trong căn cứ kháng 
chiến bị huỷ diệt, gây cho ta nhiều tổn thất, đời sống nhân dân 
khó khăn. Đồng thời, địch còn đẩy mạnh việc củng cố chính 
quyền tay sai tề ngụy các cấp, dùng con bài chiến tranh tâm lý, 
chiêu hồi, chiêu hàng, lũng đoạn tư tưởng nhân dân và gây rối 
trong nội bộ ta. Với luận điệu thâm độc, chúng tung ra các chiến 
dịch tâm lý chiến như: “hoà bình thương lượng”, “tìm về tổ ấm”, 
rêu rao về “sức mạnh của Hoa Kỳ”, “đoàn kết Kinh - Thượng”, 
“chống cộng sản”, tuyên truyền “bình định nông thôn”, đồng 
thời lôi kéo, dụ dỗ mua chuộc những người cầm đầu tôn giáo, 
nuôi dưỡng bọn phản động tay sai cầm đầu các đảng phái nhất là 
lực lượng FULRO. Thâm độc hơn, sau khi dồn dân vào “ấp chiến 
lược”, Mỹ - ngụy ra sức nhồi sọ, dùng mọi thủ đoạn vừa dọa 
dẫm, vừa lôi kéo, tác động, thúc ép “già làng” quản lý dân, chia 
rẽ khối đoàn kết dân tộc. 
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Kon Tum là địa bàn chiến lược cực kỳ quan trọng ở bắc Tây 
Nguyên, với ngã ba Đông Dương kề đường 14, với dãy núi Ngọc 
Linh có độ cao nhất vùng (2.598m). Đây là nơi lực lượng ta dừng 
chân củng cố rồi xuất phát qua Lào, Campuchia, xuống các tỉnh 
đồng bằng vào Nam ra Bắc (Mỹ - ngụy gọi là quân “Bắc Việt” hay 
“Việt cộng”); là nơi xuất phát những chiến dịch lớn đánh cho 
chúng nhiều đòn choáng váng. Mặt khác, Kon Tum cũng là vùng 
căn cứ kháng chiến vững mạnh, quy mô lớn, không những cho 
riêng tỉnh mà cho toàn vùng, cho Khu V cũng như toàn miền 
Nam. Đây là nơi đứng chân, bám trụ thường xuyên của bộ đội chủ 
lực, của Quân khu V và B3. Nơi đây có những nương sắn, rẫy lúa 
bạt ngàn, là kho lương thực quan trọng phục vụ những đoàn quân 
cách mạng. Hàng vạn hécta rừng già là mái che cho nhiều binh 
đoàn trú ngụ, luyện tập... Nhưng nhân tố quyết định nhất chính là 
lòng người dân Kon Tum với cách mạng. Quân dân ở đây thực sự 
như là “cá với nước”, đồng bào các dân tộc Kon Tum hy sinh tất cả 
nhân tài, vật lực cho bộ đội ăn no, đánh thắng kẻ thù.  

Chính vì thế, Mỹ - ngụy dồn sức tập trung mọi lực lượng với 
nhiều thủ đoạn thâm độc để thực thi các mục tiêu của “chiến tranh 
cục bộ” ở tỉnh Kon Tum. Vì vậy, cuộc đọ sức giữa ta và địch trong 
thời kỳ từ “chiến tranh đặc biệt” đến “chiến tranh cục bộ” ở đây 
vô cùng ác liệt. 

Từ tháng 11/1965 đến giữa năm 1966, địch đã gây cho ta nhiều 
tổn thất. Chúng đốt 164 nhà dân, cướp 80 tấn lúa, 277 con trâu bò, 
nhiều dê, heo, gà, vịt; phá huỷ 1.428 nông cụ sản xuất, 400 chiêng 
ché; bắt giết 93 người và làm bị thương hàng trăm người, rất nhiều 
người dân bị nhiễm chất độc hoá học; hàng nghìn hécta hoa màu, 
ruộng rẫy và hàng vạn hécta rừng bị huỷ hoại; 2.548 người bị dồn 
vào khu tập trung. Ở đây nhân dân phải sống trong cảnh màn trời 
chiếu đất, cơ cực, liên tục bị khủng bố trắng. Ai chống lại là chúng 
bắn chết tại chỗ. Trong hoàn cảnh ấy, có người dao động, hoang 



330  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM, TẬP I (1930-1975) 

 
mang, nhất là dân sống ở vùng địch tạm chiếm, vùng quanh căn 
cứ quân sự. Một số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có biểu hiện dao 
động, nhụt chí, thậm chí lo sợ khi thấy vũ khí hiện đại của Mỹ, sợ 
chiến tranh kéo dài, ác liệt gian khổ. Thậm chí, có người mắc mưu 
địch đã bỏ ngũ ra hàng địch. Diễn biến tư tưởng trong cán bộ, 
nhân dân phức tạp làm cho cuộc kháng chiến càng thêm khó khăn. 

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Kon Tum xác định nhiệm vụ 
trọng tâm là tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho toàn 
Đảng bộ, toàn quân, dân trong tỉnh quán triệt đường lối chiến lược 
của Đảng; chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc về nhận 
thức tư tưởng, chính trị; động viên tinh thần và ý chí cách mạng, 
khắc phục mọi khó khăn trở ngại, phát huy truyền thống đoàn kết, 
chiến đấu, xây dựng quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ. Quán triệt 
nhiệm vụ mà Trung ương Đảng đề ra “Toàn Đảng, toàn quân và 
toàn dân ta cần cố gắng vượt bực, tập trung lực lượng của cả nước, kiên 
quyết đẩy mạnh đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, đánh bại đế 
quốc Mỹ và bè lũ tay sai trên chiến trường chính là miền Nam”1. 

Bước vào đợt hoạt động Thu - Đông năm 1965, ta mở chiến 
dịch tiến công Plâyme (Gia Lai) loại khỏi vòng chiến đấu 1.700 tên 
Mỹ, 1.274 tên ngụy, đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn kỵ binh không 
vận Mỹ... Chiến thắng này tỏ rõ khả năng đánh bại và tiêu diệt 
đơn vị tinh nhuệ quân Mỹ của Quân giải phóng miền Nam, cổ vũ 
mạnh mẽ, tăng thêm niềm tin đánh Mỹ và thắng Mỹ cho quân và 
dân Kon Tum. 

Với quyết tâm sắt đá, quân và dân tỉnh Kon Tum đã nỗ lực 
vượt khó khăn thử thách, vừa khẩn trương xây dựng lực lượng, 
vừa đẩy mạnh toàn diện cuộc chiến đấu. 

Trên địa bàn Kon Tum, mặc dù địch gây cho ta nhiều tổn 
thất, nhưng từ khi đặt chân đến Kon Tum, Mỹ đã vấp phải sự 

_______________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.26, tr.634-635. 
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chống trả quyết liệt của lực lượng ta. Tháng 8/1965, hai tiểu đoàn 
quân Mỹ vừa đặt chân đến chốt ở bắc thị xã Kon Tum đã bị ta tập 
kích đánh đòn phủ đầu, buộc chúng rút chạy về Gia Lai. Đầu 
tháng 12/1965, địch tiếp tục điều đến Kon Tum hai tiểu đoàn 
quân Mỹ, hai tiểu đoàn quân chư hầu Hàn Quốc, cùng lực lượng 
quân ngụy chiếm đóng khai thông đường 14, đoạn từ thị xã Kon 
Tum đi Tân Cảnh, cũng bị ta đánh bại, đại bộ phận quân địch 
thua nặng nề phải rút chạy về Plei Ku và Buôn Ma Thuột. 

Đầu năm 1966 địch lại tiếp tục tăng lực lượng để triển khai 
mục tiêu chiến lược của chúng ở tỉnh Kon Tum, thực hiện cuộc 
phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất. Thực hiện các nghị 
quyết của Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị, Khu ủy và 
Quân khu ủy Khu V giao nhiệm vụ cho các lực lượng vũ trang 
ra sức phản công và tiến công địch, đánh bại cuộc phản công 
mùa khô, mở rộng vùng giải phóng, phát triển các căn cứ ngày 
càng vững chắc. Tháng 01/1966, Tỉnh ủy Kon Tum họp Hội nghị 
mở rộng đánh giá tình hình, đề ra các nhiệm vụ trong đầu năm 
1966 là: “Ra sức động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân 
giữ vững niềm tin và quyết tâm liên tục tấn công địch, đánh bại 
hoàn toàn thủ đoạn, kế hoạch mùa khô của địch, đẩy mạnh tiêu 
diệt nhiều sinh lực địch, kể cả Mỹ và chư hầu. Tranh thủ thời 
gian, lợi dụng thời cơ giành toàn bộ nông thôn và xây dựng 
vùng ta làm chủ vững mạnh về mọi mặt. Chú ý phát triển thực 
lực cách mạng, bồi dưỡng sức dân, động viên phục vụ tiền 
tuyến. Khẩn trương xây dựng và phát triển, bảo đảm thực lực 
cách mạng, phát triển phong trào ở thị xã, ngay trong lòng địch 
đẩy mạnh đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang, bao vây uy 
hiếp làm rối loạn hậu phương địch, làm tan rã lực lượng địch 
nhiều hơn nữa”1. 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh uỷ Kon Tum (mở rộng) tháng 01/1966. 
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Sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy đã tiếp sức cho quân và dân 

tỉnh Kon Tum bước vào cuộc chiến đấu vô cùng quyết liệt. 
Ngày 28/4/1966, đơn vị Đặc công 207 của tỉnh đã tập kích tiêu 

diệt một trung đội công binh Mỹ định làm cầu Đăk Cấm. Ngày 
28/5/1966, quân ta đột nhập đánh vào Phường Quý, từ ngày 03 
đến 04/6/1966 ta đánh cứ điểm Vâng Rơi, loại khỏi vòng chiến đấu 
gần 1.000 tên địch. 

Các lực lượng của quân và dân toàn tỉnh cùng với quân chủ 
lực B3 đã đánh thắng giòn giã, diệt 2.000 tên Mỹ - ngụy, bắn rơi 73 
máy bay, bắn cháy và làm bị thương 173 máy bay khác. Quân Mỹ 
bị chủ lực ta kéo ra để tiêu diệt lớn ở Vâng Rơi. Quân ngụy bị 
đánh tơi tả và trong tư thế suy sụp nghiêm trọng. Quân biệt kích 
của địch bị tổn thất nặng nề. Toàn tuyến đường giao thông bị ta 
khống chế.  

Đồng thời với thắng lợi về quân sự, phong trào đấu tranh 
chính trị cũng từng bước phát triển. Vấn đề đặt ra là phải làm cho 
cấp ủy, cán bộ, đảng viên quán triệt và kiên định phương châm 
đấu tranh của Đảng; nâng cao nhận thức, nhiệt tình trong đấu 
tranh và thực hiện đúng phương châm đấu tranh; tuyên truyền, 
giải thích làm cho nhân dân thấy rõ tính chất phi nghĩa của cuộc 
chiến tranh do Mỹ gây ra, tạo cơ sở pháp lý để đấu tranh chính trị 
thành phong trào sâu rộng hơn. 

Từ ngày 16 đến ngày 19/02/1966, ba ngày sau khi Mỹ cho hai 
tiểu đoàn không vận Mỹ đóng chốt ở Tân Cảnh, 400 đồng bào Tân 
Cảnh đã xuống đường biểu tình chống Mỹ, đông đảo tín đồ Phật 
giáo cũng tham gia. Phong trào đấu tranh của quần chúng diễn ra 
ngày càng mạnh mẽ, tập trung nhất là thị xã Kon Tum do Ban cán 
sự H5 trực tiếp chỉ đạo. Các cơ sở nội thị tích cực vận động quần 
chúng giương cao ngọn cờ đấu tranh chính trị. Nổi lên trong đấu 
tranh chính trị lúc này là đông đảo Phật tử tham gia xuống đường 
đấu tranh liên tục và mạnh mẽ. Tại thị xã Kon Tum, từ ngày 25 
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đến 29/3/1966, hơn 4.000 người bao gồm học sinh, quần chúng và 
tín đồ Phật giáo xuống đường đấu tranh chống Mỹ - Thiệu. Bọn 
ngụy quyền tay sai ở tỉnh Kon Tum hoảng sợ phải rút quân càn 
quét vùng ven về để bảo vệ thị xã, đối phó với phong trào đấu 
tranh của quần chúng. Từ ngày 06 đến 08/5/1966, Tỉnh hội Phật 
giáo Kon Tum đã huy động hơn 3.000 tín đồ hưởng ứng cuộc đấu 
tranh chống Mỹ - Thiệu đàn áp Phật giáo ở Huế. Tỉnh hội Phật 
giáo Kon Tum còn tổ chức cho hòa thượng Thích Bửu Đàn tuyệt 
thực đấu tranh chống Mỹ - Thiệu, từ ngày 17 đến 26/6/1966 đòi thả 
Thích Trí Quang. 

Đấu tranh chống gom dân, lập ấp liên tiếp diễn ra quanh vùng 
địch chiếm đóng. Mỗi lần địch hành quân càn quét vào vùng căn 
cứ H40, H80, H67, du kích địa phương luôn bám nắm tình hình và 
tổ chức chống địch càn: du kích thôn phụ trách việc di tản dân 
tránh máy bay địch, du kích xã bám đánh, tiêu diệt địch khi chúng 
đổ bộ vào làng. 

Công tác binh vận được chú ý. Ta đã đẩy hoạt động binh vận 
đến ngay trong hàng ngũ binh lính địch, tổ chức các gia đình có 
người thân đi lính đấu tranh đòi chồng, con. Nhiều binh sĩ đào, rã 
ngũ về đoàn tụ với gia đình, một số tự nguyện theo cách mạng, 
được ta giác ngộ, gây cơ sở vùng địch hậu. Các cơ sở mật nội 
tuyến trong thị xã, thị trấn, các căn cứ của địch, ở quận, huyện lỵ, 
chi khu được ta bí mật tổ chức, cài cắm sâu trong lòng địch. Thông 
qua các cơ sở này, truyền đơn, biểu ngữ của cách mạng được tung 
vào vùng địch, đến tận tay từng người lính, kể cả lính Mỹ. Công 
tác binh vận tuy có nhiều cố gắng, nhưng thực chất vẫn là khâu 
còn yếu nhất trong ba mũi giáp công đánh địch của tỉnh. 

Điểm nổi bật nhất ở thời kỳ này là phong trào chiến tranh du 
kích. Ngoài nhiệm vụ đánh địch, bám đất giữ làng, chống càn 
quét; du kích còn phối hợp rất chặt chẽ, đồng bộ với nhiều đơn vị 
bộ đội địa phương và chủ lực trên địa bàn khi tham gia các trận 
đánh, chiến dịch lớn. 
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Đồng thời với việc xây dựng phong trào chiến tranh du kích, 
ta rất coi trọng việc xây dựng hậu phương, căn cứ địa cách mạng. 
Nhân dân vùng căn cứ không những sản xuất giỏi, mà còn làm 
tốt công tác bố phòng, đào hàng vạn hầm chông, vót hàng triệu 
cây chông, toàn dân tham gia rào làng chiến đấu, sẵn sàng chiến 
đấu bẻ gãy nhiều cuộc hành quân càn quét của địch. Làng chiến 
đấu trở thành vành đai thiên la địa võng, là mồ chôn quân thù. 
Giữ được làng cũng chính là giữ được ổn định cho dân sản xuất, 
tạo nguồn lương thực cần thiết cho hàng triệu lượt bộ đội, cán 
bộ. Sự trưởng thành, lớn mạnh của hậu phương căn cứ địa góp 
phần cho cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đến thắng lợi 
cuối cùng. 

Trong chỉ đạo chống cuộc phản công chiến lược mùa khô lần 
thứ nhất của địch, ta gặp nhiều khó khăn, lúng túng, có lúc còn bị 
động đối phó trước âm mưu thâm độc và rất xảo quyệt của địch. 
Nhưng sau đó ta đã nhanh chóng lấy lại được thế chủ động đánh 
cho địch liên tiếp thất bại, phải lùi về thế phòng ngự, bị động và 
cuối cùng ta đập tan được cuộc phản công chiến lược mùa khô lần 
thứ nhất1. 

Thắng lợi này có ý nghĩa rất quan trọng, tạo thế và lực mới cho 
quân dân ta tiếp tục cuộc đấu tranh, sẵn sàng đánh bại cuộc phản 
công chiến lược mùa khô lần thứ hai của Mỹ - ngụy. 

Từ ngày 08 đến ngày 18/6/1966, Tỉnh ủy Kon Tum họp Hội 
nghị mở rộng để tổng kết thắng lợi, kiểm điểm các mặt hoạt động, 
đồng thời dự đoán âm mưu của địch và đề ra những nhiệm vụ 
trọng tâm như sau: 
_______________ 

1. Bị thất bại nặng nề về sinh lực và phương tiện chiến tranh trên toàn chiến 
trường miền Nam, Mỹ buộc phải kết thúc cuộc phản công chiến lược quy mô 
lớn đầu tiên vào cuối tháng 4/1966, sớm hơn kế hoạch dự định hai tháng. 
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+ Giữ vững và mở rộng vùng giải phóng, giành và giữ dân. 
Xây dựng hậu phương ta vững mạnh về mọi mặt. Chú trọng sản 
xuất và bảo vệ mùa màng. Động viên sức người, sức của cho tiền 
tuyến. Phát động chiến tranh du kích rộng rãi, toàn diện, vững 
chắc. Chống càn quét lấn chiếm, xúc tát, kéo dân lập ấp. Chống mị 
dân, tâm lý, chiêu hồi của địch. 

+ Quán triệt phương châm đánh lâu dài, tự lực cánh sinh, 
dựa vào sức mình là chính. Nỗ lực khẩn trương vượt bậc, đạp 
bằng mọi khó khăn ác liệt, nắm vững thời cơ, tạo thời cơ cùng 
các chiến trường tiến lên giành nhiều thắng lợi trong thời 
gian tới. 

+ Đẩy mạnh đấu tranh chính trị, binh vận, thực hiện ba mũi 
giáp công, chú trọng đối phó chống càn quét, chống biệt kích gián 
điệp, tâm lý chiến của địch. 

+ Coi trọng cả ba vùng, tập trung mạnh cho phía trước, chú 
trọng xây dựng hậu cứ, biên giới hơn nữa. Thực hành tiết kiệm 
bảo tồn cơ sở vật chất để kháng chiến lâu dài và phục vụ cho yêu 
cầu trước mắt. 

+ Nắm vững chính sách tôn giáo và dân tộc, chuyển tư tưởng 
theo yêu cầu mới, lấy công tác tư tưởng là khâu chủ yếu. Xây 
dựng chi bộ xã, thôn là mấu chốt, từng bước nâng cao lý luận, 
trình độ tư tưởng cho đảng viên, tích cực xây dựng cho từng đảng 
viên trở thành đảng viên bốn tốt. Trên cơ sở đó mà xây dựng chi 
bộ bốn tốt, làm nòng cốt cho việc đẩy mạnh hoạt động trong các 
cao trào cách mạng, mà trọng tâm là giết giặc và sản xuất. 

Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy được triển khai nhanh chóng 
đến các cấp, các lực lượng vũ trang và nhân dân. 

Ngày 17/7/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi đồng bào 
và chiến sĩ cả nước quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. 
Người khẳng định: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 
năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí 
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nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không 
sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do”1. 

Đáp lời kêu gọi thiêng liêng vang dội núi sông của Bác, quán 
triệt nhiệm vụ, phương châm của Tỉnh ủy tại Hội nghị mở rộng, 
quân và dân tỉnh Kon Tum phát huy thắng lợi đã giành được, tiếp 
tục tích cực đánh trả mọi âm mưu và thủ đoạn nham hiểm của 
địch, quyết giành nhiều thắng lợi to lớn hơn. 

Trên mặt trận quân sự, thực hiện chỉ thị của Quân ủy Trung 
ương và Bộ Tổng tư lệnh mở đợt hoạt động Hè - Thu, các lực 
lượng vũ trang Kon Tum đẩy mạnh các hoạt động tiêu diệt địch. 
Lực lượng bộ đội chủ lực địa phương cùng với Trung đoàn 24 
thuộc Sư đoàn 6 của bộ đội B3 thường xuyên tác chiến kìm chân 
địch. Trong trận đánh ở Tu Mơ Rông lần thứ hai, ta đã diệt gọn 
một đại đội Mỹ, thu 70 khẩu súng, bao vây chặt căn cứ Tu Mơ 
Rông, diệt hai đại đội ngụy, bắn rơi bốn máy bay Mỹ. Quân Mỹ 
đến ứng cứu, ta tiêu diệt tiếp hai đại đội Mỹ nữa, buộc địch phải 
tháo chạy. Chiến thắng của lực lượng vũ trang tại tỉnh Kon Tum 
chứng tỏ ta có thể đánh bại địch ngay cả trong mùa mưa, tạo điều 
kiện cho mùa khô tiếp đến giành thắng lợi to lớn hơn. 

Trong thời gian này, Mỹ dùng không quân đánh phá ác liệt 
không những ban ngày mà cả ban đêm, ở vùng đông dân và thành 
phố đô thị, không những ở miền Nam mà ở cả miền Bắc. Sau 
những thất bại liên tiếp trong mùa khô, chính quyền Mỹ vẫn chưa 
từ bỏ chiến lược dùng sức mạnh quân sự để bắt nhân dân Việt 
Nam khuất phục. Chúng tiếp tục đưa quân Mỹ, chư hầu và 
phương tiện chiến tranh vào miền Nam Việt Nam và leo thang 
chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

Trong những tháng cuối năm 1966, địch tăng thêm lực lượng, 
đưa tổng số quân Mỹ - ngụy ở tỉnh Kon Tum lên 15.000 tên. Lính 

_______________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.131. 
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Mỹ chốt giữ ở căn cứ vùng thị xã và Tân Cảnh, đẩy quân ngụy ra 
vùng ngoại vi để bảo vệ cho các căn cứ Mỹ. Việc trật tự an ninh 
trong thị xã Kon Tum do Mỹ trực tiếp chỉ huy. Chúng gấp rút xây 
dựng cứ điểm Đăk Siêng (Đăk Seang) làm điểm chốt giữ bảo vệ 
căn cứ Mỹ ở Tân Cảnh. 

Tăng thêm quân, địch thực hiện ngay các cuộc càn quét, đánh 
phá thường xuyên. Chúng tăng cường phi cơ oanh tạc ác liệt nhiều 
vùng trong tỉnh, nhất là dọc biên giới, chúng rải chất độc huỷ diệt 
môi sinh, phá hoại hoa màu, đánh phá tiềm lực kinh tế của ta. 
Chúng tăng cường chiến tranh gián điệp, biệt kích, đánh sâu vào 
hậu phương ta. Chúng đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, 
chiêu hàng ở khắp các vùng, cố sức thực hiện bình định các vùng 
vành đai hậu cứ của chúng. Chúng đưa chuyên gia người 
Philíppin vào làm cố vấn, cho người đi đào tạo và đưa về tỉnh hai 
trung đội bình định, ra sức củng cố bộ máy kìm kẹp. 

Ở Kon Kơđây, chúng bắt được một số cơ sở của ta và đẩy 
được lực lượng trụ bám của ta ở thị xã ra khỏi Kon Gu. Xung 
quanh ven thị xã và nội thị Kon Tum trong tháng 9/1966, địch huy 
động lực lượng cảnh sát dã chiến, tình báo, bảo an, lính ở tỉnh, ở 
biệt khu 24 của chúng, phối hợp “hành quân cảnh sát” đánh phá, 
đánh bật lực lượng trụ bám của ta ra ngoài, truy tróc cơ sở nội thị 
ở bên trong, truy ráp bắt lính. 

Những nỗ lực quân sự của địch gây cho ta khó khăn, tổn thất 
nhất định, nhưng chúng cũng chỉ dừng lại ở mức độ cố gắng giữ 
thị xã Kon Tum và củng cố các cứ điểm quân sự trong mùa mưa, 
đợi thời cơ tấn công ta trong mùa khô tới. 

Tuy địch đẩy mạnh các hoạt động truy tróc, bắt bớ, nhưng 
phong trào ở phía trước và thị xã vẫn giữ vững, chất lượng phong 
trào được nâng lên. Một số “ấp chiến lược” tuy bị địch o ép, bao 
vây, càn quét, nhưng ta đã nhanh chóng nối lại được phong trào. 
Các cơ sở cách mạng ở nội thị được củng cố, tiếp tục hoạt động có 
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hiệu quả, bảo đảm bí mật an toàn. Một số cơ sở của ta thâm nhập 
sâu vào hàng ngũ địch, giác ngộ được nhiều người trở về với cách 
mạng, tổ chức được mạng lưới quần chúng cảm tình ngay trong 
lòng địch. Những hoạt động tích cực của mạng lưới cơ sở trong thị 
xã đã lôi kéo được nhiều thanh niên trốn lính, giác ngộ được một 
số thiếu niên tham gia hoạt động và lập được nhiều chiến công. 
Tiêu biểu như em Nguyễn Xuân Nghệ, 11 tuổi làm liên lạc rất gan 
dạ mưu trí, nhiều lần lấy vũ khí của địch trang bị cho các đồng chí 
trong đội công tác. 

Cùng với phong trào phía trước, cấp ủy Đảng đẩy mạnh các 
công tác mặt trận tư tưởng ở phía sau, như: tổ chức học tập và làm 
theo thư Bác Hồ, thấm nhuần tư tưởng “Không có gì quý hơn độc 
lập, tự do”… làm cho quần chúng nhân dân thấy rõ thất bại tất 
yếu của cuộc chiến tranh phi nghĩa do Mỹ gây ra, củng cố quyết 
tâm đánh Mỹ, kiên định lý tưởng mục tiêu, vững tin ở đường lối 
và sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ cho quân và dân trong tỉnh. 
Từ đó động viên quần chúng phát huy cao độ thế trận chiến tranh 
nhân dân; xây dựng làng chiến đấu và sản xuất; hăng hái tòng 
quân đánh giặc cứu nước, tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu và 
chiến thắng địch trong mùa khô lần thứ hai. 

Cuối năm 1966, địch ồ ạt tăng quân viễn chinh Mỹ lên 40 vạn 
tên cùng với nửa triệu quân ngụy tiến hành cuộc phản công chiến 
lược mùa khô lần thứ hai (1966-1967). Trong cuộc tiến công lần 
này, mục tiêu của chúng là “tìm và diệt” cơ quan lãnh đạo, chỉ 
huy Trung ương Cục, Bộ chỉ huy Miền, Mặt trận Dân tộc giải 
phóng và các đơn vị chủ lực, phá căn cứ kho tàng dự trữ của ta. 
Biện pháp chủ yếu là sử dụng quân viễn chinh Mỹ mở các cuộc 
tấn công “tìm và diệt”, bộ máy đàn áp của chính quyền Sài Gòn 
tiến hành bình định. 

Tại tỉnh Kon Tum, thực hiện chiến lược hai gọng kìm “tìm và 
diệt”, “bình định”, địch mở các cuộc càn quét quy mô lớn vào 
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vùng căn cứ. Từ tháng 10 đến tháng 12/1966, trong phạm vi hẹp ở 
một số vùng, địch đã huy động đến 13 tiểu đoàn Mỹ, ba tiểu đoàn 
biệt kích ngụy, năm đại đội pháo, càn đi, xát lại suốt ba tháng liền. 
Chúng còn tăng cường hoạt động, oanh tạc bằng phi pháo, rải chất 
độc hoá học; đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, chiêu hàng, 
đánh phá ác liệt hành lang căn cứ và tiềm lực kháng chiến của ta.  

Trước tình hình đó, Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa III họp đánh giá tình hình địch - ta qua 
cuộc đọ sức mùa khô lần thứ nhất, ra Nghị quyết số 154-NQ/TW 
ngày 27/01/1967 về đẩy mạnh đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị 
miền Nam: “ra sức đánh bại cuộc phản công chiến lược lớn thứ hai 
của bọn xâm lược Mỹ..., giữ vững thế chủ động, bảo tồn và phát 
triển lực lượng của ta, tạo điều kiện, thời cơ cho các hoạt động lớn 
tiếp theo, tiến lên tổng công kích, tổng khởi nghĩa...”1. 

Trên chiến trường Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây 
Nguyên (B3) mở chiến dịch tấn công địch ở Sa Thầy nhằm tiêu 
diệt một bộ phận quân Mỹ để hỗ trợ cho phong trào phá ấp giành 
dân của địa phương; đồng thời nhử kéo quân địch từ vùng đồng 
bằng lên, giam chân chúng lại ở chiến trường miền núi, phối hợp 
cùng chiến trường toàn miền Nam. 

Ngày 18/10/1966, chiến dịch đông - tây Sa Thầy mở màn. Các 
đơn vị quân chủ lực của tỉnh và bộ đội của huyện tích cực chuẩn bị 
và phối hợp rất chặt chẽ với quân chủ lực Mặt trận Tây Nguyên 
khơi ngòi chiến dịch tại Plei Girăng. Ngày 20/10/1966, địch đổ quân 
nhiều lần xuống khu B. Trong ba ngày: 26, 28, 29/10/1966 quân đội 
ta tiêu diệt ba đại đội Mỹ. Ngày 10/11/1966, địch tiếp tục đổ quân 
xuống khu C. Ngày 12/11/1966, quân ta tiêu diệt một tiểu đoàn ở cứ 
điểm C1, đánh tả tơi và tiêu diệt nhiều đại đội Mỹ - ngụy khác. 
Ngày 06/12/1966, địch đổ tiếp một tiểu đoàn xuống Kơ Đin, quân ta 

_______________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.28, tr.51. 
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pháo kích dữ dội, tiêu hao nặng một tiểu đoàn Mỹ. Sau 48 ngày 
đêm liên tục chiến đấu quyết liệt, chủ động bố trí địa hình mai phục 
và các hướng nghi binh, lừa địch vào vị trí, ta đã giành thắng lợi 
lớn. Đội ngũ du kích của các địa phương cùng nhân dân bám trụ 
chống càn, tiêu hao nhiều sinh lực địch. 

Chiến dịch đông - tây Sa Thầy đã loại 7.447 tên địch khỏi 
vòng chiến đấu, trong đó có hàng nghìn lính Mỹ và chư hầu; 85 
máy bay Mỹ bị bắn rơi và bị phá huỷ; diệt 45 khẩu pháo và 76 xe 
quân sự các loại. Nét nổi bật trong chiến dịch Sa Thầy là ta làm 
chủ hoàn toàn chiến trường, buộc địch phải bị động trước ý đồ 
của ta. Chiến thắng Sa Thầy đã ghi đậm dấu son thao lược tài 
tình của quân đội ta, đánh dấu bước lùi đầu tiên của quân Mỹ ở 
Mặt trận Tây Nguyên và chiến trường Khu V. Chiến thắng Sa 
Thầy làm tăng thêm sức mạnh và tạo đà cho các trận đánh địch 
có quy mô lớn, tiêu diệt nhiều hơn sinh lực địch sau đó. 

Trong khi đó, ở vùng căn cứ của ta, do dồn sức cho chiến dịch 
và lo bố phòng đánh địch, việc tăng gia sản xuất, thu gom lương 
thực phục vụ tiền tuyến chưa đạt yêu cầu đề ra. Tỉnh ủy và các 
cấp uỷ, ban kinh tài của tỉnh đã uốn nắn, bổ khuyết kịp thời, 
nhanh chóng phát động chiến dịch sản xuất vụ mùa, mục tiêu là 
trồng thật nhiều bắp, lúa và nhất là sắn cũng như rau màu, đậu 
đỗ, cố gắng lớn để bảo đảm mức lương thực đã quy định phục vụ 
cho chiến đấu. Tỉnh ủy đã cử nhiều cán bộ có kinh nghiệm chỉ 
đạo, sâu sát từng làng, từng hộ để hướng dẫn tổ chức sản xuất, 
phát động phong trào bám đất bám làng, vừa sản xuất vừa chiến 
đấu. Nhiều vùng bị địch tàn phá, nhân dân phải trồng tỉa lại nhiều 
lần nhưng vẫn không nản chí. Nhiều làng đã đạt và vượt chỉ tiêu 
sản xuất vụ mùa như Đăk Ang, Văn Lem, Đăk Nông... Đây là 
những nơi đất bạc màu cằn cỗi, lại là nơi xung yếu chịu đựng bom 
đạn chà xát, kể cả B52 rải thảm, nhưng đồng bào các dân tộc vẫn 
kiên trì bám nương rẫy sản xuất như Mang Rương, Kôxia, Măng 
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Cành, Chả Nội, Nông Nôi... Nhờ cố gắng sản xuất nên sản lượng 
lương thực bình quân năm 1966 đạt 296kg/người, công tác dự trữ 
lương thực cho kháng chiến vượt 66% so với năm 19651. 

Tuy nhiên, ta còn gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài các vấn đề như 
mất đất, mất dân ở một số nơi, vấn đề cơ bản nổi lên là sự phát triển 
không đồng đều giữa các mặt trong phong trào chung của cách 
mạng. Trong ba mũi giáp công đánh địch, mũi binh vận còn yếu. 
Phong trào phía trước chuyển biến chậm và yếu. Trong khi đó địch 
lại đánh phá ác liệt, với nhiều âm mưu và thủ đoạn rất thâm độc. 
Ngày 30/12/1966, Tỉnh ủy ra chỉ thị cho các cấp, các ngành và các cơ 
sở trong toàn tỉnh cần nhận rõ tình hình, giữ vững quyết tâm, xốc tới 
giành thắng lợi trong chiến dịch Đông - Xuân. 

Tháng 01/1967, Tỉnh ủy Kon Tum họp Hội nghị mở rộng để 
kiểm điểm toàn diện tình hình năm 1966 và đề ra phương hướng 
nhiệm vụ cho 1967 là: tiếp tục động viên mọi nỗ lực của toàn Đảng 
bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh, cùng với quân dân toàn 
miền đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở mức độ cao của 
đế quốc Mỹ. Trước mắt dồn mọi cố gắng đánh bại kế hoạch phản 
công toàn diện mùa khô lần thứ hai của địch. Cấp bách là đẩy 
mạnh chiến tranh du kích khắp ba vùng liên tục tiến công, tiêu 
hao, tiêu diệt nhiều Mỹ - ngụy, diệt nhiều bọn kìm kẹp, chống phá 
kế hoạch bình định, lấn chiếm của địch, giành và giữ dân, mở 
rộng vùng ta, xây dựng thực lực của ta về vũ trang, chính trị, kinh 
tế, không ngừng nâng cao đời sống của quần chúng trong điều 
kiện chiến tranh ác liệt. 

Tỉnh ủy quyết định đưa 2/3 số đảng viên, 100% số đoàn viên 
thanh niên vào các lực lượng vũ trang của tỉnh, trực tiếp chiến 
đấu; thành lập Tiểu đoàn đặc công số 406 do đồng chí Nguyễn 
Hùng làm Tiểu đoàn trưởng. Đồng thời tổ chức chỉnh huấn trong 

_______________ 

1. Báo cáo về công tác kinh tế - tài chính năm 1966 của tỉnh Kon Tum. 
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toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quán triệt nhiệm vụ, xây dựng ý 
chí chiến đấu, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, quyết tâm giành thắng 
lợi to lớn và toàn diện. 

Sau thất bại nặng ở chiến dịch Sa Thầy, đầu năm 1967, địch 
tập trung cao độ mọi hoạt động cho cuộc phản công chiến lược lần 
thứ hai. Với hai gọng kìm “tìm và diệt” và “bình định”, chúng tiến 
hành các cuộc càn quét đánh phá vùng tự do và khu căn cứ cách 
mạng của ta, đồng thời nỗ lực xây dựng và củng cố các khu tập 
trung “ấp tân sinh”, “ấp chiến lược”.  

Từ ngày 01/01/1967 đến 30/4/1967, Mỹ - ngụy liên tiếp mở hai 
cuộc hành quân lấy tên là “San Hourston” và “Fancismarions” với 
quy mô lớn, nhằm tiêu diệt lực lượng ta, nhất là bộ đội chủ lực, 
mở rộng phạm vi chiếm đóng ra phía tây sông Pô Kô. 

Mặt trận Tây Nguyên mở chiến dịch Sa Thầy II. Quân dân tỉnh 
Kon Tum cùng lực lượng huyện H67 đã sát cánh cùng quân chủ 
lực B3, phản công quyết liệt vào các cánh quân Mỹ, tiêu diệt và 
loại khỏi vòng chiến đấu gần 3.000 tên, diệt gọn hai tiểu đoàn và 
lữ đoàn bộ của Mỹ, phá huỷ 52 xe quân sự địch, buộc quân Mỹ 
phải rút chạy khỏi vùng Sa Thầy. 

Tại vùng Kon Plông, lực lượng du kích và bộ đội huyện ngày 
đêm bám đánh địch, chống càn ở nhiều nơi, diệt nhiều tên, bắn rơi 
một số máy bay, bảo vệ an toàn cho các đội vũ trang công tác, đưa 
dân sơ tán vào rừng sâu lánh địch, tiếp tục lập làng chiến đấu. Tại 
Ngọc Kla, địch đổ quân xuống càn vào xã Đăk Ui. Du kích xã Đăk 
Ui chỉ với lực lượng 20 du kích, đa phần là nữ, vũ khí chỉ có một 
khẩu trung liên và vài khẩu súng cạcbin, nhưng đã dũng cảm chặn 
đánh nhiều trận, diệt nhiều tên địch, bẻ gãy bốn đợt tiến công vào 
làng. Tại xã Đăk Ui, từ em bé, phụ nữ đến người già đều cầm súng 
cùng du kích đánh địch, giữ làng1. 

_______________ 

1. Xã Đăk Ui được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân” ngày 20/9/1971. 
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Tháng 3/1967, Khu ủy V ra Nghị quyết, tập trung tiềm lực đẩy 
mạnh đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, quyết giành thắng 
lợi to lớn hơn nữa trong thời gian tới. 

Chấp hành Nghị quyết của Khu ủy V, căn cứ tình hình trong 
tỉnh, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng họp tháng 4/1967 xác định nhiệm 
vụ động viên toàn quân, toàn dân trong tỉnh phát huy thắng lợi, 
dựa vào sức mình là chính, tiếp tục tấn công địch giành thắng lợi. 
Hội nghị Tỉnh ủy đặt trọng tâm nhiệm vụ, phương châm chỉ đạo 
và tổ chức thực hiện gồm có: 

+ Đẩy mạnh hoạt động vũ trang tiêu diệt, tiêu hao một bộ 
phận quân Mỹ; diệt, tiêu hao và làm tan rã phần lớn quân ngụy; 
giữ vững và phát triển thế tấn công liên tục trên chiến trường. 

+ Nhanh chóng chuyển phong trào ở thị xã, thị trấn và vùng 
yếu lên, đẩy mạnh đấu tranh chính trị và binh vận, tấn công địch 
thật mạnh mẽ bằng bạo lực quần chúng. 

+ Ra sức củng cố mở rộng vùng căn cứ và vùng giải phóng, 
đẩy mạnh và bảo vệ sản xuất, thực hành tiết kiệm, động viên nhân 
tài, vật lực, bảo đảm yêu cầu phục vụ cao nhất cho tiền tuyến, 
đồng thời ra sức bồi dưỡng sức dân để kháng chiến lâu dài. 

Đầu mùa hè năm 1967, đáp ứng yêu cầu phát triển chiến 
trường Tây Nguyên, Quân khu V giao cho Bộ Tư lệnh Mặt trận 
Tây Nguyên trực tiếp chỉ huy Tỉnh đội Kon Tum, Trung đoàn chủ 
lực 24 đứng chân tại tỉnh Kon Tum, lực lượng vũ trang của tỉnh 
Gia Lai và Đăk Lăk. Giữa năm 1967, Bộ Tư lệnh B3 mở chiến dịch 
Hè trên chiến trường Tây Nguyên. Địa bàn tỉnh Kon Tum là 
hướng phối hợp quan trọng của chiến dịch. 

Ngày 13/4/1967, Trung đoàn chủ lực 24 phối hợp cùng với bộ 
đội địa phương tỉnh Kon Tum tập kích cứ điểm Kon Praih, bao 
vây cứ điểm Đăk Siêng, phục kích đánh quân cứu viện từ căn cứ 
Tân Cảnh lên. Tiếp đó, Trung đoàn 24 tập kích cứ điểm Đăk Pét; 
Tiểu đoàn độc lập cùng Tiểu đoàn bộ binh 304, đánh địch ở bắc Tân 
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Cảnh làm tiêu hao nhiều quân địch. Liên tục hai tháng Hè năm 
1967, lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum vừa tích cực phản công, vừa 
chủ động tấn công đều khắp đánh vào các hậu cứ của chúng, tiêu 
hao, tiêu diệt nhiều quân Mỹ - ngụy. Địch hốt hoảng tung thêm lực 
lượng của Lữ đoàn dù Mỹ số 173 (gồm ba tiểu đoàn), Chiến đoàn 
dù số 1 của ngụy (gồm ba tiểu đoàn) và Lữ đoàn quân của Hàn 
Quốc cứu nguy, lập tức bị quân ta đánh phủ đầu.  

Tháng 6/1967, bộ đội chủ lực B3 tiếp tục tấn công mạnh mẽ căn 
cứ 42 Tân Cảnh, phá huỷ ba trận địa pháo có 16 khẩu pháo, 3 máy 
bay trực thăng, 30 xe quân sự, loại khỏi vòng chiến đấu 500 tên Mỹ 
- ngụy, đập nát căn cứ 42, làm cho địch bàng hoàng khiếp sợ. 

Cùng thời gian này, Trung đoàn chủ lực 174 phối hợp với lực 
lượng vũ trang huyện Đăk Tô, huyện Đăk Glei, vây hãm căn cứ 
Đăk Siêng và Đăk Pét, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ lực cơ 
động chuẩn bị bước vào chiến dịch mới. Ở hướng thị xã, Đại đội 
đặc công 207 (thuộc Tiểu đoàn 406) của tỉnh được cơ sở bên trong 
hỗ trợ, tập kích tiêu diệt trung đội bảo an bốt gác sân bay; lực 
lượng còn lại của Tiểu đoàn đặc công 406 đánh ven thị, mục đích 
là để chuẩn bị bàn đạp tiến vào vào nội ô; lực lượng của Thị đội hỗ 
trợ cho H5 xây dựng cơ sở trong thị xã. 

Những thắng lợi lớn về quân sự trong thời gian này đã bẻ gãy 
các cuộc hành quân càn quét lớn của địch, đập tan các cứ điểm 
quan trọng, làm thất bại âm mưu phản công chiến lược của chúng. 

Tính riêng từ tháng 01 đến tháng 7/1967, quân và dân tỉnh Kon 
Tum đánh 550 trận, diệt 2.482 tên địch, phá huỷ 11 khẩu đại bác, 
19 xe GMC, đánh sập năm nhà lính, phá tan năm lô cốt, ba cầu, 
bắn rơi 36 máy bay các loại, bắn hỏng 44 máy bay khác, thu nhiều 
quân trang, quân dụng, đạn dược. 

Qua chiến đấu ác liệt, lực lượng vũ trang của tỉnh trưởng 
thành vượt bậc, trong đó phong trào chiến tranh du kích lớn mạnh 
toàn diện cả về số lượng và chất lượng. Lực lượng du kích thường 
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xuyên trụ bám trong dân, huy động toàn dân cùng du kích chống 
càn thắng lợi, bảo vệ an toàn vùng căn cứ kháng chiến. Lực lượng 
du kích gắn bó và phối hợp chặt chẽ với bộ đội địa phương và 
quân chủ lực tạo nên sức mạnh tổng hợp vô địch của ba thứ quân, 
có khả năng thay thế quân chủ lực và là nguồn bổ sung quân số 
cho những sư đoàn quân chủ lực, bảo đảm ổn định quân số sẵn 
sàng đánh thắng địch. 

Song song với hoạt động vũ trang trên khắp các chiến 
trường, công tác đấu tranh chính trị và binh vận cũng được coi 
trọng và thu được nhiều kết quả. Trên 2.000 lượt quần chúng 
các dân tộc tham gia đấu tranh trực diện chống gom dân, lập ấp 
chiến lược, chống càn, chống bắt lính, chống trò hề bầu cử của 
địch. Ngày 30/4/1967, đông đảo nhân dân thị xã Kon Tum tham 
gia tẩy chay bầu cử hội đồng xã. Phong trào đấu tranh của quần 
chúng lan nhanh, ngày một tăng lên. Khi địch đem quân càn 
quét vây ráp và đóng quân chốt giữ, đồng bào cương quyết 
không cho địch đóng quân trong làng, nhằm bảo vệ cơ sở cách 
mạng. Người Kinh ở thị xã đấu tranh đòi được đi lại tự do làm 
ăn sinh sống, không cần xin phép, giấy tờ, kiểm soát vô lý, buộc 
địch phải thừa nhận. 

Phong trào đấu tranh chính trị phát triển, lan nhanh cả trong 
hàng ngũ binh lính địch, làm cho chúng hoang mang dao động. 
Tinh thần binh sĩ sa sút nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra đào 
ngũ, bỏ trốn. Nắm bắt tình hình, ta đẩy mạnh công tác binh vận, 
tuyên truyền về thắng lợi to lớn và vững chắc của cách mạng, vạch 
trần thủ đoạn xảo quyệt mị dân của bọn tâm lý chiến, nêu cao 
chính nghĩa sáng ngời của cuộc kháng chiến chống xâm lược và 
tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh của Mỹ, cũng như trò độc 
lập giả hiệu của chính quyền bù nhìn tay sai. Nhiều lính Mỹ sau 
khi được giác ngộ, chống lệnh chỉ huy, đòi hồi hương. Nhiều binh 
sĩ ngụy đào, rã ngũ. Có những lính ngụy ra hàng và hướng theo 
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cách mạng. Bọn bình định có một số bỏ chạy về nhà. Từ đầu tháng 
01 đến tháng 7/1967 trên 300 lính địch đào, rã ngũ, trong đó có 25 
lính ra hàng. 

Ta còn làm tốt công tác vận động nhân dân vùng địch kiểm 
soát. Nhiều thanh niên giác ngộ, bất hợp tác với địch, chạy ra căn 
cứ tham gia cách mạng hoặc bí mật gia nhập các tổ chức cách 
mạng hoạt động ngay tại hậu cứ địch. 

Tỉnh ủy quan tâm đúng mức đến việc xây dựng thực lực cách 
mạng ở cơ sở. Lực lượng cơ sở bao gồm các cơ sở bí mật trong nội 
thị; các đội vũ trang công tác với nhiệm vụ xây dựng cơ sở ngay 
trong lòng địch, trong hàng ngũ địch. Các cơ sở bí mật bên trong 
được coi là hạt nhân nòng cốt để đẩy mạnh các hoạt động tấn công 
địch ở phía trước. Tỉnh ủy chỉ đạo thị xã, các khu dinh điền, khu 
trù mật của địch là địa bàn bắt buộc gây dựng cơ sở, là nhiệm vụ 
và giải pháp có tính chiến lược. Quán trịêt tư tưởng chỉ đạo này, 
trên địa bàn thị xã Kon Tum, Ban cán sự H5 đã tổ chức Hội nghị 
vào tháng 12/1966, đánh giá lại toàn bộ công tác xây dựng cơ sở 
phía trước, rà soát kỹ từng cơ sở, chuẩn bị đáp ứng tốt nhiệm vụ 
trong tình hình mới. Với số lượng 42 cơ sở và 19 người có cảm tình 
với cách mạng được đội công tác vũ trang xây dựng từ trước, nay 
được củng cố lại và nâng 19 cảm tình thành cơ sở mới, 61 cơ sở 
này là hạt nhân cho việc mở rộng thêm 50 cơ sở nữa, đáp ứng yêu 
cầu mới của cách mạng. 

H5 có trách nhiệm xây dựng một căn cứ lõm tại nội thị, làm 
nơi trực tiếp điều tra, bám các cơ sở trong toàn thị xã. Đây chính là 
nơi để các đồng chí lãnh đạo bám phong trào chỉ đạo tại chỗ, kịp 
thời. Căn cứ lõm được hình thành tại thị xã Kon Tum từ đó. Các 
căn cứ quan trọng, thị trấn, vùng Đăk Tô - Tân Cảnh, nhiều huyện 
trong tỉnh đều quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy, phát triển 
sâu rộng cơ sở mật trong lòng địch, mở rộng bàn đạp, nhanh 
chóng nắm bắt tình hình, bảo đảm thông tin nhanh, đầy đủ, bảo 
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đảm cơ sở là nơi bí mật an toàn tuyệt đối cho hoạt động của ta 
trong vùng địch kiểm soát. 

Đến giữa năm 1967, các địa bàn toàn tỉnh đều có cơ sở cách 
mạng hoạt động khá mạnh. Nhiều cơ sở trưởng thành, có người 
được kết nạp vào Đảng, vào đoàn. Trong thị xã, ta đã xây dựng 
được lõm căn cứ quan trọng là Trung Lương - vùng đất đa số 
nhân dân hướng theo cách mạng. Ban cán sự H5 đã hoạt động tại 
căn cứ lõm này. Số nhà 13b đường Cường Để (nay là đường Trần 
Bình Trọng) là trung tâm chỉ đạo nội thị của Ban cán sự H5. Nhờ 
đó ta nắm chắc hoạt động của địch trong thị xã và có khá đầy đủ 
thông tin trên địa bàn Tây Nguyên cũng như toàn miền Nam. 
Ban cán sự H5 dùng ngôi nhà là Quán giải khát Cao Nguyên trên 
đường Lê Thánh Tôn1 (trước đây là nơi bán sách báo) làm cơ sở 
mật và cũng là nơi liên lạc chính của các cơ sở nội thị. Quán Cao 
Nguyên ở vào vị trí trung tâm của thị xã, là nơi thường tập trung 
đông đảo binh lính sĩ quan ngụy, đồng thời cũng là nơi bám trụ, 
đi lại thường xuyên của các đồng chí Ban cán sự H5. Mọi diễn 
biến hoạt động của địch phát sinh tại trung tâm thị xã, ta đều 
nắm bắt được và đều có biện pháp đối phó kịp thời. 

Nhờ làm tốt việc chỉ đạo xây dựng cơ sở, nhờ hoạt động tích 
cực, bí mật, sáng tạo đầy mưu trí của nhiều cơ sở, ta đã chủ động 
đối phó với tình hình, vận động đông đảo đồng bào các dân tộc 
trong tỉnh dấy lên những phong trào đấu tranh rộng lớn. Công tác 
tình báo, nắm địch, chuẩn bị các trận đánh, các chiến dịch, lập kế 
hoạch tác chiến, nhiều khi dựa hẳn vào thông tin của hệ thống cơ 
sở này. Qua thông tin nhận được từ mạng lưới cơ sở, lực lượng vũ 
trang và an ninh của ta thọc sâu vào lòng địch, diệt trừ bọn ác ôn 
tay sai, như vụ đột nhập bí mật bắt tên Mai Sĩ Đào - một tên có 
nhiều nợ máu đối với nhân dân tại nhà riêng, giữa ban ngày ở 
_______________ 

1.  Nay là đường Trần Hưng Đạo.  
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Trung Tín một cách nhanh gọn. Hoặc như vụ diệt tên ác ôn khét 
tiếng tàn bạo Ngô My ở Phương Quý, làm cho địch bị bất ngờ, vô 
cùng khiếp sợ. Tại Đăk Tô, nhờ cơ sở tạo điều kiện, lực lượng an 
ninh của ta đột nhập bắt gọn hai tên mật báo viên của địch là A 
Rông và A We. Tại Đăk Glei, hoạt động của cơ sở khống chế được 
ấp trưởng Hân và A He là trung đội trưởng nghĩa quân địch, buộc 
hai người này hoạt động theo sự chỉ đạo của ta. 

Trong thời gian này, Tỉnh ủy rất quan tâm chỉ đạo nhiệm vụ 
xây dựng hậu phương. Các Hội nghị Tỉnh ủy đều xác định nhiệm 
vụ xây dựng hậu phương kháng chiến vững mạnh ngang hàng với 
công tác phía trước, khẳng định những nhiệm vụ cụ thể là “phải 
đẩy mạnh sản xuất, tăng cường công tác bố phòng, xây dựng làng 
chiến đấu...”. 

Ta đã khắc phục có hiệu quả những hậu quả do địch gây ra 
qua các cuộc càn quét, ném bom rải thảm, rải chất độc hóa học. 
Các mặt hoạt động ở các vùng căn cứ kháng chiến, hậu phương 
giữ được ổn định. Thế và lực của hậu phương không ngừng vững 
mạnh. Sản xuất ngày càng mở rộng, tăng cả diện tích, sản lượng, 
đáp ứng được phần lớn yêu cầu phục vụ tiền tuyến và bảo đảm 
cuộc sống cho đồng bào. Nhờ sự nỗ lực của toàn quân, toàn dân, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, phong trào hợp tác lao động, đoàn 
kết tương trợ phát triển lên bước mới làm động lực cho sản xuất 
phát triển. Phong trào trồng bông, trồng mía, trồng bôn chu1 và 
nhất là trồng sắn được khuyến khích mạnh. Diện tích và số lượng 
gốc sắn được giao khoán rất cụ thể cho từng lao động, coi như bắt 
buộc. Việc nuôi gia súc, gia cầm đều được chú ý phát triển. 

Các ngành nghề thủ công truyền thống được gìn giữ và phát 
triển tại vùng hậu phương kháng chiến, bảo đảm nhu cầu tiêu 
dùng tại chỗ. Nghề rèn, dệt, may mặc, chế biến lương thực, thực 

_______________ 

1. Cây chuối nước, củ có nhiều bột.  
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phẩm... sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ được tỉnh chú ý động 
viên sản xuất. Việc sản xuất vũ khí đơn giản tự tạo, sử dụng 
nguyên liệu từ bom đạn mìn hư hỏng của địch được nhiều nơi tiến 
hành rất hiệu quả. 

Các hoạt động phân phối lưu thông, thương nghiệp của ta 
cũng phát triển, mở rộng giao lưu ra nhiều vùng qua biên giới, 
xuống đồng bằng, kể cả giao lưu giữa vùng tạm chiếm với vùng 
căn cứ kháng chiến. Mặc dù bị ngăn cản, đồng bào đấu tranh buộc 
địch phải chấp nhận cho dân đi lại buôn bán, mua hàng hóa dân 
cần, bán hàng hóa dân sản xuất ra. Nhờ đó, các nhu yếu phẩm 
như gạo, muối, vải, dầu thắp, giấy... đáp ứng được phần lớn nhu 
cầu tối thiểu cần thiết cho dân; có dự trữ đáp ứng yêu cầu một 
phần cho bộ đội cán bộ và có dự phòng lâu dài cho kháng chiến. 

Việc chăm sóc sức khoẻ cho dân cũng được coi trọng. Đảng bộ 
đã động viên, khuyến khích nhân dân tổ chức phong trào sản xuất 
và sử dụng thuốc nam chữa bệnh, khai thác nguồn dược liệu tại 
chỗ, chế biến, điều trị cho dân, bồi dưỡng sức khoẻ cho cán bộ, 
chiến sĩ và đồng bào. Trong quá trình tìm tòi, cây sâm Ngọc Linh - 
loại sâm có hàm lượng dinh dưỡng rất cao đã được người dân 
dùng để phục hồi sức khỏe từ lâu đời - được đưa vào nghiên cứu, 
bảo quản, phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Trong hoàn cảnh chiến 
tranh ác liệt, cây sâm Ngọc Linh là loại dược liệu quý, cứu sống 
được nhiều người bệnh nặng. Đồng thời với việc tìm dược liệu tại 
chỗ để chữa bệnh, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, vệ sinh 
phòng bệnh nhất là bệnh sốt rét, bệnh phong, bệnh bướu cổ... 
trong những ngày kháng chiến gian nan cũng được quan tâm. 

Suốt thời gian này, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, của 
Khu V và Tỉnh ủy Kon Tum, lực lượng vũ trang ba thứ quân tấn 
công địch liên tục, đều khắp, vận dụng linh hoạt, sáng tạo 
phương châm đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng 
chiến lược, cả phía trước và hậu phương phía sau. Nhân dân các 
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dân tộc trong tỉnh lao động cần cù sáng tạo, không biết mệt mỏi, 
quyết tâm xây dựng hậu phương kháng chiến lâu dài, chi viện 
sức người, sức của vô cùng to lớn cho các tỉnh ven biển miền 
Trung, các tỉnh miền Bắc và cả nước. Tỉnh đã động viên được sức 
mạnh và trí tuệ của toàn thể quân dân các dân tộc, liên tục phấn 
đấu hy sinh, vượt qua biết bao khó khăn thử thách của chiến lược 
“chiến tranh cục bộ” do Mỹ trực tiếp gây ra, thu được những 
thắng lợi to lớn. Ta bẻ gãy được hai cuộc tấn công mùa khô với 
quy mô lớn của Mỹ - ngụy, giữ vững ổn định chính trị, phát triển 
phong trào toàn diện. Thế và lực trên địa bàn toàn tỉnh phát triển 
lớn mạnh, sẵn sàng chuyển sang thời kỳ phát triển mới của cách 
mạng, tiến tới giành thắng lợi to lớn hơn. 

II. CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG  
VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN (1968) 

Liên tiếp thất bại nặng nề, sau hai mùa khô, địch có phần co 
cụm và gấp rút điều chỉnh lực lượng trên toàn địa bàn. Chúng 
chia thành các khu vực chốt giữ gồm có: chi khu Kon Tum, chi 
khu Đăk Tô, chi khu Đăk Sút, yếu khu Tu Mơ Rông, yếu khu 
Trung Nghĩa, đặc khu 42. Đồng thời, địch tăng thêm một số đơn 
vị cơ động: Lữ đoàn dù số 101, Lữ đoàn không vận số 1, Lữ đoàn 
dù số 173, Sư đoàn 4 Mỹ, Tiểu đoàn 3 ngụy lưu động, Chiến 
đoàn dù số 1 ngụy và tiểu đoàn lính Hàn Quốc. Chúng bố trí lực 
lượng án ngữ thành những phòng tuyến dài từ phía tây tỉnh Kon 
Tum đến Plei Kần và chốt giữ nhiều vị trí trọng yếu, phối hợp 
cùng bọn tay sai tại chỗ vẫn tiếp tục càn quét, đánh phá ác liệt 
một số vùng trọng điểm như: vùng căn cứ ở Sa Thầy, ở Kon 
Plông, ở Đăk Tô. Chúng vẫn dùng chiến thuật hai gọng kìm “tìm 
và diệt” và “bình định”. Lực lượng địa phương càn quét, đánh 
phá ta rất ác liệt, ra sức thực hiện hai gọng kìm “tìm và diệt” và 
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“bình định”. Chúng đã xúc tát, giết chết và làm bị thương trên 
900 người, đốt phá và cướp của dân 18.363kg thóc, 2.846kg gạo, 
hơn 2,2 triệu bụi mì, 993 lon muối… Nhưng, những cuộc hành 
quân dài ngày của Mỹ nhằm tiêu diệt, đánh bật lực lượng của ta 
ra khỏi những bàn đạp này đều không thực hiện được. Ngược 
lại, chúng bị quân, dân ta đánh bại, tiêu hao, tiêu diệt trên 8.000 
tên, làm cho gọng kìm “tìm và diệt” của chúng bị thất bại nặng 
nề. Trong vùng căn cứ, vùng mới giải phóng, tuy địch có gây cho 
ta một số tổn thất về người và của, nhưng căn bản gọng kìm 
“bình định” của chúng đã bị bẻ gãy... 

Hội nghị Tỉnh ủy tháng 10/1967 đã nhận định: “Trong thời 
gian qua địch liên tiếp bị thất bại. Tất cả các mục tiêu của chúng 
đều bị bẻ gãy. Địch sa vào thế phòng ngự suy yếu toàn diện, 
trong thế bị bao vây chia cắt. Bộ máy ngụy quyền bên trên bị cô 
lập, ngụy quyền bên dưới bị rệu rã, chứng tỏ chúng đã bắt đầu 
không còn đủ sức cai trị quần chúng. Ta tuy tạm thời gặp một số 
khó khăn, nhưng sự trưởng thành của quân dân tỉnh đã tạo ra 
một cục diện mới, thời kỳ trực tiếp cách mạng đã bắt đầu”. Từ 
nhận định đó, Tỉnh ủy đề ra phương hướng nhiệm vụ của Đảng 
bộ, quân dân tỉnh trong Đông - Xuân 1967-1968 là: “Liên tục 
dùng ba mũi giáp công, tấn công địch toàn diện, mạnh mẽ, tiến 
hành rộng khắp ở nông thôn, quận lỵ, thị trấn, thị xã. Yêu cầu 
chính trong Đông - Xuân này là đánh phủ đầu, đập tan kế hoạch 
mùa khô thứ ba của địch, làm cho chúng thất bại hoàn toàn về 
mặt quân sự. Phát động cao trào quần chúng khởi nghĩa giành 
chính quyền toàn bộ ở nông thôn và thị xã, thị trấn”. Phương 
hướng và nỗ lực của quân dân toàn tỉnh làm theo hành động lúc 
này là: “Tổng động viên, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến 
thắng”1. Hội nghị Tỉnh ủy nêu bật quyết tâm cho toàn tỉnh là: 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh uỷ Kon Tum, tháng 10/1967. 
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“phải tập trung mọi sức lực của quân dân trong tỉnh, tiêu diệt 
thật nhiều sinh lực địch, giành chính quyền toàn tỉnh về tay nhân 
dân là vấn đề thực tế cấp bách”1. 

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy, những tháng cuối 
năm 1967, ta đẩy mạnh hoạt động trên mọi mặt, tích cực chuyển 
mạnh phong trào lên phía trước. 

Mùa Đông năm 1967, ta chủ động mở chiến dịch Đăk Tô, 
nhằm lôi quân chủ lực của địch ra để tiêu diệt, đồng thời đánh sâu 
vào thị xã, thị trấn, vùng phụ cận và đường giao thông. 

Chuẩn bị cho chiến địch Đăk Tô, cùng với Bộ Tư lệnh B3, Tỉnh 
ủy đã tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh 
làm đường giao thông, sửa cầu, đào hầm, vận chuyển vũ khí, 
chuyển lương thực, thuốc men phục vụ chiến dịch và tích cực 
chuẩn bị chu đáo thế trận chiến đấu. 

Hướng khu vực tiến công chủ yếu của chiến dịch ở tây nam 
Đăk Tô (phía nam sông Pô Kô và đường 18) từ Ngọc Bơ Biêng, 
Ngọc Kom Liệt đến phía nam điểm cao 875, do Trung đoàn 66, 
Trung đoàn 174, Trung đoàn 320 (Sư đoàn bộ binh 1) đảm 
nhiệm. Hướng và khu vực tiến công thứ yếu ở đông bắc Đăk 
Tô, gồm các điểm cao của dãy Ngọc Lan, Ngọc Sịa, điểm cao 
1323, 1030 và quận lỵ Đăk Tô do Trung đoàn 24, Sư đoàn 1 
(thiếu Tiểu đoàn 6), Tiểu đoàn bộ binh 304, 2 đại đội đặc công, 1 
đại đội cối, 1 đại đội công binh (thiếu) của tỉnh Kon Tum đảm 
nhiệm. Từ ngày 03 đến 22/11/1967, quân chủ lực Sư đoàn 1 của 
Mặt trận B3 và bộ đội, du kích tỉnh Kon Tum tiến công địch 
quyết liệt trên toàn chiến dịch, tiêu diệt địch tại các cứ điểm 
Ngọc Bờ Biêng, 1030, 1424, căn cứ quân sự quận lỵ Đăk Tô - Tân 
Cảnh, đường 14, đường 18. 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh uỷ Kon Tum, tháng 10/1967. 
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Lực lượng vũ trang Kon Tum còn thọc sâu đánh phá hậu 
phương địch. Đêm 13/11/1967, Tiểu đoàn 406 đặc công của tỉnh 
tiến công đánh quân ngụy ở đầu cầu Đăk Bla khu Nguyễn Huệ, 
tiêu diệt 200 tên, phá huỷ 22 xe quân sự, thu nhiều vũ khí đạn 
dược và quân trang, quân dụng. 

Trong khi quân ta chặn đánh quyết liệt các cánh quân Mỹ -
ngụy xung quanh căn cứ Đăk Tô - Tân Cảnh thì nhân dân các 
dân tộc địa phương cùng bộ đội và du kích đánh phá giao 
thông ở nhiều đoạn, cắt đứt đường tiếp viện của địch, tiêu diệt 
hai đoàn xe vận tải của địch ở phía đông nam Đăk Tô, phá sập 
hầu hết cầu cống, cô lập hoàn toàn đường bộ dẫn đến cứ điểm 
Đăk Tô - Tân Cảnh. 

Các cứ điểm khác của địch như sân bay Kon Tum, khu cố vấn 
Mỹ B12, thị trấn Tân Cảnh, Kon Stiêu, Kroong... đều bị ta tập kích 
đánh phá, tiêu diệt sinh lực địch. 

Liên tục trong suốt 20 ngày đêm chiến đấu đánh địch, cùng 
với lực lượng B3, ta đã loại Lữ đoàn dù số 173; Lữ đoàn 1 (Sư đoàn 
kị binh không vận 1); Lữ đoàn 1 (Sư đoàn bộ binh 4) của Mỹ; chiến 
đoàn dù của ngụy tê liệt, mất sức chiến đấu. 

Thắng lợi của chiến dịch Đăk Tô I mùa đông năm 1967 là một 
chiến công không chỉ của các lực lượng tỉnh Kon Tum, mà còn là 
của cả chiến trường Tây Nguyên. 

Đó là thắng lợi to lớn thể hiện tài nghệ thao lược của quân giải 
phóng ở tỉnh Kon Tum, đã giành quyền chủ động ngay từ đầu, 
kéo địch ra mà đánh, buộc địch đánh theo kế hoạch của ta. Hãng 
AFP ngày 19/11/1967 đưa tin: “Quân giải phóng đã hút vào trận ở 
đây 16.000 quân Mỹ và quân giải phóng đã đánh cho quân Mỹ 
thất bại nặng nề”1. Thắng lợi quan trọng này buộc địch quay trở 

_______________ 

1. Báo Nhân dân: “Chiến thắng Đăk Tô và nghệ thuật chỉ huy tài giỏi của 
quân giải phóng”, ngày 19/11/1967. 
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về thế phòng ngự chiến lược “quét và giữ”, đồng thời là chiến 
thắng tạo đà cho cách mạng tiến lên tổng phản công giành thắng 
lợi to lớn hơn. 

Tận dụng thời cơ do những thắng lợi qua hơn 2 năm đụng đầu 
với lục quân, không quân và hải quân Mỹ tạo ra, tháng 10/1967, Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở một cuộc tiến công lớn 
trên toàn chiến trường trong mùa Xuân 1968. Ngay sau đó, các 
chiến trường bắt tay vào chuẩn bị cho việc thực hiện quyết tâm này. 

Mục tiêu chiến lược của tổng công kích và tổng khởi nghĩa 
được Bộ Chính trị đề ra là: “nhằm tiêu diệt và làm tan rã tuyệt đại 
bộ phận quân ngụy, đánh đổ ngụy quyền các cấp, giành toàn bộ 
chính quyền về tay nhân dân; tiêu diệt một phần quan trọng sinh 
lực và phương tiện chiến tranh của Mỹ, làm cho quân Mỹ không 
thực hiện được các nhiệm vụ chính trị và quân sự của chúng ở 
Việt Nam”. “Trên cơ sở đó, đập tan ý chí xâm lược của Mỹ, buộc 
Mỹ phải chịu thua ở miền Nam, chấm dứt mọi hành động chiến 
tranh đối với miền Bắc, còn ta thì bảo vệ được miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa và đạt được những mục tiêu trước mắt của cách mạng miền 
Nam là độc lập, đấu tranh, hoà bình, trung lập, tiến tới thống nhất 
nước nhà”1. 

Quán triệt phương châm và mục tiêu chiến lược của Bộ Chính 
trị, Khu ủy V quyết định khẩn trương tăng cường về mọi mặt, 
chuẩn bị phương án tiến công và nổi dậy giành chính quyền, đặc 
biệt là phương thức giành chính quyền ở các thành phố và thị xã. 
Đối với các tỉnh Tây Nguyên, Khu ủy V chủ trương chủ yếu dùng 
đòn tiến công quân sự để giải phóng. 

Tháng 10/1967, Hội nghị liên tịch giữa các Tỉnh ủy Kon Tum, 
Gia Lai, Đăk Lăk với Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên 

_______________ 

1. Xem Một số văn kiện của Đảng về chống Mỹ, cứu nước (1965-1970), Sđd, 
t.II. 
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(B3) được khai mạc để thống nhất kế hoạch tổng công kích, tổng 
khởi nghĩa toàn bộ khu vực Tây Nguyên và thống nhất các giải 
pháp phối hợp hành động đồng bộ. 

Thực hiện tư tưởng chỉ đạo của cấp trên, những tháng cuối 
năm 1967, Tỉnh ủy Kon Tum tập trung chuẩn bị các điều kiện cho 
chiến dịch Xuân 1968. Trước hết, Tỉnh ủy tổ chức chỉnh huấn 
chính trị trong toàn Đảng, toàn quân tổng kết thắng lợi, xác định 
những tồn tại, sai sót, khuyết điểm cần khắc phục. Đó là vùng 
phía trước mở ra còn yếu, cơ sở và bàn đạp tuy có phát triển song 
vẫn còn ít so với lợi thế mở ra; công tác binh vận tiến bộ chậm; 
công tác xây dựng phía sau chưa ngang tầm, nhất là phong trào 
đoàn kết, hợp tác tương trợ sản xuất phát triển chậm, đời sống 
nhân dân còn nhiều khó khăn (có nơi như H67, số dân bị đói lên 
đến 570 người); xây dựng lực lượng du kích còn chưa đạt yêu cầu 
chiến đấu trong tình hình mới; các đoàn thể còn chưa mạnh; công 
tác phát triển Đảng vẫn còn yếu... Từ đó, Tỉnh chỉ đạo tập trung 
khắc phục những tồn tại thiếu sót từ cơ sở, từng chi bộ, từng đơn 
vị, trên cơ sở phát huy mạnh mẽ đều khắp những thành tích đạt 
được vừa qua, mà động viên phong trào, tăng thêm ý chí chiến 
đấu, nhất quán đường lối, phương châm; phương pháp cách 
mạng, đoàn kết nhất trí, thực hiện “bốn bám”: Đảng bám dân, dân 
bám đất, du kích, bộ đội bám địch, cấp trên bám cấp dưới. Phát 
động phong trào thi đua động viên mọi nỗ lực quyết tâm giành 
thắng lợi to lớn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu 
Thân năm 1968. 

Ngày 03/11/1967, Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị số 30/VP huy động 
cán bộ, nhân viên tập trung phục vụ tiền tuyến. Theo đó, Tỉnh 
ủy huy động tất cả cán bộ đảng viên, đoàn viên, công nhân viên 
các cơ quan chung quanh tỉnh, huyện đi phục vụ tiền tuyến một 
thời gian. Ngoài thời gian và địa điểm tập trung, cũng như chỉ 
tiêu quân số, cách thức tiến hành để đạt kết quả cao nhất, Chỉ 
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thị nêu rõ: Trước khi đi các đơn vị cần họp động viên tinh thần 
hăng hái đóng góp công sức cho cách mạng, làm việc với tinh 
thần quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ để quần chúng 
noi theo; có tinh thần đoàn kết tương trợ cao, giữ vững phẩm 
chất của người cán bộ cách mạng: ”Lúc này hơn lúc nào hết, 
tiếng còi xung kích đã thúc giục chúng ta sẵn sàng xả thân cứu 
nước, quyết tâm đánh bại kẻ thù, quyết giành cho được độc lập, 
tự do cho dân tộc...”. 

Nắm vững thời cơ, lực lượng của ta dồn về phía trước. 
Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là nhanh chóng củng cố, phát triển 
sâu rộng, đều khắp mạng lưới cơ sở bên trong vùng địch kiểm 
soát và đẩy mạnh hoạt động của các đội công tác vũ trang, thọc 
sâu vào hậu cứ địch tại các trung tâm thị xã, thị trấn, quận lỵ và 
các khu căn cứ để xây dựng thực lực cách mạng vững chắc sâu 
trong lòng địch. H5 là địa bàn quan trọng nhất thực thi nhiệm vụ 
này, cùng với Ban cán sự các huyện trong tỉnh và ban an ninh 
đảm trách. 

Theo tư tưởng chỉ đạo đó, cuối năm 1967 trở đi, các cơ sở mật 
hoạt động sôi nổi đều khắp và phát triển nhanh, với nhiều nhóm 
hoạt động riêng lẻ, nhỏ như: nội tuyến, tự vệ mật, binh vận, đấu 
tranh chính trị, cán bộ hợp pháp... Riêng địa bàn thị xã đã xây 
dựng 56 cơ sở nòng cốt (chưa kể quần chúng cảm tình cách mạng), 
trong đó có nhiều cơ sở mới được xây dựng và đi vào hoạt động 
mạnh mẽ, liên tục, có hiệu quả. 

Trước sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở, Ban cán sự H5 bố trí 
đồng chí Nguyễn Thế Vũ (lúc này là Phó Bí thư Ban cán sự H5) đi 
lại ăn ở nửa hợp pháp trong nội thị, trực tiếp kiểm tra tình hình 
hoạt động và gặp gỡ các cơ sở bàn bạc kế hoạch hành động, ứng 
phó trực diện với địch. 

Quán giải khát Cao Nguyên là nơi liên lạc của hệ thống mạng 
lưới cơ sở mật ở thị xã Kon Tum. Nơi đây luôn bảo đảm bí mật 
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cho các đồng chí lãnh đạo ra vào bám địa bàn hoạt động, chỉ đạo 
các cơ sở trong lòng địch. Đồng chí Nguyễn Thế Vũ phụ trách 
mạng lưới cơ sở. Nhờ bảo đảm bí mật, ngày 15/11/1967, đồng chí 
Nguyễn Thành Phương1 đã cùng với hai tự vệ mật, dùng lựu đạn 
diệt tên ác ôn khét tiếng Nguyễn Ngọc Triêm, Chi trưởng cảnh sát 
ngụy tại quận Kon Tum 

Đáp ứng tình hình ngày càng khẩn trương, Ban cán sự H5 
tiếp tục bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Bích Châu (tức Bùi Thị 
Luận) và em Trần Văn Hai vào thị xã. Đồng chí Châu giả làm 
chiêu đãi viên của quán Cao Nguyên hoạt động tích cực và móc 
nối xây dựng thêm một số cơ sở trong thanh niên, trong dân 
nghèo và tiểu thương. Quá trình hoạt động, các cơ sở này hoạt 
động tốt và giữ được bí mật, nắm được nhiều tình hình địch, 
cung cấp cho lãnh đạo. 

Đội công tác và lực lượng an ninh đã phối hợp chặt chẽ với 
mạng lưới cơ sở nội thị, hoạt động mạnh trong lòng địch như 
một tổ chức chặt chẽ theo yêu cầu của Đảng, nhờ đó Ban cán sự 
nhân dân đầu tiên được cấp trên cho phép thành lập tại thị xã 
Kon Tum vào ngày 12/10/1967 để đấu tranh trực diện có tổ chức 
hợp pháp với địch. Các cơ sở an ninh ở Phường Quý, ở chợ Kon 
Tum đã giúp an ninh thị xã làm tốt việc tán phát truyền đơn sâu 
vào nội thị. 

Tại các huyện Đăk Tô, Đăk Glei, Kon Plông, v.v, thời gian này, 
lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ với các đội công tác làm tốt 
việc tuyên truyền, vận động quần chúng, gặp gỡ, thuyết phục 
nhân sĩ trí thức, từng bước giác ngộ họ hưởng ứng và đi theo cách 
mạng, đánh Mỹ diệt ngụy đều khắp. 

Trên chiến trường toàn Miền, sau những thắng lợi qua hai 

_______________ 

1. Đồng chí Nguyễn Thành Phương đã được phong tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2012.  
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mùa khô, ta vẫn giữ và phát huy quyền chủ động, quân giải 
phóng đã tạo được thế đứng chân ở khắp các vùng ven và đô thị. 
Lực lượng vũ trang tập trung được gấp rút tăng cường. Hậu 
phương miền Bắc ngày càng lớn mạnh, thực sự là chỗ dựa vững 
chắc cho cách mạng miền Nam. Hệ thống đường chiến lược 
Trường Sơn được mở rộng và bảo đảm huyết mạch giao thông 
thông suốt cho hàng triệu xe hàng và vũ khí, bảo đảm hậu cần đầy 
đủ cho miền Nam thắng Mỹ, diệt ngụy, giành quyền làm chủ. 

Quân và dân tỉnh Kon Tum hăng hái chuẩn bị cho chiến dịch. 
Các lực lượng vũ trang vừa tiếp tục chiến đấu giữ thế chủ động 
tấn công địch, giữ và mở rộng cơ sở bàn đạp, vừa huấn luyện cách 
đánh mới thích hợp ở đường phố, thị xã. Bộ đội tỉnh và huyện 
cùng du kích liên tục đánh tiêu hao sinh lực địch xung quanh căn 
cứ Đăk Tô - Tân Cảnh, thị xã Kon Tum, tạo thế áp sát, vây áp đồn 
địch, giữ thế chiến trường, giữ hành lang, bàn đạp tấn công. 

Lực lượng của ta nhanh chóng chuyển mạnh hoạt động về 
phía trước, tập trung ở địa bàn thị xã, thị trấn và vùng ven đô thị, 
chuẩn bị cho cuộc tổng công kích và nổi dậy ở trung tâm thị xã. 
Tất cả các cơ sở bí mật hoạt động tích cực.  

Đồng chí Nguyễn Thế Vũ chỉ đạo sát sao phong trào nội thị. 
Các đồng chí Nguyễn Thành Phương, Dương Hữu Trợ, Nguyễn 
Thị Bích Châu, Nguyễn Thị Lan Hương tích cực hoạt động bí mật 
rải truyền đơn, đưa đón lực lượng đặc công vào nội thị nắm tình 
hình và vận chuyển vũ khí từ nhà ông Nguyễn Đức Bá ở Trung 
Tín về cất giấu ở nhà ông Dư Tư Tòng, nhà ông Bùi Vật (số nhà 
13b đường Cường Để) và nhà bà Kiều Thị Truy (sát vách nhà ông 
Bùi Vật), quán giải khát Cao Nguyên. 

Các cơ sở mật trong nội thị hoạt động khẩn trương, sôi động, 
tích cực, dốc toàn tâm, toàn lực cho nhiệm vụ đặc biệt quan trọng 
này. Ông Dư Tư Tòng không quản nguy hiểm hy sinh, dũng cảm 
sử dụng xe lam của gia đình chở chín khẩu súng AK, một khẩu 
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súng K54, một khẩu B40, 85kg thuốc nổ, nhiều lựu đạn và trái 
pháo chuyển vào nội thị xã, trước họng súng kiểm soát dày đặc, 
gắt gao của địch. Các gia đình là cơ sở mật trong thị xã lúc này đã 
trở thành kho chứa và cất giấu một khối lượng lớn vũ khí, đạn 
dược và quân trang, quân dụng, có cả trang phục của binh lính, sĩ 
quan ngụy để cải trang. Chùa Trùng Khánh do Đại đức Thích Giác 
Minh trụ trì có cảm tình với cách mạng, tự nguyện che giấu đồng 
chí Dương Hữu Trợ ẩn nấp trong chùa, cải trang cư trú hợp pháp. 
Quán giải khát Cao Nguyên trở thành trụ sở mật, là nơi bắt liên 
lạc, thu thập tin tức, an toàn và nhanh chóng cung cấp cho toàn bộ 
mạng lưới cơ sở nội thị. Ở vùng ven thị xã, các cơ sở của ta cũng 
đẩy mạnh hoạt động. Các cơ sở bàn đạp tương đối mạnh ở Trung 
Tín, Phương Quý, ngoài việc vận động nhân dân đóng góp lương 
thực, thực phẩm cho cách mạng, còn làm nhiệm vụ đưa đón cán 
bộ cách mạng và vận chuyển vũ khí vào nội thị, bất chấp bọn mật 
thám ngày đêm rình rập, nhòm ngó. Các cơ sở trên toàn thị xã, thị 
trấn, huyện lỵ, khu căn cứ chuẩn bị tốt hầm bí mật, địa điểm tập 
kết, che giấu bộ đội, cán bộ, may cờ, làm khẩu hiệu; chuẩn bị áo 
quần cải trang, lương khô, thuốc bệnh, đồ dùng y tế, để trang bị 
cho lực lượng lớn đánh địch ở thị xã và các căn cứ trọng yếu của 
chúng. Riêng các cơ sở ở thị xã đã chuẩn bị 800 bộ áo quần lính 
ngụy để bộ đội đặc công tỉnh cải trang. Nhiều cơ sở tự đi mua áo 
quần lính ngụy, như bà Nguyễn Thị Khảm đóng góp 30 bộ. Các 
đồng chí Trần Thanh Dân, Bí thư Ban cán sự H5, Nguyễn Thế Vũ, 
Phó Bí thư Ban cán sự H5 đã thường xuyên đến với các cơ sở kiểm 
tra nắm bắt tình hình tại chỗ và chỉ đạo việc chuẩn bị trong nội thị. 

Lực lượng an ninh, được giao nhiệm vụ đi trước một bước, 
trinh sát tình hình, chuẩn bị cơ sở, lập hồ sơ nắm đối tượng, phân 
loại, xúc tiến kế hoạch làm trong sạch địa bàn, dồn sức chuẩn bị 
cho tổng tấn công và nổi dậy. 

Vùng căn cứ hậu phương kháng chiến cũng chuyển mạnh 
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trọng tâm hoạt động phục vụ phía trước, hướng về các trung tâm 
thị xã, thị trấn. Đồng bào các dân tộc tuy đời sống còn khó khăn, 
thiếu thốn vẫn thực hành tiết kiệm, đóng góp sức người, sức của 
nhất là đóng góp lương thực, thực phẩm để nuôi quân, chuẩn bị 
mọi mặt cho chiến dịch. Với khẩu hiệu: “Tất cả cho tiền tuyến, tất 
cả để chiến thắng”, quân và dân tỉnh Kon Tum ngày đêm bí mật 
khẩn trương đắp đường, làm cầu cống, thồ gùi vận chuyển hàng 
nghìn tấn vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm trong vùng 
giải phóng ra phía trước, với khí thế hào hùng sôi nổi, phấn khởi 
tin tưởng hơn bao giờ hết. Lúc này tại vùng hậu cứ có 330 thanh 
niên tình nguyện gia nhập bộ đội, 250 thanh niên vào thanh niên 
xung phong, hàng nghìn dân công lên đường tự nguyện phục vụ 
tiền tuyến. Đồng bào vùng căn cứ kháng chiến còn đóng góp trên 
10 vạn ngày công cho chiến dịch, tích cực nhất là các huyện Kon 
Plông, Đăk Tô. 

Những ngày đầu năm 1968, Bộ Tư lệnh B3 tổ chức một đợt 
hoạt động quân sự trên khắp chiến trường; phối hợp các lực lượng 
của ba thứ quân nhằm giữ chân, nhử kéo quân chủ lực của địch 
dồn lên Tây Nguyên; cổ động tập dượt và rèn luyện cho quần 
chúng cùng bộ đội chuẩn bị thế trận và làm tốt việc dọn đường 
cho tổng tiến công; nghi binh, đánh lạc hướng địch, bảo đảm bí 
mật tuyệt đối cho mục tiêu kế hoạch đã định sẵn. 

Tại tỉnh Kon Tum, lực lượng vũ trang địa phương cùng Trung 
đoàn chủ lực 24 đứng chân trên địa bàn đánh một số trận tập kích, 
phục kích trên tuyến giao thông dọc đường 14, diệt 419 tên, phá 
huỷ 30 máy bay, 17 xe quân sự. Nổi bật là trận đánh của Tiểu đoàn 
đặc công 406 của tỉnh, tập kích vào sân bay Kon Tum đêm 
10/01/1968, diệt 250 lính Mỹ, phá huỷ 30 máy bay và 104 xe quân sự. 
Gắn với các hoạt động đánh địch khắp nơi, lực lượng vũ trang tỉnh 
nhà đã nhanh chóng áp sát vào vùng ven thị xã và các thị trấn đợi 
lệnh mở màn chiến dịch. 
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Những ngày giáp Tết Mậu Thân năm 1968, khí thế tổng tiến 
công và nổi dậy bừng bừng khắp nơi. Nhà nhà, người người 
phấn chấn. Rừng núi Tây Nguyên rung chuyển. Ta tổ chức cho 
bộ đội và lực lượng tham chiến ăn Tết trước chiều 29/01/1968. 
Sau đó, các lực lượng cán bộ, đảng viên, đội công tác, biệt động, 
tự vệ mật cùng Tiểu đoàn đặc công 406 và Tiểu đoàn bộ binh 
304 của tỉnh bí mật hành quân vào các vị trí tập kết trong thị xã, 
chiếm lĩnh các trận địa. Riêng Tiểu đoàn 406 đặc công cải trang 
thành lính ngụy tiến sâu vào nội thị. Tất cả các lực lượng đều 
sẵn sàng đợi lệnh tấn công theo đúng giờ G được quy định 
thống nhất toàn mặt trận. 

Đúng kế hoạch dự định, đêm 29 rạng sáng 30/01/1968 (tức là 
rạng sáng mồng 1 Tết Mậu Thân), giờ G đã đến, cùng với toàn 
miền Nam, quân dân tỉnh Kon Tum nổ súng mở màn chiến dịch, 
tấn công đồng loạt 23 mục tiêu quan trọng của địch tại hai vùng 
trọng điểm của thị xã Kon Tum và Đăk Tô - Tân Cảnh. 

Thực hiện quyết tâm chiến lược của Trung ương và cấp trên, 
Bộ chỉ huy chung trên địa bàn tỉnh chỉ đạo cuộc tổng tiến công và 
nổi dậy đã được lập ra từ cuối năm 1967, do đồng chí Vương Tuấn 
Kiệt (Phú), Phó Tham mưu trưởng B3 làm Tư lệnh; đồng chí 
Phùng Bá Thường, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 24 bộ đội chủ 
lực làm Phó Tư lệnh; đồng chí Bùi Anh (Nguyễn Văn Tiềm), Bí thư 
Tỉnh ủy Kon Tum làm Chính uỷ; đồng chí Nguyễn Phùng (Tập), 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, Chính trị viên Tỉnh đội làm Phó 
Chính uỷ; đồng chí Lê Tấn Thuận (Nhất), Phó Chính trị viên Tỉnh 
đội Kon Tum làm Phó Tư lệnh cánh quân phía đông. 

Dưới sự điều hành chỉ huy trực tiếp của Bộ chỉ huy thống 
nhất, các lực lượng vũ trang đồng loạt tấn công vào các vị trí theo 
kế hoạch, có sự phân công chu đáo, chặt chẽ cho từng cánh quân, 
làm cho địch bất ngờ không kịp trở tay, ta đã nhanh chóng giành 
thắng lợi. 
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Tại căn cứ Đăk Tô - Tân Cảnh, lực lượng vũ trang địa phương 

và Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 174 chủ lực, tấn công mạnh mẽ 
vào hậu cứ địch, đánh chiếm và làm chủ hoàn toàn thị trấn Đăk Tô - 
Tân Cảnh, tiêu diệt đồn cảnh sát, đánh phá khu dồn Đăk Prong, 
gồm cơ quan tổng xã của địch; đánh phá một số khu dồn khác; 
pháo kích uy hiếp quận lỵ Đăk Tô và các bốt gác lẻ xung quanh, 
làm tê liệt hoàn toàn khả năng phản kích của địch. 

Hướng trọng điểm thị xã Kon Tum được chia ra bốn mũi tấn 
công, đánh vào các mục tiêu đã quy định. Tiểu đoàn đặc công 406 
của tỉnh đánh vào Toà hành chính, Ty cảnh sát và tiểu khu Kon 
Tum. Tiểu đoàn bộ binh 304 của tỉnh, đánh chiếm khu vực sân bay 
Kon Tum. Bộ đội thị xã đánh chiếm khu cư xá sĩ quan địch. Ngoại 
trừ biệt khu 24 của địch chưa kịp tấn công, cầu Đăk Bla không phá 
được, còn tất cả các mục tiêu đều bị lực lượng vũ trang ta đồng 
loạt tấn công. Sau 30 phút chiến đấu, quân ta đánh chiếm và làm 
chủ hai phần ba thị xã, trong đó có các khu vực quan trọng là Toà 
hành chính ngụy, Ty cảnh sát ngụy, tiểu khu Kon Tum và sân bay 
Kon Tum. 

Sau một loạt trận đánh, đột kích táo bạo, bất ngờ, quân ta đã 
tiêu diệt 1.800 tên địch, phá huỷ 250 xe quân sự, 26 máy bay, phá 
nhiều kho tàng, đạn dược. 

Song do quân ta chưa đánh chiếm được biệt khu 24, nên địch 
dựa vào biệt khu này và lực lượng biệt kích phía nam thị xã để phản 
kích lại dữ dội, quyết liệt, gây cho ta nhiều thương vong tổn thất. 

Trên hướng phối hợp tại H16 và các vùng phụ cận, bộ đội 
cùng du kích đánh mạnh buộc địch phải rút chạy bỏ đồn Kon 
Tum, Kon Rốc ở Ngọc Réo, giải phóng toàn bộ xã Đăk Cấm, Đăk 
Blà. Lợi dụng địa thế địa hình tấn công địch, ta bao vây đồn 
Kleng, ép địch từ hướng tây, mở rộng vùng đông, tây thị xã trên 
trục đường Kroong - Kon Tum và Kon Tum - Kon Praih, giải 
phóng bảy ấp chiến lược ở vùng này. 
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Suốt thời gian quân dân ta tấn công vào thị xã và các vùng 
trọng điểm, các cơ sở mật đã cùng nhân dân tiếp tế lương thực, 
thực phẩm, tải thương, chăm sóc thương binh, hỗ trợ cho bộ 
đội truy kích địch. Bên trong thị xã, các cơ sở mật cùng đông 
đảo quần chúng xuống đường đấu tranh chính trị, bao vây làm 
tan rã và tê liệt hoàn toàn bộ máy ngụy quyền các cấp từ trung 
tâm tỉnh lỵ đến quận, huyện, xã, phường. Tại trung tâm thị xã 
Kon Tum, có một số địa điểm ta trụ bám đánh địch suốt hai, ba 
ngày đêm.  

Sau một thời gian choáng váng vì đòn tấn công hiểm hóc, sấm 
sét của quân và dân ta, địch củng cố lại lực lượng và tổ chức phản 
kích ta khá mạnh. Được tăng viện cấp tốc, địch dùng máy bay 
ném bom vào các vị trí đóng quân của ta trong thị xã, dùng lực 
lượng tổng hợp nhiều thành phần phản công quyết liệt hòng 
giành lại những gì đã mất. 

Mặc dù chênh lệch khá lớn về lực lượng, lại thêm phần hao 
tổn trong những ngày đầu, nhưng các chiến sĩ Tiểu đoàn đặc công 
406 và 304 của tỉnh vẫn dũng cảm chiến đấu với địch. 

Cuộc chiến đấu không cân sức về quân số và phương tiện 
chiến tranh giữa ta và địch diễn ra trong lòng thị xã vô cùng ác 
liệt. Dựa vào từng căn nhà góc phố, lòng lề đường ở nội thị xã, sự 
đùm bọc, che chở, chăm lo hỗ trợ của quần chúng nhân dân, cán 
bộ, đảng viên, sĩ quan và bộ đội, du kích của ta vừa chặn đánh 
tiêu hao sinh lực địch, vừa rút dần ra vùng tự do. 

Nổi lên trong cuộc chiến đấu, có nhiều tấm gương kiên 
trung bất khuất anh dũng tuyệt vời. Đồng chí A Xâu (chiến sĩ 
Tiểu đoàn 406 đặc công của tỉnh) một mình trụ bám tại khu vực 
chợ thị xã chiến đấu oanh liệt hai ngày ba đêm liền, bị thương 
nhiều lần, đồng chí tự băng bó, thay súng, xông pha giữa hang 
ổ giặc, đánh tan 16 đợt phản kích của địch và diệt nhiều tên 
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địch1. Dũng sĩ A Thang, mới 16 tuổi đời, chiến đấu với địch trên 
từng tầng gác cho đến viên đạn cuối cùng và mở được vòng vây 
về với đồng đội. Em Trần Văn Hai, người chiến sĩ liên lạc hoạt 
động trong cơ sở nội thị, trước Tết Mậu Thân, trong lúc đang 
làm nhiệm vụ diệt ác ôn thì không may bị địch bắt, chúng tra 
tấn rất dã man, em vẫn kiên trung không một lời khai báo. Lợi 
dụng lúc địch sơ hở, em cướp lựu đạn (lựu đạn địch thu được 
của em khi đang làm nhiệm vụ) diệt 2 tên cảnh sát ngay tại 
phòng thẩm vấn và anh dũng hy sinh. Nhiều gương sáng, trẻ, 
già, trai, gái hăng hái tham gia chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu... tạo nên sức mạnh tổng hợp như vũ bão trong những ngày 
đầu đợt tấn công và nổi dậy.  

Trong đợt đầu của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu 
Thân năm 1968, quân và dân trong tỉnh đã đánh chiếm hầu hết các 
mục tiêu tại các hướng trọng điểm theo dự kiến định sẵn. Từ ngày 
29/01/1968 đến 07/02/1968, trên toàn chiến dịch, ta diệt và loại khỏi 
vòng chiến hơn 1.500 tên địch (trong đó có 650 lính Mỹ), phá huỷ 
và đánh hỏng 253 xe quân sự (trong đó có 67 xe tăng và xe bọc 
thép), bắn rơi và phá huỷ 37 máy bay, đánh phá năm kho xăng 
dầu, ba kho đạn và nhiều nhà lính, công sở Mỹ - ngụy. Quần 
chúng phối hợp vùng lên khởi nghĩa phá thế kìm kẹp của địch, 
giải phóng hầu hết dân cư ở các vùng trọng điểm, ven thị xã, quận 
lỵ và dọc tuyến giao thông quan trọng đường 14, làm tê liệt toàn 
bộ bộ máy ngụy quyền từ tỉnh đến làng xã. Một số đơn vị nghĩa 
quân của địch nổi dậy hỗ trợ nhân dân phá ấp, đồn bốt rồi bỏ 
hàng ngũ địch, nộp vũ khí về với cách mạng. 

Thắng lợi giành được trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
Tết Mậu Thân là to lớn và toàn diện, làm rung chuyển toàn bộ 

_______________ 

1. Đồng chí A Xâu sau này được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân. 
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chiến trường miền Nam, Đông Dương và cả nước Mỹ. Ta đã tạo 
thế đánh bất ngờ táo bạo, phát triển cuộc chiến tranh vào sâu 
trong lòng địch, tận sào huyệt của chúng, buộc địch phải đối phó 
bị động, bất ngờ và lúng túng, chịu thất bại cay đắng. Thắng lợi 
trên toàn chiến trường miền Nam buộc đế quốc Mỹ phải đơn 
phương tuyên bố xuống thang chiến tranh, từng bước thực hiện 
“phi Mỹ hóa chiến tranh”. Quân Mỹ từ bỏ biện pháp chiến lược 
“tìm và diệt”, chuyển sang thực hiện chiến lược “quét và giữ”. 

Sau khi hoàn hồn, địch tập trung được lực lượng và phản công 
chiếm lại thị xã, điên cuồng tàn sát dã man nhân dân để trả thù. 
Chúng dùng xe nghiền xác chiến sĩ ta bị hy sinh chưa kịp chôn cất, 
lấy xác các đồng chí bêu ở chợ hòng lung lạc tinh thần của quần 
chúng. Địch điên cuồng vây ráp, truy tróc cơ sở mật của ta làm 
cho một số người nhụt chí, có người không chịu nổi đòn tra tấn 
phủ đầu độc ác của địch, khai báo những bí mật của ta cho địch. 
Từ đó địch lần lượt khám phá đường dây cơ sở mật của ta. Chúng 
truy bắt rất nhiều người, trong đó có 24 cơ sở nòng cốt lọt vào bàn 
tay khủng bố của địch. Một số đồng chí biệt động như Dương 
Hữu Trợ, Nguyễn Thị Bích Châu; các gia đình cơ sở như: bà 
Nguyễn Thị Khảm, ông Dư Tư Tòng, ông Nguyễn Đức Bá, ông 
Bùi Vật, anh Bùi Diêu, chị Bùi Thị Tưởng, ông Nguyễn Đức 
Phương, bà Kiều Thị Truy, ông Huỳnh Trọng Sửu, ông Phạm 
Bồng, ông Bùi Thanh Châu, v.v. đều bị địch bắt. 

Lúc này địch nhanh chóng phản kích, đánh phá quyết liệt 
phong trào cách mạng thị xã, với một loạt biện pháp trấn áp tàn 
bạo. Chúng nhanh chóng tăng viện lính, kể cả lính Mỹ, ra sức ổn 
định tình hình thị xã, thị trấn, quận lỵ, củng cố ngụy quyền, ngụy 
quân, đẩy mạnh càn quét, dồn dân, lập ấp chiến lược. 

Địch mở những cuộc oanh tạc, ném bom, phi pháo, xúc tát 
dân, bắt bớ kìm kẹp, tra tấn dã man, đi đôi với thủ đoạn lừa bịp 
bằng cứu trợ, chiêu hồi tâm lý chiến... Địch vây ráp đêm ngày, 
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khủng bố liên miên, tạo nên không khí sợ hãi hoang mang, gây 
cho ta những khó khăn thử thách mới. 

Bất chấp khó khăn gian khổ hy sinh, quân ta quyết giữ vững ý 
chí chiến đấu, bảo vệ cơ sở, chôn cất tài liệu, vũ khí, củng cố cơ sở 
còn lại, thành lập chi đoàn thanh niên nhân dân cách mạng ngay 
trong nhà tù để hoạt động. 

Đêm 13 rạng sáng 14/02/1968, ta tiếp tục tấn công đợt hai vào 
các căn cứ quân sự địch; pháo kích mạnh vào căn cứ pháo binh 
ngụy ở Kon Tum, bao vây căn cứ Kleng, tiến công tiêu diệt một 
tiểu đoàn bảo an ở  Trung Nghĩa, Kon Xâm Lũ. Ta chặn đánh các 
cuộc phản kích của địch trên đường 14, diệt nhiều sinh lực, bắn rơi 
nhiều máy bay, phá thêm nhiều ấp chiến lược, giải phóng đồng 
bào bị địch ép vào khu dồn dân. 

Ngày 03/3/1968, ta mở đợt ba của chiến dịch, tiếp tục tấn công 
vào các căn cứ quân sự Mỹ - ngụy, tập trung đánh phá giao thông 
trên các đường chiến lược như đường 14, 5, 18 bằng nhiều trận 
phục kích lớn. Vùng giải phóng được củng cố vững chắc và mở 
rộng ở một số nơi. Tổ nữ du kích Y Lai phục kích tiêu diệt bốn xe 
quân sự Mỹ trên đường 14. Quân ta đánh mạnh, các con đường 
chiến lược ở tỉnh Kon Tum trở thành những con đường nhuộm 
máu và mồ chôn quân Mỹ - ngụy. Các cứ điểm Kon Praih, 
Chưgrết đều bị lực lượng vũ trang ta thường xuyên tập kích. Ở 
nhiều vùng khác trong tỉnh, địch bị ta liên tục tấn công, nhất là 
quanh các cứ điểm Đăk Tô, Đăk Pét, Măng Đen làm cho sinh lực 
địch bị tiêu hao nặng, một số ấp bị phá, giải phóng thêm nhiều 
vùng nông thôn, quần chúng phấn khởi, phong trào nông thôn 
phát triển hơn trước. 

Tổng hợp kết quả đánh địch đến tháng 5/1968 tại chiến trường 
Kon Tum, ta đã tiêu diệt 3.460 tên (trong đó có 1.594 lính Mỹ), phá 
huỷ 110 xe quân sự, 35 máy bay.  
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Bất chấp hành động trả đũa, khủng bố điên cuồng của địch, 
phong trào quần chúng đứng lên diệt ác, phá kìm, mở cơ sở, giành 
dân, binh vận phát triển với khí thế mạnh mẽ, sâu rộng, đều khắp. 
Tại Võ Lâm hàng trăm người dân sáp vào đấu tranh trực diện với 
địch, chống dồn dân thắng lợi. Hàng nghìn người dân Trung Tín, 
Phương Quý tổ chức mít tinh phản đối hành động khủng bố của 
địch ngay trong vùng địch kiểm soát. Đồng bào dọc đường 5 nổi 
dậy trừng trị bọn dân vệ, bọn ác ôn ngoan cố. Trong ba tháng 
Đông Xuân ta phá rã 100 ấp chiến lược và dinh điền, giải phóng 3 
vạn dân giành quyền làm chủ. Thế và lực cách mạng phát triển 
đều khắp với chất lượng mới. 

Trên chiến trường tỉnh Kon Tum cũng như trên chiến trường 
miền Nam, sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 
1968, kế hoạch “tìm và diệt” và “bình định” của địch bị thất bại 
nặng nề. Từ giữa năm 1968 trở đi, chúng phải chuyển sang “quét 
và giữ” nhằm thực hiện những âm mưu trong thế thụt lùi với các 
biện pháp chính: 

+ Tăng cường phòng thủ thị xã, quận lỵ, hậu cứ, ra sức giữ 
giao thông đường 14, đề phòng ngăn chặn sự tấn công của ta bằng 
cách đưa quân cơ động Mỹ ra chốt lập vành đai vòng ngoài ở phía 
tây thị xã để che chở bảo vệ cho quân ngụy phòng thủ bên trong.  

+ Tấn công, càn quét, đánh phá vùng ven, vùng giáp ranh căn 
cứ của huyện H16, H67 nhằm chốt lại một số điểm ở phía tây trên 
trục Kroong, ở Kon Xâm Lũ, Kon Rốc. 

+ Dùng bọn biệt kích thọc sâu đánh phá căn cứ ta ở huyện 
H29, H67, H16, H40. 

+ Dùng phi pháo ra sức đánh phá hành lang ta, nhất là hành 
lang Tây - Đông; dùng chất độc hóa học phá hoại nhiều nơi 
trong tỉnh. 

+ Ra sức củng cố bộ máy kèm cơ sở, ráo riết tiến hành âm mưu 
“bình định cấp tốc” để kẹp chân vùng chúng kiểm soát; ngăn chặn, 
phát hiện hoạt động của cơ sở và sự thâm nhập của ta. 
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+ Tích cực thực hiện âm mưu do thám gián điệp, chiến tranh 
tâm lý, từng bước chuyển tổ chức (nhất là ở cơ sở) vào hoạt động 
ngầm hòng chống phá lâu dài và ra sức kìm kẹp chặt quần chúng. 

Để tiếp tục tấn công địch, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng họp 
tháng 5/1968, nêu cao quyết tâm, xác định nhiệm vụ và đề ra các 
yêu cầu liên tục tấn công tiêu diệt địch, cụ thể là: 

+ Tiêu diệt và làm tan rã phần lớn quân ngụy; đánh đổ ngụy 
quyền tỉnh, quận; quét sạch ngụy quyền tổng, xã, giành toàn bộ 
chính quyền về tay nhân dân. 

+ Đẩy mạnh đánh phá các cơ sở vật chất, phương tiện chiến 
tranh của địch (sân bay, cơ giới, kho tàng, giao thông), tiêu diệt 
một bộ phận quan trọng sinh lực quân Mỹ. 

+ Mau chóng phát triển thực lực chính trị, vũ trang của ta; 
củng cố mở rộng cơ sở và bàn đạp thị xã, thị trấn và các vùng phụ 
cận; giành và làm chủ từng phần, tiến lên làm chủ và dứt điểm thị 
xã, thị trấn. 

+ Giải phóng toàn bộ nông thôn còn lại, nhất là vùng phụ cận thị 
xã, dọc đường giao thông chiến lược. Hình thành thế liên hoàn rộng 
lớn, nhanh chóng xây dựng vùng mới mở ra. Đẩy mạnh xây dựng 
vùng căn cứ về mọi mặt, không ngừng tăng sức người, sức của để 
tổng công kích, tổng khởi nghĩa giành thắng lợi1. 

Tiếp theo, ngày 10/7/1968, Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 17/VP về khẩn 
trương đẩy mạnh công tác huy động nhân lực phục vụ phương 
hướng, phục vụ X22. Chỉ thị yêu cầu: “Các cấp, các ngành các đoàn 
thể quán triệt đầy đủ ý nghĩa yêu cầu đợt huy động nhân lực này 
và quan tâm ra sức thực hiện một cách khẩn trương với các biện 
pháp trên cơ sở tinh thần phục vụ phương hướng, mục tiêu chiến 
lược mà phát động tư tưởng, tích cực động viên chính trị, giải 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh uỷ Kon Tum tháng 5/1968
2. X2: Ký hiệu của đợt hoạt động Thu 1968.
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quyết các tư tưởng ngại ác liệt, hy sinh..., phát huy lòng yêu nước, 
nhiệt tình cách mạng mà nâng cao giác ngộ nghĩa vụ trách nhiệm, 
xây dựng lập trường phục vụ cách mạng...”. Chỉ thị nêu rõ các 
biện pháp, cách thức nhằm huy động nhân lực đạt hiệu quả cao: 
dùng các hình thức, các tổ chức đoàn thể động viên tuyên truyền 
giáo dục thích hợp...; dùng những người tốt, gia đình quen biết, có 
nhiều thành tích để làm gương khích lệ mọi người; thực hiện tốt 
chính sách đối với các gia đình thương binh tử sĩ, chính sách đối 
với các nhân công, bảo đảm quyền lợi cần thiết về tinh thần và vật 
chất đối với những người tham gia dân công hoả tuyến... 

Nhằm tăng cường và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, 
ngày 25/9/1968, Tỉnh ủy ra Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ 
Đảng. Theo đó, giao cho Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy phối hợp với 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung về đường lối, nguyên tắc, 
phương châm xây dựng và bảo vệ Đảng, giúp cấp uỷ trong việc 
triển khai học tập, quán triệt, đồng thời phát hiện những sai phạm 
về đường lối, nguyên tắc, phương châm xây dựng và bảo vệ Đảng; 
phát hiện các đối tượng có vấn đề chính trị hoặc liên quan. 

Thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hè - Thu năm 1968, ta 
tiếp tục tấn công địch. Bộ đội B3 liên tục đánh địch ở hướng tây 
đường 14, vây đánh cụm cứ điểm Đăk Pét, điểm cao 824 ở Plei 
Kần (nay là thị trấn Ngọc Hồi). Bộ đội chủ lực tỉnh pháo kích thị 
xã, đánh giao thông ở đường 14, trục Kroong, đánh địch nống lấn 
ra đường 5. Đặc biệt, ta đánh gẫy cuộc càn quét “Quang Trung II” 
của địch vào căn cứ H16. Lực lượng các huyện có vươn lên, hoạt 
động đều hơn. Bộ đội và du kích H80 thường xuyên đánh vào 
quận lỵ Đăk Tô. Lực lượng H29 đánh vào các ấp quanh Măng 
Đen, Măng Bút. Du kích H16, H67, H29 liên tục vây bám bọn biệt 
kích thám báo thọc sâu vào căn cứ ta. 

Đến hết tháng 9/1968, cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa kết 
thúc trên toàn Miền. Mặc dù nỗ lực rất lớn, quyết tâm rất cao 
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nhưng tiến công quân sự của ta diễn ra yếu, chủ yếu ở khu vực 
từng núi và vùng giáp ranh biên giới Campuchia. Phong trào quần 
chúng nổi dậy ở vùng ven đô, vùng nông thôn đồng bằng gặp 
nhiều khó khăn, thử thách. Từ tháng 10/1968, địch mở những cuộc 
phản kích quy mô lớn hòng đánh bật chủ lực ta ra khỏi toàn bộ các 
khu vùng ven, vùng nông thôn đồng bằng, vùng hành lang và các 
căn cứ kháng chiến miền núi. Từ đây cách mạng miền Nam lâm 
vào một thời kỳ đầy khó khăn, thử thách. 

Dù vậy, qua chiến đấu, sự trưởng thành của quân và dân Kon 
Tum đã tiến lên một bước về lượng và chất. Khả năng và trình độ, 
kỹ chiến thuật tác chiến được nâng cao. Sự phối hợp giữa ba thứ 
quân có nhiều tiến bộ rõ rệt, phối hợp đồng bộ và chặt chẽ. Lực 
lượng chính trị, phong trào quần chúng, công tác binh vận đều có 
bước trưởng thành, phát triển nhanh. Công tác xây dựng Đảng 
cũng có nhiều bước tiến mới tiến bộ hơn.  

Để tiếp tục lãnh đạo phong trào, đưa cách mạng tiến lên, từ 
ngày 08 đến 15/11/1968, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III 
họp tại xã Đoàn, H30 (nay là phần phía đông của huyện Đăk Glei), 
với 72 đại biểu tham dự, thay mặt cho 2.000 đảng viên trong toàn 
tỉnh. Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
khoá III (gồm 19 đồng chí chính thức và 4 đồng chí dự khuyết). 
Đồng chí Phan Phụ (tức Phan Quyết) được bầu giữ chức Bí thư 
Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban An ninh, đồng chí Nguyễn Phùng 
(Nguyễn Tập) và đồng chí Phan Vững (Rex) được bầu giữ chức 
Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

Đại hội đã tổng kết thành tích to lớn của quân, dân trong tỉnh 
trong thời kỳ chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ. Cuộc 
tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 được đánh giá 
sâu sắc nhất. Đại hội nhận định: “Từ đầu Xuân 1968 đến nay, cùng 
với toàn khu, toàn miền, Đảng bộ và quân dân ta đã thu nhiều 
thắng lợi, to lớn góp phần đánh bại hoàn toàn âm mưu “tìm và 



CHƯƠNG VI: PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP...  371  

diệt” và “bình định” trong đợt đầu tấn công và nổi dậy, buộc địch 
bị động chuyển sang chiến lược “quét và giữ “ (vào tháng 3/1968), 
nhưng cũng bị ta tiếp tục đánh bại ngay tại trận đầu, làm cho thế 
phòng ngự có chiều sâu của địch tiếp tục bị lúng túng. Tinh thần 
tư tưởng của quân Mỹ - ngụy tiếp tục bị sa sút nặng hơn. Ngụy 
quyền tỉnh, quận hoang mang càng nặng, bộ máy kìm kẹp ở cơ sở 
nhiều nơi mất tinh thần bỏ việc, bọn trên không dựa được vào bọn 
dưới, dưới mất tin trên”1. 

Đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm trong chỉ 
đạo phong trào: 

“1. Việc quán triệt đường lối, phương hướng, phương châm, 
quyết tâm chiến lược của Trung ương và các Nghị quyết của trên 
chưa đầy đủ. 

2. Đánh giá địch, ta, từng nơi, từng lúc chưa chính xác, thường 
là đánh giá địch cao, không thấy hết chỗ suy yếu của địch, hoặc 
coi thường thủ đoạn tàn ác xảo quyệt của chúng, cũng như chưa 
thấy hết khả năng to lớn, ưu điểm cơ bản và mặt tích cực của quần 
chúng, cán bộ, đảng viên, nên không chú trọng phát động tư 
tưởng liên tục. 

3. Tư tưởng hữu khuynh, tiêu cực còn nặng, thiếu quyết tâm 
liên tục tấn công địch, nhất là trong hàng ngũ cán bộ trung sơ cấp, 
lập trường chiến đấu chưa thật kiên định triệt để. 

4. Tổ chức thực hiện chưa chặt, kế hoạch thiếu cụ thể chính 
xác, quyết tâm thực hiện kém, triển khai chậm, thiếu khẩn trương, 
quan liêu đại khái hời hợt”2. 

Trên cơ sở nhận định tình hình, đánh giá ưu khuyết điểm và 
nguyên nhân tồn tại, Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ của 
Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới là: 

“Tăng cường đoàn kết nhất trí nội bộ, nâng cao nhiệt tình cách 

_______________ 

 1, 2. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ III, tháng 11/1968.
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mạng, phát huy khí thế tiến công, động viên sự nỗ lực cao nhất của 
toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân quyết tâm đánh thắng hoàn toàn 
giặc Mỹ xâm lược. Phát huy thắng lợi vừa qua, khẩn trương tăng 
cường thực lực chính trị, vũ trang, kinh tế (cơ sở vật chất), thực hiện 
tốt chính sách, tiếp tục đẩy mạnh tổng công kích, tổng khởi nghĩa 
đánh bại mọi âm mưu của địch, góp phần giành thắng lợi quyết định 
ở miền Nam. Đồng thời tạo mọi điều kiện, mọi lực lượng sẵn sàng 
đối phó thắng lợi với mọi cục diện và tình huống xảy ra. Ra sức xây 
dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, đúng đường lối 
giai cấp, phương châm và nguyên tắc của Đảng”1. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III là sự kiện chính trị 
có ý nghĩa to lớn đối với phong trào cách mạng của tỉnh. Thành 
công của Đại hội không tách rời bước trưởng thành về mọi mặt 
của quân, dân tỉnh Kon Tum trong sự nghiệp xây dựng vùng 
căn cứ giải phóng và cơ sở cách mạng phía trước; đề ra nhiệm 
vụ củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân cách mạng từ xã đến tỉnh (đã được 
thành lập từ tháng 6 đến tháng 8/1968). 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội, ngày 04/12/1968 Tỉnh ủy ra Chỉ 
thị 42/VP phát động chiến dịch Đồng khởi, nhằm “Phát huy thắng 
lợi vừa qua, động viên toàn Đảng, quân dân ba vùng thừa thắng 
xốc tới, liên tục tấn công mạnh mẽ về quân sự, chính trị, binh vận 
vào hàng ngũ địch, đồng loạt, đều khắp trong toàn tỉnh...”. Chỉ thị 
nêu rõ: 

+ Tiêu diệt, tiêu hao một bộ phận quan trọng sinh lực quân
nguỵ, gồm cả cộng hoà, bảo an, dân vệ, nghĩa quân... Tiêu diệt 
một bộ phận quân Mỹ. Chủ động đánh phá kho tàng, cơ giới, sân 
bay, liên tục đánh giao thông, triệt tiếp tế của địch. 

_______________ 

1. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ  III, tháng
11/1968. 
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+ Tích cực tiêu diệt nhiều ác ôn, làm tan rã đại bộ phận bộ máy
kìm kẹp ở cơ sở, làm cho nguỵ quyền tổng, quận mất hiệu lực, 
ngụy quyền tỉnh hoang mang, dao động. 

+ Giành quyền làm chủ từng mảng lớn vùng nông thôn còn
lại, nhất là vùng trọng điểm. Khẩn trương xây dựng phát triển 
nhảy vọt thực lực cách mạng về mọi mặt, triệt nguồn tiếp tế bổ 
sung nhân tài vật lực của địch... 

+ Đẩy mạnh đấu tranh chính trị, binh vận lên khí thế mới, tấn
công địch mạnh mẽ, dồn dập, phối hợp chặt chẽ với đấu tranh 
quân sự, diệt ác phá kìm, làm cho nguỵ quân, nguỵ quyền tổng, xã 
tan rã từng mảng. Đẩy mạnh phong trào rã ngũ, binh biến, nội 
ứng trong binh lính nguỵ. 

+ Đẩy mạnh các phong trào, các mặt công tác vùng căn cứ lên
với khí thế tấn công và nổi dậy của phía sau phối hợp với phía 
trước. Động viên nhân, tài, vật lực phục vụ tiền tuyến, đặc biệt 
đẩy mạnh chiến dịch sản xuất Đông Xuân đạt và vượt chỉ tiêu kế 
hoạch.... 

Toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quần chúng tỉnh 
ta ngoan cường dũng cảm tiến lên “Toàn thắng ắt về ta”! 

* 
*       * 

Trải qua gần ba năm trực tiếp đối đầu với quân Mỹ, quân và 
dân Kon Tum cùng quân dân toàn Miền đã chiến đấu rất gay go, 
quyết liệt. Kon Tum là một trong những tỉnh có số lượng quân 
chiến đấu Mỹ đổ vào đông nhất trên chiến trường Tây Nguyên, là 
một trong những trọng điểm “tìm và diệt” và “bình định” của Mỹ 
- ngụy, trở thành địa bàn giằng co quyết liệt giữa ta và địch.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, truyền thống yêu 
nước của đồng bào các dân tộc, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã lãnh 
đạo nhân dân quyết tâm đánh Mỹ ngay từ những ngày đầu. Mặc 
dù phải đương đầu với một kẻ địch mạnh cả về số lượng và 
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trang bị, Đảng bộ tỉnh đã dựa chắc vào thế trận chiến tranh nhân 
dân, phát huy khí thế quyết tâm đánh giặc, góp phần tìm ra cách 
đánh Mỹ hiệu quả, giành thắng lợi ngay từ những trận đầu. 
Trước những cuộc càn quét quy mô lớn, với những thủ đoạn 
bình định thâm độc, dã man của địch, quân và dân Kon Tum vẫn 
kiên cường trụ bám, liên tục bám đánh địch, kiên quyết giữ vững 
thế chủ động tấn công địch trên chiến trường. Các lực lượng vũ 
trang cùng nhân dân đã chiến đấu, giành thắng lợi lớn trong hai 
mùa khô 1965-1966, 1966-1967 và đặc biệt là thắng lợi trong cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậyTết Mậu Thân năm 1968. Vùng căn cứ, 
vùng giải phóng của tỉnh từng bước được củng cố vững chắc, 
góp phần quan trọng trong việc bảo đảm lương thực, thực phẩm, 
nguồn tiếp tế cho các lực lượng chiến đấu. Đảng bộ tỉnh Kon 
Tum, bên cạnh việc chỉ đạo phát triển lực lượng ba thứ quân, 
phong trào chiến tranh du kích, còn rất chú trọng đến công tác 
gây dựng cơ sở mật trong lòng đô thị, thị xã, tạo điều kiện giành 
thắng lợi lớn đầu năm 1968. Cùng với thắng lợi trên toàn Miền, 
quân và dân Kon Tum góp phần làm phá sản chiến lược “chiến 
tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ. 

Đảng bộ tỉnh, trải qua thực tiễn chỉ đạo cách mạng, ngày càng 
trưởng thành, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 
Đảng bộ đã xây dựng, rèn luyện được đội ngũ cán bộ, đảng viên 
trung kiên, quyết bám đất, bám dân, lãnh đạo phong trào cách 
mạng trong suốt những năm tháng ác liệt nhất. Tuy nhiên, trong 
chỉ đạo phong trào cách mạng, Đảng bộ vẫn còn phạm khuyết 
điểm, như: chưa chú trọng phát triển mũi đấu tranh binh vận 
trong ba mũi giáp công; có nơi, có lúc việc chỉ đạo xây dựng căn 
cứ, hậu phương chưa ngang tầm với yêu cầu của cách mạng. 

Trải qua nhiều thử thách, hy sinh, Đảng bộ và nhân dân các dân 
tộc Kon Tum đoàn kết một lòng, quyết tâm chiến đấu tiếp tục góp 
phần đánh bại chiến lược chiến tranh mới của đế quốc Mỹ. 
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LẤN CHIẾM, GIÀNH VÀ GIỮ DÂN 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đã 
tạo bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân ta, buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược trong 
chiến tranh xâm lược Việt Nam, từ chiến lược “chiến tranh cục bộ” 
sang thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. Chính 
quyền Nixon vừa từng bước rút quân Mỹ, vừa ra sức củng cố và 
tăng cường ngụy quân, ngụy quyền, thực hiện chính sách “dùng 
người Việt giết người Việt”, “dùng người Đông Dương giết người 
Đông Dương” bằng tiền của, vũ khí của Mỹ và do Mỹ chỉ huy. 

Trong đó, biện pháp chiến lược “bình định nông thôn” được 
xem là biện pháp chiến lược cơ bản, chủ yếu nhất để thực hiện bắt 
lính, tăng quân ngụy, dùng quân ngụy thay dần quân Mỹ, từng 
bước rút quân Mỹ, “phi Mỹ hóa” tùng vùng, tổ chức phòng ngự 
và vơ vét kinh tế nhằm tiếp tục kéo dài chiến tranh và thực hiện 
chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Âm mưu 
của Mỹ là giành cho được 95% dân số, tăng đội quân ngụy từ 
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800.000 tên lên 1.000.000 tên, phát triển lực lượng dân vệ, phòng 
vệ dân sự từ 2.000.000 tên lên 3.000.000 tên; quyết giữ các thành 
thị, căn cứ quan trọng, đường giao thông, quận lỵ, những vị trí 
hiện tại chúng đang kiểm soát; đồng thời, chúng ra sức bóc lột 
kinh tế để bù đắp lỗ hổng do Mỹ giảm viện trợ cho ngụy và để 
tăng ngân sách chiến tranh. 

Tại tỉnh Kon Tum, địch vừa tiếp tục thực hiện âm mưu “quét 
và giữ”, vừa tập trung đẩy mạnh “bình định cấp tốc” và từng 
bước “phi Mỹ hóa”. 

Đông - Xuân năm 1968-1969, địch quyết tâm thực hiện chương 
trình “bình định cấp tốc” ở tỉnh Kon Tum, xem đó là mục tiêu 
hàng đầu để mở ra lấn đất, giành dân với ta, tăng cường lực lượng 
cho quân ngụy, đánh bại lực lượng cách mạng địa phương một 
cách nhanh chóng. 

Để triển khai kế hoạch, tại Kon Tum, Mỹ vẫn giữ lực lượng 
gồm Lữ đoàn 1 thuộc Sư đoàn 4 đóng ở Đăk Tô, một đại đội cơ 
động đóng ở đầu cầu Đăk Bla và 200 cố vấn tình báo CIA (120 tên ở 
thị xã Kon Tum và 80 tên ở Đăk Tô) cùng một trung đội quân cảnh 
Mỹ bảo vệ khu cố vấn. Tất cả quân lính và nhân viên chiến tranh, 
dân sự của Mỹ vẫn bám trụ để làm chỗ dựa cho quân ngụy có thời 
gian thích nghi, mạnh lên. Cuối năm 1968 đầu năm 1969, ngoài lực 
lượng quân Mỹ kể trên, lực lượng quân ngụy tại Kon Tum gồm 1 
đại đội pháo hỗn hợp, 1 tiểu đoàn thiết giáp, 4 đại đội chủ lực thuộc 
Trung đoàn 42, trên 26 đại đội lính địa phương quân, 107 trung đội 
dân vệ, 30 đoàn cán bộ xây dựng nông thôn. Đây là đội quân được 
đào tạo đặc biệt, nham hiểm, xảo quyệt không thua kém bọn tình 
báo gián điệp, chúng không từ một thủ đoạn nào để triệt phá cơ sở, 
đánh phá phong trào cách mạng, phục vụ đắc lực cho kế hoạch 
bình định của địch. Ngoài ra, địch còn tăng cường hơn 700 tên biệt 
kích, 2 đại đội cảnh sát dã chiến, 165 cảnh sát đặc biệt và 220 cảnh 
sát sắc tộc, nhằm bổ sung thêm cho ngụy quân, củng cố và bảo vệ 
ngụy quyền. 
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Sau khi tập hợp được lực lượng, cuối năm 1968 đầu năm 1969, 
cùng một lúc địch bắn phá ta về nhiều mặt trên khắp các vùng 
chiến lược. Từ giữa tháng 12/1968 đến tháng 01/1969, mở đầu cho 
chương trình “bình định cấp tốc”, địch tập trung lực lượng càn 
quét, lùng sục quanh thị xã và quanh các cứ điểm. Chúng ra sức 
củng cố bộ máy kìm kẹp ở cơ sở ta, dồn sức tiến hành bình định 
tại chỗ một cách ráo riết với nhiều biện pháp xảo quyệt và thâm 
độc. Chúng đề ra 3 tự (tự phòng, tự quản, tự túc) làm có trọng 
điểm, phân loại từng ấp để đánh phá. Ở mỗi làng, ấp chiến lược, 
địch cắm từ 5 đến 7 tên ác ôn giả đào ngũ về nằm trong dân đóng 
các vai dạy học, buôn bán để theo dõi nắm dân và kìm kẹp quần 
chúng; tăng mạng lưới nghiệp vụ gián điệp, đưa vào hoạt động 
ngầm; tiếp tục thực thi các chiến dịch lùng sục, theo dõi các hoạt 
động của cơ sở ta và những người địch tình nghi; cài gián điệp vào 
tổ chức của ta. Ngoài ra, địch đã tập hợp các phe phái phản động, 
thành lập cái gọi là Mặt trận liên minh dân tộc và các tổ chức phản 
động khác ở thị xã nhằm ngăn chặn, đề phòng sự tấn công của ta 
vào thị xã.  

Địch ra sức củng cố thế phòng thủ thị xã và giải tỏa giao thông 
ở đường 14 từ Kon Tum đi Võ Định - Kon Hơ Ring. Chúng tích 
cực xây dựng công sự ngầm ở nội thị và một số điểm chốt của 
quân Mỹ ở vùng ven như tiền đồn biệt khu 24, tiền đồn sân bay; 
chuyển khu quân sự thị xã, kho tàng và các cơ quan đầu não ngụy 
quyền vào phía nam và tây nam thị xã; dùng lực lượng cơ động 
Mỹ rải ra hoạt động chốt giữ giao thông từ thị xã đi Võ Định. 

Song song với việc củng cố và xây dựng tuyến phòng thủ thị 
xã, địch dùng lực lượng tổng hợp nhiều loại quân mở các cuộc càn 
quét. Cuối tháng 12/1968, địch mở một trận càn quét lớn với lực 
lượng hỗn hợp gồm 1 lữ đoàn Mỹ (thiếu), Tiểu đoàn 4, Trung 
đoàn 42 và 2 đại đội thám báo ngụy càn ra vùng Đông Bắc thị xã 
cách Võ Định 10km. 
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Đầu tháng 01/1969, địch lại tập trung 1 tiểu đoàn Mỹ và 2 đại 
đội thám báo đánh vào vùng căn cứ của ta ở vùng Kon Bành, Kon 
Rế, Ngọc Vin thuộc huyện Kon Plông. Đồng thời, địch đưa quân 
tăng cường cho các cuộc hành quân bình định tại các vùng phụ 
cận, vùng ven thị xã như Tân Điền, Phương Quý, Trung Tín, 
Krong, Kon Hơ Ring và quốc lộ 14. 

Ở vùng giải phóng và vùng tranh chấp như Đăk Tem, Kon Gu, 
Kon Hơ Ring, địch tăng cường đánh phá, hủy diệt môi trường 
sống, buộc nhân dân phải vào các khu tập trung, gây đảo lộn cuộc 
sống của người dân. Địch tăng cường dùng phi pháo, dùng máy 
bay B52 dội bom ác liệt ở vùng ven và vùng căn cứ dọc tuyến 
hành lang thuộc các huyện H16, H80, H67, H40, rải chất độc hóa 
học, phá hoại hoa màu. 

Đi đôi với các hoạt động trên, địch ra sức đẩy mạnh chiến 
tranh tâm lý, chiêu hồi, chiêu hàng; dùng các thủ đoạn ly gián, mị 
dân, kích động lòng tự ti, dân tộc hẹp hòi. Thâm độc hơn, chúng 
dùng thủ đoạn “bôi đen” gây nghi kị, chia rẽ trong quần chúng. 
Tổ chức từng nhóm “tam giao bí mật”, mỗi tổ 3 người theo dõi lẫn 
nhau và trao các giải thưởng bằng tiền và muối để khuyến khích, 
động viên mọi người lập công lấy thưởng… Những thủ đoạn 
thâm độc của chúng đã có tác động tổng hợp, tạo nên những khó 
khăn cho ta không chỉ trong sản xuất, vận chuyển trên các hành 
lang mà còn cả trong công tác chuẩn bị chiến dịch. Qua chiến đấu, 
lực lượng ta có tổn thất. Bước đầu, địch giành được dân và đất ở 
một số nơi. Tại vùng ta làm chủ, dân chỉ còn hơn một nửa, từ 
22.000 xuống còn 12.000 dân. Đời sống nhân dân và cán bộ, chiến 
sĩ càng khó khăn, chưa chấm dứt được tình trạng đói cơm, lạt 
muối. Phong trào cách mạng tỉnh Kon Tum đứng trước những 
khó khăn và thách thức mới. 

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Kon Tum đã quán triệt tinh thần 
chỉ đạo của Trung ương và Khu ủy V; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 
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Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra; lời kêu gọi của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trong Thư chúc Tết đầu Xuân Kỷ Dậu - 1969: 

“Vì độc lập, vì tự do, 
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. 
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào, 
Bắc - Nam sum họp, Xuân nào vui hơn!”1. 

Tỉnh ủy Kon Tum tập trung sức lãnh đạo, động viên quân và 
dân toàn tỉnh khắc phục khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển 
lực lượng cách mạng, cùng cả nước đánh những đòn quyết định 
vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của địch. Hội nghị Tỉnh 
ủy họp từ ngày 01 đến 07/02/1969 đã xác định hai nhiệm vụ quan 
trọng có tính cơ bản và cấp thiết: “giành dân vùng ven và giữ dân 
xây dựng vùng giải phóng”. Hội nghị xác định mấy vấn đề quan 
trọng có ý nghĩa quyết định: đẩy mạnh đánh địch, diệt ác phá kìm 
giành dân làm chủ; tăng cường công tác tư tưởng, tổ chức xây dựng 
Đảng; mở đợt động viên chính trị mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, 
quân, dân, cán bộ để bảo đảm thực hiện một số nhiệm vụ quan 
trọng, cấp bách giành thắng lợi to lớn trong chiến dịch tổng công 
kích sắp tới2. Quyết tâm của Tỉnh ủy đã và đang trở thành nhận 
thức và hành động của toàn Đảng bộ, quân, dân trong tỉnh. 

Những ngày đầu tháng 01/1969, tại khu vực phía tây nam Kon 
Tum, sau 24 ngày đêm chiến đấu, bộ đội chủ lực B3 cùng lực 
lượng vũ trang hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai đã đánh tan liên tiếp 
ba cuộc hành quân “bình tây 48”, “bình tây 49”, “bình tây 50” của 
địch, làm thất bại cuộc thí điểm đầu tiên về âm mưu “Việt Nam 
hóa chiến tranh” của Mỹ - ngụy. 

Phát huy thắng lợi, lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum không 
ngừng tiến lên phía trước để diệt địch. Đến ngày 22/02/1969, khi 

_______________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.532.
2. Báo cáo Hội nghị Tỉnh ủy Kon Tum, tháng 02/1969.
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tiếng súng đánh địch Xuân Kỷ Dậu nổ ra cùng lúc trên chiến 
trường toàn Miền, giáng đòn phủ đầu vào chiến lược “Việt Nam 
hóa chiến tranh” của Mỹ - ngụy, thì tại tỉnh Kon Tum, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã đồng loạt tổ 
chức tấn công tiêu diệt các cứ điểm tại thị xã, Măng Đen, Măng 
Bút, Đăk Tô, Tân Cảnh và Đăk Pét. Riêng tại thị xã, ta đã tiến công 
11 mục tiêu nội thị, diệt 796 tên, bắt sống 41 tên, phá hủy nhiều 
phương tiện chiến tranh của địch. 

Phối hợp với sự tiến công của bộ đội chủ lực, các đội vũ 
trang công tác, an ninh cùng du kích đột nhập các ấp chiến lược, 
khu dồn dân, diệt và bắt cải tạo 22 tên tề, điệp ác ôn, phá lỏng 
thế kìm kẹp của địch tại một số thôn ở Krong, Phương Quý, Hà 
Mòn, Tri Đạo… 

Sau đòn phủ đầu Xuân Kỷ Dậu, phối hợp cùng quân chủ lực 
B3, từ ngày 01 đến 30/3/1969, ta liên tục mở những cuộc tấn công ở 
phía tây tỉnh Kon Tum, nhất là khu vực giáp huyện Chư Pảh (Gia 
Lai) và hướng Kleng (Sa Thầy). Qua tấn công, ta đã loại khỏi vòng 
chiến đấu 2.500 tên địch, đánh thiệt hại 22 đại đội địch, bắn rơi và 
phá hủy 80 máy bay các loại, phá 50 xe quân sự và 39 khẩu pháo, 
thiêu cháy 12 kho xăng, đạn, thu hàng nghìn khẩu súng các loại, 
đánh quỵ Lữ đoàn số 1, Sư đoàn 4 Mỹ. Hầu hết các cơ sở của địch 
trong thị xã đến các sở chỉ huy dã ngoại ở phía tây tỉnh Kon Tum 
đều bị đánh, làm rối loạn hậu phương địch. Chiến thắng Kleng kết 
thúc một mùa Xuân đánh Mỹ, diệt ngụy giòn giã của quân, dân 
Kon Tum. Đồng thời đây cũng là trận đụng đầu lần cuối cùng với 
quân Mỹ kể từ thời kỳ đầu “chiến tranh cục bộ” đến nay. Sau đó, 
Mỹ buộc phải rút lui về cố thủ và từng bước rút quân. 

Ngoài những trận đánh lớn, tấn công các cứ điểm, tiêu diệt 
chủ lực địch, lực lượng vũ trang tỉnh còn phối hợp với các đội 
công tác quán triệt nhiệm vụ diệt địch, diệt kẹp, giành giữ dân, 
đánh phá âm mưu “bình định cấp tốc”; đánh tan rã Tổng đoàn 
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dân vệ ở khu Kon Hơ Ring (trọng điểm tranh chấp giành dân giữa 
ta và địch), diệt một số ác ôn; đánh tan tiểu đoàn dân vệ áo đen; 
đánh phá khu dồn Kon Hơ Nông, diệt 1 đại đội bảo an. Lực lượng 
an ninh và du kích đột nhập các ấp Đăk - Peng, Đăk Cang - Lốp, 
Kon Gung diệt và bắt sống 13 tên ác ôn… 

Kết hợp với tấn công tiêu diệt sinh lực địch, lực lượng vũ 
trang tỉnh còn đánh xe, phá cầu, ngăn chặn vận chuyển đường bộ, 
làm cho địch bị ách tắc giao thông nhiều ngày ở nhiều nơi. 

Trong mùa Xuân năm 1969, lực lượng trong tỉnh đã đánh 213 
trận, diệt 2.012 tên địch, bắt sống 102 tên, phá hủy 174 xe (77 xe tăng), 
bắn rơi và phá hủy 27 máy bay, thu 68 khẩu súng các loại, giải phóng 
thêm được 300 dân và nới lỏng kìm kẹp cho 20.000 dân. 

Thất bại liên tiếp trong mùa Xuân năm 1969, địch phải lùi sâu 
vào thế phòng ngự. Lực lượng Mỹ hầu hết đều co cụm về cố thủ 
trong các hệ thống công sự, đồn bốt, chi khu tại thị xã và một số 
thị trấn phụ cận. Quân ngụy lần lượt bị đẩy ra thay chân Mỹ để 
đối phó với chủ lực của ta. 

 Mùa Hè năm 1969, địch bắt đầu thực hiện chủ trương “phi 
Mỹ hóa” trên chiến trường tỉnh Kon Tum. Lực lượng Mỹ từng 
bước rút dần đi các nơi khác, chỉ còn lại một số cố vấn và chuyên 
viên kỹ thuật bám trụ làm tham mưu cho lực lượng ngụy. Vũ khí, 
phương tiện chiến tranh của Mỹ đều bàn giao lại cho ngụy. Gắn 
liền với việc Mỹ rút quân là một loạt các hoạt động cưỡng ép bắt 
lính để bổ sung cho quân ngụy. Chúng đẩy mạnh phát triển 
phòng vệ dân sự trong thị xã, thị trấn, vùng ven và các ấp. Địch tổ 
chức tình báo gián điệp, gài sâu, núp kín và ra sức xây dựng, phản 
động hóa lực lượng ác ôn do Mỹ tổ chức. Địch còn tích cực tập 
hợp xây dựng các phần tử phản động thuộc nhiều thành phần 
như Quốc dân đảng, FULRO, những kẻ đội lốt tôn giáo chống phá 
cách mạng… Tất cả các biện pháp trên được thực hiện đều với 
mục đích là xây dựng và tập hợp xung quanh chủ lực ngụy một 
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lực lượng hỗ trợ đắc lực nhằm phát triển lực lượng ngụy để đủ 
sức đương đầu với quân chủ lực của ta, chống phá phong trào 
cách mạng của ta đang phát triển mạnh mẽ trên phạm vi toàn tỉnh, 
đảm nhiệm gánh nặng chiến tranh do quân Mỹ đã rút về nước. 
Cùng các biện pháp chiến lược “quét và giữ”, “bình định cấp tốc” 
đã được tiến hành từ cuối năm 1968 đầu năm 1969, âm mưu “phi 
Mỹ hóa” đã chứa đựng mầm mống thất bại ngay từ phút đầu địch 
triển khai. Lực lượng ngụy quân được vực dậy trong thế đã suy 
yếu; tình trạng đào, rã ngũ thường xuyên xảy ra. Mỹ rút, ngụy 
như cảm thấy bị bỏ rơi nên mâu thuẫn giữa Mỹ và ngụy bộc lộ rõ 
hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, với mục tiêu chống cộng đặt lên hàng 
đầu, Mỹ - ngụy vẫn thỏa hiệp với nhau trong mỗi bước đi, nhằm 
tiêu diệt phong trào của nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum. 

Hội nghị Bộ Chính trị của Đảng họp tháng 4/1969 đã phân tích 
mâu thuẫn cơ bản đó là: Mỹ thất bại trong “chiến tranh cục bộ”, 
phải xuống thang chiến tranh, nhưng lại muốn xuống thang trong 
thế mạnh; phải rút quân Mỹ nhưng lại muốn làm cho quân ngụy 
mạnh lên; muốn giảm thương vong và chi phí chiến tranh cho 
quân Mỹ, nhưng lại buộc phải rút nhỏ giọt. Đây chính là chỗ yếu 
cơ bản của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”1. Trên cơ sở đó, 
Bộ Chính trị ra Nghị quyết “về tình hình và nhiệm vụ trước mắt”, 
vạch ra âm mưu chiến lược mới của địch và đề ra phương hướng 
nhiệm vụ cho quân và dân ta tiến lên đánh bại chủ trương chiến 
lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ. 

Tháng 4/1969, Khu ủy V họp quán triệt Nghị quyết của Bộ 
Chính trị, nhận định thời gian qua do quyết tâm tấn công địch liên 
tục, nên vùng nông thôn của ta có nhiều sơ hở. Việc giành dân 
vùng ven và giữ dân xây dựng vùng giải phóng là vấn đề cấp thiết 
_______________ 

1. Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh: 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, t.II (1954-1975), tr.437. 
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trước mắt. Hội nghị xác định vấn đề giành và giữ dân ở nông thôn 
là nhiệm vụ cơ bản của cách mạng trong giai đoạn này. Từ đó đề 
ra nhiệm vụ trước mắt của toàn Khu là: “đẩy mạnh công kích và 
nổi dậy”, kiên quyết diệt kẹp và giành dân, mở rộng quyền làm 
chủ của ta ở đại bộ phận vùng nông thôn, hướng chủ yếu nhằm 
các vùng xung quanh thành thị, căn cứ địch, giao thông chiến 
lược. Đi đôi với giành dân, phải kiên quyết giữ dân, đánh bại âm 
mưu bình định cấp tốc của địch, ra sức xây dựng vùng giải phóng 
về mọi mặt1. 

Nghị quyết của Bộ Chính trị và Khu ủy V là ánh sáng soi 
đường cho quân và dân các địa phương trong Khu liên tục tấn 
công địch, từng bước làm thất bại những mục tiêu cơ bản trong 
chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ. 

Tháng 5/1969, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị (mở rộng), 
đề ra nhiệm vụ trọng tâm là: “Động viên nỗ lực cao nhất của toàn 
Đảng bộ, toàn quân, toàn dân, phát huy thắng lợi to lớn vừa qua, 
đẩy mạnh công kích và nổi dậy, kiên quyết diệt kẹp giành dân, mở 
rộng quyền làm chủ đại bộ phận nông thôn, hướng chủ yếu nhằm 
các vùng quanh thị xã, thị trấn, đường giao thông chiến lược 14; 
đồng thời không được xem nhẹ các khu vực lẻ, nhất là khu vực có 
tác dụng hoàn chỉnh vùng giải phóng; khẩn trương xây dựng thực 
lực cách mạng và đẩy mạnh hoạt động ở thị xã, thị trấn; đi đôi với 
giành dân, phải kiên quyết giữ dân, đánh bại âm mưu “bình định 
cấp tốc của địch”, làm thất bại chiến lược quyết và giữ; ra sức tăng 
cường thực lực chính trị, vũ trang và kinh tế; xây dựng Đảng vững 
mạnh (nhất là ở cơ sở); xây dựng vùng giải phóng về mọi mặt 
vững chắc, nhằm đạt cho được những mục tiêu của khu và tỉnh; 
tập trung sức giành thắng lợi nhảy vọt trong thị xã, góp phần 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Khu ủy V lần thứ 9 “về công tác giành dân vùng 
ven và giữ dân xây dựng vùng giải phóng ở nông thôn”, tháng 4/1969. 
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quan trọng cùng toàn Khu, toàn Miền giành thắng lợi quyết định, 
đồng thời chuẩn bị những đợt lớn tiếp theo và sẵn sàng đối phó 
với mọi tình huống”1. 

Thử nghiệm âm mưu “phi Mỹ hóa”, đầu mùa Hè năm 1969, 
địch dùng 15 tiểu đoàn ngụy mở cuộc hành quân “dân quyền 35 
và 38” ở vùng Tây Đăk Tô để ngăn chặn ta từ xa. Nhằm đánh bại 
kế hoạch thí điểm “Việt Nam hóa chiến tranh” này, cùng với Bộ 
Tư lệnh B3, Tỉnh ủy Kon Tum quyết định mở chiến dịch Đăk Tô 
II, đánh đòn phủ đầu vào âm mưu “phi Mỹ hóa” của địch, một 
trong những trận mở màn chiến dịch Hè 1969 trên chiến trường 
toàn Khu. Trải qua một quá trình chuẩn bị chu đáo, tích cực, 
vượt mọi khó khăn gian khổ, bám sát các mục tiêu, đánh trả các 
cuộc phản kích, ngăn chặn của địch sau gần một tháng chiến đấu 
quyết liệt (từ ngày 03 đến 31/5/1969), phối hợp chặt chẽ với chủ 
lực B3, quân và dân phía bắc tỉnh Kon Tum đã tấn công căn cứ 
phòng thủ quân sự của địch ở Đăk Tô - Tân Cảnh, đập tan cuộc 
hành quân “dân quyền” của địch, diệt 729 tên, bắt nhiều tù binh 
và thu toàn bộ vũ khí. 

Thắng lợi của chiến dịch Đăk Tô II mang một ý nghĩa to lớn. 
Nếu Đăk Tô I (mùa Đông năm 1967) là “địa ngục trần gian 
khủng khiếp đối với giặc Mỹ” thì Đăk Tô II (mùa khô 1969) là 
“nơi vùi thây của hàng nghìn tên lính ngụy”. Với âm mưu “phi 
Mỹ hóa”, lần đầu tiên địch đưa quân cơ động ngụy ra đối phó 
với quân chủ lực ta đã bị đánh phủ đầu. Chiến lược “Việt Nam 
hóa chiến tranh” của địch vừa triển khai ở chiến trường Kon 
Tum đã bước đầu thất bại. 

Ngoài những trận đánh có quy mô lớn tấn công địch, với 
phương thức hoạt động nhỏ lẻ và nhiều cách đánh mưu trí, dũng 
cảm, các đội công tác an ninh và du kích mật đã có nhiều trận 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy (mở rộng), tháng 5/1969. 
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đánh đạt hiệu quả cao, như trận đánh ngày 01/4/1969 của lực 
lượng an ninh diệt tên Sơn là trung úy tình báo ác ôn giữa lòng thị 
xã. Tại Đăk Tô, ngày 12/5/1969, du kích và an ninh vũ trang đã nổ 
súng tấn công địch, đánh phá sân bay Phượng Hoàng, Sở chỉ huy 
Trung đoàn 42, khu Diên Bình, thị trấn Tân Cảnh; cùng với chủ 
lực vây hãm căn cứ biệt kích ở Plei Kần. Ở H30, H40, H67, lực 
lượng an ninh đã làm tốt công tác điều tra, phân loại nắm bắt tình 
hình địch, nên những cuộc hành quân cấp tiểu đoàn của địch ra 
đánh phá căn cứ ta, bảo vệ cứ điểm lẻ của chúng đều bị ta đánh 
bại. Ở Đăk Pét, địch mấy lần tổ chức đánh thọc ra đều bị ta chặn 
đánh phải rút về. 

Kết thúc chiến dịch mùa Hè năm 1969, tính chung trong 7 
tháng đầu năm, các lực lượng vũ trang tỉnh đã đánh 339 trận, loại 
khỏi vòng chiến đấu 3.617 tên địch, diệt gọn 3 đại đội dân vệ, bảo 
an, 127 ác ôn, đánh tan rã nặng 6 tiểu đoàn dân vệ và 1 tiểu đoàn 
dân vệ áo đen, diệt và phá hủy 221 xe quân sự, bắn rơi và phá hủy 
50 máy bay, thu 80 khẩu súng các loại… 

Thắng lợi trên mặt trận quân sự tiêu diệt sinh lực địch, đã tạo 
thế mở rộng phát triển cơ sở giành giữ dân. Quán triệt Nghị quyết 
Khu ủy V, Tỉnh ủy đã chú trọng vấn đề giành, giữ nông thôn là 
vấn đề gốc. Thực hiện quyết tâm đó, liên tục trong thời gian này, 
bên cạnh công tác phát triển cơ sở, tranh thủ thời cơ, lực lượng vũ 
trang tấn công tiêu diệt địch, Tỉnh ủy đã chỉ đạo cho các lực lượng 
tự vệ, an ninh trinh sát, vũ trang và du kích đẩy mạnh hoạt động 
diệt ác phá kìm, giành dân quyết liệt với địch. Cuộc đấu tranh 
giành dân là cuộc chiến đấu giằng co quyết lệt giữa ta và địch trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian này. Lợi dụng sự sơ hở mất 
cảnh giác của ta ở một số nơi, địch đã lũng đoạn tư tưởng, tung 
biệt kích lùng càn, kéo dân; tại H29, địch bắt của ta 41 người, H16 
bị lôi kéo 16 người, tại H67, chúng đổ quân xuống bắt trực tiếp 17 
người đưa về khu dồn dân… 
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Chủ trương của ta là mở cơ sở đến đâu, bám trụ đến đó. Trong 

giai đoạn này ta có gặp khó khăn là: Từ sau cuộc Tổng tiến công 
và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, nhiều cơ sở mật ở nội thị của 
cách mạng bị vỡ. Một số cơ sở bị bắt, bị địch đưa đi giam giữ ở các 
nhà tù, số còn lại nằm im không dám hoạt động. Trước tình hình 
đó, Tỉnh ủy đã có những biện pháp cấp tốc để đẩy mạnh xây dựng 
cơ sở mật trong lòng địch; chỉ đạo Ban lãnh đạo H5 chủ trương cử 
cán bộ xuống Bình Định, vận động xây dựng cơ sở. 

 Đầu năm 1969, địch tiếp tục đánh phá các cơ sở cách mạng rất 
ác liệt, bằng các thủ đoạn thâm độc, nên công tác gây dựng cơ sở 
mới lại tiếp tục gặp nhiều khó khăn mới. 

Các vùng bàn đạp trước đây vẫn bị địch càn quét đánh phá 
liên tục, nhất là bàn đạp Trung Tín bị địch đánh từ sau cuộc Tổng 
tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 vẫn chưa khôi phục 
được. Thực tế đó là những khó khăn cho ta khi gây dựng cơ sở, 
phát triển bàn đạp, giành và giữ dân, nhất là đối với địa bàn thị xã 
Kon Tum. 

Ban cán sự H5 đã có những biện pháp cấp tốc để đẩy mạnh 
gây dựng các cơ sở mật trong lòng địch. Sau khi các đầu mối cơ sở 
được hình thành từ Bình Định, ta tổ chức ngược lên Kon Tum, đã 
nhanh chóng bám địa bàn, tranh thủ quần chúng có cảm tình với 
cách mạng để tuyên truyền, từng bước bắt mạch gây dựng cơ sở 
và nhân rộng ra nhiều nơi thành mạng lưới. 

Nhờ sự hỗ trợ tích cực, trực tiếp của các lực lượng vũ trang 
trong tấn công tiêu diệt địch và các hoạt động diệt ác, trừ gian của 
du kích, tự vệ an ninh, trinh sát, nên mạng lưới cơ sở nhanh chóng 
được hình thành, một số cơ sở cũ được phục hồi làm nòng cốt đẩy 
mạnh các hoạt động tấn công địch phía trước ngay trong hang ổ 
của chúng. 

Tính đến cuối tháng 7/1969, ta đã phát triển thêm được 34 
cơ sở và 56 mối, bàn đạp ra vào thị xã, thị trấn, quanh các cứ 
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điểm của địch được củng cố và mở rộng thêm; cơ sở nội ô phát 
triển khá. Trong tình hình địch suy yếu, bọn kìm kẹp cơ sở 
hoang mang, dao động ngày càng nặng, nhân dân các ấp, các 
khu dồn hướng về cách mạng ngày càng nhiều. Bức xúc trước 
sự kìm kẹp của địch, đã có 70 người dân bỏ kẹp dồn, bỏ ấp 
chiến lược về nơi căn cứ. Ta đã giành và mở rộng vùng làm chủ 
được 300 người, tranh chấp mạnh 4.960 người và 29.100 người ở 
thế nới lỏng kìm kẹp. 

Trên mặt trận đấu tranh chính trị, binh vận cũng có những 
chuyển biến mạnh mẽ, nhất là phong trào đấu tranh chính trị của 
các tín đồ Phật giáo, của tầng lớp trí thức, công chức và thanh 
niên. Phong trào được nhóm lên trong lòng thị xã, thị trấn, các ấp, 
khu dồn. Tại Hà Mòn (ven thị xã), nổ ra cuộc đấu tranh của 30 
quần chúng đòi mua muối và đã giành được thắng lợi. Ở ấp Kon 
Tu Dốp cũng đã nổ ra hai cuộc đấu tranh lớn của quần chúng 
chống tề, điệp vu khống nhân dân nuôi cán bộ trong làng. Đồng 
bào trong nội ô thì thường xuyên đấu tranh chống Thiệu - Kỳ, đòi 
Mỹ rút về nước. Đã có 76 cuộc đấu tranh trực diện với kẻ thù trên 
phạm vi toàn tỉnh với 9.300 lượt người tham gia, tập trung vào 
mục tiêu đấu tranh chống “bình định cấp tốc” của địch và đòi 
quyền lợi thiết thực hằng ngày. Ngoài ra, đấu tranh trực diện và 
dư luận quần chúng phản đối chính quyền tay sai Sài Gòn và Mỹ 
ngày càng phát triển rộng, mạnh. 

Công tác binh vận có những bước tiến mới. Tranh thủ thời cơ 
ta tấn công mạnh làm cho địch đối phó một cách bị động lúng 
túng, tinh thần binh lính hoang mang, lại thêm việc Mỹ rút quân, 
ngụy mất chỗ dựa càng thêm dao động. Để phát huy mũi tấn công 
binh vận, ta đã nắm được 10 trung đội dân vệ với mức độ nắm 
chặt, lỏng khác nhau. Lực lượng địa phương, an ninh, du kích 
cùng các cơ sở đã vận động, tuyên truyền binh lính ngụy, bảo an, 
dân vệ để hỗ trợ cho quần chúng nhân dân đấu tranh chính trị; đã 
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vận động được 2 trung đội dân vệ ở Hà Mòn, 1 trung đội ở Kon 
Gu, 2 trung đội ở Đăk Tin, 1 trung đội ở Ngô Trang, 1 trung đội ở 
Võ Định… Hầu hết lực lượng này đã đấu tranh trả súng, bỏ ngũ 
về nhà, làm cho lính của chủ lực Trung đoàn 42 càng thêm nao 
núng. Nhìn chung, sau các cuộc tấn công quân sự Xuân - Hè năm 
1969, địch càng thất bại và ngày càng lún sâu vào thế bị động. Hệ 
thống phòng thủ ở thị xã, thị trấn, nhiều căn cứ địch thường 
xuyên bị ta chọc thủng không ổn định. Lực lượng địch bị tổn 
thương nặng nề phải điều quân chắp vá lộn xộn và thường xuyên 
bổ sung tân binh. Các âm mưu chiến lược “quét và giữ”, “bình 
định cấp tốc”, “phi Mỹ hóa” với mức độ khác nhau đều bị thất bại. 
Bầu không khí chính trị u ám, tinh thần binh lính ngụy sa sút hơn 
lúc nào hết. Hệ thống ngụy quyền từ tỉnh đến cơ sở xộc xệch, 
hoang mang dao động. Bọn dân vệ, nghĩa quân, phòng vệ dân sự 
không dám lùng sục, hoạt động cầm chừng. 

Nhằm cố giữ cho tình hình không bị xấu hơn và đảo ngược 
tình thế có lợi cho chúng, địch tiếp tục tăng cường phòng thủ thị 
xã, thị trấn, các cứ điểm và trục giao thông đường 14. Mặt khác, 
chúng dùng mọi thủ đoạn nống ra ngăn chặn hoạt động thường 
xuyên của ta. Chúng tăng cường bắt lính để xây dựng lực lượng 
ngụy quân, củng cố ngụy quyền thôn ấp; tiếp tục xúc tiến tích cực 
“bình định cấp tốc” vùng ven và nông thôn; đánh phá cơ sở nội 
thị và thị trấn; ngăn chặn phong trào đấu tranh của quần chúng; 
khống chế, ngăn cản quần chúng liên lạc với cách mạng; tiếp tục 
đẩy mạnh tuyên truyền, hoạt động chiến tranh tâm lý, chiêu hồi 
và tung biệt kích, do thám, gián điệp đánh phá sâu trong nội bộ và 
vùng căn cứ kháng chiến của ta. 

Nhận rõ tình thế của địch, Hội nghị Tỉnh ủy (mở rộng) từ ngày 
08 đến 22/8/1969 đã quyết tâm động viên mọi nỗ lực, đẩy mạnh tấn 
công, đưa chúng lún sâu vào thế thất bại. Nghị quyết Hội nghị nêu 
rõ: “Phát huy thắng lợi to lớn vừa qua, động viên nỗ lực cao nhất, 
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với tinh thần quyết tâm đánh bại âm mưu “phi Mỹ hóa” của địch ở 
tỉnh Kon Tum; với tinh thần quyết tâm mới để tiêu diệt địch nhiều 
nhất; diệt ác, phá kèm, giành dân nhiều nhất; mở rộng vùng căn cứ, 
làm cho vùng căn cứ của ta hoàn chỉnh; liên tục tấn công địch ở thị 
xã, thị trấn cũng như ở cứ điểm lẻ, trục giao thông. Mặt khác, phải 
khẩn trương xây dựng vùng căn cứ vững mạnh, nhất là xây dựng 
tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh du kích chiến tranh; xây dựng vững 
mạnh phong trào vòng công hợp tác tương trợ lao động và đẩy 
mạnh sản xuất và bảo vệ sản xuất; thực hiện tốt cuộc vận động xây 
dựng tổ chức xã thôn, bảo đảm yêu cầu nhân lực, vật lực phục vụ 
tiền tuyến giành thắng lợi to lớn vượt bậc. Thực hiện nhiệm vụ trên 
phải hết sức khẩn trương với tinh thần quyết tâm nỗ lực vượt bậc, 
với trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh và triệt để”1. 

Nghị quyết của Tỉnh ủy vừa ban hành, phong trào cách mạng 
đang trải qua thời kỳ đầy thử thách, thì ngày 02/9/1969, Bác Hồ - 
lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam qua đời, đây là tin đau 
đớn, là nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được đối với Đảng và 
toàn dân tộc. Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức rất trọng thể Lễ truy 
điệu và học tập Di chúc của Người. “Biến đau thương thành hành 
động cách mạng”, toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kon Tum đã 
dấy lên cao trào thi đua mới, tăng cường đoàn kết quân, dân, 
Đảng, vượt qua khó khăn gian khổ, đưa sự nghiệp cách mạng tiến 
lên giành thắng lợi mới to lớn hơn. Theo đó, ta tiếp tục giữ vững 
thế tiến công, bẻ gãy các cuộc hành quân càn quét của địch. Trong 
đó, có hai cuộc hành quân vào tháng 9/1969 và tháng 11/1969 
nhằm giải tỏa vùng Đăk Tô, Vâng Rơi đã bị ta đánh bại, hơn 1 tiểu 
đoàn địch bị đánh tan rã. 

Những tháng cuối năm 1969, tuy ta không mở những chiến 
dịch tấn công lớn, nhưng lực lượng vũ trang địa phương và du 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy (mở rộng), tháng 8/1969. 
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kích vẫn bám sát địa bàn, thường xuyên hoạt động đánh địch như 
đặc công của tỉnh, của thị xã tập kích khu Mỹ, khu Kon Stiêu, diệt 
70 tên địch; đánh Đăk Tô, Phương Quý, Krong, bắt sống cả trung 
đội dân vệ, thu một số súng. 

Kể từ ngày 25/9/1969, Ban Chỉ huy Lữ đoàn 1, Sư đoàn 4 Mỹ 
rút về An Khê, giao Kon Tum cho biệt kích Khu 24 đảm nhiệm. 
Trước tình hình đó, địch phải tăng thêm 1 tiểu đoàn biệt kích, 3 
đại đội thám báo và thành lập 8 đoàn bình định nông thôn cả ở nội 
ô và ven thị, rút bớt một số chốt điểm ở Ngọc Bay, Ngọc Tụ, Chư 
Grết, Kon Pong, rút tiền đồn biệt khu 24 đóng lại tiền đồn sân bay. 

Tháng 10 và tháng 11/1969, lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum 
đánh 106 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 788 tên địch; 
đánh và diệt 2 đại đội địch, thu 13 khẩu súng các loại. Đặc biệt, 
ngày 06/12/1969, ta bắn rơi một chiếc máy bay lên thẳng ở phía 
tây đồn Tu Mơ Rông, giết chết tên Đại tá Nguyễn Văn Liên, Tư 
lệnh Biệt khu 24, một đại tá cố vấn Mỹ cùng nhiều sĩ quan và 
quân tùy tùng1. 

Qua gần một năm đối đầu với chiến lược “Việt Nam hóa 
chiến tranh” của địch, phong trào cách mạng địa phương tiến 
lên những bước phát triển mới. Ta vẫn giữ vững thế tiến công 
địch bằng “hai chân, ba mũi” kết hợp giữa đấu tranh chính trị 
và vũ trang, giành thắng lợi trên cả ba vùng đô thị, nông thôn 
và rừng núi. 

Về hoạt động quân sự, tính từ tháng 01 đến ngày 20/11/1969, 
cả ba lực lượng trong tỉnh đã đánh 633 trận, trong đó có 70 trận 
phá ấp, 91 trận tập kích, 114 trận đánh mìn, 2 trận đánh đặc công, 
123 trận phục kích, 105 trận pháo kích, 9 trận đánh càn…, tiêu 
diệt và loại khỏi vòng chiến đấu 5.936 tên địch; diệt gọn 6 đại đội 

_______________ 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum: Kon Tum: 30 năm kiên cường bất 
khuất (1945-1975), Sđd, tr.152. 
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(gồm 1 đại đội thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đội 42 và 4 đại đội bảo 
an), 5 trung đội bảo an dân vệ; đánh tiêu hao nặng 5 tiểu đoàn 
dân vệ ở Kon Hơ Ring, Tu Mơ Rông, Kon Stiêu, Đăk De…; thu 
139 khẩu súng, 8.570 viên đạn, 19 máy thu thanh và nhiều 
phương tiện truyền tin khác; phá hủy 119 xe, trong đó có 109 xe 
tăng và xe bọc thép; bắn rơi 50 máy bay các loại; đánh phá 105 lô 
cốt, 146 nhà lính, 3 kho xăng, 5 kho đạn. Ngoài ra, chủ lực B3 tác 
chiến trên địa bàn đã đánh 92 trận, diệt 2.602 tên địch (trong đó 
có 683 lính Mỹ); đánh và phá hủy 76 xe (có 54 xe tăng), bắn rơi và 
phá hủy 24 máy bay1. 

Gắn với hoạt động quân sự, ta đẩy mạnh hoạt động phát triển 
quân sự phía trước, tăng cường củng cố bàn đạp vùng ven để mở 
ra giành dân với địch. Các đội vũ trang công tác an ninh, du kích 
không ngừng được nâng lên về mặt số lượng và chất lượng, 
thường xuyên đánh thọc sâu vào hậu cứ địch. Trong năm, đã có 52 
lần đột nhập diệt ác, phá kìm. Tính đến cuối năm 1969, ta giành 
dân với địch và đã giành được 350 người, tranh chấp mạnh 4.000 
người; vùng nới lỏng kìm kẹp được mở rộng giành được 18.000 
người. Tinh thần, khí thế cách mạng của quần chúng phía trước 
được nâng lên một bước. 

Đấu tranh chính trị và binh vận có nhiều chuyển biến đáng 
kể. Từ tháng 01 đến tháng 8/1969, đã có 76 cuộc đấu tranh, với 
9.300 lượt người tham gia. Ngoài những cuộc đấu tranh mở ra 
trong lòng thị xã, vùng nông thôn phong trào cũng phát triển 
mạnh, đấu tranh đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ, bức xúc hằng 
ngày, kết hợp chặt chẽ với phong trào chống phá âm mưu bình 
định cấp tốc của địch, mở rộng mặt trận đoàn kết với các tầng 
lớp trung gian. Công tác binh vận cũng có được bước phát triển, 
các đội công tác và cơ sở bên trong đã tuyên truyền giáo dục các 

_______________ 

1. Báo cáo tóm tắt tình hình năm 1969 của Tỉnh ủy Kon Tum.
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gia đình ngụy quân, ngụy quyền, rải truyền đơn lôi kéo các đại 
đội bảo an, dân vệ trả súng về với nhân dân, từ đó tác động 
mạnh đến chủ lực ngụy ở Trung đoàn 42. Trong chiến dịch Hè 
năm 1969, đã xuất hiện nhiều vụ phản đối việc đi càn, trong đó 
có một đại đội của Trung đoàn 42. Công tác binh vận đã góp 
phần tác động binh lính địch đào, rã ngũ làm cho nhiều đơn vị 
địch thiếu hụt quân số, tinh thần sa sút. 

Cùng với sự phát triển của phong trào, lực lượng cơ sở cách 
mạng trong vùng địch kiểm soát không ngừng tăng lên. Tổng số 
cán bộ trong vùng địch kiểm soát trong năm 1969 là 281. Toàn 
tỉnh có 39 chi bộ trong vùng địch kiểm soát với 196 đảng viên1. 

Song song với việc chỉ đạo phong trào ở phía trước, Tỉnh ủy 
thường xuyên chú trọng nhiệm vụ xây dựng vùng căn cứ. Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ III chỉ rõ: 
“…phải xây dựng củng cố căn cứ về mọi mặt, giành cho được ưu 
thế về lực lượng, tinh thần, chính trị và đời sống làm tấm gương 
thu hút quần chúng các vùng địch còn kiểm soát”. 

Tại vùng căn cứ, chính quyền các cấp từ tỉnh đến huyện ra đời 
vào cuối năm 1968 đi vào thực hiện chức năng của chính quyền 
dân chủ nhân dân. Đặc biệt, sự ra đời của Chính phủ cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngày 06/6/1969 đã hình 
thành hệ thống thống nhất bộ máy chính quyền cách mạng ở miền 
Nam Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở. Ở vùng căn cứ của tỉnh, 
Ủy ban nhân dân cách mạng các cấp từng bước được kiện toàn; 
các đoàn thể từ xã đến huyện qua xây dựng tổ chức đều được 
củng cố, hoạt động tiến bộ hơn. Thực lực cách mạng vùng căn cứ 
có bước phát triển mới, với 454 tổ hợp tác gồm 13.008 hội viên, 
trong đó có 526 đảng viên trong tổng số 626 đảng viên địa 
phương. Đổi công có 92 tổ, gồm 2.192 hội viên. Trên cơ sở đó, 

_______________ 

1. Báo cáo tóm tắt tình hình năm 1969 của Tỉnh ủy Kon Tum. 
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phong trào vòng công hợp tác từng bước được củng cố, đi vào 
hoạt động có nề nếp. Tại vùng căn cứ, có 471 tổ phụ nữ, gồm 6.410 
hội viên và 15 chi đoàn, thu hút 1.718 đoàn viên thanh niên. 

Bộ máy chính quyền đó đã trở thành nòng cốt để tổ chức 
thực hiện công tác quan trọng ở vùng căn cứ là đẩy mạnh tăng 
gia sản xuất, bảo đảm đời sống cho nhân dân, cán bộ, công nhân 
viên chức và các lực lượng cách mạng, bảo đảm hậu cần cho 
kháng chiến. 

Trong khi địch bao vây phá hoại kinh tế của ta rất ác liệt và 
ráo riết, thực hiện chủ trương của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ III, ở vùng căn cứ, Tỉnh ủy đặt vấn đề đẩy mạnh hoạt động 
trên mọi lĩnh vực, trong đó có vấn đề tăng gia sản xuất để chống 
lại âm mưu phá hoại kinh tế của địch. 

Một thực tế khó khăn cấp bách nổi lên trong thời gian này là 
nạn đói trầm trọng xảy ra. Do dốc toàn lực cho cuộc Tổng tiến 
công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 và các cuộc tấn công địch 
liên tiếp từ đầu năm 1969 đến lúc này, nên số lượng lương thực dự 
trữ cũng cạn kiệt. Hai vấn đề cứu đói và lạt muối là cấp bách, đòi 
hỏi Tỉnh ủy phải tập trung giải quyết. Một mặt động viên toàn 
dân, toàn quân, tất cả cho sản xuất, trồng nhiều lúa, bắp, rau, đậu 
đỗ… và những loại cây ngắn ngày có thu hoạch nhanh, đáp ứng 
kịp thời việc cứu đói. Mặt khác, phát động toàn quân dân trồng 
mì, trồng bôn chu bảo đảm một phần dự trữ lương thực. Các 
ngành nghề thủ công, chăn nuôi đều được quan tâm phát triển. 
Nhờ đó, chỉ trong một thời gian ngắn đã khắc phục được nạn đói 
cơm, lạt muối. Việc chỉ đạo đẩy mạnh mọi hoạt động ở vùng căn 
cứ hậu phương có tác động mạnh mẽ tới các hoạt động phía trước. 
Do đó, ở những vùng bàn đạp, vùng địch kiểm soát, vùng mới mở 
cơ sở, ta cũng vận động quần chúng tích cực tham gia sản xuất. Ở 
vùng tự do, ta chú ý đẩy mạnh phát triển trồng màu liên tục trong 
năm. Nhờ đó, năm 1969 ta căn bản giải quyết được nạn đói, bình 
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quân nhân khẩu đạt 315kg lương thực. Trong sản xuất, lúa đạt 
bình quân 15kg, bắp 7,5kg, trồng được 1.700 gốc mì và bôn chu 
trên một đầu người. Ngoài ra, việc sản xuất tự túc của các cơ quan, 
đơn vị có tiến bộ. Riêng lực lượng Tỉnh đội tự bảo đảm được 
nguồn lương thực từ 4 đến 6 tháng. 

Công tác huy động lương thực và hoạt động tài mậu có nhiều 
cố gắng. Lượng lương thực tuy ít, nhưng vẫn tập trung phục vụ cho 
tiền tuyến giành thắng lợi, tinh thần đóng góp lương thực của nhân 
dân rất cao. Nổi lên là H67 đã nhập kho đạt chỉ tiêu, còn các huyện 
khác tùy mức độ đều tham gia đóng góp nhất định. Trong lĩnh vực 
mậu dịch, ta đã mở được luồng hàng vào thị xã, đồng thời thường 
xuyên giao lưu qua biên giới và mở xuống đồng bằng để trao đổi 
hàng hóa phục vụ nhân dân. 

Giao thông vận tải có nhiều cố gắng để nối thông căn cứ phục 
vụ tiền tuyến. Ta đã làm được 96km đường thồ, sắm được 5 xe thồ 
làm phương tiện phục vụ, duy trì gần 100 thanh niên xung phong 
vận chuyển, thành lập nhiều trạm vận chuyển và đã vận chuyển 
được 380 tấn hàng và 153 tấn gạo, đáp ứng về cơ bản nhu cầu của 
tiền tuyến. 

Mặt khác, để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng, Tỉnh ủy chú trọng công tác xây dựng Đảng 
trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nghị quyết của Tỉnh 
ủy qua các lần hội nghị trong năm 1969 luôn đề cập nhiệm vụ của 
công tác đảng. Nhằm bảo đảm uy tín và vai trò lãnh đạo tuyệt đối 
của Đảng về mọi mặt, Đảng bộ tỉnh thường xuyên vận động xây 
dựng chi bộ 4 tốt trong cơ quan và ở các địa phương, chi bộ 3 tốt 
trong lực lượng vũ trang và công tác phát triển đảng. 

Qua quá trình thực hiện, toàn Đảng bộ đã có bước chuyển 
biến đáng kể. Năng lực lãnh đạo của chi bộ được nâng lên. Cán 
bộ, đảng viên phần lớn đã kiên định về lập trường tư tưởng, luôn 
phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác. Trong 
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năm 1969, toàn tỉnh có 213 chi bộ với 2.505 đảng viên, số đảng 
viên mới phát triển là 472 đồng chí. Công tác bồi dưỡng đào tạo 
cán bộ các cấp, các ngành, nhất là cán bộ người đồng bào dân tộc 
thiểu số được quan tâm. Trong năm, tỉnh đã đưa 69 cán bộ các 
ban, ngành và 145 cán bộ huyện cùng cơ sở theo học tại trường 
Đảng của Khu V, trường Đảng tỉnh và trường Văn hóa tỉnh. Nhờ 
vậy, đội ngũ cán bộ có sự trưởng thành nhiều mặt. 

Tháng 11/1969, Tỉnh ủy triển khai lớp chỉnh huấn rèn luyện 
chính trị, tư tưởng trong toàn tỉnh, tạo nên một sự chuyển biến 
mới, quán triệt sâu hơn về nhiệm vụ trọng tâm nhằm lãnh đạo 
phong trào cách mạng tiến lên. 

Tháng 12/1969, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị (Hội nghị 
T150) kiểm điểm đánh giá phong trào cách mạng trong năm. Trên 
cơ sở phân tích tình hình, Hội nghị nhận định: Trong năm 1969, 
quân và dân trong tỉnh đã liên tục tấn công địch, thu được thắng 
lợi trên nhiều mặt, các vùng; tinh thần và khí thế của quần chúng 
cả phía trước và phía sau đã vươn lên một bước… So với năm 
1968, ta đã giành thắng lợi lớn hơn, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. 
Cơ sở phía trước phát triển, các đội công tác được tăng cường về 
số lượng và chất lượng, bàn đạp vùng ven được củng cố và phát 
triển. Sản xuất được đẩy mạnh, nạn đói trong dân cũng được giải 
quyết. Tuy nhiên, thắng lợi của ta vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết 
điểm. Ta chưa thật xông xáo bám trụ chống “bình định cấp tốc”, 
hoạt động diệt ác, phá kèm, giành dân quá ít, để địch kéo dân 
trong căn cứ; xây dựng căn cứ chưa có bước tiến vọt; chưa lãnh 
đạo tốt xây dựng lực lượng vũ trang, nhất là du kích chiến cả ở 
phía trước và phía sau; công tác tư tưởng, xây dựng Đảng, đào tạo 
cán bộ chưa thật tốt, chưa giải quyết chuyển biến về cơ bản, đã 
ảnh hưởng nhiều đến phát triển của phong trào. 

Hội nghị xác định nhiệm vụ cách mạng trong toàn tỉnh thời 
gian tới: “Nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết cấp trên, tiếp tục 
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thực hiện các nghị quyết tháng 5, 8, 9/1969 của Tỉnh ủy; phát 
huy thắng lợi trong năm 1969, nỗ lực cao độ, liên tục tấn công, 
liên tục xây dựng và phát triển lực lượng của ta toàn diện, tập 
trung sức đánh bại âm mưu “bình định cấp tốc” của địch. Dốc 
toàn lực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là diệt ác phá kèm, giành 
dân và giữ dân, đồng thời khẩn trương chuẩn bị đầy đủ điều 
kiện cho sự nghiệp cách mạng tiến lên giành thắng lợi to lớn 
toàn diện vượt bậc và chuẩn bị tư thế sẵn sàng để giành thắng 
lợi trong mọi tình huống”1. 

II. TIẾP TỤC XÂY DỰNG, CỦNG CỐ  
VÀ BẢO VỆ VÙNG GIẢI PHÓNG (1970-1972) 

Bước sang năm 1970, diễn biến tình hình có nhiều thay đổi, đế 
quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra toàn cõi Đông Dương. 

Ngày 18/3/1970, Mỹ xúi giục Lon Nol lật đổ Nôrôđôm 
Xihanúc, thành lập chính quyền tay sai thân Mỹ tại Campuchia. 
Trước tình hình đó, một bộ phận lực lượng quân Mỹ - ngụy tràn 
sang xâm lược Campuchia. 

Tại tỉnh Kon Tum, toàn bộ lực lượng cơ động chiến đấu của 
Mỹ đã rút quân về đồng bằng, chỉ còn lại khoảng 200 cố vấn và 
chuyên viên kỹ thuật Mỹ (tại thị xã khoảng 80-120 tên, Đăk Tô 60 
tên, Plei Kần 20 tên, Kon Hơ Ring 4 tên, Kleng 5 tên, Măng Bút 7 
tên). Địch tiếp tục tăng lực lượng cho Trung đoàn 42 lính cộng 
hòa. Năm 1970, trung đoàn này có 4 tiểu đoàn, khoảng 1.200 đến 
1.600 tên. Trung đoàn 14 thiết giáp tăng từ 40 đến 60 xe, với tổng 
quân số là 480 tên, chia làm 4 chi đoàn án ngữ các trục lộ giao 
thông từ thị xã Kon Tum tỏa đi các hướng trong tỉnh. Ngoài ra, 
còn có khoảng 300 tên được biên chế trong binh chủng pháo các 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy Kon Tum, tháng 12/1969. 
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loại với 27 khẩu và có 20-25 máy bay thường xuyên túc trực tại 
tỉnh Kon Tum1. Đặc biệt, địch ra sức phát triển mạnh lực lương 
quân địa phương. 

Bảo an có 26 đại đội, từ 1.900 đến 2.400 tên (tháng 6/1970); số 
nghĩa quân từ 2.000 đến 2.500 tên; phòng vệ dân sự từ 3.000 tên 
đến 3.500 tên. Ngoài ra, các lực lượng biệt kích (11 đại đội), thám 
báo (2 đại đội), thám kích (2 đại đội), đoàn công tác “phượng 
hoàng” (17.000 tên)2. Địch gấp rút triển khai điều chỉnh lại lực 
lượng, tạo mọi điều kiện nâng cao vai trò ngụy lên có thể thay thế 
được quân Mỹ. 

Chúng tìm cách tập trung bình định có trọng điểm trên diện 
rộng ở nhiều nơi, thường xuyên tiến hành càn quét đánh phá ác 
liệt, gắn với đẩy mạnh chiến tranh gián điệp, tâm lý, chiêu hồi, 
chiêu hàng. Đi đôi với phá hoại về kinh tế, chúng còn đánh phá 
kho tàng, ngăn chặn hành lang vận chuyển của tỉnh và của Trung 
ương. Tại chỗ, chúng tăng cường củng cố hệ thống phòng thủ, bảo 
vệ căn cứ, sân bay, kho tàng nhằm đối phó với các hoạt động tiến 
công của ta. 

Tháng 01/1970, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
lần thứ 18 họp, ban hành Nghị quyết về phương châm đánh địch 
trên cả ba vùng chiến lược, với hướng chính là vùng nông thôn. 
Tháng 3/1970, Khu ủy V ra Nghị quyết xác định nhiệm vụ trọng 
tâm là “đánh bại bình định, diệt kèm, giành, giữ dân, xây dựng 
vùng căn cứ giải phóng”. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp 
trên, Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 04/VP về việc 
nhận định thêm về tình hình và chỉ thị tiếp theo về nhiệm vụ 
hoạt động của tỉnh. Đánh giá tình hình của ta và địch trên các 
mặt từ cuối năm 1969 đến những tháng đầu năm 1970, Kế hoạch 
vạch ra nhiệm vụ chỉ đạo: “Nắm vững hoạt động, kết hợp chặt 

_______________ 

1, 2. Báo cáo tổng hợp số liệu năm 1970 về các mặt của tỉnh Kon Tum. 
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phương châm “hai chân, ba mũi giáp công” bên trong; nắm vững 
xây dựng lực lượng cách mạng tại chỗ là chính, lấy dân làm gốc; 
các lực lượng vũ trang, chính trị, binh vận phải có kế hoạch hoạt 
động chặt chẽ, hiệp đồng ăn khớp. Các lực lượng vũ trang hoạt 
động đánh địch diệt ác, phá kèm nhằm thực hiện cho được 
nhiệm vụ mở cơ sở giành dân. Các lực lượng huyện, dân quân du 
kích phân tán hoạt động đều khắp, bám trụ đánh địch mở cơ sở, 
xây dựng phong trào du kích. Thường vụ các huyện ủy trực tiếp 
tổ chức lãnh đạo sát tận vùng là chi bộ phía trước; tùy tình hình 
cụ thể mà tổ chức thống nhất giữa lực lượng tập trung, đội công 
tác và cán bộ các ban, ngành để phối hợp chặt chẽ, cụ thể, mỗi 
cánh hoạt động có ban chỉ đạo thống nhất gồm các đồng chí quân 
sự, chính trị, binh vận do các huyện ủy trực tiếp lãnh đạo. Đối 
với các lực lượng huyện, phải tổ chức một số đội mở cơ sở giành 
dân, vũ trang tuyên truyền do huyện đội trực tiếp chỉ đạo. Về 
phương thức hoạt động, đối với lực lượng huyện và dân quân, 
du kích chủ yếu phân tán liên tục, đánh địch bên ngoài, diệt ác, 
vũ trang tuyên truyền, vây ép đồn bốt, bắn máy bay…, vừa bám 
dân mở cơ sở, vừa truyên truyền đường lối, chính sách. Hoạt 
động binh vận và chính trị đồng thời hoạt động về quân sự sáp 
vào liên tục tuyên truyền giáo dục quần chúng, thâm nhập chính 
sách vào hàng ngũ địch bằng mọi hình thức: gặp dân, vũ trang 
tuyên truyền, khẩu hiệu, truyền đơn, gọi loa…”1. Đồng thời, Tỉnh 
ủy đề ra nhiệm vụ trước mắt: tiếp tục xây dựng và bảo đảm vững 
chắc về mọi mặt vùng căn cứ, thực hiện phương châm “hai chân, 
ba mũi giáp công”, đặc biệt chú trọng đấu tranh quân sự, đẩy 
mạnh phong trào du kích chiến tranh; phối hợp chặt chẽ cùng bộ 
đội chủ lực tập kích đánh địch liên tục, đều khắp mọi nơi, tiến 

_______________ 

1. Kế hoạch số 04/VP về việc nhận định thêm về tình hình và chỉ thị tiếp 
theo về nhiệm vụ hoạt động của tỉnh. 
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lên đánh những trận lớn làm thất bại hoàn toàn kế hoạch “bình 
định cấp tốc” của địch. 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, ta đã tiếp tục tấn công tiêu diệt 
sinh lực địch, tạo thế cho việc mở cơ sở giành dân. Đầu tháng 
3/1970, lực lượng vũ trang của tỉnh thường xuyên tập kích đoạn 
giao thông đường 14 từ Diên Bình về thị xã. Ngoài ra, những vùng 
trọng điểm bình định của địch ở H80, phía tây nam thị xã, đường 
5, H16… đều bị ta tấn công. Tính đến ngày 15/3/1970, các lực 
lượng trong tỉnh đã diệt, làm bị thương và bắt sống 375 tên địch, 
có 23 tên ác ôn bị bắt sống; tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 đoàn 
bình định, 1 trung đoàn bảo an; phá hủy 22 xe các loại; thu 18 
khẩu súng. 

Đầu tháng 4/1970, lực lượng vũ trang Quân khu V cùng với 
quân và dân, du kích tỉnh Kon Tum mở chiến dịch Hè ở phía bắc 
tỉnh Kon Tum, nhằm phá vỡ hệ thống chốt điểm của địch gần 
vùng căn cứ ta; kéo quân địch ra mà tiêu diệt; tạo điều kiện cho 
lực lượng tại chỗ diệt ác, phá kìm, góp phần đánh bại âm mưu mở 
rộng chiến tranh của đế quốc Mỹ. 

Để chuẩn bị cho chiến dịch Hè năm 1970, Tỉnh ủy Kon Tum tổ 
chức chỉnh huấn để chấn chỉnh nhận thức, nêu cao quyết tâm và ý 
chí, thống nhất tư tưởng và hành động để diệt lực lượng kèm của 
địch, diệt ác ôn, phát động quần chúng nổi dậy giành quyền làm 
chủ và liên tục tấn công địch. 

Ngày 01/4/1970, du kích và bộ đội tỉnh Kon Tum của Trung 
đoàn 28, Trung đoàn 40 của chủ lực B3 bao vây tiến công Trung 
tâm huấn luyện lực lượng đặc biệt của ngụy ở Đăk Siêng, mở màn 
chiến dịch. Liên tiếp những ngày sau đó, quanh mục tiêu Đăk 
Siêng, ta mở nhiều đợt tấn công và đánh bại những cuộc phản 
kích của địch. Sau gần nửa tháng vây đánh, ta tiêu diệt cả hai tiểu 
đoàn số 1 và 2 của địch, đánh thiệt hại các tiểu đoàn còn lại của 
chúng. Phối hợp với các hoạt động quân sự, các đội công tác đều 
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bám trụ và được tăng cường mở rộng diện tiếp xúc với quần 
chúng để tuyên truyền vận động, đưa khả năng và mức độ làm 
chủ tiến lên nhanh hơn. Tính từ ngày 31/3 đến 31/5/1970, ta đã đột 
nhập, đánh phá hầu hết ấp trọng điểm và một số ấp vùng ven thị 
xã, Đăk Tô - Tân Cảnh; đánh phá 29 ấp, vũ trang tuyên truyền 20 
ấp, làm chủ 3.000 dân ở 12 ấp có quần chúng nổi dậy diệt ác, phá 
kìm, 8 ấp với khoảng 4.000 dân ở trạng thái tranh chấp1. 

Các mặt hoạt động điều tra binh vận, đấu tranh chính trị, 
thâm nhập đường lối, chính sách của ta vào quần chúng có tiến 
bộ. Ở khu vực thị xã Kon Tum và Đăk Tô - Tân Cảnh, hoạt động 
của quần chúng đấu tranh chống địch xúc bắt, lùa dân, chống 
dồn dân, bắt vào ấp, chống bầu cử cơ quan hành chính địa 
phương của địch sôi nổi hơn. Một số nơi ở H80, H30, quần chúng 
đấu tranh giằng co quyết liệt với địch không cho chúng vào làng 
xúc bắt, lừa dân. 

Tính từ đầu năm 1970 đến tháng 6/1970, có 81 lần quần 
chúng đấu tranh trực diện với địch, lôi cuốn 1.605 lượt người 
tham gia; vận động đào, rã ngũ được 1.145 lính địch. Phong trào 
phía trước so với thời kỳ cuối năm 1969 của ta có bước phát triển; 
đã kết hợp được ba mặt tấn công của lực lượng bên ngoài và có 
nơi kết hợp được một số phong trào nổi dậy của quần chúng. 
Hoạt động có đi vào trọng tâm, diệt trúng các đối tượng kìm kẹp, 
bám trụ có tiến bộ, chỉ đạo có đi sát hơn. Những thành quả đạt 
được trong 6 tháng đầu năm 1970 đã tạo đà cho phong trào cách 
mạng tiếp tục phát triển. 

Đầu tháng 7/1970, địch bắt đầu thực hiện chương trình “bình 
định đặc biệt”, thực chất là đi vào giai đoạn 3 của kế hoạch “bình 
định cấp tốc” mà địch dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 1970. 

_______________ 

1. Báo cáo kết quả Hội nghị sơ kết hoạt động từ tháng 01 đến tháng
5/1970 của Tỉnh ủy Kon Tum. 
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Để thực thi chương trình “bình định đặc biệt”, địch xúc tiến 
nhiều biện pháp và thủ đoạn mới xảo quyệt, thâm độc hơn. Chúng 
thành lập tổ chức “phượng hoàng” với các thành phần hỗn hợp 
bao gồm các lực lượng bình định nông thôn, cảnh sát, mật báo, 
chiêu hồi, CIA và mỗi đoàn “phượng hoàng” có từ 1 tiểu đội đến 1 
trung đội vũ trang yểm hộ để vừa hoạt động chính trị vừa trực 
tiếp chiến đấu. 

Địch tiếp tục củng cố công sự bên trong và xây thêm lô cốt, 
dựng tuyến phòng thủ thị xã, đặt thêm các trạm cảnh sát; thường 
xuyên lùng sục, soát xét bên trong, mở rộng và xây dựng khu tập 
trung dân ở ven đô thị. Đối với các ấp ven nông thôn, địch cho xây 
dựng lô cốt, công sự, rào lại ấp và xây dựng trụ sở hoạt động ngay 
tại ấp; thường xuyên sục sạo, kiểm soát trong ấp cả đêm lẫn ngày; 
lùng sục, phục kích xung quanh ấp nhằm phát hiện dấu vết của ta. 
Chúng lấy lực lượng nghĩa quân ở nội ô tăng cường cho các ấp ở 
vùng ven từ 1 tiểu đội đến 1 trung đội; ra sức củng cố và xây dựng 
lực lượng nghĩa quân ở các ấp; đồng thời xây dựng các điểm chốt 
ở bên ngoài để hỗ trợ và đánh phá ta từng vùng. 

Địch đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, chiêu hàng, mị 
bịp mua chuộc quần chúng, phát triển mạng lưới mật báo, gián 
điệp, cài sâu vào các tổ chức quần chúng; tìm cách bảo vệ bọn tay 
sai, ác ôn người dân tộc ở cơ sở; củng cố bộ máy ngụy quyền cấp 
xã, ấp đến tỉnh, quận. Chúng đưa ra một số ác ôn, trong đó có 
người dân tộc bị địch mua chuộc đi huấn luyện dài ngày ở Phù 
Cát, Vũng Tàu để chống đối ta lâu dài… 

Từ tháng 7/1970, địch liên tiếp mở nhiều cuộc càn, trong đó có 
ba cuộc với lực lượng từ 1 đến 2 tiểu đoàn, bảy lần đổ biệt kích, ba 
lần cài điệp vào vùng ta. Chúng luôn nêu cao khẩu hiệu “thà mất 
đất chứ không để mất dân trong tay Cộng sản”. 

Trước âm mưu và thủ đoạn mới của địch, ngày 04/8/1970, 
Tỉnh ủy Kon Tum ra chỉ thị: “kiên quyết đánh bại “bình định đặc 
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biệt” của địch, phân tích địch đang cố gắng thực hiện bước đi cuối 
cùng trong thế thua của kế hoạch “bình định cấp tốc” trong chiến 
lược “Việt Nam hóa chiến tranh””. 

Trên chiến trường Tây Nguyên, từ ngày 29/8 đến ngày 
25/10/1970, Đảng ủy Khu V, Bộ Tư lệnh B3 phối hợp với hai tỉnh 
Gia Lai và Kon Tum mở chiến dịch mùa Thu (H25) với mục tiêu 
chủ yếu là phá ấp giành dân, chống phá “bình định đặc biệt” 
của địch. 

Phối hợp cùng bộ đội chủ lực B3, lực lượng vũ trang địa 
phương cùng du kích tỉnh Kon Tum đã tấn công vào các chốt, ấp 
trọng điểm của địch như Trung Nghĩa, Hà Mòn, Đăk Pét, Kon 
Stiêu, Đăk Tem, Krong, khu sân bay, biệt khu 24… làm tan rã và 
tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Đặc biệt, trong quá trình đánh tập 
kích vào thị xã đêm 03/9/1970, lực lượng tự vệ mật của thị xã đã 
dùng mìn đánh vào Rạp chiếu bóng, diệt và làm bị thương 13 tên, 
trong đó có 1 sĩ quan địch. 

Trong đợt chiến dịch Hè - Thu năm 1970, tại H40, Tiểu đoàn 80 
được B3 tăng cường và Tiểu đoàn đặc công 406 của tỉnh phối hợp 
với du kích và bộ đội địa phương đánh mạnh vào cụm cứ điểm 
Đăk Pét, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phá ấp, giành dân, đưa hơn 
100 người dân Đăk Tem trở về vùng giải phóng. 

Xuyên suốt chiến dịch gần hai tháng liên tục tấn công địch, lực 
lượng vũ trang tỉnh Kon Tum cùng với bộ đội chủ lực B3 đánh 87 
trận, diệt 4 trung đội bảo an; đánh thiệt hại nặng 1 đại đội thuộc 
Tiểu đoàn 3 và 2 trung đội khác thuộc Trung đoàn 42 ngụy; phá 
hủy 21 xe, có 1 xe bọc thép; phá 17 nhà, 14 lô cốt, 2 kho tàng, 1 
cống, 2 chốt là ấp Đăk Tem và Krong… 

Ngoài những trận đánh phối hợp với chủ lực B3, các lực lượng 
vũ trang tỉnh Kon Tum thường xuyên chủ động tấn công địch. 
Tuy không có những trận đánh lớn, nhưng đã phối hợp với đấu 
tranh chính trị, binh vận nhằm mục đích phá ấp giành dân; phá 
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các vùng trọng điểm bình định của địch như Kon Hơ Ring, Tri 
Đạo, Võ Định, Diên Bình, Tân Cảnh… làm cho chúng mất ổn định. 
Lực lượng địa phương bám giữ đất, bám giữ làng, phá các cuộc 
càn quét của địch vào căn cứ, đánh biệt kích có kết quả. So với đợt 
Thu - Đông năm 1969, hoạt động vũ trang diệt địch đợt Thu- Đông 
năm 1970 có tiến bộ hơn. Từ sau đợt hoạt động Xuân - Hè năm 
1970 đến tháng 11/1970, lực lượng vũ trang ta đã đánh 160 trận, diệt 
1.117 tên địch, trong đó có 52 tên ác ôn; diệt gọn 5 trung đội và 2 tiểu 
đội; đánh thiệt hại nặng 1 đại đội và 3 trung đội; phá hủy 47 xe các 
loại, trong đó có 36 xe tăng và xe bọc thép; bắn rơi 2 máy bay; phá 
hủy 5 lô cốt, 3 kho; thu 42 khẩu súng các loại. 

Hoạt động binh vận và đấu tranh chính trị của ta chống “bình 
định đặc biệt” có nhiều tiến bộ, đã kết hợp được với đấu tranh vũ 
trang. Thông qua các hoạt động vũ trang và tuyên truyền, vận động 
cơ sở của ta trong hàng ngũ địch đã làm đào, rã ngũ trên 600 tên 
địch; làm tan rã và nắm 4 trung đội nghĩa quân; tuyên truyền giáo 
dục trên 300 gia đình binh sĩ. Lúc này, đấu tranh chính trị của ta đã 
chuyển dần sang công khai hợp pháp. Quần chúng liên tục đấu 
tranh trực diện với kẻ thù, chống lại các hành động o ép, cưỡng bức 
của địch. Gần 4 tháng chống “bình định đặc biệt” của địch, tính đến 
tháng 11/1970, đã có hơn 50 cuộc đấu tranh với trên 5.000 lượt 
người tham gia chống rào ấp, chống dồn, chống bắt lính, chống 
ngủ tập trung, đòi tự do đi lại làm ăn, đòi trở về làng cũ, đòi 
cung cấp lương thực, cung cấp hàng hóa thuốc men… Ngày 
20/7/1970, ta đã tổ chức một cuộc mít tinh phản đối các hành 
động cưỡng bức, dồn ép dân của địch. Cuộc mít tinh đã lôi kéo 
đông đảo quần chúng các ấp Pơlei Trâm, Kon Gu, Phương Quý, 
Trung Tín tham gia. Nhân cuộc mít tinh, ta đã phát tán trên 1.000 
truyền đơn các loại… 

Trong phong trào đánh địch phía trước, mạng lưới cơ sở của ta 
được xem là mũi nhọn tiên phong, là hạt nhân nòng cốt để mở ra 
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tranh chấp giành dân với địch. Mở đầu đợt Thu - Đông năm 1970, 
địch thực thi “bình định đặc biệt” với nhiều biện pháp quyết liệt 
hơn, thường xuyên lùng sục, truy tróc mạng lưới cơ sở của ta ở 
nội ô ven thị xã, thị trấn và những vùng bình định trọng điểm 
của chúng. 

Ngày 04/7/1970, địch phát hiện một hầm bí mật của ta ở phía 
đông bắc thị xã, bắt được đồng chí Đào Duy Tồn, Thị ủy viên Kon 
Tum. Sau đó, địch bắt thêm 7 cơ sở nữa, trong đó chị Đào Thị Hà 
và chị Lê Thị Tài là những cán bộ cơ sở hoạt động thường xuyên 
trong nội thị. 

Tuy một số cơ sở bị bắt và thường xuyên bị truy lùng gắt gao 
nhưng vẫn không làm nao núng tinh thần của quần chúng. Mạng 
lưới cơ sở của ta hầu khắp các nơi trong vùng địch kiểm soát liên tục 
hoạt động. Các đội vũ trang công tác vẫn tìm mọi cách tiêu diệt bọn 
ác ôn, cảnh sát, điệp báo để bảo vệ cơ sở. Tháng 9/1970, Đội công tác 
của thị xã đã diệt tên Hồ Thông, cảnh sát đặc biệt của địch cài vào ấp 
Phương Quý để theo dõi, phát hiện cơ sở ta. Sự kiện này đã gây tiếng 
vang lớn, làm cho địch hoang mang lo sợ và dè dặt hơn. Phát huy 
thắng lợi, ta tiếp tục đẩy mạnh hoạt động gây dựng, phát triển cơ sở, 
diệt ác trừ gian. 

Nét mới của hoạt động cơ sở thời kỳ này so với thời kỳ trước 
là ta đã lợi dụng được thủ đoạn lừa gạt quần chúng của địch để 
nổi dậy đấu tranh với chúng bằng con đường hợp pháp, trực diện. 
Hơn nữa, qua các đợt chống trả âm mưu và thủ đoạn xảo quyệt 
của địch, các loại cơ sở nông thôn, vùng ven nội thị của ta đã được 
nâng cao cả về số lượng và chất lượng. 

Tuy có nhiều nỗ lực vươn lên giành thắng lợi trong phong 
trào đánh địch phía trước, song so với yêu cầu của nhiệm vụ 
trọng tâm là tiêu diệt địch, diệt ác phá kìm, giành dân thì hoạt 
động tiến công địch của ta vẫn chưa phát huy hết khả năng. Một 
mặt, do ta chưa huy động được tiềm năng của các hoạt động 
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đánh địch, mặt khác địch tiến hành đánh phá ta trên các mặt 
chính trị, quân sự, kinh tế một cách ác liệt. Thực chất của âm 
mưu “bình định đặc biệt” của địch là sách lược chuyển đổi trong 
âm mưu “bình định nông thôn” đánh phá ta ở giai đoạn nước 
rút. Đồng thời, đó cũng là bước tiến sâu trong chiến lược “Việt 
Nam hóa chiến tranh”, mà về cơ bản khi rút quân Mỹ triệt để 
dùng phương châm “dùng người Việt đánh người Việt”, “dùng 
người dân tộc để đánh phá phong trào cách mạng vùng dân tộc”. 
Vì vậy, phong trào cách mạng trong tỉnh đã gặp phải những khó 
khăn nhất định. Song, thắng lợi của tỉnh Kon Tum đã đạt được 
trong thời gian qua là hết sức to lớn, là bước tiến mới thúc đẩy 
phong trào phía trước tiến lên.  

Để nhận định tình hình ta và địch sâu sát hơn, tháng 11/1970, 
Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị mở rộng nhằm kiểm điểm, phân tích rõ 
những nhận thức chưa sâu sắc, toàn diện về những âm mưu, thủ 
đoạn của địch trong kế hoạch “bình định của địch”. Đồng thời, 
Hội nghị xác định nhiệm vụ trong giai đoạn trước mắt “tập trung 
mọi nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, gắn chặt giữa 
quân sự, chính trị; đẩy mạnh ba mũi giáp công; thực hiện nhiệm 
vụ trung tâm là tập trung đánh bại căn bản âm mưu bình định của 
địch; tiêu diệt và làm tan rã lớn ngụy quân, ngụy quyền ở cơ sở; 
giành quyền làm chủ và tranh chấp từng mảng rộng lớn; ra sức 
xây dựng vùng căn cứ và vùng mới mở vững mạnh về mọi mặt. 
Đồng thời, chỉ đạo các phong trào lớn là: sản xuất và bảo vệ sản 
xuất, chăm lo cải thiện đời sống quần chúng; đẩy mạnh chiến 
tranh du kích; phát triển các đoàn thể, các giới xây dựng Đảng; 
đào tạo cán bộ; đưa phong trào thị xã, thị trấn tiến lên bước mới; 
tích cực chủ động chuẩn bị điều kiện để ta giành thắng lợi to lớn 
và giành thắng lợi trong mọi tình huống”. 

Sau Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng, Đảng bộ tỉnh tiếp tục mở đợt 
học tập nhằm nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng trong cán bộ, 
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đảng viên và quần chúng, đồng thời đề ra kế hoạch mới cho giai 
đoạn cách mạng tiếp theo. 

Cuối năm 1970, ở tỉnh Kon Tum, lực lượng quân ngụy được 
tổ chức lại và trang bị vũ khí, khí tài được tăng cường nhưng về 
cơ bản tinh thần của chúng đang trên đà suy sụp. Thay chân Mỹ 
đảm trách gánh nặng chiến tranh, quân ngụy luôn ở trong thế bị 
động, lúng túng. Dù được quan thầy Mỹ cổ vũ tiếp sức, quân 
ngụy luôn thực thi nhiều âm mưu và biện pháp đánh phá phong 
trào cách mạng trong tỉnh, nhưng vẫn không thể cứu vãn tình thế 
suy yếu rõ. 

Trong lúc đó, quân và dân ta càng đánh càng mạnh. Trong 
năm 1970, tiếp tục chống “bình định cấp tốc”, thực hiện nhiệm vụ 
trọng tâm là giành dân, do đó phong trào cách mạng về mọi mặt 
trong toàn tỉnh đã đạt được những thành tựu to lớn, có nhiều tiến 
bộ so với thời kỳ đầu chống địch năm 1969. 

Ở phía trước, ba thứ quân trong tỉnh đã đánh 643 trận lớn nhỏ, 
loại khỏi vòng chiến đấu 3.748 tên địch; diệt 3.376 tên (có 7 cố vấn 
Mỹ); làm bị thương 236 tên; bắt sống 116 tên (có 32 ác ôn); đồng 
thời 41 lần đột nhập ấp, diệt một ổ ác ôn 90 tên tại Trường Huấn 
luyện lính bình định ở thị xã; diệt gọn 2 đại đội, 6 trung đội; đánh 
thiệt hại nặng căn cứ Lôi Hổ, 1 ban chỉ huy đoàn trực thuộc Trung 
đoàn 42, cùng với 4 đại đội và 5 trung đội khác; phá hủy 186 xe 
quân sự (có 96 xe bọc thép), 16 khu hậu cần, 3 khẩu pháo, 2 khẩu 
cối; bắn rơi và phá hủy 21 máy bay; bắn bị thương 7 chiếc khác; 
thu 140 khẩu súng các loại… 

Chất lượng đấu tranh chính trị của tỉnh đã được nâng lên. 
Trong năm 1970, ta đã tổ chức 164 cuộc đấu tranh chính trị, lôi kéo 
35.200 lượt người tham gia và 10 cuộc đấu tranh chống bắt lính, 
với khoảng 1.000 người tham gia. Mục tiêu của các cuộc đấu tranh 
tập trung vào chống bắt lính, đôn quân, chống vũ trang, rào ấp, 
đòi cải thiện đời sống, tự do làm ăn… Nhiều cuộc đấu tranh đã lôi 
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cuốn được một số nghĩa quân, bảo an và nhân viên ngụy quyền 
tham gia. 

Kết hợp với hoạt động vũ trang và đấu tranh chính trị, công 
tác binh vận của ta tập trung mũi nhọn tấn công vào vận động 
binh lính địch. Trong năm 1970, trên chiến trường tỉnh Kon Tum 
do bị thất bại liên tiếp qua các chiến dịch Xuân - Hè - Thu nên tinh 
thần binh lính địch sa sút nghiêm trọng, mở ra cho ta nhiều cơ hội 
để thực hiện nhiệm vụ công tác binh vận. Kết quả, trong năm 
1970, ta đã thâm nhập giáo dục được 817 gia đình binh lính và 
trực tiếp giáo dục 173 binh lính, giáo dục phóng thích tại chỗ 96 
tên, 52 lần dùng loa kêu gọi, rải 43.260 truyền đơn, 1.509 thư tay, 
treo 1.077 khẩu hiệu, treo 38 lá cờ Mặt trận, xây dựng 8 cơ sở nội 
tuyến và 20 cơ sở binh vận hợp pháp... Trong hàng ngũ địch, ta 
nắm được 2 trung đội và 1 tiểu đội nghĩa quân, 56 lính nghĩa quân 
và bảo an. Qua tuyên truyền, ta đã vận động đào, rã ngũ 2.718 lính 
địch, làm rã tập thể 2 trung đội nghĩa quân, 5 trung đội bảo an và 
2 đại đội biệt kích. Tuy giành được những thắng lợi quan trọng, 
nhưng so với khả năng của thời cơ mở ra, công tác binh vận của ta 
vẫn còn là khâu yếu nhất trong ba mũi nhọn tấn công địch1. 

Gắn liền với mục tiêu hoạt động quân sự, chính trị, binh vận 
là công tác phát động quần chúng phía trước, mở cơ sở giành 
dân làm chủ. Toàn Đảng bộ đã xác định nhiệm vụ giành, giữ dân 
là nhiệm vụ trung tâm, đồng thời quan tâm chỉ đạo hoạt động 
các đội công tác và cơ sở trong vùng địch kiểm soát. Do đó, Tỉnh 
ủy thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công 
tác phía trước; tổ chức nhiều đội công tác hoạt động ở nhiều nơi 
và số lượng luôn được bổ sung đủ theo yêu cầu phát triển của 
tình hình. Nhờ vậy, so với năm 1969, kết quả giành dân trong 

_______________ 

1. Báo cáo tổng kết năm 1970 của Tỉnh ủy Kon Tum và Báo cáo tổng hợp
số liệu năm 1970 về các mặt của tỉnh Kon Tum. 
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năm 1970 đạt cao hơn, với tổng số dân làm chủ là 400 người, 
tranh chấp là 5.550 người, diện nới lỏng kìm kẹp là 21.700 người, 
gặp giáo dục rộng rãi trong quần chúng là 8.442 lượt người. 
Ngoài ra, ta đã đưa được 91 người dân về vùng căn cứ, làm chủ 
được 39 ấp và 57 ấp thường xuyên gặp dân để giáo dục1. 

Thực lực cách mạng của ta ở trong vùng địch kiểm soát cũng 
có bước phát triển. Cuối năm 1970, toàn tỉnh có 194 cơ sở và mối 
liên lạc đang hoạt động với 254 cán bộ trực tiếp bám trụ. Ta đã xây 
dựng được 31 chi bộ trong các đội công tác với 103 đảng viên là 
lực lượng nòng cốt2. 

Do yêu cầu chỉ đạo phong trào vùng căn cứ, tháng 11/1970, 
Khu ủy V quyết định thành lập khu Yên Thế (gồm H30 và H40) 
trực thuộc Khu ủy. Ban cán sự khu Yên Thế có bảy đồng chí do 
đồng chí Lê Tiễn (Bằng) làm Bí thư. Ban cán sự dưới sự chỉ đạo 
trực tiếp của Khu ủy V và phối hợp với Tỉnh ủy Kon Tum trong 
công tác lãnh đạo địa bàn về mọi mặt, kể cả xây dựng khu căn cứ 
và bố phòng bảo đảm an toàn… 

Song song với nhiệm vụ đánh địch, mở ra giành dân làm chủ 
phía trước, công tác hậu phương, căn cứ cách mạng của ta cũng có 
bước phát triển về mọi mặt. Toàn Đảng bộ đã nắm vững khâu sản 
xuất, quyết tâm lãnh đạo quần chúng vượt qua mọi khó khăn; gắn 
việc đẩy mạnh sản xuất với việc bảo vệ sản xuất, chăm lo đời sống 
nhân dân, luôn cải tiến kỹ thuật, chú ý hướng dẫn nhân dân trồng 
xen canh gối vụ. Nhờ vậy, trong năm 1970, năng suất đạt bình 
quân hơn 500kg chất bột/người; nhiều nơi vượt mức như H16 đạt 
trên 600kg. Sản xuất của các cơ quan, bộ đội cũng bảo đảm được 
chỉ tiêu quy định. Ở vùng căn cứ, ta đã tỉa và cấy 72.973kg lúa 

_______________ 

1. Báo cáo tổng kết năm 1970 của Tỉnh ủy Kon Tum và Báo cáo tổng hợp
số liệu năm 1970 về các mặt của tỉnh Kon Tum. 

2. Báo cáo tổng kết năm 1970 của Tỉnh ủy Kon Tum.
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giống, 42.259 lon bắp giống, trồng được 22.868.635 gốc mì, 753.163 
bụi chuối nước (dong riềng, bôn chu), 5.962 cọng dây lang1. 

Đi đôi với sản xuất lương thực, ta đã trồng thêm, trồng xen kẽ 
các loại cây thực phẩm như lúa, rau, đậu…; phát triển chăn nuôi 
gia súc; một số huyện như H80, H29 đạt bình quân mỗi làng đóng 
góp cho cách mạng một con heo và mỗi nhân khẩu đóng góp một 
con gà. Nhờ những nỗ lực trong sản xuất nên so với năm 1969 và 
những năm trước, nhân dân không những không bị đói mà bước 
đầu còn tạo được tích lũy để đóng góp phục vụ kháng chiến. Chỉ 
còn lại vấn đề khó khăn lớn nhất lâu nay ta vẫn chưa giải quyết 
được, đó là cứu lạt cho nhân dân, cán bộ và chiến sĩ. 

Trên cơ sở sản xuất phát triển, công tác vận động đóng góp 
nuôi quân và thu mua lương thực toàn tỉnh đã thu được kết quả tốt. 
Tính riêng trong vụ mùa từ tháng 9 đến cuối năm 1970, tại vùng 
căn cứ, quần chúng đã đóng góp được 107 tấn bắp, 281 tấn lúa2. 

Ngoài công tác bảo quản lương thực trong tỉnh đã đi vào nề 
nếp, hệ thống vùng kho được củng cố, khâu chế biến, vận chuyển 
cũng được chú ý cải tiến. 

Giao thông vận tải của ta đã bảo đảm tốt việc vận chuyển 
phục vụ chiến đấu. Trong năm 1970, ta đã hoàn thành được đoạn 
đường thồ nối liền giữa H80 và H16. Từ tháng 9 đến cuối năm 
1970, ta đã tổ chức thêm một hành lang vận chuyển chủ yếu là 
muối, vải để phục vụ một phần nhu cầu của nhân dân, của cơ 
quan và các lực lượng vũ trang. Trên các tuyến hành lang vận 
chuyển luôn có đội thanh niên thường trực với số lượng hàng 
trăm người làm nhiệm vụ. Để phục vụ cho mọi hoạt động của 
phong trào vùng căn cứ và đáp ứng nhu cầu phục vụ tiền tuyến, 
trong năm 1970, ta đã huy động được 172.179 ngày công lao 
động. Ngoài ra, qua các đợt học tập phát động quần chúng, 

_______________ 

1, 2. Báo cáo tổng kết năm 1970 của Tỉnh ủy Kon Tum. 
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phong trào thanh niên tòng quân và thoát ly cũng đạt kết quả tốt. 
Toàn tỉnh đã có 525 nam, nữ thanh niên xung phong tòng quân 
và thoát ly, bổ sung lực lượng cho huyện, tỉnh cũng như các đội 
công tác. 

Đời sống văn hóa, xã hội ở vùng căn cứ trong năm 1970 đã 
được phục hồi và bắt đầu phát triển. Hầu hết các xã trong căn cứ 
của ta có y tá và các làng có vệ sinh viên. Nhiều làng bắt đầu làm 
nhà ở mới hợp vệ sinh. Phong trào trồng cây thuốc Nam của 
quần chúng được phục hồi và phát triển mạnh ở hầu hết các 
làng, xã. Tháng 11/1970, Hội nghị Y tế toàn tỉnh đã rà soát, đánh 
giá về tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế toàn tỉnh, nhất là 
vùng căn cứ và đề ra phương hướng hoạt động của công tác y tế 
trong giai đoạn tới, phục vụ tốt hơn cho nhân dân, cán bộ và 
chiến sĩ trong tỉnh. 

Phong trào bình dân học vụ cũng được Đảng bộ tỉnh và cấp ủy 
các cấp quan tâm chỉ đạo. Các trường bổ túc văn hóa huyện, tỉnh 
được củng cố, phục hồi, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và một 
bộ phận nhân dân theo học. Trong năm 1970, toàn tỉnh có 53 lớp 
bình dân học vụ, 23 lớp dân lập, 4 trường bổ túc văn hóa huyện, 1 
trường tỉnh1. Các lớp học được duy trì thường xuyên, số người 
biết đọc, biết viết tăng lên so với trước. 

Tại vùng căn cứ, các hủ tục mê tín dị đoan gây ảnh hưởng xấu 
và có hại đến đời sống sức khỏe của đồng bào được xóa bỏ dần. 
Các tập tục tín ngưỡng dân gian mang nét đẹp truyền thống văn 
hóa các dân tộc trong tỉnh như: sinh hoạt tại nhà rông, Lễ hội 
mừng lúa mới… được duy trì và phát triển. Phong trào văn nghệ, 
ca hát lan rộng nhiều nơi. Tuy chưa thật mạnh, nhưng đời sống 
văn hóa, xã hội ở vùng căn cứ đã chuyển biến rõ rệt. 

Gắn với sự phát triển về mọi mặt của phong trào cách mạng 

_______________ 

1. Báo cáo tổng kết năm 1970 của Tỉnh ủy Kon Tum.
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toàn tỉnh trong năm 1970 là bước vươn lên của phong trào chiến 
tranh du kích. Thông qua các cuộc vận động xây dựng xã, thôn, 
đội du kích đã được củng cố về số lượng. Tính đến năm 1970, toàn 
tỉnh có 855 du kích xã, 110 du kích làng, nếu kể cả số du kích 
không tập trung thường xuyên thì chiếm 1/7 dân số vùng căn cứ. 
Chất lượng hoạt động của các đội du kích được tăng lên; đã gắn 
chặt nhiệm vụ bảo vệ căn cứ, xây dựng làng chiến đấu với tác 
chiến đánh địch. Mỗi khi địch càn vào căn cứ của ta, đều bị lực 
lượng du kích của ta bám trụ tại chỗ chặn đánh, buộc chúng phải 
rút lui; ta giữ được dân, bảo vệ được hành lang, kho tàng. Ngoài 
ra, du kích còn phối hợp với các đơn vị bộ đội đánh địch. Trong 
chiến dịch mùa Thu (H25), du kích đã cùng với bộ đội chủ lực 
đánh tập kích vào một loạt các chốt ấp của địch, tạo cơ hội cho 
việc mở ra giành dân. Trên đoạn đường chiến lược 14 từ thị xã đến 
Đăk Tô, du kích thường xuyên phối hợp với bộ đội đánh phá giao 
thông, làm thất bại nhiều cuộc hành quân càn quét của địch. 
Phong trào bắn máy bay của du kích phát triển khá sôi nổi và đạt 
kết quả tốt. Ở các buôn làng, nương rẫy đều có lực lượng du kích 
chia thành tổ trực chiến, bắn máy bay, truy kích ác ôn và biệt kích 
để bảo vệ sản xuất. Phong trào lôi cuốn cả thiếu niên, phụ nữ và 
người già tham gia chiến đấu. Xã Gia Mô của H67 dẫn đầu về việc 
duy trì và phát triển phong trào bắn máy bay. Tại các huyện H16, 
H80 đã tận dụng bom mìn để sản xuất được 18 tấn vũ khí tự tạo1. 

Lực lượng tự vệ mật ở vùng phía trước tuy số lượng còn ít, 
nhưng thường xuyên phối hợp với các đội vũ trang làm tốt nhiệm 
vụ tuyên truyền vận động, gây dựng cơ sở, diệt ác trừ gian, nới 
lỏng thế kìm kẹp để mở ra giành dân. Từ tháng 6 đến cuối năm 
1970, tự vệ mật đã đánh 3 trận lớn, tiêu diệt ác ôn ngay tại trung 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị chiến tranh du kích toàn tỉnh Kon Tum năm
1970, tr.2. 
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tâm thị xã Kon Tum, diệt 46 tên địch (có 6 sĩ quan), gây tiếng vang 
mạnh mẽ trong vùng địch, làm cho chúng hoang mang lo sợ. Tại 
các huyện như H67, H80, tinh thần chiến đấu trong các đội công 
tác có tiến bộ, nhất là du kích và đội công tác H80 đã diệt hơn 100 
tên địch, thu 7 khẩu súng, tạo điều kiện phát triển cơ sở. 

Riêng trong năm 1970, du kích ở 6 huyện và vùng thị xã đã 
cùng các đội công tác đánh 124 trận, diệt 268 tên địch; làm bị 
thương 59 tên; loại khỏi vòng chiến đấu 328 tên, trong đó có 65 tên 
ác ôn; bắn cháy 6 xe GMC, 2 xe Jeep; bắn rơi 7 máy bay, bắn bị 
thương 3 máy bay khác; thu 13 khẩu súng các loại… Kết quả là ta 
đã tạo thành thế tiến công liên tục, đánh phá bình định, thực hiện 
tốt nhiệm vụ trọng tâm là mở đất giành dân, giành quyền làm chủ. 

Về công tác xây dựng Đảng, Hội nghị công tác tổ chức của 
Khu ủy V (tháng 02/1970) chỉ đạo toàn Khu: “nhiệm vụ sắp đến 
là: tiếp tục ra sức xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, bảo 
đảm tính chất của Đảng, trong sạch về chính trị, vững vàng về tư 
tưởng, mạnh mẽ về tổ chức”. Trong năm 1970, Tỉnh ủy đã lấy 
khâu xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng và tổ chức gắn với 
thực hiện nhiệm vụ chính trị làm khâu then chốt để thúc đẩy mọi 
mặt phát triển. Tỉnh ủy thường xuyên mở các đợt giáo dục chính 
trị, học tập nghị quyết của cấp trên để xóa bỏ tư tưởng hữu 
khuynh, tiêu cực và bảo thủ của một số cán bộ, đảng viên thể 
hiện trên các mặt tấn công địch và xây dựng lực lượng của ta; 
phát động phong trào thi đua học tập và làm theo Di chúc của 
Bác Hồ, đã tạo chuyển biến tốt, khí thế phấn khởi, lạc quan cách 
mạng trong cán bộ, chiến sĩ và quần chúng. Về mặt tổ chức, mỗi 
chi bộ, tổ đảng và từng đảng viên lấy việc rèn luyện động cơ lý 
tưởng và xây dựng chi bộ bốn tốt, tổ đảng và đảng viên bốn tốt 
làm mục tiêu phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của 
mình. So với năm 1969, công tác xây dựng Đảng trong năm 1970 
có bước phát triển. Toàn Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã có 44/176 chi 
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bộ đạt tiêu chuẩn bốn tốt, 89/176 chi bộ đảng trung bình; phát 
triển được 259 đảng viên mới, trong đó có 188 đảng viên xuất 
thân từ thành phần cơ bản; hoạt động của tổ chức cơ sở đảng đi 
vào nề nếp hơn trước1. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được Tỉnh ủy quan 
tâm đúng mức, đặc biệt là cán bộ làng, xã. Năm 1970, tổng số cán 
bộ được đào tạo, bồi dưỡng là 1.868 người, đã giải quyết về cơ bản 
mạng lưới cán bộ cho cấp cơ sở2. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, trong năm 1970, mọi mặt 
ở vùng căn cứ hậu phương được phát triển, tạo được thế vững 
chắc cho phong trào cách mạng trong tỉnh, từng bước chuyển 
mạnh phong trào lên phía trước, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trọng 
tâm tiêu diệt sinh lực địch, giành dân, giành quyền làm chủ, mở 
rộng vùng giải phóng, làm thất bại âm mưu bình định của địch. 

Năm 1971, địch vẫn tiếp tục triển khai mạnh kế hoạch “bình 
định nông thôn” trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 
Chúng huy động hầu hết lực lượng từ bộ máy hành chính, cảnh 
sát, gián điệp, chiến tranh tâm lý, quân địa phương, phụ quân và 
phần lớn quân chính quy ngụy; cả một số đơn vị chiến đấu, kỹ 
thuật Mỹ, Nam Triều Tiên vào công việc bình định. Chúng tập 
trung khủng bố, đánh phá ác liệt bằng quân sự, coi đó là biện 
pháp chủ yếu để thúc đẩy các mặt hoạt động khác. 

Những tháng đầu năm 1971, địch đã tung nhiều lực lượng vào 
các hướng trọng điểm trên chiến trường miền Nam. Quy mô lớn 
nhất của chúng là đánh ra đường 9 - Nam Lào. Ở Tây Nguyên, 
địch đưa Sư đoàn 22 bộ binh ngụy ra càn quét vùng III biên giới 
thuộc tỉnh Kon Tum, hòng cắt đứt con đường vận chuyển chiến 
lược Bắc - Nam của ta. 

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, địch đánh phá ác liệt vùng giải 

_______________ 

1, 2. Báo cáo tổng kết năm 1970 của Tỉnh ủy Kon Tum. 
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phóng, nơi đất bằng đông dân; cày ủi, triệt hạ nhiều làng; lùa, 
xúc dân vào các khu dồn ấp chiến lược và đóng chốt kìm giữ các 
ấp. Đồng thời, chúng tăng cường kìm kẹp dân, lấn đất với âm 
mưu là hình thành hệ thống phòng thủ ở các vùng nông thôn 
chúng tạm kiểm soát và ở thị xã, hình thành một thế liên hoàn hỗ 
trợ nhau, có lực lượng bảo an cơ động chốt bên ngoài để vừa 
phòng thủ vừa tấn công ta. Đi đôi với phòng thủ bên trong, địch 
dùng lực lượng cộng hòa, biệt kích, thám báo, bảo an cơ động 
phối hợp nống ra giải tỏa ở giáp ranh căn cứ, biên gới, thăm dò 
phát hiện ta tấn công. 

Trong ba tháng đầu năm 1971, địch mở bốn cuộc càn lớn cỡ 2 
tiểu đoàn cộng hòa cùng 1 đến 2 đại đội biệt kích, thám báo đánh 
ra các vùng phía bắc thị xã, đông bắc Đăk Tô - Tân Cảnh, phía tây 
đường 18 và Sa Thầy (H67). Ngoài ra, địch còn tổ chức nhiều hoạt 
động phối hợp với 21 lần dùng lực lượng biệt kích từ 1 trung đội 
đến 1 đại đội thọc sâu vào vùng căn cứ ta ở H16, H80, H29 và tập 
trung vào vùng căn cứ ta ở H67. Chúng còn cho các loại tàu rọ, 
máy bay trinh sát đánh phá rẫy nương; huy động máy bay B52, 
B57 dội bom những nơi chúng nghi có cơ quan, hành lang, kho 
tàng chỗ trú quân của cách mạng. 

Những hoạt động của địch đã gây cho ta một số khó khăn và 
tổn thất. Tuy nhiên, chúng vẫn không thể đánh phá, triệt hạ được 
cơ sở, không ngăn chặn được sức tấn công của ta. Các cuộc càn quét 
và hoạt động biệt kích của chúng đều bị ta đánh thiệt hại nặng, 
đồng thời ta vẫn giữ vững và phát huy được khí thế cách mạng. 

Tháng 02/1971, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phía trước nhằm chỉ 
rõ nhiệm vụ cho Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh trong giai đoạn 
mới của năm 1971 là: “Động viên sự nỗ lực cao nhất của toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức và khẩn trương quyết tâm xây 
dựng thực lực bên trong, đưa bạo lực quần chúng nổi dậy bằng ba 
mũi giáp công, diệt ác, phá kèm, mở rộng nông thôn; đồng thời, 



CHƯƠNG VII: LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH CHỐNG...  415  

nhanh chóng xây dựng và mở rộng những bàn đạp ở vùng ven; ra 
sức mở cơ sở xây dựng thực lực trong nội ô, tạo điều kiện làm chủ 
lõm bên trong phát triển mạnh ưu thế tấn công địch, quyết tâm 
giành thắng lợi to lớn hơn”1. Hội nghị đã nhận được ý kiến chỉ 
đạo của Ban Thường vụ Khu ủy V2: Đảng bộ tỉnh Kon Tum cần 
nắm chắc những vấn đề cơ bản, nhất là đối với phía trước, đó là 
vấn đề về quần chúng và Đảng, là thực lực cách mạng, đường lối, 
phương châm của Đảng; phải có quyết tâm lớn, cao và liên tục; tổ 
chức chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể; quán triệt sâu sắc nhiệm vụ trung 
tâm của Đảng bộ là chống bình định, phát triển thực lực cách 
mạng tại chỗ, nổi dậy giành quyền làm chủ… 

Trên chiến trường tỉnh Kon Tum, đầu năm 1971, Quân khu V 
đã chỉ đạo lực lượng vũ trang Kon Tum cùng với lực lượng chủ 
lực đứng chân trên địa bàn đánh phá chương trình “bình định đặc 
biệt” của địch để giành dân. 

Ngày 04/3/1971, tại vùng núi Ngọc Tô Ba, lực lượng địa 
phương tỉnh Kon Tum cùng Trung đoàn 66 (B3) chủ lực bao vây 
tiến công tiêu diệt 1 tiểu đoàn và đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn 
khác của Trung đoàn 42 ngụy, đập tan được cuộc hành quân của 
địch, buộc số còn lại phải rút về lập tuyến phòng ngự Plei Kần, 
Đăk Mốt, Tân Cảnh, Ngọc Ring Rua. 

Đêm 30/3/1971, ba trung đoàn chủ lực là Trung đoàn 28, 31, 66 
tiếp tục bao vây tấn công tiêu diệt thêm 1 tiểu đoàn của địch ở 
Ngọc Ring Rua, tấn công vào căn cứ Đăk Tô - Tân Cảnh của 
chúng, làm hai căn cứ này bị tiêu diệt. 

Mất Ngọc Ring Rua, mất đi mắt xích quan trọng trong hệ 
thống phòng ngự phía tây nam Tân Cảnh, địch huy động lực 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị phía trước Tỉnh ủy Kon Tum, tháng 02/1971.
2. Bài nói chuyện của đồng chí Mười - đại diện Thường vụ Khu ủy tại

Hội nghị. 
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lượng gồm bộ binh và các loại phương tiện hỗ trợ để tái chiếm. 
Sau khi dùng B52 và pháo binh bắn phá ác liệt khu vực Ngọc Ring 
Rua, suốt từ ngày 01 đến 16/4/1971, địch xua 2 tiểu đoàn thuộc Sư 
đoàn 22, 23 và Liên đoàn 2 biệt động, Lữ đoàn dù số 2 lên phản 
kích hòng chiếm lại Ngọc Ring Rua. 

Các Trung đoàn 66, 28 và lực lượng địa phương các huyện 
phía bắc của tỉnh Kon Tum liên tục bám đánh, tiêu diệt 3 tiểu 
đoàn, đánh thiệt hại nặng 9 tiểu đoàn của địch xung quanh Ngọc 
Ring Rua, buộc địch phải kêu cứu lực lượng dự bị. 

Phối hợp cùng với hướng tấn công trọng điểm ở Ngọc Ring 
Rua, Tiểu đoàn đặc công 406 và Tiểu đoàn bộ binh 304 lực lượng 
vũ trang Kon Tum đã tập kích ấp Tri Lễ, căn cứ Đăk Tô, phục kích 
đánh ngăn chặn địch trên đường giao thông 14, đường 18, phá 
hủy 73 xe quân sự, kìm chế và phá hủy 23 khẩu pháo, diệt nhiều 
tên địch1. 

Ngoài những trận đánh phối hợp cùng chủ lực, hoạt động của 
bộ đội tỉnh, huyện, du kích đã liên tục trụ bám sát địa bàn hoạt 
động, vừa đánh chốt, vừa đánh địch giải tỏa. Tại Đăk Tô, các đơn 
vị bộ đội địa phương (H80) đã đánh được chốt, phá ấp chiến lược, 
diệt gọn địch, thu vũ khí. Tại H16, bộ đội địa phương đã tham gia 
trong đội hình tiểu đoàn, tập trung truy kích địch, bắt tù binh và 
thu nhiều vũ khí. Du kích ở các xã đã liên tục vây hãm đồn bốt, 
bắn tỉa từng tên; ngoài ra, ở H16, du kích còn tham gia đánh giao 
thông, diệt xe cơ giới trên đường 14. Đặc biệt, từ ngày 01 đến ngày 
16/4/1971, đã có 3 trận đánh của lực lượng du kích mật giữa lòng 
thị xã gây tiếng vang lớn. 

Đối với công tác tổ chức cơ sở, tổ chức quần chúng, Hội nghị 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra từ ngày 02 đến 06/4/1971 chỉ đạo: 

_______________ 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum: Kon Tum: 30 năm chiến đấu kiên
cường bất khuất, Sđd, tr.155-156. 
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“Các đội công tác cơ sở bên trong phải mạnh bạo, liên tục phát 
động quần chúng, tổ chức quần chúng thành đội ngũ nổi dậy đấu 
tranh chống từng âm mưu, thủ đoạn cụ thể của địch theo phương 
hướng nổi dậy. Đội công tác phải sáp mạnh vào, nơi đã có cơ sở 
quần chúng thì lập cho được ủy ban khởi nghĩa, xây dựng tổ chức 
quần chúng ngay; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hợp pháp nhanh 
chóng mở ra nơi khác. Nơi nào đã phá lỏng kèm thì kiên quyết sáp 
vào xây nhanh cơ sở; bám dân, xây dựng tổ chức từ lỏng đến chặt, 
lãnh đạo quần chúng nổi dậy từng phần. Kiên quyết chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh đã giao cụ thể cho từng 
huyện. Đẩy mạnh tấn công chính trị và binh vận, thực hiện thắng 
lợi yêu cầu nhiệm vụ trong tháng 5 và tháng 6; chống phá liên tục 
các âm mưu thủ đoạn kẹp dân của địch, làm tan rã hàng ngũ ngụy 
quân, ngụy quyền; hạn chế hoạt động của bọn phượng hoàng, 
cảnh sát; cô lập, hạ uy thế và trừng trị bọn ác ôn mật vụ. Đẩy 
mạnh tuyên truyền chiến thắng, thâm nhập mạnh và sâu rộng 
chính sách; phát động tinh thần yêu dân tộc, yêu đất nước; phát 
huy cao độ khí thế cách mạng mới của quần chúng, khí thế cách 
mạng tiến công; phối hợp chặt chẽ hoạt động vũ trang với binh 
vận, đánh mạnh vào kế hoạch bình định, phượng hoàng, chiến 
thuật “tam giác chiến”, dồn quân, bắt lính, gắn chặt với tấn công 
quân sự để đẩy địch thất bại thêm một bước trong âm mưu “Việt 
Nam hóa chiến tranh”1. 

Gắn chặt nhiệm vụ đánh địch giành dân, giành quyền làm chủ, 
các lực lượng vũ trang vừa chiến đấu tiêu diệt sinh lực địch, vừa 
cùng các đội công tác đột nhập vũ trang tuyên truyền, phát động 
quần chúng trong các khu dồn, ấp chiến lược. Hoạt động vũ trang ở 
các địa bàn trọng điểm đã thu hút địch, tạo thuận lợi cho các đội 
công tác vùng khác đi và gặp dân, giáo dục, phát động quần chúng. 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy tháng 4/1971. 
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Được sự hỗ trợ mạnh mẽ của lực lượng quân chủ lực, các đội 
công tác và du kích liên tục trụ bám và diệt ác, phá kìm; đẩy mạnh 
các hoạt động bề rộng và bề sâu để tuyên truyền, giáo dục, phát 
động quần chúng, xây dựng thực lực cách mạng tại chỗ. Hầu hết, 
các đội công tác đều bám vào cơ sở, qua đó gặp gỡ trực tiếp với 
dân ở các ấp. Các cơ sở nòng cốt thường xuyên được giáo dục bồi 
dưỡng đường lối, phương hướng, phương châm của Đảng, nhờ 
đó chất lượng công tác được nâng lên. Các cấp ủy Đảng đã mở lớp 
bồi dưỡng ở căn cứ của ta để đưa các cơ sở trong vùng tạm chiếm 
ra học tập. Do đó, các cơ sở đã biết cách phát động bắt mối, xâu 
chuỗi vào phong trào cách mạng. Ngoài phương pháp chính là đột 
nhập vũ trang tuyên truyền, diệt ác, phá kìm, mít tinh giáo dục 
quần chúng, các đội công tác còn tìm cách gặp dân ban ngày, khi 
đi rừng, đi rẫy, đánh cá… để tuyên truyền, giáo dục. Nhờ đó, diện 
tiếp xúc với người dân được mở rộng, tạo điều kiện cho các đội 
công tác thâm nhập nhanh vào nhiều ấp mới. Nhiều ấp trước đây 
ta chưa tiếp xúc dân hoặc tiếp xúc ít, bước đầu đã thâm nhập được 
để tuyên truyền, giáo dục quần chúng một cách rộng rãi. Tại các 
khu vực như Đăk Mốt, Tri Đạo, Krong, ven thị, phía tây nam thị 
xã, nội thị, đường 18, Măng Bút…, phong trào đều có bước phát 
triển. Tính đến giữa năm 1971, ta đã xây dựng được 57 cơ sở mới 
so với năm 1970, giành và làm chủ thêm một ấp với gần 100 dân, 
đưa lên diện tranh chấp 3.700 dân và phá lỏng kẹp có cơ sở 19.000 
dân1. Tại các khu trọng điểm bình định của địch như nội thị, các ấp 
vùng ven như Kon Hơ Ring, các căn cứ chi khu như Đăk Pét, 
Măng Đen, Măng Bút, Đăk Tô - Tân Cảnh, các đội công tác và an 
ninh vũ trang của ta đột nhập vào các ấp để tuyên truyền vận 
động. Qua hai tháng hoạt động và thời kỳ trước, ta đã treo được 

_______________ 

1. Hội nghị Tỉnh ủy bất thường từ ngày 28/4 đến ngày 03/5/1971, Báo
cáo sơ kết. 
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17 lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng, rải trên 14.000 truyền 
đơn, thông lệnh, thư tay, thư cảnh cáo, cáo trạng các loại; 26 lần 
gọi loa vào các ấp và chốt nghĩa quân, bảo an của địch1. 

Phối hợp với đấu tranh quân sự và các hoạt động vũ trang 
diệt ác, phá kìm, phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng 
được dấy lên liên tục. Quần chúng đã đấu tranh trực diện chống 
các hành động bắt lính, chống dồn dân, chống đàn áp khủng bố, 
đòi tự do đi lại sản xuất, đòi giải quyết đời sống… Hằng năm, 
quần chúng ở các ấp địch kìm chặt như Kon Kleng, Kon Hơ 
Ring, Diên Bình, Đăk De, Đăk Mốt, quanh Đăk Tô… đã đấu 
tranh trực diện chống các hành động vu khống, xảo trá của địch 
buộc chúng phải nhượng bộ. Ở Tân Cảnh, quần chúng đấu 
tranh buộc chúng phải giải quyết tội lỗi của hai tên ác ôn và 
địch phải bí mật điều đi nơi khác. Hầu hết các cuộc đấu tranh 
của quần chúng đều có hướng lãnh đạo của cấp ủy đảng tại cơ 
sở bên trong. Nổi bật nhất là thời gian từ ngày 15/3 đến 
20/4/1971, chỉ trong vòng 1 tháng, ta đã có 19 cuộc đấu tranh với 
trên 8.000 lượt người tham gia. Riêng 3 tháng đầu Xuân năm 
1971, quần chúng ở các ấp Trung Tín, Phương Qúy đã đấu tranh 
chống chiến tranh tâm lý, tuyên truyền lừa bịp, chống ép dân 
học tập chính sách phản động của địch, chống đàn áp khủng bố, 
cướp bóc. Tại Kon Tu Dốp, Kon Tu Peng, Vi Rơ Ngao, quần 
chúng đấu tranh chống dồn dân, đòi phá ấp để sản xuất… Các 
cuộc đấu tranh đó đã có trên 4.550 lượt người tham gia và đã 
thu được kết quả tốt.  

Trước sức tấn công đều khắp về các mặt, sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các hoạt động binh vận, ta đã thu được những thắng lợi đáng 
kể do thất bại trên chiến trường toàn miền cũng như ở Khu V và 
Tây Nguyên, không riêng gì các loại binh lính, tay sai ngụy quyền, 

_______________ 

1. Báo cáo năm 1971 của Tỉnh ủy Kon Tum.
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mà các đơn vị cơ động chiến lược vùng II chiến thuật ở tỉnh Kon 
Tum cũng bộc lộ rõ tinh thần hoang mang, dao động. Lực lượng 
địch ở các thôn ấp tuy còn đông, tổ chức kẹp còn nhiều, nhưng 
tinh thần bị giảm sút rõ rệt. Tại căn cứ quân sự Đăk Tô - Tân Cảnh, 
hằng ngày, có hàng chục lính đào, rã ngũ chạy về hướng Gia Lai. 
Lính biệt kích cộng hòa, bảo an ở các ấp dọc trục đường 18, phía 
tây nam thị xã, ven thị… cũng liên tục chạy về trung tâm thị xã, 
nhiều tên tay sai trong ngụy quyền xã, ấp đã đi thú tội trước dân 
hoặc lưu vong bỏ việc suốt 12 ngày liền như Tri Đạo ở ấp Bình Tây 
hoặc không tên nào dám ra mặt làm ấp trưởng, ấp phó như ở xã 
Diên Bình… 

Tranh thủ thời cơ, các đội công tác đã bám ấp, cùng với các cơ 
sở bên trong tuyên truyền sâu rộng các chính sách của Mặt trận 
dân tộc giải phóng cho gia đình và binh lính ngụy. Trong hoạt 
động đầu năm, ta đã nắm được 26 nghĩa quân và 7 trung đội khác, 
hạn chế sự lùng sục, chống phá của chúng. Tính đến đầu tháng 
5/1971, ta đã phá tan lực lượng phòng vệ dân sự tại 11 ấp. Trong 
ba tháng đầu năm, ta đã xây dựng thêm 7 cơ sở nội tuyến trong 
nghĩa quân và 2 cơ sở mới trong bảo an. Tuy có bước tiến bộ, 
nhưng hoạt động của công tác binh vận của ta còn yếu, chưa tổ 
chức được một cuộc binh biến, nội ứng để phối hợp với bên ngoài. 

Phong trào nội thị cũng phát triển, càng ngày quần chúng 
nhân dân trong thị xã càng vững tin vào thắng lợi của cách mạng. 
Nét nổi bật so với trước là trong thời gian này có những chuyển 
biến về tư tưởng trong hàng ngũ trí thức. Tuy đội ngũ trí thức ở 
Kon Tum so với nhiều nơi khác còn mỏng hơn, nhưng cũng đã có 
sự phân hóa thành ba khuynh hướng. Thành phần trí thức tiến bộ 
đã nhận rõ chính quyền Sài Gòn là tay sai cho đế quốc Mỹ và đã 
có những phản ứng bất hợp tác với địch. Trong mọi trường hợp, 
họ đều thể hiện lập trường quan điểm của mình, nên bị chính 
quyền ngụy xem là đối tượng nguy hiểm không kém Việt cộng 
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nằm vùng. Tuy số lượng không đông, nhưng những thành phần 
trí thức này hoạt động rất tích cực; giữa họ thường xuyên có sự 
gặp gỡ, liên hệ trao đổi tin tức thời sự, phổ biến truyên truyền 
những sách báo tiến bộ. Họ tổ chức những cuộc nói chuyện nhỏ 
trong giới thanh niên, học sinh, hướng tầng lớp này theo lý tưởng 
dân tộc, vạch rõ bản chất xâm lược của đế quốc Mỹ ở miền Nam 
Việt Nam. Ngoài ra, họ còn dạy cho thanh niên hát những bài hát 
phản chiến, đôi khi hát cả những bài hát cách mạng. Họ len lỏi vào 
trong các tôn giáo, nhất là Phật giáo để truyên truyền cho hòa 
bình. Điển hình tích cực nhất trong số trí thức này là nhóm giáo 
viên Trường Hoàng Đạo như: Huỳnh Ngọc Sơn, Nguyễn Kim 
Quy, Trần Duy Phiên và số ít trong quân đội như Nguyễn Tuấn 
Khanh… Những hoạt động của họ có ảnh hưởng rõ nét trong 
quần chúng nhân dân, nhất là thanh niên, học sinh1. 

“Trong chiến dịch Xuân - Hè năm 1971, quân dân trong tỉnh 
phối hợp với bộ đội chủ lực Tây Nguyên giành thắng lợi lớn ở 
chiến trường phía bắc tỉnh Kon Tum, đến tận khu vực đông sông 
Sa Thầy và sông Pô Kô”2. 

Bước vào đợt chiến dịch Thu - Đông năm 1971, địch lún dần 
vào thế phòng ngự bị động và bị chia cắt, bị căng mỏng trên chiến 
trường toàn tỉnh, nên chúng chủ yếu lo phòng thủ để cố giữ vùng 
chúng kiểm soát, các hoạt động càn quét của biệt kích, B52, phi 
pháo, tàu rọ đánh phá vùng giải phóng đã giảm rõ rệt. Các cụm cứ 
điểm Măng Đen, Măng Bút, Kleng, Đăk Tô trong thế bị ta bao vây, 
đã hạn chế những cuộc hành quân đánh phá vùng căn cứ của ta (6 
tháng cuối năm 1970, có 78 cuộc càn quét, lùng sục lớn nhỏ, nhưng 
_______________ 

1. Theo Lịch sử đấu tranh cách mạng thị xã Kon Tum.
2. Sông Sa Thầy bắt nguồn từ đỉnh núi Ngọc Rinh Rua chảy theo hướng

bắc - nam gần như song song với đường biên giới với Campuchia và đổ về 
sông Sê San; sông Pô Kô bắt nguồn từ giáp ranh giữa Quảng Nam và Kon 
Tum chảy về hướng nam, qua Đăk Sút và gặp sông Đăk Psi tại Diên Bình. 
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6 tháng cuối năm 1971 chỉ có 31 cuộc). Tuy nhiên, đối với hạ tầng 
cơ sở, địch vẫn còn kiểm soát tương đối chặt. Để tăng cường hơn 
nữa việc quản lý bộ máy thôn, ấp bảo đảm an ninh trong vùng 
chúng kiểm soát, địch đã dùng chiến thuật “tam giác chiến” để 
đánh phá phong trào cách mạng của quần chúng; phát triển lực 
lượng cảnh sát, tổ chức bộ máy cảnh sát xuống xã, ấp, xúc tiến việc 
lập tiểu đoàn cảnh sát, lập trạm kiểm soát… Mục tiêu của địch là 
nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng tại chỗ ở các ấp, xã và nếu 
không được thì vô hiệu hóa các tổ chức cách mạng; vừa ngăn 
chặn, đánh phá các lực lượng vũ trang, chính trị của ta từ bên 
ngoài vào, vừa cài cắm để lôi kéo dân ở căn cứ (H30). Những hoạt 
động của địch từng nơi, từng lúc có gây cho ta một số khó khăn và 
tổn thất, nhưng vẫn không làm thay đổi được diễn biến tình hình 
chung hoàn toàn bất lợi cho chúng. 

Một trong 10 hạn chế, khuyết điểm được Tỉnh ủy chỉ ra đối với 
công tác chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm 1971 là: diệt ác phá kìm, 
giành dân chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa tập trung diệt ác phá 
kìm ở cơ sở. Thực lực cách mạng bên trong ít và yếu (nhất là tự vệ 
mật). Tấn công chính trị, binh vận yếu1. Ngày 23/7/1971, Tỉnh ủy 
Kon Tum ra Chỉ thị số 17/VPPH550 về việc mở chiến dịch diệt ác, 
phá kìm, đánh bại những thủ đoạn mới “tam giác chiến” của địch 
sát tận cơ sở thôn ấp; đồng thời, xây dựng thực lực cách mạng tại 
chỗ, tạo thế mở rộng diện giành dân và giành quyền làm chủ cho 
nhân dân. Trong chỉ đạo, Tỉnh ủy lưu ý với các hoạt động vũ trang 
tấn công địch để giữ vững thế đứng chân của ta trên chiến trường, 
giữ thành quả của chiến dịch Xuân - Hè; học tập, củng cố xây 
dựng thực lực và tiếp  tục chuẩn bị các mặt cho hoạt động của giai 
đoạn sau. 

Sau chiến dịch Xuân - Hè năm 1971, đại bộ phận bộ đội chủ 

_______________ 

1. Kiểm điểm sự chỉ đạo của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 1971.
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lực của B3 tập trung về hậu cứ củng cố huấn luyện. Ở Kon Tum, 
một bộ phận lực lượng vũ trang của ta vẫn bám trụ đánh địch giữ 
thế trên chiến trường. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu 
dài, lực lượng bộ đội tỉnh, huyện, du kích được bổ sung một phần 
quân số, tranh thủ học tập, nâng cao chất lượng chính trị tư tưởng, 
kỹ thuật, chiến thuật. Riêng lực lượng vũ trang tỉnh đã được bổ 
sung thêm 81 người. 

Đến chiến dịch Thu - Đông năm 1971, ta mở nhiều đợt diệt ác, 
phá kìm, tiến công vào chiến thuật “tam giác chiến”, tiêu diệt các ổ 
phục kích của địch ở sát cơ sở của ta và đánh càn thắng lợi. Du 
kích ở H80 và H16 diệt ác đạt kết quả tốt; bắn rơi được tàu rọ của 
địch càn vào căn cứ. Du kích ở H40, ngoài việc tiêu diệt biệt kích, 
còn bắn cả máy bay địch. 

Đặc biệt, trong thị xã, tự vệ mật và lực lượng an ninh tỉnh 
thường xuyên đột nhập diệt ác ôn, gây ảnh hưởng sâu rộng trong 
nhân dân. Điển hình nhất là ngày 25/8/1971, an ninh tỉnh đã đột 
nhập ấp Phương Quý, diệt tên ác ôn Ngô My ngay tại nhà, làm 
địch thêm hoang mang, vì hậu phương của chúng thường xuyên 
không ổn định. Kết quả là, lực lượng vũ trang ta đã đánh 206 trận; 
diệt 944 tên địch; bắt sống 5 tên, 7 ác ôn; phá hủy 125 xe quân sự 
(có 5 xe tăng và 82 xe M113); bắn rơi 3 máy bay; thu 16 khẩu súng 
các loại… 

Gắn với hoạt động tiêu diệt địch, lực lượng cách mạng trong 
lòng địch được củng cố và phát triển. Toàn tỉnh có 37 đội công tác 
trực tiếp bám sát địa bàn, với số cán bộ, nhân viên là 368 đồng chí; 
xây dựng được 261 cơ sở và đầu mối trong 30 ấp, khu dồn, thị trấn 
và thị xã; hình thành được 5 ban cán sự quần chúng; đào tạo được 
26 cán bộ hoạt động hợp pháp, 16 du kích mật, 24 cơ sở binh vận 
nội tuyến, 3 cơ sở nòng cốt đấu tranh chính trị… 

Tuy địch ra sức đánh phá đội công tác, cơ sở bên trong và các 
bàn đạp hành lang của ta, nhưng phong trào quần chúng phía 
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trước căn bản vẫn được giữ vững. Một số địa bàn vẫn phát triển 
được cơ sở như Krong, phía tây nam thị xã, Kon Kleng, Tân 
Cảnh… Kết hợp với đấu tranh quân sự, tranh thủ thời cơ, các đội 
công tác cơ sở của ta đã mở rộng diện tiếp xúc với dân, giáo dục 
được 2.470 dân ở 57 ấp, trong đó có những ấp là trọng điểm bình 
định của địch như Kon Hơ Nông, Kon Hơ Ring, quanh Đăk Tô… 

Đi đôi với mở rộng nắm dân phía trước, nhiệm vụ xây dựng 
vùng căn cứ hậu phương luôn được Đảng bộ các cấp quan tâm. 
Tình hình vùng căn cứ của ta ngày càng ổn định hơn trước. Phong 
trào vòng công hợp tác luôn được duy trì và phát triển. Về sản 
xuất, cả năm, toàn tỉnh trồng tỉa được 5.822.529 gốc mì, 5.593 lon 
bắp giống, 85.976kg lúa, 11.060 cọng dây lang và 1.013.680 gốc 
dong riềng, bình quân nhân khẩu trong năm đạt 288kg lương 
thực. Các mặt khác như giao thông vận tải, văn hóa, xã hội ở vùng 
căn cứ cũng có những nét mới đáng khích lệ. 

Chất lượng công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ được 
nâng lên rõ rệt. Về tư tưởng, các cấp ủy đảng đã chú ý lãnh đạo 
xây dựng công tác tư tưởng và có thêm kinh nghiệm trong chỉ 
đạo công tác tư tưởng và động viên chính trị; đã chú trọng giáo 
dục, nâng cao giác ngộ về tư tưởng, đường lối, phương hướng, 
phương châm, chính sách, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trung 
tâm, đánh giá tình hình địch - ta; nâng cao giác ngộ giai cấp, 
dân tộc, quan điểm chung, lập trường ý chí chiến đấu, chống 
hữu khuynh, cá nhân chủ nghĩa, rèn luyện đạo đức, tác phong 
sâu sát… Tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quần chúng 
qua học tập chỉnh huấn, phát động chính trị có nhiều chuyển 
biến tốt, phấn khởi tin tưởng, đoàn kết nhất trí, dày dạn hơn 
trong chịu đựng gian khó, khắc phục khó khăn, quyết tâm đánh 
thắng giặc Mỹ được nâng lên. 

Về công tác tổ chức, các cấp đã tiến hành đại hội bầu cấp ủy 
theo đúng nhiệm kỳ quy định; thành phần cơ bản trẻ, nữ được đề 



CHƯƠNG VII: LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH CHỐNG...  425  

bạt vào cấp ủy ngày càng đông. Đảng bộ đã phát triển được nhiều 
chi bộ và đảng viên mới. Trong năm 1971, ta đã phát triển thêm 
được 590 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 
2.360 đảng viên vào cuối năm 1971; toàn tỉnh có 191 chi bộ và 1 tổ 
đảng theo đơn vị xã, trong đó có 37 chi bộ hoạt động phía trước. 
Qua cuộc vận động xây dựng chi bộ “bốn tốt”, đảng viên “bốn 
tốt”, củng cố các tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ đã có 55 chi bộ đạt 
tiêu chuẩn “bốn tốt”. Nhìn chung, qua thử thách trong chống địch, 
tuyệt đại bộ phận đảng viên đều thể hiện được vai trò tiên phong 
gương mẫu trong mọi mặt công tác. Năng lực lãnh đạo của các chi 
bộ được nâng lên, lề lối làm việc có tiến bộ. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đại hội đại biểu 
tỉnh Đảng bộ lần thứ IV, ngày 15/11/1971, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã 
tham mưu Kế hoạch “về công tác tổ chức xây dựng thực lực, xây 
dựng tổ chức cơ sở, xây dựng Đảng bộ”. Kế hoạch chỉ rõ: Xây 
dựng chi bộ là khâu trung tâm trong toàn bộ công tác tổ chức xây 
dựng Đảng, có tính chất quyết định mọi thắng lợi bảo đảm hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị của Đảng. Cần tập trung phát triển đảng 
viên, tổ chức và xây dựng chi bộ đều khắp 3 vùng chiến lược thật 
vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức; năng lực lãnh đạo thực 
hiện ăn sâu, bám rễ và tồn tại hoạt động trong quần chúng bất cứ 
tính huống nào. 

Từ ngày 26/10 đến 01/11/1971, tại làng Konxia, xã Ngọc Lây, 
huyện H80 (xã Ngọc Lây nay thuộc huyện Tu Mơ Rông), Đại hội 
Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV được tiến hành, với 
109 đại biểu tham dự (96 đại biểu chính thức và 13 đại biểu dự 
khuyết). Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới 
gồm 28 đồng chí (23 chính thức và 5 dự khuyết), Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy có 7 đồng chí do đồng chí Phan Phụ (Quyết) làm Bí thư 
Tỉnh ủy và 2 đồng chí Phạm Trọng (Nhớ), Phan Vững (Rét) được 
bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Trên cơ sở tổng kết những thành tựu 
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nổi bật của phong trào cách mạng địa phương từ sau Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ III (tháng 11/1968) đến nay, với nhiệm vụ trọng 
tâm là chống âm mưu “bình định nông thôn” của chiến lược “Việt 
Nam hóa chiến tranh”, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV đã đánh 
giá: Nhìn chung các mặt phong trào trong tỉnh hơn hai năm qua 
đã có những chuyển biến mới hướng vào những vấn đề cơ bản, 
thực hiện nhiệm vụ trung tâm. Đảng bộ đã vận dụng đường lối, 
phương hướng, phương châm, chính sách, sách lược, phương 
pháp cách mạng ngày càng rõ hơn; nắm chắc các vấn đề lớn về 
quan điểm cách mạng cơ bản (quan điểm tự lực cánh sinh, quan 
điểm bạo lực, quan điểm quần chúng); phương châm chính trị, vũ 
trang, xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ, xây dựng phát triển lực 
lượng cách mạng; chăm lo xây dựng cấp cơ sở, lực lượng vũ trang, 
hợp tác phát triển sản xuất; chăm lo đời sống quần chúng, cán bộ, 
chiến sĩ, chấm dứt nạn đói kinh niên; động viên nhân tài, vật lực 
phục vụ tiền tuyến, mở rộng phong trào phía trước đều đạt kết 
quả tốt. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thắng lợi đạt được, Đại hội tập 
trung phân tích diễn biến tình hình chung trên chiến trường toàn 
Miền, toàn Khu và cụ thể của tỉnh, qua đó rút ra những kinh 
nghiệm và những yếu kém, khuyết điểm cần được khắc phục. 
Địch đánh phá liên tục vùng chúng tạm kiểm soát, đồng thời cố 
nống ra đánh phá vùng ven căn cứ, làm từng đợt và liên tục với 
nhiều thủ đoạn thâm độc, tàn bạo, xảo quyệt, xen kẽ đánh phá ào 
ạt từng đợt với đánh phá dài ngày; kẹp cả về tư tưởng, tổ chức 
công khai và bí mật, nhất là thủ đoạn về sắc tộc, tôn giáo và chiến 
tranh tâm lý, kết hợp với hoạt động đảng phái phản động, cũng 
như hoạt động “tam giác chiến” gần đây. Chúng ta chưa thấy sâu, 
kịp thời; chưa làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thấy rõ, 
nên đối phó chưa tập trung, không cụ thể đối với từng âm mưu, 
biện pháp, thủ đoạn trong từng lúc và thường xuyên chưa mạnh 
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mẽ, nhạy bén; chưa thật quán triệt nhiệm vụ trung tâm là chống 
bình định, diệt ác phá kìm không mạnh; xây dựng phát triển thực 
lực chính trị, vũ trang có tổ chức tại chỗ ở phía trước quá yếu, đấu 
tranh giành dân không thực hiện được quyết tâm để đạt được chỉ 
tiêu đề ra.  Phong trào vùng căn cứ phát triển còn chậm và chưa 
thật sự vững mạnh, còn để địch lũng đoạn kéo, bắt dân. Du kích 
chiến tranh, nhất là du kích mật còn yếu. Công tác dân vận vẫn 
còn yếu kém. Chi bộ chưa nắm chắc quần chúng, chưa thấy hết 
dân là gốc, dân vận là cơ sở. Đấu tranh chính trị binh vận chưa 
mạnh. Phong trào đấu tranh công khai ở thị xã, thị trấn chưa được 
xây dựng. Sản xuất chưa thật mạnh, lương thực còn nhiều khó 
khăn. Văn hóa, y tế phát triển không kịp yêu cầu nhiệm vụ chính 
trị. Quân sự ta chưa đủ, nhất  là du kích chiến tranh. Phong trào 
tiến chưa đều, chưa quán triệt phương hướng nội dung tiến lên 
của căn cứ, chưa tập trung đẩy mạnh 3 cuộc vận động lớn, hợp tác 
chưa vững mạnh1. 

Tuy nhiên, diễn biến tình hình chung trên chiến trường đang 
trên đà thuận lợi. Địch đang bị sa lầy khi chúng mở rộng chiến 
tranh ra toàn cõi Đông Dương. Trên chiến trường Khu V và toàn 
Miền, ta đã thắng lợi ở đường 9 - Nam Lào và chiến dịch Xuân - 
Hè 1971, làm cho địch gặp nhiều khó khăn lúng túng. Mỹ và chư 
hầu tìm cách rút khỏi miền Nam Việt Nam, làm cho quân ngụy 
suy sụp một các nghiêm trọng. Mâu thuẫn giữa Mỹ và ngụy, giữa 
nội bộ ngụy ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, chúng còn có những 
chỗ mạnh tạm thời như đông về số lượng, nhất là quân địa 
phương và phụ quân, lực lượng ác ôn và bộ máy kìm kẹp vẫn còn 
nhiều. Địch vẫn còn khống chế dân ở diện tương đối rộng, tiếp tục 
các biện pháp đôn quân bắt lính, bổ sung quân số đã thiếu hụt, còn 
_______________ 

1. Báo cáo Chính trị Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần 
thứ IV. 
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phát huy được ở chừng mực nhất định thủ đoạn “tam giác chiến”. 
Hơn nữa, quân ngụy còn được chi viện về vũ khí, phương tiện 
chiến tranh của Mỹ…, điều đó tiếp tục gây cho ta nhiều khó khăn. 

Từ diễn biến tình hình chung trên chiến trường, Đại hội nhận 
định âm mưu mới của địch trong tỉnh là: ra sức bình định nông 
thôn, vùng chúng còn tạm thời kiểm soát để cố kẹp giữ chân. Ở 
những vùng nông thôn không giữ nổi, chúng có mưu đồ xúc dân 
về ven thị xã, quản lý trục giao thông chiến lược. Chúng sẽ đẩy 
mạnh hoạt động cảnh sát; khủng bố bắt bớ quần chúng; ngăn cấm 
tự do đi lại; tiến hành đánh phá bằng thủ đoạn chiến thuật “tam 
giác chiến” nhằm vô hiệu hóa hệ thống cơ sở của ta, đồng thời 
khủng bố đàn áp phong trào đấu tranh của quần chúng, ly gián 
chia rẽ quần chúng bằng nhiều thủ đoạn thâm độc hơn. Địch vừa 
đánh phá liên tục, vừa tập trung đánh phá ác liệt từng vùng, đánh 
trắng vùng giáp ranh, củng cố và mở rộng hệ thống phòng ngự 
hòng ngăn chặn ta; đặc biệt là thủ đoạn dồn, xúc dân đi hàng loạt 
của địch1. 

Để khắc phục những khó khăn và những mặt yếu còn tồn tại, 
tiếp tục đánh bại âm mưu và hoạt động mới của địch, Đại hội cho 
rằng: “Điều quyết định là sự nỗ lực chủ quan của ta, ra sức tự lực 
cánh sinh cao độ để giành thắng lợi, không những ta phải nhằm 
trúng thời cơ mà còn phải khẩn trương, chủ động tạo điều kiện 
cho thời cơ trực tiếp chín muồi”2. 

Định hướng cho phong trào cách mạng trong tỉnh thời gian 
tới, theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương và Khu ủy chỉ 
đạo, đồng thời căn cứ vào thực tiễn tình hình trong tỉnh thời 
gian qua, cùng với nhận thức rõ về âm mưu của địch, Đại hội đề 
ra nhiệm vụ chung của tỉnh Đảng bộ và quân và dân ta: “Đoàn 

_______________ 

1, 2. Báo cáo Chính trị Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần 
thứ IV. 
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kết và động viên toàn Đảng bộ, quân, dân trên cơ sở đánh lâu 
dài, làm chuyển biến nhảy vọt về tư tưởng; quán triệt tư tưởng 
tấn công; nỗ lực phát huy thắng lợi, kiên quyết khắc phục 
nhược điểm, khó khăn, tự lực cánh sinh cao độ, nhanh chóng 
tăng cường thực lực cách mạng về mọi mặt, nhất là thực lực 
chính trị, vũ trang ở cơ sở; giữ vững bàn đạp, tranh thủ thời 
gian, tạo thời cơ trực tiếp, chớp thời cơ lớn, phát triển thế tấn 
công mới trên khắp ba vùng chiến lược bằng ba mũi giáp công; 
phát động ba cao trào quyết thắng giặc Mỹ xâm lược là: cao trào 
diệt và làm tan rã phần lớn quân ngụy (nhất là nghĩa quân 
phòng vệ dân sự), cao trào nổi dậy ở nông thôn, cao trào cách 
mạng ở thành thị ; đánh bại kế hoạch “bình định” của địch; giữ 
dân, giành quyền làm chủ và giải phóng từng vùng rộng lớn, 
nhanh chóng làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch có 
lợi cho ta, góp phần đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến 
tranh” của Mỹ; đồng thời, ra sức xây dựng căn cứ vững chắc, 
đẩy mạnh phát triển sản xuất và thực hành tiết kiệm, mở rộng 
giao lưu, bảo đảm hậu cần, không ngừng xây dựng Đảng bộ 
vững mạnh, đặc biệt thực hiện thắng lợi cuộc vận động lớn; 
nâng cao chất lượng đảng viên, phát triển đảng viên mới, bồi 
dưỡng đào tạo hàng nghìn cán bộ, quyết giành thắng lợi vượt 
bậc, liên tục giữ vững và phát triển phong trào tiến lên, chủ 
động trong mọi tình huống”1. 

Đại hội đề ra nhiệm vụ trung tâm trước mắt là “kiên quyết 
phát triển thế tấn công địch mạnh mẽ, liên tục, rộng lớn trên khắp 
ba vùng; tiêu diệt và làm tan rã phần lớn quân ngụy; phát động 
quần chúng nổi dậy vũ trang khởi nghĩa; đánh bại âm mưu bình 
định của địch, giành giữ dân, giành quyền làm chủ và giải phóng 

_______________ 

1. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV - Văn 
kiện Đại hội. 
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từng vùng rộng lớn; khẩn trương xây dựng, phát triển thực lực ta 
nhảy vọt, ra sức xây dựng vùng ta vững mạnh”1. 

Thực hiện nhiệm vụ trung tâm trên, trước mắt hướng chính là 
vùng nông thôn, chú trọng vùng đông dân, vùng ven thị xã, thị 
trấn và các vùng căn cứ điểm lẻ. Biện pháp chủ yếu là phát động 
quần chúng khẩn trương xây dựng phát triển lực lượng, chủ yếu 
là lực lượng chính trị, vũ trang binh vận tại chỗ; đào tạo bồi dưỡng 
cán bộ bên trong, đội vũ trang công tác để đủ sức liên tục tấn công 
và nổi dậy vũ trang khởi nghĩa bằng sức mạnh ba mũi giáp công; 
kết hợp chặt chẽ với tấn công và nổi dậy, giành quyền làm chủ và 
giải phóng từng vùng rộng lớn; phải nhanh chóng và không 
ngừng tăng cường sức mạnh trên khắp ba vùng về mọi mặt, chú 
trọng hơn ở cơ sở. 

Để thực hiện nhiệm vụ chung và nhiệm vụ trung tâm, Đại hội 
đề ra 6 mục tiêu trước mắt cần nỗ lực phấn đấu: phát động và tổ 
chức quần chúng nổi dậy vũ trang khởi nghĩa đánh bại kế hoạch 
“bình định” của địch bằng 3 mũi giáp công trên các vùng chiến 
lược, lập chính quyền cách mạng; nhanh chóng phát triển chiến 
tranh du kích trên khắp các vùng; chuyển phong trào thị trấn, thị 
xã lên bước mới, trước mắt dấy lên phong trào đấu tranh công 
khai rộng rãi và mạnh mẽ; kết hợp chặt với tấn công quân sự, đẩy 
mạnh đấu tranh chính trị, công kích và nổi dậy, phát động phong 
trào toàn quân và toàn dân làm công tác binh vận; khẩn trương 
tăng cường lực lượng cách mạng về chính trị, vũ trang và cơ sở vật 
chất, chú trọng ở cơ sở và huyện, nhất là vùng phía trước; tích cực 
xây dựng căn cứ toàn diện, tiến vọt, hình thành vùng căn cứ tương 
đối hoàn chỉnh nối liền giữa các huyện trong tỉnh. 

Đại hội chỉ đạo cần nắm vững và vận dụng tốt các phương 

_______________ 

1. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV - Văn 
kiện Đại hội. 
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châm lớn: “tấn công địch trên 3 vùng chiến lược; tấn công địch 
bằng 3 mũi giáp công; nắm vững mối quan hệ giữa tấn công và 
xây dựng; nắm vững đánh lâu dài, trên cơ sở đánh lâu dài, nỗ lực 
giành thắng lợi to lớn càng sớm càng tốt”. 

Chấp hành Nghị quyết Đại hội, ngay từ cuối năm 1971, toàn 
Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong tỉnh đã nỗ lực chuẩn bị mọi 
mặt cho cuộc tiến công chiến lược năm 1972. 

III. LÃNH ĐẠO QUÂN VÀ DÂN TRONG TỈNH TIẾN CÔNG 
CHIẾN LƯỢC NĂM 1972 

 Cuối năm 1971, trên toàn chiến trường miền Nam, cách mạng 
đã thu được những thắng lợi lớn trên mọi mặt. Nhìn chung “So 
sánh lực lượng và thế chiến lược trên các chiến trường đang thay 
đổi ngày càng có lợi cho ta”1. Tuy nhiên, đế quốc Mỹ và chính 
quyền Sài Gòn vẫn ngoan cố tìm mọi cách kéo dài chiến tranh, 
tăng cường lực lượng quân ngụy, củng cố các tuyến phòng ngự, 
mở những cuộc tiến công để ngăn chặn chủ lực ta, ra sức tiến hành 
bình định, đánh phá phong trào thành thị. 

Trước tình hình ấy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng triệu 
tập Hội nghị lần thứ 20 (từ ngày 27/01 đến 11/02/1972), sau khi 
phân tích những diễn biến mới trên chiến trường, Hội nghị đã chỉ 
rõ nhiệm vụ cần kíp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong 
giai đoạn này là: với tinh thần kiên trì kháng chiến cho đến thắng 
lợi hoàn toàn, phải động viên toàn lực, cố gắng vượt bậc, kịp thời 
nắm giữ vững thời cơ, thuận lợi và tạo nên thời cơ mới. Chủ 
trương của Đảng là cần đẩy mạnh tiến công quân sự, chính trị và 
binh vận, phát triển thế tiến công chiến lược mới trên toàn chiến 
trường miền Nam là chiến trường chính; đồng thời đẩy mạnh tiến 

_______________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.33, tr.143. 
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công ngoại giao. Nghị quyết Hội nghị nhấn mạnh: “Đánh bại chính 
sách “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ, đánh bại “học thuyết 
Níchxơn”, tạo ra một chuyển biến căn bản làm thay đổi cục diện chiến 
tranh ở miền Nam Việt Nam và trên cả bán đảo Đông Dương, giành 
thắng lợi to lớn, buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên thế 
thua bằng một giải pháp chính trị có lợi cho ta mà chúng phải và có thể 
chấp nhận được”1. 

Quán triệt Nghị quyết số 219/NQ-TW ngày 04/4/1972 (Nghị 
quyết của Hội nghị lần thứ 20 của Trung ương Đảng), Quân ủy 
Trung ương mở chiến dịch tấn công chiến lược trên toàn miền 
Nam. Cuộc tấn công chiến lược được xác định với quy mô lớn bao 
gồm nhiều chiến dịch nhằm tiêu diệt quân chủ lực ngụy, kết hợp 
với nổi dậy của quần chúng trên các địa bàn trọng điểm nhằm tiêu 
diệt một bộ phận lực lượng địch, giải phóng những vùng đất đai 
rộng lớn, làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, thay đổi 
cục diện chiến trường nghiêng hẳn về phía có lợi cho ta. 

Kế hoạch tổng hợp của toàn bộ cuộc tiến công chiến lược năm 
1972 trên chiến trường miền Nam là tiến hành bằng ba con đường 
chiến lược: của bộ đội chủ lực trên những hướng và chiến trường 
có lợi; của ba mũi tấn công kết hợp quân sự với chính trị và binh 
vận ở các vùng nông thôn, đồng bằng và của phong trào quần 
chúng nhân dân ở các đô thị đồng loạt nổi dậy đòi quyền làm chủ. 

Miền núi và đồng bằng Khu V là một trong ba hướng tiến 
công và nổi dậy cùng với hướng chủ yếu ở chiến trường Trị - 
Thiên và miền Đông Nam Bộ hình thành một cuộc tiến công chiến 
lược trên toàn Miền. Ngày 10/9/1971, Bộ Tổng tư lệnh giao nhiệm 
vụ cho Mặt trận Tây Nguyên: “Tiêu diệt địch, giải phóng Đăk Tô - 
Tân Cảnh, có điều kiện thì giải phóng thị xã Kon Tum. Hướng 
phát triển có thể là hướng Plei Ku; có điều kiện thì mở rộng vùng 

_______________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.33, tr.144. 
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giải phóng phía tây Plei Ku, giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột, 
hình thành căn cứ địa hoàn chỉnh nối liền với căn cứ địa miền 
Đông Nam Bộ”1.  

Để tạo điều kiện cho Tây Nguyên hoàn thành thắng lợi chiến 
dich, từ tháng 01 đến tháng 3/1972 Bộ Tổng tư lệnh và Bộ tư lệnh 
Quân khu V bổ sung, tăng cường cho B3 các đơn vị: Sư đoàn bộ 
binh 320A, Trung đoàn bộ binh 24B2; Sư đoàn bộ binh 2 (thiếu 
Trung đoàn 31) Quân khu V, Tiểu đoàn đặc công 20, 3 tiểu đoàn 
pháo phòng không 37mm, 1 tiểu đoàn súng phòng không 14,5mm, 
1 tiểu đoàn thông tin, 1 tiểu đoàn vận tải ô tô (827), 2 tiểu đoàn 
vận tải bộ, 2 đội điều trị (17, 25) và một số phân đội bảo đảm, hậu 
cần, kỹ thuật. Tổng quân số là 47.647 người. Thời gian này, nhiều 
đồng chí lãnh đạo, chỉ huy được tăng cường cho Mặt trận Tây 
Nguyên. Ban Bí thư Trung ương Đảng cử đồng chí Tư Thuận 
(Trương Chí Cương) - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng vào 
trực tiếp làm Chính ủy chiến dịch; Bộ Tổng tham mưu cử đồng chí 
Nguyễn Hòa làm Tư lệnh phó chiến dịch. Các cơ quan Bộ Tổng 
tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần cũng cử nhiều 
cán bộ, phái viên vào giúp đỡ Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên 
mở chiến dịch. Cùng thời gian này, Sở chỉ huy tiền phương chiến 
dịch được thành lập, đứng chân ở phía đông Đăk Tô - Tân Cảnh, 
trực tiếp chỉ huy lực lượng tác chiến trên hướng đông (Mặt trận 
cánh Đông). Bộ Tư lệnh tiền phương chiến dịch gồm có: Tư lệnh 
Nguyễn Mạnh Quân, Chính ủy Đặng Vũ Hiệp, Tư lệnh phó Hồ 
Đệ, Phó Chính ủy Lã Ngọc Châu, Tham mưu trưởng Trần Quốc 

_______________ 

1. Trích điện số 236 của Bộ Tổng tư lệnh gửi Chiến trường Tây Nguyên, 
Quân khu V và Miền, ngày 10/9/1971. 

2. Giữa tháng 01/1972, Trung đoàn 24B vào Tây Nguyên thì Trung đoàn 
bộ binh 24A rời Tây Nguyên vào Nam Bộ chiến đấu. 
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Biên, Chủ nhiệm chính trị Nguyễn Hữu Hưu, Chủ nhiệm hậu cần 
Đặng Văn Khoát1. 

Địch có tổng cộng 24 tiểu đoàn, bố trí hai tuyến phòng ngự: 
một tuyến từ phía Tây sông Pô Kô, Đăk Tô - Tân Cảnh và đường 
18; một tuyến từ thị xã dọc theo đường 14 đến Đăk Tô. Trên tuyến 
này địch cho quân đóng ở các chốt điểm và lập thêm bốn căn cứ 
hỏa lực. Ngoài chủ lực cộng hòa, lực lượng địa phương quân của 
địch còn có 35 đại đội bảo an, 107 trung đội nghĩa quân và 8.000 
lính phòng vệ dân sự. 

Với lực lượng này, địch muốn thực hiện ý đồ ngăn chặn sự tấn 
công của ta từ bên ngoài vào; đồng thời lo củng cố giữ vững tuyến 
phòng thủ, cố kìm kẹp dân trong các ấp khu dồn, dùng máy bay 
tập kích đánh phá vùng giáp ranh, căn cứ hành lang vận chuyển, 
kho tàng, cơ quan... của ta. Tại H67, H80, H16, địch dùng B52 
đánh phá nhiều đợt ở các vùng giáp ranh và các vùng sâu vào căn 
cứ, dùng trực thăng đổ biệt kích, thám báo... Đi đôi với các hoạt 
động trên, địch còn đẩy mạnh hoạt động chiến tranh tâm lý, chiêu 
hồi, đồng thời ra sức củng cố hệ thống công sự phòng thủ bên 
trong, tăng các bãi mìn, lưới kìm kẹp quần chúng. Địch bắt lính, 
đôn quân và ra sức tăng cường bọn ác ôn cho các bộ máy kìm kẹp 
ở cơ sở để tiếp tục “bình định” đánh phá, truy quét cơ sở ta bên 
trong và cố đẩy lực lượng ta ra ngoài. Tuy nhiên, chủ yếu địch lo 
phòng thủ để cố giữ vùng chúng kiểm soát, đối phó với các hoạt 
động của ta. 

Quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quân ủy 
Trung ương và Khu ủy V, ngay từ cuối năm 1971, Tỉnh ủy Kon 
Tum đã tập trung lãnh đạo quân dân trong tỉnh thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, triển khai mọi 

_______________ 

1. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3: Lịch sử Bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên 
Quân đoàn 3 (1964-2005), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội. 2005, tr.326-327. 
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công tác chuẩn bị cho chiến dịch Xuân - Hè, quyết tâm giành 
thắng lợi. 

Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng từ ngày 24 đến 28/01/1972 một lần 
nữa nhấn mạnh “tổng động viên sự nỗ lực cao nhất của Đảng bộ, 
quân, dân, tranh thủ thời cơ thuận lợi, tấn công và nổi dậy giải 
phóng toàn bộ nông thôn, giành thắng lợi cao nhất ở thị xã (khu 
vực X), khẩn trương xây dựng lên nhanh, mạnh, toàn diện”.  

Ngay sau Hội nghị này, Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành liên 
tục các văn bản chỉ đạo đặc biệt quan trọng: 

Thứ nhất là tiến hành việc thành lập các Đảng ủy khu vực chỉ 
đạo phục vụ nhiệm vụ chiến dịch. 

Từ quyết tâm phát triển chiến dịch giành thắng lợi khu vực 
trọng điểm thị xã Kon Tum, để thống nhất và tăng cường sự 
lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với khu vực này, ngay trong ngày 
28/01/1972, Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết nghị về thành lập 
Đảng ủy khu vực X (mật danh M2 quyết thắng) do đồng chí 
Trần Liêu (Pea) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư H29 
làm Bí thư. Đảng ủy đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của 
Thường vụ Tỉnh ủy và có nhiệm vụ chuẩn bị chu đáo mọi mặt 
cho kế hoạch tấn công, nổi dậy và xây dựng ở khu vực thị xã 
Kon Tum; trực tiếp chỉ đạo Ban cán sự phía trước của 2 huyện 
H16 và H29; chỉ huy, lãnh đạo các lực lượng ra hoạt động ở khu 
vực hoàn thành nhiệm vụ giành thắng lợi cao nhất theo phương 
hướng, quyết tâm của Đảng. 

Tiếp đó, ngày 06/02/1972, Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết nghị số 
18 và 19 về việc thành lập Đảng ủy hoạt động khu vực S và Z, đặt 
dưới sự quản lý trực tiếp của Thường vụ Tỉnh ủy.  

Đảng ủy khu vực S được thành lập gồm 5 đồng chí do đồng 
chí Trần Thanh Dân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư H5 
làm Bí thư. Đảng ủy có nhiệm vụ quan hệ với cơ quan chỉ huy chủ 
lực để phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong vận dụng phương châm 
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“3 mũi giáp công, 3 quả đấm” trên các vùng, tấn công với nổi dậy, 
tấn công với xây dựng, phát triển thế lực mới, tạo thuận lợi để 
giành thắng lợi ngày càng cao. Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo Ban cán 
sự H5, xâu chuỗi đầu mối chỉ huy các cánh hoạt động cho khớp 
với kế hoạch đã định và phối hợp hiệp đồng thống nhất chỉ huy, 
lãnh đạo các lực lượng chính trị, vũ trang địa phương cùng với 
quân đội chủ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tấn công - nổi 
dậy và xây dựng theo phương hướng, ý đồ quyết tâm của Đảng. 
Ban cán sự H5 có trách nhiệm đáp ứng mọi yêu cầu, hoàn thành 
tốt công tác chuẩn bị và tạo mọi điều kiện thuận lợi góp phần tích 
cực nhất để cùng Đảng ủy khu vực S hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ Tỉnh ủy giao. 

Đảng ủy khu vực Z gồm 5 đồng chí do đồng chí Phạm Trọng 
(Nhớ) - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Bí thư Đảng ủy. Đảng ủy có nhiệm 
vụ đôn đốc, kiểm tra mọi mặt chuẩn bị của H80 theo phương án 
kế hoạch tấn công, nổi dậy và xây dựng khu vực Z đã được 
Thường vụ Tỉnh ủy xét duyệt. Trực tiếp chỉ đạo các Ban cán sự 
phía trước của H80 hoạt động khớp với kế hoạch đã quy định về 
phối hợp, hiệp đồng và thống nhất chỉ huy, lãnh đạo các lực lượng 
chính trị, vũ trang của địa phương hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
tấn công, nổi dậy. H80 có trách nhiệm đáp ứng mọi yêu cầu và tạo 
mọi điều kiện thuận lợi, góp phần tích cực nhất để cùng Đảng ủy 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tỉnh ủy giao. 

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy ra Quyết nghị số 15/QN về thành lập Chi 
bộ đặc biệt thuộc Đảng ủy H80 và đặt dưới sự quản lý của Đảng 
ủy khu vực Z. Chi ủy gồm 5 đồng chí do Thường vụ Tỉnh ủy chỉ 
định. Nhiệm vụ chủ yếu của Chi bộ là lãnh đạo tốt công tác tư 
tưởng, tổ chức, bám chặt 7 yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên, 
để xây dựng đảng viên và quần chúng thuộc phạm vi chi bộ phụ 
trách, bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác theo 
chức năng, trách nhiệm của từng người.  
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Đồng thời với Quyết nghị trên, để chuẩn bị cho công tác tiếp 
quản sau khi hoàn thành chiến dịch, Tỉnh ủy đã ra Quyết nghị số 
48/QN về thành lập Ủy ban quân quản khu vực Đăk Tô - Tân 
Cảnh do đồng chí Nguyễn Bá Hội (Tụ) - Tỉnh ủy viên, Bí thư H80 
làm Chủ tịch. Ủy ban quân quản có nhiệm vụ tiếp quản khu vực 
mới giải phóng, truy kích địch, điều hành mọi hoạt động hành 
chính, kinh tế, văn hoá - xã hội tại khu vực mới giải phóng, bảo vệ 
vững chắc thành quả cách mạng đạt được. 

Thứ hai là khẩn trương huy động nhân lực, vật lực, bảo đảm 
hậu cần chiến lược phục vụ chiến dịch.  

Ngày 31/01/1972, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 04/VP về công 
tác giao vận phục vụ VK35. Trong đó, huy động lực lượng dân 
công các khu vực H80, H16, H29, H67 vận chuyển 281 tấn hàng 
các loại, vận động dân công hoả tuyến, đào mới 42km đường thồ, 
mở rộng bệnh xá B1 lên 300 giường bệnh với tổng số lượt người 
huy động là 2.414 lượt, tương đương với 114.376 ngày công. 

Ngày 16/02/1972, Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết nghị 
số 28/QN về huy động lực lượng phục vụ VK35, theo đó huy 
động lực lượng trên 100 cán bộ thuộc các cơ quan tỉnh và của 
H16, H29, H67, H80 - mỗi đơn vị từ 15 đến 30 người. Trong số 
100 cán bộ huy động, 2/3 là đảng viên, thanh niên, trung niên có 
phẩm chất tốt, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, phân bổ 
hoạt động vùng phía trước các huyện thực hiện nhiệm vụ công 
tác binh địch vận. 

Ngày 12/3/1972, Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Quyết nghị số 
92/QN về huy động 15 cán bộ y tế xã, thôn (là y tá, hộ sinh, vệ sinh 
viên) thuộc H67 cùng với cơ số thuốc tự sản xuất được tại xã, thôn 
để phục vụ chiến dịch. Trước khi tham gia chiến trường, lực lượng 
này được triệu tập, bồi dưỡng nâng cao lập trường chính trị tư 
tưởng, nhiệm vụ công tác,... để tạo niềm tin, khí thế, bảo đảm 
hoàn thành trách nhiệm được giao. 
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 Tỉnh ủy động viên sự nỗ lực cao nhất của toàn Đảng bộ, quân 

và dân trong tỉnh dồn sức phục vụ cho chiến dịch, nguồn nhân lực 
được huy động đến mức tối đa với 446.758 ngày công phục vụ, 
nhằm mục tiêu trọng tâm ở Đăk Tô - Tân Cảnh. Các lực lượng 
quân, dân, chính, Đảng đều được chỉnh huấn, học tập quán triệt 
tình hình và nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh huy động đến 600 cán bộ 
và 700 du kích tham gia chiến dịch. Nhiều cán bộ từ tỉnh được 
tăng cường thêm cho Đăk Tô; các lực lượng vũ trang gấp rút được 
kiện toàn bổ sung quân số; Tiểu đoàn bộ binh 304 và Tiểu đoàn 
đặc công 406 của tỉnh đội được phân công trụ bám tại Đăk Tô, 
phối hợp cùng bộ đội chủ lực tấn công địch… 

Là vùng địa bàn trọng điểm của chiến dịch, Đảng bộ và quân 
dân H80 đã quán triệt đầy đủ tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh 
ủy và Khu ủy, tích cực chuẩn bị mọi mặt để phối hợp tham gia 
chiến dịch nhằm đạt mục tiêu chung, với quyết tâm mong muốn 
giải phóng Đăk Tô - Tân Cảnh, giải phóng toàn huyện. 

Căn cứ vào nhiệm vụ chung của tỉnh, Huyện ủy H80 đã xây 
dựng phương án nổi dậy với yêu cầu nhiệm vụ: “Diệt và làm 
tan rã một phần lớn sinh lực địch và phương tiện chiến tranh, 
quét toàn bộ và làm tan rã lực lượng phụ quân và lực lượng kìm 
kẹp tại cơ sở, nhanh chóng phát động quần chúng và xây dựng 
thực lực kết chặt với tấn công 3 mũi bên ngoài trong một thời 
gian ngắn để tiến tới giành toàn bộ dân, không để địch xúc tát, 
không để bị tổn thất. Tiến hành tiếp theo là tiếp quản tốt vùng 
mới giải phóng, xây dựng và nhanh chóng phát triển thực lực ta 
về mọi mặt”1. 

Cả hai vùng phía trước và phía sau của huyện Đăk Tô dưới 
sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện đều tích cực triển khai công tác 
chuẩn bị. Ta có thuận lợi là đến cuối năm 1971 huyện đã thành 

_______________ 

1. Phương án nổi dậy của H80 - tài liệu lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh uỷ. 
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lập được 5 chi bộ trụ bám tại các địa điểm Diên Bình, Tân Cảnh, 
Kon Hơ Yao, đường 18, Đăk Đê và một đại đội du kích trực 
chiến hoạt động ở phía trước. Tập trung cho chiến dịch, đại bộ 
phận lực lượng vũ trang huyện đội, đại đội 108 (C108) và du 
kích vùng căn cứ chuyển mạnh ra phía trước phối hợp cùng lực 
lượng đang trụ bám tại địa bàn tích cực tham gia giúp đỡ bộ đội 
chủ lực chuẩn bị trận địa vây đánh địch. Vùng phía sau, các cấp 
ủy đảng đã chỉ đạo xúc tiến đẩy mạnh các công việc một cách 
khẩn trương. Giao thông huyện huy động lực lượng dân công 
tham gia cùng bộ đội công binh tích cực mở đường, nhiều đoạn 
đường ôtô làm gấp đã vươn dài ra gần Đăk Tô - Tân Cảnh. Trên 
các tuyến hành lang qua huyện, nhân dân vùng căn cứ bất kể 
già trẻ, gái trai đều hăng hái tham gia gùi đạn, tải lương, vận 
chuyển các nguồn hàng về kho dự trữ. 

Một khó khăn gay cấn nhất đối với việc chuẩn bị cho chiến 
dịch là vấn đề lương thực. Do tuyến hành lang Trung ương bị 
địch thường xuyên đánh phá ác liệt nên việc vận chuyển của 
Đoàn 559 gặp khó khăn, gạo chuyển từ ngoài Bắc vào không 
bảo đảm kế hoạch. Trong tình hình đó, Đảng bộ H80 và các lực 
lượng của các cơ quan ban ngành dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức huy động đến mức cao nhất nguồn 
lương thực trong dân; quần chúng cũng đã nhiệt tâm đóng góp 
hết sức cho cách mạng. Bình quân mỗi người dân trong tỉnh 
đóng góp hơn 45kg, riêng H80 đóng góp cao nhất với mức 53kg. 
Tỉnh cũng đã cử Ban kinh tài phân lực lượng đến từng địa 
phương động viên thu mua lương thực để chuyển về kho dự 
trữ chiến dịch ở Đăk Tô. 

Những cố gắng vượt bậc của Đảng bộ H80 và tỉnh, cùng với 
lòng nhiệt thành cách mạng của quần chúng nhân dân vùng căn 
cứ đã bảo đảm được cơ bản nguồn lương thực. Chỉ một thời gian 
ngắn, huy động được 1.005 tấn lượng thực (680 tấn gạo, bắp, 325 
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tấn hoa màu) các cơ quan tỉnh và huyện cũng đóng góp được 50 
tấn để phục vụ chiến dịch1. 

Toàn Đảng bộ, quân, dân H80 và tỉnh Kon Tum đã khẩn 
trương tập trung cho công tác chuẩn bị với một quyết tâm: “Tất cả 
cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”và một khí thế sôi động 
“Trường Sơn chuyển mình, Pô Kô dậy sóng, quét sạch quân thù, 
giải phóng quê hương”2. 

Tại vùng căn cứ, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân tăng gia sản 
xuất, tích cực trồng thêm các loại hoa màu phụ, giã gạo thâu đêm, 
chuẩn bị lương thực cho bộ đội ăn đánh giặc. Trên các hành lang 
vận chuyển lương thực, vũ khí từ Trung ương đến tỉnh, già trẻ, gái 
trai đều hăng hái tham gia gùi đạn, tải lương, vận chuyển các 
nguồn hàng. Các đơn vị công binh, thanh niên xung phong 
thường xuyên túc trực, ngày đêm phá vỡ, mở đường cho chiến 
dịch. Nhiều đoạn đường ô tô làm gấp đã vươn dài ra Đăk Tô - Tân 
Cảnh, nối tiếp về hướng Trà My (Quảng Nam), Trà Bồng (Quảng 
Ngãi) giáp đường 19... Nhân dân vùng căn cứ và vùng tranh chấp 
đã tích cực động viên lực lượng tham gia phục vụ chiến đấu. 

Từ ngày 20/02 đến ngày 26/3/1972, Bộ Tư lệnh B3 mở một đợt 
tiến công trước chiến dịch Xuân - Hè. Trung đoàn 95 phối hợp với 
lực lượng vũ trang huyện Chư Pah (Gia Lai) đánh giao thông trên 
đường 14 ở khu vực Chư Thoi, Chư Pao, chia cắt con đường huyết 
mạch của địch giữa Kon Tum với Plei Ku3.  

Phối hợp với chặt chẽ với các hướng trong cuộc tiến công 
chiến lược toàn miền Nam, đúng 6 giờ ngày 30/3/1972, Trung 
_______________ 

1. Hồ sơ khoa học Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk 
Tô - Tân Cảnh (2016). 

2. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Tô: Lịch sử đấu tranh cách mạng 
của nhân dân các dân tộc và Đảng bộ huyện Đăk Tô, 2000, tr.254-257.  

3. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3: Lịch sử Bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên 
Quân đoàn 3 (1964-2005), Sđd, tr.327. 
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đoàn bộ binh 52, Sư đoàn 320 nổ súng vây ép Tiểu đoàn dù 2 của 
địch ở điểm cao 1049, mở đầu chiến dịch Bắc Tây Nguyên Xuân - 
Hè 1972. 

Từ ngày 12/4/1972 đến 15/4/1972, Trung đoàn bộ binh 64 thuộc 
Sư đoàn 320A do Trung tá Khuất Duy Tiến - Trung đoàn trưởng 
chỉ huy cùng với quân và dân địa phương tiến công tiêu diệt toàn 
bộ Tiểu đoàn dù 11 của địch.  

Từ ngày 21/4/1972, Trung đoàn bộ binh 52 và Tiểu đoàn 1 
thuộc Trung đoàn 48, Tiểu đoàn 19 đặc công thuộc Sư đoàn 320A, 
do Thiếu tá Hồ Hải Nam - Trung đoàn trưởng chỉ huy cùng với 
quân và dân địa phương tiến công tiêu diệt Tiểu đoàn dù 2 và các 
lực lượng khác đến ứng cứu1.  

Trên đường 14, Trung đoàn 28 tập kích diệt trận địa pháo địch 
ở Kon Trăng Long Loi, đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn 23 biệt động 
quân, diệt gọn hai đội xe bọc thép của Trung đoàn thiết giáp 14; 
chặn đứng việc vận chuyển ứng cứu của địch từ thị xã Kon Tum 
đi Tân Cảnh. Hai khu vực phòng ngự mạnh nhất của địch ở Kon 
Tum bị ta chia cắt và cô lập. 

Tuyến phòng thủ vòng ngoài ở bờ tây sông Pô Kô bị đập vỡ, 
đường 14 bị cắt đứt, địch ở thung lũng Đăk Tô - Tân Cảnh bị cô 
lập. Nắm vững thời cơ thuận lợi, Bộ Tư lệnh chiến dịch và Tỉnh ủy 
Kon Tum quyết định tấn công tiêu diệt hoàn toàn căn cứ E42 - Tân 
Cảnh là vị trí then chốt của cụm phòng ngự tại Đăk Tô - Tân Cảnh 
ở phía Bắc tỉnh Kon Tum.  

Căn cứ 42 nằm trên một dải đồi trọc, cách thị trấn Tân Cảnh và 
đường 18 khoảng 1km về phía tây nam, rộng chừng 24ha, có cấu 
trúc hình lục giác. Bên trong có nhiều loại công sự được xây dựng 
vững chắc, xung quanh có từ 8 đến 14 hàng rào kẽm gai, xen kẽ có 

_______________ 

1. Lịch sử Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320, Biên niên sự kiện (1951-2011), 
Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2011, tr.114-115. 
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nhiều mìn chống tăng và chống bộ binh. Khi ta tiến công, lực 
lượng địch ở căn cứ E42 gồm có: chỉ huy Sư đoàn 22 và cố vấn Mỹ, 
chỉ huy Trung đoàn 42, chỉ huy Trung đoàn 14 thiết giáp, chỉ huy 
Biên phòng tỉnh Kon Tum, chỉ huy 3 tiểu đoàn (01, 02, 04/E42), 1 
đại đội bảo vệ, 1 đại đội trinh sát, 1 đại đội công binh, 1 thiết đoàn 
(41 xe tăng, xe bọc thép), 1 tiểu đoàn pháo (10 khẩu 105 ly và 155 
ly), với tổng số quân khoảng 1.500 tên, bố trí thành 13 khu. Đây là 
một điểm phòng thủ mạnh, lại có nhiều cứ điểm và lực lượng 
xung quanh bảo vệ sẵn sàng ứng cứu, được máy bay, pháo binh 
chi viện tối đa nên địch huênh hoang tuyên bố “Bao giờ nước sông 
Pô Kô chảy ngược thì Việt cộng mới đánh được”! 

Đúng 4 giờ 30 phút ngày 24/4/1972, Trung đoàn trưởng Trung 
đoàn 66 Phùng Bá Thường ra lệnh tiến công. Lập tức các loại hỏa 
lực của Trung đoàn và xe tăng bắn dồn dập trong vòng 20 phút 
vào các mục tiêu. Căn cứ E42 của địch chìm trong khói lửa, rung 
lên trong ánh chớp và tiếng nổ vang rền của đạn pháo, cối. Trên 
các hướng, bộ binh đồng loạt xung phong đánh chiếm mục tiêu. 
Đến 11 giờ trưa ngày 24/4/1972 ta làm chủ hoàn toàn căn cứ. Lá cờ 
giải phóng do đồng chí Phan Quyết - Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum trao 
cho Trung đoàn 66 trước lúc xuất trận được Nguyễn Xuân Hòa1 
kéo lên phấp phới bay tại trung tâm cứ điểm. 

 Ta tiêu diệt hoàn toàn căn cứ E42, giải phóng thị trấn Tân 
Cảnh, loại khỏi vòng chiến đấu 1.000 tên địch (trong đó có Đại tá 
Lê Đức Đạt - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 22), bắt 429 tên (có Đại tá Sư 
đoàn phó Vi Văn Bình), bắn rơi 8 máy bay, thu và phá hủy 100 xe 
các loại, 10 khẩu pháo lớn, hàng vạn viên đạn pháo và toàn bộ kho 
tàng, phương tiện chiến tranh trong căn cứ2. 

_______________ 

1. Nguyễn Xuân Hòa - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 7. 
2. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3: Lịch sử Bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên 

Quân đoàn 3 (1964-2005), Sđd, tr.342. 
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Sau khi đập tan các mục tiêu then chốt ở căn cứ 42 - Tân Cảnh, 
Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) và xe tăng của ta tiếp tục tấn công căn 
cứ Đăk Tô II, tiêu diệt và đập tan căn cứ của Trung đoàn 47, Sư 
đoàn 22 mà địch vừa mới tăng cường để tiến công căn cứ Diên 
Bình, diệt hai liên đội bảo an, thu 6 khẩu pháo, 7 ôtô, 2 máy bay 
lên thẳng. 

Ta tiếp tục phát triển thế tấn công phá tan thế trận phòng ngự 
của địch ở phía Bắc tỉnh Kon Tum, làm cho lực lượng còn lại của 
địch ở các căn cứ Ngọc Rinh Rua, Ngọc Bờ Biêng phải co cụm ở 
Plei Kần. Quân địch ở Tri Lễ, quận lỵ Đăk Tô, phía tây sông Pô Kô 
tháo chạy về thị xã Kon Tum. 

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh đã mở thêm vùng giải phóng 
rộng lớn với 25 nghìn đồng bào các dân tộc ở Tân Cảnh, Đăk Tô, 
Diên Bình và khu đồn Kon Hơ Ring, Kon Hơ Nông, giành được 
quyền làm chủ. Từ thắng lợi này, Tỉnh ủy đã cử hàng chục cán bộ 
về cùng với huyện, xã thành lập và củng cố chính quyền cách 
mạng ở cơ sở, tổ chức các đoàn thể. 

Mất căn cứ Đăk Tô - Tân Cảnh, một bộ phận còn lại của địch 
buộc phải về co cụm phòng thủ ở tuyến phòng ngự thị xã, nhưng 
lực lượng địch ở thị xã Kon Tum rất mỏng, chỉ còn hai tiểu đoàn 
chủ lực và một số đơn vị bảo an dân vệ. Địch tiếp tục đưa đại bộ 
phận Sư đoàn 23 và Liên đoàn 6 biệt động quân lên tăng cường để 
giữ thị xã Kon Tum, cùng với lực lượng tại chỗ, chúng cho quân rải 
dọc tuyến đường 14 nhằm đối phó ngăn chặn sức tiến công của ta. 

Trong giai đoạn đầu tấn công tiêu diệt trung tâm phòng ngự 
Đăk Tô - Tân Cảnh ở phía bắc, ta giành được thắng lợi to lớn 
nhưng bên cạnh vẫn là vấn đề lương thực, đạn dược, đường vận 
chuyển cơ động chưa thông suốt..., do đó lực lượng của ta cũng bị 
tiêu hao. 

Sau thắng lợi Đăk Tô - Tân Cảnh, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây 
Nguyên và Tỉnh ủy Kon Tum quyết định nhanh chóng đưa lực 
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lượng ra đánh địch, huy động lực lượng nhân công vùng mới giải 
phóng và vùng ta làm chủ góp sức mở đường vận chuyển và cơ 
động lực lượng chuẩn bị tiến công thị xã Kon Tum. 

Ngày 30/4/1972, Sư đoàn 320 của ta bắt đầu thực hiện bao vây 
thị xã Kon Tum. Đến ngày 04/5/1972 được sự phối hợp của Trung 
đoàn 28 (chủ lực B3), ta đã phá vỡ tuyến phòng ngự Võ Định, Kon 
Trang Klah do Liên đoàn 6 biệt động quân của địch đóng giữ, gây 
cho chúng nhiều thiệt hại. 

Ngày 05/5/1972, Lữ đoàn dù 2 của địch trên đường rút về Plei 
Ku bị Trung đoàn 95 của ta chặn đánh. Sở chỉ huy của Lữ đoàn dù 
2 tại căn cứ Ia Kon cũng bị đặc công chủ lực và lực lượng địa 
phương tỉnh Kon Tum và Gia Lai đánh diệt gọn. Ngày 09/5/1972, 
Trung đoàn 52 và chủ lực cùng 5 xe tăng tiến công cứ điểm Kleng 
(H67), tiêu diệt Tiểu đoàn 62 biệt động quân đóng giữ tại đây, bắn 
rơi 7 máy bay, thu toàn bộ kho tàng, giành quyền làm chủ. 

Phối hợp với mũi nhọn tấn công địch của bộ đội chủ lực, bộ 
đội địa phương, lực lượng du kích và các đội vũ trang công tác 
trên toàn tỉnh tiến hành diệt ác phá kìm, hỗ trợ quần chúng, nổi 
dậy đấu tranh chính trị, bình địch vận, đón dân về làng cũ. 

Bị ta liên tục tấn công ở các hướng, tình hình địch ở Kon Tum 
rối loạn, tinh thần hoang mang. Địch đưa Thiếu tướng Nguyễn 
Văn Toàn lên thay Ngô Du làm Tư lệnh Quân đoàn 2, bố trí lại đội 
hình, gấp rút điều chỉnh lại lực lượng phòng ngự để chống đỡ. 
Chúng đưa toàn bộ Sư đoàn 23 án ngữ, lập tuyến phòng ngự dài 
ngày sát phía bắc thị xã Kon Tum. 

Đêm 13 rạng sáng 14/5/1972, ta bắt đầu tiến công phá tuyến 
phòng ngự vòng ngoài của địch. Sau một thời gian giằng co ác liệt 
kéo dài trong 12 ngày, lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum phối hợp 
với Trung đoàn 28 và Sư đoàn 320 (Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây 
Nguyên) tiến công phá vỡ khu vực phòng thủ ở tây bắc thị xã Kon 
Tum đến ngã ba Trung Tín. 
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Đêm 24 rạng sáng 25/5/1972, ta mở đợt tấn công mạnh thọc 
sâu vào trung tâm thị xã. Đồng chí Nguyễn Chơn - Chỉ huy 
trưởng Sư đoàn 2 cùng một đơn vị xe tăng tấn công mãnh liệt vào 
các trung tâm đầu não của địch như: đánh chiếm Dinh tỉnh trưởng 
Kon Tum, một phần sân bay, Sở chỉ huy Trung đoàn 53, khu kho 
40, 41, bệnh viện dã chiến, và 2/3 Biệt khu 24, tiêu diệt phần lớn 
sinh lực địch, phá hủy nhiều kho tàng, công sự và phương tiện 
chiến tranh. 

Lúc này, đế quốc Mỹ đã “Mỹ hóa” lại cuộc chiến tranh bằng 
không quân. Chúng lập cầu hàng không đặc biệt, dùng máy bay 
vận tải khổng lồ C5 Galaxy1, tăng viện cấp tốc cho ngụy quân xe 
tăng hạng nặng M48 và nhiều đại bác. Máy bay Mỹ, nhất là máy 
bay chiến lược B52, đánh phá liên tục suốt ngày đêm. 

Tại Khu nhà thờ và tu viện Kon H’ring (Kon Hơ Ring) có 
gần 7.000 người tập trung (bao gồm số tàn binh địch, vợ con 
binh lính, những người bệnh và những người bị thương do bom 
mìn trước đó). Đêm 25/5/1972, đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài 
Gòn đã dùng máy bay ném bom, oanh tạc nhà thờ, tu viện Kon 
H’ring, giết chết trên 500 người dân vô tội, làm hàng trăm người 
khác bị thương2. 

Ở Kon Tum, địch tuy bị vây bám, cắt đứt tiếp tế đường bộ, 
nhưng do lực lượng phòng không của ta không đủ sức khống chế 
toàn bộ vùng trời thị xã nên không cắt đứt được tiếp tế đường 
không của địch. Không quân địch tập trung bom phá, bom cháy, 
bom có chất độc hóa học đánh vào các trận địa quân ta. Máy bay 
B52 liên tục dội bom, rải thảm xuống các khu vực ta đã chiếm 
_______________ 

1. Lockheed C5 Galaxy là một loại máy bay vận tải quân sự hạng nặng, 
được không quân Mỹ sử dụng làm máy bay vận tải chiến lược liên lục địa. 

2. Hồ sơ di tích Chứng tích Kon H'ring được xếp hạng là di tích cấp tỉnh 
tại Quyết định số 336/QĐ-UBND, ngày 17/5/2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Kon Tum. 
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được. Sự chi viện ào ạt của không quân Mỹ phần nào vực dậy tinh 
thần của binh lính địch. 

Ngày 30/5/1972, đích thân Tổng thống chính quyền Sài Gòn 
Nguyễn Văn Thiệu cùng với Thiếu tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư 
lệnh Quân đoàn 2 đến Kon Tum chỉ huy và động viên binh lính 
địch ra sức chống cự, phản kích để giữ cho được thị xã Kon Tum. 

Trận chiến đấu diễn ra quyết liệt suốt 13 ngày đêm. Lực lượng 
cách mạng không đủ sức tấn công tiêu diệt toàn bộ quân địch. 
Địch cũng không đủ sức đẩy lực lượng cách mạng ra khỏi các khu 
vực đã chiếm giữ. Xét thấy khả năng tiêu diệt toàn bộ quân địch, 
giải phóng thị xã chưa chín muồi, đêm ngày 05 rạng sáng 
06/6/1972, Bộ Tư lệnh Mặt trận quyết định cho các đơn vị trong thị 
xã lui quân.  

Ngày 09/6/1972, sau khi lực lượng của ta vừa rút lui, máy bay 
lên thẳng chở Giôn Pônven1 - cố vấn của Mỹ ở Quân đoàn 2 ngụy 
lên thị sát ở thị xã Kon Tum, lúc quay về đã bị một bộ phận quân 
ta phục kích bắn cháy trên đường 14. 

Chiến dịch Bắc Tây Nguyên Xuân - Hè năm 1972 là chiến dịch 
tiến công có quy mô tương đương cấp quân đoàn đầu tiên trên 
chiến trường Tây Nguyên, diễn ra trong điều kiện ta còn nhiều 
khó khăn. Thắng lợi của chiến dịch đã làm thay đổi cục diện chiến 
trường, mở rộng và làm hoàn chỉnh thêm căn cứ địa rộng lớn của 
cách mạng ba nước Đông Dương, góp phần quan trọng vào thắng 
lợi chung của toàn miền Nam, đánh bại một bước chiến lược “Việt 
Nam hóa chiến tranh”; đồng thời đánh dấu bước trưởng thành 
vượt bậc của lực lượng vũ trang trong tác chiến hiệp đồng binh 
chủng, cổ vũ quân và dân Tây Nguyên hăng hái tiến lên lập 
những chiến công mới. 

_______________ 

1. John Paul Vann (02/7/1924 - 09/6/1972) là trung tá cố vấn quân sự Mỹ 
và được xem là cố vấn quân sự Mỹ nổi tiếng trong chiến tranh Việt Nam. 
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Với chiến dịch Xuân - Hè năm 1972 ở Bắc Tây Nguyên, ta đã 
giải phóng phần lớn đất đai trong tỉnh như H80 và H67, không 
còn đồn bốt của địch; 17.000 đồng bào trong các khu vực trên 
được giải phóng khỏi ách kìm kẹp của địch1; và mở rộng vùng giải 
phóng, tạo thành một căn cứ địa liên hoàn của ba nước Đông 
Dương từ Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia nối liền với Kon Tum 
và căn cứ Khu ủy V. Từ đó, bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) đã 
chuyển hướng vận tải từ Tây Trường Sơn sang Đông Trường Sơn, 
rút ngắn được nhiều cung đường vận chuyển nhân, tài, vật lực, 
hàng hóa, vũ khí, đạn dược vào chiến trường miền Nam cả ngày 
lẫn đêm, đáp ứng kịp thời cho nhiều chiến dịch sau này. 

Sau khi căn cứ Đăk Tô - Tân Cảnh bị tiêu diệt trong chiến dịch 
Xuân - Hè năm 1972, các cứ điểm của Mỹ - ngụy ở dọc biên giới 
của tỉnh Kon Tum lần lượt bị cô lập như Tiểu đoàn 95 (Plei Kần); 
Tiểu đoàn 90 (Đăk Seang); Tiểu đoàn 88 và Chi khu quận lỵ Đăk 
Pét; góp phần khai thông hoàn toàn con đường vận tải đường 
Trường Sơn từ Bắc và Nam qua địa phận Kon Tum tới Bù Gia 
Mập (Bình Phước).  

Góp vào thắng lợi chung, Đảng bộ cùng quân và dân tỉnh Kon 
Tum đã dốc toàn lực thực hiện nhiệm vụ chiến dịch. Quần chúng 
đã đóng góp đến mức cao nhất về sức người, sức của. Các cơ 
quan, ban ngành trong tỉnh đã đưa hầu hết cán bộ ra phía trước để 
phục vụ chiến dịch, tự túc một khối lượng lớn lương thực, thực 
phẩm và giải quyết tốt vấn đề tù, hàng binh trong chiến dịch. 

Sau chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tháng 6/1972, Khu ủy 
quyết định giải thể khu Yên Thế, sáp nhập toàn bộ về tỉnh. Đồng 
chí Lê Tiễn (Bằng) được bổ sung vào Thường vụ Tỉnh ủy và giữ 
chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

_______________ 

1. Đánh giá thành tích và thắng lợi qua một năm thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV của Tỉnh ủy Kon Tum.  



448  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM, TẬP I (1930-1975) 

 
Trước thắng lợi đã đạt được, Tỉnh ủy Kon Tum đã nhanh 

chóng chỉ đạo cho các cấp ủy đảng cơ sở, ban, ngành triển khai 
phối hợp với các lực lượng làm tốt việc quản lý và xây dựng 
vùng mới giải phóng. Tại khu vực Đăk Tô - Tân Cảnh, Diên Bình, 
trục đường 18, khu vực Kon Hơ Ring ta thực hiện việc tuyên 
truyền giáo dục phát huy thắng lợi, thâm nhập các chính sách đại 
đoàn kết, tôn giáo chính sách của địch đồng thời mở các lớp giáo 
dục, cải tạo cho ngụy quân, ngụy quyền, kêu gọi họ ra trình diện 
đăng ký. 

Đi đôi với công tác tuyên truyền, giáo dục..., tỉnh, huyện luôn 
tăng cường cán bộ trực tiếp chỉ đạo và xây dựng vùng giải phóng. 
Các chi bộ đội công tác đã chuyển thành chi bộ trực tiếp của địa 
phương để chăm lo đời sống và sức khỏe cho nhân dân, hướng 
dẫn sản xuất, quản lý dân. Tổ chức đưa dân ra xa ấp để tránh bom 
đạn, chết chóc, tổ chức ăn ở theo nếp sống kháng chiến và giải 
quyết khó khăn về lương thực và bước đầu ổn định chỗ ở cho 
nhân dân. Qua một thời gian với tinh thần nhường cơm sẻ áo, 
đùm bọc giữa đồng bào vùng căn cứ với đồng bào vùng mới giải 
phóng, đặc biệt là sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương 
và sự tận tình giúp đỡ của bộ đội giải phóng, nhân dân trong tỉnh 
đã vượt qua những khó khăn, không để xảy ra chết đói. Quần 
chúng vùng mới giải phóng đã quen dần với nếp sống kháng 
chiến, tích cực sản xuất thêm một số hoa màu để chống đói. Tuy 
còn gặp khó khăn về lạt muối, dịch bệnh... nhưng đời sống vật 
chất và tinh thần đã từng bước đi vào ổn định. 

Để bảo đảm trật tự và hoạt động các mặt cho vùng giải phóng, 
ta tuyên bố giải tán chính quyền của địch, tuyên bố những điều 
quy định đối với vùng giải phóng, huy động quần chúng nổi dậy 
phối hợp với các lực lượng vũ trang tiếp tục truy quét địch, bắt tù 
binh, thu vũ khí, tận thu chiến lợi phẩm, phá các công sự và xóa 
bỏ các tàn tích của địch..., quan trọng nhất là việc chủ động đề 
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phòng và ngăn chặn các cuộc phản công của địch vào các vùng 
vừa được ta giải phóng. 

Từ sau thắng lợi, ta đã có kế hoạch cùng với quân chủ lực, sẵn 
sàng đánh địch nống ra, lấn chiếm, bảo vệ dân, giữ vững vùng 
mới giải phóng. 

Sau chiến dịch Hè năm 1972, ta chủ trương làm con đường 220 
từ Võ Định đi Kon Praih xuyên qua phía đông thị xã Kon Tum 
đến đèo Mang Giang. Địch phát hiện, dùng bom pháo đánh phá 
ác liệt để ngăn chặn. Mồ hôi và máu của cán bộ, chiến sĩ và đồng 
bào ta lại phải đổ xuống để cho con đường được hoàn thành. Đối 
với Mặt trận Tây Nguyên, con đường đã có tác dụng nghi binh, 
thu hút địch về phía bắc, tạo thế bất ngờ cho ta tiến công Buôn Ma 
Thuột sau này. Đối với thị xã Kon Tum, con đường đã tạo ra một 
thế trận mới: đưa vành đai lấn ép của ta vào sát ngay lưng địch. 

Từ tháng 9 đến tháng 10/1972, các vành đai cao điểm ở phía 
bắc và đông nam thị xã đều bị ta đánh chiếm. 

Trên đường 14, ta diệt gọn Tiểu đoàn 20 và một chi đội xe bọc 
thép của địch, thu 3 chiếc xe tăng. Đường 14 bị ta cắt đứt và uy 
hiếp thường xuyên buộc địch phải huy động lực lượng gồm nhiều 
tiểu đoàn và trung đoàn dùng xe bọc thép để bảo vệ. 

Tại vùng giải phóng, quần chúng nhân dân cùng với bộ đội 
chủ lực Sư đoàn 101 và các Tiểu đoàn bộ binh 304 và đặc công 406 
của tỉnh Kon Tum phối hợp đánh bại các cuộc hành quân của địch 
ở Hà Mòn, Đăk Vát, đánh tiêu diệt cụm cứ điểm Võ Định..., giữ 
vững vùng giải phóng. 

Tính từ ngày 01/01/1972 đến 15/11/19722 chỉ riêng các lực 
lượng vũ trang của tỉnh Kon Tum đã đánh 742 trận, diệt 3.653 tên, 
_______________ 

1. Sau chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, Sư đoàn 10 được thành lập ngày 
20/9/1972 gồm các Trung đoàn 28, 66, 95 và các binh chủng kỹ thuật. 

2. Đánh giá thành tích qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Kon Tum lần IV của Tỉnh ủy Kon Tum. 
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bắt 349 tên, bắn rơi 22 máy bay, phá hủy 71 xe quân sự của địch. 

Phong trào du kích chiến tranh phát triển mạnh. Tại vùng giải 
phóng, du kích đã cùng với bộ đội và quần chúng, truy bắt bọn tề, 
điệp còn lẩn trốn trong dân và lẩn tránh vào rừng. Trong các trận 
đánh địch đổ quân ra hòng đánh chiếm Đăk Tô - Tân Cảnh, du 
kích đã tham gia tích cực. Du kích xã Diên Bình bước đầu được 
xây dựng, đánh diệt được 17 tên, bắt sống 2 tên, thu 15 khẩu súng, 
bắn rơi 2 máy bay trực thăng của Mỹ. Du kích các xã của H80 cũng 
hăng hái bắn máy bay và cùng với bộ đội truy lùng đánh địch. 

Tại vùng căn cứ, du kích thường xuyên trụ bám đánh địch càn 
quét, tổ chức truy diệt biệt kích, thám báo, bảo vệ được vùng căn 
cứ. Hơn nữa, khi vùng giải phóng của ta được mở rộng, du kích 
còn tham gia bảo vệ từng tấc đất, bảo vệ thành quả cách mạng mới 
giành được. Trong các chiến dịch ở hoạt động Xuân - Hè, hàng 
nghìn lượt du kích xã, làng ở căn cứ hăng hái tham gia hoạt động 
phía trước. Ngoài công tác phục vụ chiến dịch, tham gia công tác 
hậu phương, bảo đảm trật tự an ninh, du kích còn được phân công 
làm công tác dân vận và binh vận. Khi các chiến dịch bắt đầu, du 
kích đã tham gia cùng bộ đội phối hợp cùng với lực lượng vũ 
trang khác bắt, diệt 1.380 tên địch, thu 830 khẩu súng khác loại...1. 

Để dồn sức tập trung cho tác chiến đánh địch phía trước, vùng 
căn cứ có những đóng góp to lớn. Trong chiến dịch Hè đã huy 
động 300 cán bộ và 700 du kích; tiếp đến chiến dịch sau Thu, đã 
huy động 350 cán bộ và 400 du kích ra bám chiến trường hoạt 
động trong suốt thời gian chiến dịch. Về nhân lực, đã huy động 
446.758 ngày công phục vụ chiến đấu và các mặt công tác hậu 
phương phục vụ chiến đấu, nhiều nơi đã đạt chỉ tiêu cao như: H80 
có 86.000 ngày; H16 có 82.000 ngày. Nguồn lương thực được huy 

_______________ 

1. Đánh giá thành tích qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ IV của tỉnh Kon Tum. 
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động tích cực, bình quân mỗi người dân vùng căn cứ đóng góp 
hơn 30kg lương thực, tổng số lương thực quy ra thóc là 1.003 tấn, 
dẫn đầu là H80 đóng góp bình quân đạt 53kg/người. Các cơ quan 
tỉnh đã đóng góp hơn 50 tấn trong phần lương thực tự túc của 
mình. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh và một số huyện còn nhận 
nuôi số đồng bào vùng mới giải phóng, góp phần giải quyết khó 
khăn chung1. 

Nhân dân đã vận chuyển 746 tấn hàng về phục vụ chiến đấu 
và giải quyết đời sống; làm mới được 30km đường ô tô và 61km 
đường thồ, nâng cấp và tu sửa 140km đường thồ, khôi phục 31km 
đường ô tô. 

Ngoài ra, đã có 810 nam, nữ thanh niên vùng căn cứ thoát ly 
phục vụ cách mạng và tòng quân. Các lực lượng của tỉnh và 
huyện được bổ sung thêm 213 người trong đó H40 dẫn đầu tỉnh 
với 243 người đã tòng quân, thoát ly2. 

Tuy phải dồn sức phục vụ tiền tuyến nhưng mọi hoạt động 
của vùng căn cứ trong năm 1972 vẫn không bị ách tắc. Hầu hết các 
địa phương biết điều hòa, sắp xếp nhân lực để bảo đảm sản xuất. 
Điểm tiến bộ trong sản xuất năm 1972 là một số nơi đã thực hiện 
cấy hai vụ lúa như: H29 cấy được 100 ang lúa giống; H80 cấy được 
20 ang. Nhiều nơi đã thực hiện cấy một vụ lúa và trồng một vụ 
bắp trên cùng một diện tích như: Tổ hợp tác Kon Riêng (H30) đã 
tỉa hơn 100 lon bắp giống vụ xuân... Bình quân lương thực quy ra 
thóc đạt 245kg/người, không để xảy ra nạn đói trong vùng căn cứ. 
Ngoài ra các hoạt động như công tác phòng bệnh, cứu đau cho 
dân được chú ý, học văn hóa, hoạt động văn hóa văn nghệ phát 
triển khá. Song nhìn chung phong trào vẫn còn một số mặt khá 
yếu. Riêng về trình độ chính trị của quần chúng ở các vùng căn cứ 

_______________ 

1, 2. Đánh giá thành tích qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ IV của tỉnh Kon Tum.  
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chất lượng được nâng lên, có ảnh hưởng tốt đối với quần chúng 
vùng mới giải phóng. 

Đi đôi với nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo tác chiến diệt địch, 
giành dân, ta mở rộng vùng giải phóng xây dựng vững chắc vùng 
căn cứ. Tỉnh ủy đã coi trọng công tác xây dựng Đảng, nhằm xây 
dựng Đảng bộ vững mạnh về mọi mặt. 

Qua thực tế quan điểm lập trường, đạo đức phẩm chất và 
năng lực, tinh thần tiến công, ý chí chiến đấu, nhiệt tình cách 
mạng của cán bộ, đảng viên được nâng lên một bước. Các chi bộ 
phía trước kiên quyết lãnh đạo quần chúng bám trụ đấu tranh 
quyết liệt với địch, tập trung ổn định tình hình khó khăn ban đầu 
ở vùng giải phóng, trình độ có tổ chức và tổ chức thực hiện của 
các tổ chức đảng có bước phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
mới. Các chi bộ đội công tác đã chuyển thành chi bộ địa phương 
để chăm lo đời sống và sức khỏe cho nhân dân, hướng dẫn sản 
xuất, quản lý dân, huy động nhân lực và của cải phục vụ tiền 
tuyến. Dù công việc bộn bề, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ 
được chú ý hơn trước. Năm 1972 có 1.720 lượt cán bộ được bồi 
dưỡng và đào tạo, sau đó được phân về các cơ sở để làm hạt nhân 
nòng cốt lãnh đạo phong trào. 

Thắng lợi toàn diện của phong trào cách mạng tỉnh trong năm 
đã đẩy địch lún sâu vào thế bị động. Phạm vi phòng ngự của địch 
giờ đây chỉ còn thu hẹp ở trung tâm khu vực thị xã, ở các cứ điểm 
lẻ vùng ven xung quanh thị xã và dọc các trụ đường giao thông. 
Những tháng cuối năm 1972 địch tăng cường cho quân phản kích 
hòng chiếm lại những vùng ta mới giải phóng, nhưng chúng đã bị 
quân, dân trong tỉnh phối hợp chặt chẽ cùng quân chủ lực đứng 
chân trên địa bàn bị đánh bại. Vùng giải phóng ngày càng được 
mở rộng thêm và củng cố vững mạnh. 

Căn cứ địa cách mạng của tỉnh được mở rộng và ngày càng 
vững mạnh, nối liền với tỉnh bạn Gia Lai, với hậu phương miền 
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Bắc, với hai nước bạn Lào và Campuchia, với các tỉnh ven biển 
miền Trung thành một địa bàn chiến lược quan trọng, tạo ra nhiều 
thuận lợi mới trong việc xây dựng, củng cố vùng căn cứ và vùng 
mới giải phóng, tạo ra thế và lực mới để tiếp tục phát triển cuộc 
kháng chiến giành thắng lợi mới to lớn hơn nữa. 

Đến cuối năm 1972, trên địa bàn tỉnh Kon Tum, địch đã không 
thể thực hiện mục tiêu chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 
Thắng lợi ấy chứng tỏ lực lượng cách mạng của Kon Tum đã 
mạnh lên toàn diện cả thế và lực, chuyển phong trào lên một bước 
quan trọng, góp phần cùng toàn miền Nam và cả nước Việt Nam 
hoàn thành nhiệm vụ lịch sử “đánh cho Mỹ cút” và chuẩn bị mọi 
mặt tiến lên giành thắng lợi mới trong thời kỳ “đánh cho ngụy 
nhào”, thực hiện một trong những điều quan trọng nhất trong Di 
chúc của Bác Hồ. 

Thắng lợi của quân và dân tỉnh Kon Tum trong chiến lược 
“Việt Nam hóa chiến tranh” trước hết là nhờ có đường lối, 
phương hướng, phương châm chiến lược hoàn toàn đúng đắn của 
Trung ương, của Bộ Chính trị, của Khu ủy V, kinh nghiệm chỉ đạo 
chiến lược và chỉ đạo cụ thể rất phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ 
tỉnh Kon Tum. 

Thắng lợi của chiến dịch Xuân - Hè - Thu (1972) chứng tỏ sự 
trưởng thành của Đảng bộ Kon Tum trong kháng chiến, đánh dấu 
bước trưởng thành về nhiều mặt của công tác xây dựng Đảng ở 
vùng căn cứ nói riêng. Thắng lợi đó còn nhờ vào sự chi viện về 
nhân tài và vật lực của hậu phương lớn miền Bắc, của các tỉnh 
xung quanh và vùng căn cứ kháng chiến. 

 
* 

*       * 
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 của 

quân và dân miền Nam và những thắng lợi của ta trong năm 1968 



454  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM, TẬP I (1930-1975) 

 
đã làm thất bại nặng nề về quân sự và ngoại giao, cùng với những 
thay đổi về so sánh lực lượng trên thế giới không có lợi cho Mỹ, 
buộc chúng phải thay đổi chiến lược chiến tranh từ “chiến tranh 
cục bộ” sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, nhằm thông 
qua ngụy quân để kéo dài và giành thắng lợi cho cuộc chiến tranh 
xâm lược, nhưng giảm được nhiều chi phí và chết chóc, thương 
vong cho binh lính Mỹ.  

Cuộc chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” 
của quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum diễn ra vô cùng khó 
khăn, ác liệt trong suốt những năm 1969-1972. Trong hoàn cảnh 
khó khăn đó, Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo đường lối cách 
mạng của Đảng vào tình hình thực tiễn địa phương; đã làm tốt 
công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thông 
qua các cuộc vận động xây dựng Đảng, đội ngũ đảng viên phát 
triển ngày càng đông đảo hơn. Từng đảng viên được tôi luyện và 
trưởng thành qua thực tiễn chiến đấu và công tác. Các cấp ủy 
đảng không ngừng được củng cố và phát triển. Trình độ và năng 
lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng được nâng lên, nhất là trong 
lãnh đạo về tư tưởng, kiên quyết đấu tranh chống những biểu 
hiện hữu khuynh, dao động, ngại hy sinh…, xây dựng được tư 
tưởng tiến công địch liên tục, quyết tâm vượt khó khăn, tổ chức 
lãnh đạo phong trào tiến lên giành thắng lợi… Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kon Tum đã nhận thức rõ âm 
mưu, thủ đoạn trong kế hoạch “bình định” của địch và xác định 
nhiệm vụ giành dân là “cái gốc”, “cái trục của toàn bộ phong 
trào”, “có dân là có tất cả”. Do vậy, các hoạt động tiến công địch, 
diệt kèm, phá kìm, giành và giữ quyền làm chủ được triển khai 
mạnh mẽ, đồng bộ và đều khắp, làm cho diện bình định của địch 
bị thu hẹp, hoạt động bình định của chúng bị giảm sút qua thời 
gian, chất lượng phong trào đấu tranh các mặt của nhân dân ngày 
càng rộng rãi, sôi nổi và đi vào chiều sâu. Dưới sự lãnh đạo của 
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Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kon Tum đã đoàn kết một lòng, liên 
tục chiến đầu giành thắng lợi trong Xuân - Hè (1969); Hè - Thu 
(1970); Xuân - Hè, Thu - Đông (1971); Xuân - Hè - Thu (1972), đặc 
biệt với chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh lịch sử (ngày 24/4/1972) đã 
góp phần cùng toàn miền Nam và cả nước đánh bại chiến lược 
“Việt Nam hóa chiến tranh”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ lịch sử 
“đánh cho Mỹ cút” và tạo tiền đề quan trọng tiến lên giành thắng 
lợi mới trong giai đoạn mới “đánh cho ngụy nhào” như di huấn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 



Chương VIII 

LÃNH ĐẠO QUÂN VÀ DÂN KẾT HỢP 
TIẾN CÔNGVÀ NỔI DẬY GIẢI PHÓNG 

HOÀN TOÀN TỈNH KON TUM (1973-1975) 

I. LÃNH ĐẠO CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH  
PHÁ HOẠI HIỆP ĐỊNH PARI, BẢO VỆ THÀNH QUẢ  

CÁCH MẠNG 

Thắng lợi to lớn của cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và 
chiến công thần kì của dân ta đập tan cuộc tập kích chiếc lược 
bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng cuối năm 1972, đã buộc 
Chính phủ Mỹ phải ký kết Hiệp định Pari vào ngày 27/01/1973, 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

Theo Hiệp định Pari, Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm 
lược Việt Nam, rút hết quân Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam 
Việt Nam. Mỹ cam kết thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của 
nhân dân Việt Nam là “độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ”; cam kết tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân 
Việt Nam; chấm dứt dính líu về quân sự và can thiệp vào nội bộ 
miền Nam Việt Nam; các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam 
giữ nguyên lực lượng và bố trí trên các địa bàn chiến lược,... Đây 
là một thắng lợi hết sức to lớn, tạo điều kiện và thời cơ thuận lợi 
để nhân dân và quân đội ta giành thắng lợi hoàn toàn. 

Ngày 29/3/1973, trong vòng 62 ngày kể từ ngày ký Hiệp 
định Pari, Bộ chỉ huy Mỹ ở Sài Gòn làm lễ cuốn cờ, đơn vị cuối 
cùng của quân viễn chinh Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam. 
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Nhưng Mỹ vẫn tiếp tục dùng ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn 
làm công cụ để âm mưu thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở 
miền Nam Việt Nam, biến miền Nam thành một nước với chế 
độ “quốc gia” thân Mỹ. Vì vậy, trước khi Hiệp định Pari có hiệu 
lực, Mỹ gấp rút đưa thêm vào miền Nam 625 máy bay, 500 khẩu 
pháo, 400 xe tăng, xe bọc thép và nhiều tàu chiến. Trong năm 
1973, Mỹ tiếp tục trang bị bổ sung cho quân ngụy 124 khẩu 
pháo, 98 máy bay và nhiều phương tiện chiến tranh khác1. 

Dựa vào viện trợ của Mỹ và dưới sự chỉ huy của sĩ quan Mỹ 
khoác áo dân sự, chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu ra sức 
đôn quân2 bắt lính, đưa số lượng quân ngụy lên 1,1 triệu, tăng hơn 
10 vạn so với năm 1972. 

Âm mưu của địch sau Hiệp định Pari là triển khai cấp tốc kế 
hoạch “tràn ngập lãnh thổ” bằng cách tung nhiều lực lượng ra để 
lấn giành dân, nhằm chiếm lại các vùng ta đã giải phóng và làm 
chủ, xóa bỏ thế “da báo” trên chiến trường và thành quả cách 
mạng mà nhân dân ta đã giành được. Đồng thời ra sức bình định, 
kìm kẹp nhân dân vùng chúng kiểm soát, bắt lính, đôn quân, xây 
dựng lực lượng tiếp tục chiến tranh. 

Ngay từ khi chưa ký Hiệp định, Hội nghị thường trực Quân 
ủy Trung ương (đầu tháng 01/1973) bàn về miền Nam đã chỉ rõ ý 
đồ chiến lược của đế quốc Mỹ là chấm dứt tham chiến trực tiếp 
về quân sự ở miền Nam nhưng giữ vững và tăng cường ngụy 
quân, ngụy quyền, tìm cách làm cho cách mạng nước ta dần dần 
yếu đi, hòng thực hiện ách thống trị thực dân kiểu mới lâu dài ở 
nước ta. Hội nghị nhấn mạnh: Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác 

_______________ 

1. Theo Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 
Nội, 1990, t.2, q.2, tr.2. 

2. Đôn quân là đưa lính dân vệ lên thành lính bảo an, đưa lính bảo an 
lên thành lính cộng hòa của ngụy. 
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và sẵn sàng đối phó với khả năng xấu nhất là địch gây chiến 
tranh trở lại. 

Đúng như dự đoán của Quân ủy Trung ương, ngay khi Hiệp 
định Pari vừa được ký kết, Tổng thống chính quyền Sài Gòn 
Nguyễn Văn Thiệu đã từ chối thi hành Hiệp định Pari, công khai 
tuyên bố “không ngừng bắn”; đốc thúc quân ngụy thực hiện kế 
hoạch “tràn ngập lãnh thổ” bằng cách tập trung các binh chủng, 
hỏa lực mạnh cùng toàn bộ lực lượng mở nhiều cuộc phản công ồ 
ạt lấn chiếm các vùng căn cứ mới giải phóng của ta trên khắp 
chiến trường miền Nam. 

Ở Kon Tum, từ ngày 15/01/1973 tướng Phạm Văn Phú - Tư 
lệnh vùng II chiến thuật của quân đội Sài Gòn đã triển khai kế 
hoạch “tràn ngập lãnh thổ”. Hiệp định Pari ký chưa ráo mực, địch 
cho quân nống lấn ra các vùng Trung Nghĩa, phía tây nam thị xã, 
Hà Mòn... 

Toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh cùng với lực lượng 
quân chủ lực trên địa bàn Kon Tum kiên quyết trụ bám đánh địch. 
Chiến sự xảy ra quyết liệt ở hướng bắc thị xã Kon Tum, lực lượng 
ta do các đồng chí Nguyễn Mạnh Quân (Phó Tư lệnh B3), đồng chí 
Đặng Vũ Hiệp (Phó Chính ủy B3) trực tiếp chỉ huy chiến đấu với 
địch hết sức quyết liệt, nhất là tại khu vực Đăk Rót. Hầu hết các 
mũi phản kích, lấn chiếm của địch ở thị xã Kon Tum, Đăk Pét, 
Măng Bút, Măng Đen đều bị ta đánh tiêu diệt, buộc chúng phải 
quay về vị trí cũ. 

Ở hướng nam thị xã, quân và dân tỉnh Kon Tum phối hợp với 
Trung đoàn 95 và du kích, bộ đội Huyện 4 (Gia Lai) cùng đồng 
bào ven đường lập chướng ngại vật và phục kích đánh phá giao 
thông ngăn chặn địch. Lực lượng Trung đoàn 95 vẫn trụ bám khu 
vực Chư Thoi khống chế đường 14, đoạn Kon Tum đi Plei Ku1. 

_______________ 

1. Lịch sử Trung đoàn 95 - Đoàn Măng Yang, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 
Nội, 2002, tr.144. 
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Trải qua thời gian tranh chấp, đến cuối tháng 02/1973, về cơ 
bản ta vẫn giữ vững được vùng giải phóng từ năm 1972 nhưng 
địch vẫn tìm mọi cách đánh phá ta bằng nhiều hình thức. Lợi 
dụng chính sách hòa hợp dân tộc sau ngừng bắn, địch liên tục mở 
các đợt hành quân càn quét. Suốt mấy tháng trời địch mở nhiều 
đợt tấn công lấn chiếm vùng bắc và tây bắc thị xã Kon Tum với 
quy mô từ quân đoàn đến sư đoàn chủ lực phối hợp với lực lượng 
địa phương quân. Địch dùng máy bay, pháo binh đánh phá ác liệt, 
xe tăng yểm trợ giải tỏa các trục giao thông trên đường 14, đường 5 
và chiếm một số vị trí quan trọng trên các trục đường chiến lược 
này. Chúng ra sức cải thiện thế phòng ngự, giảm bớt sức ép của ta 
đối với Kon Tum. 

Đối với vùng tranh chấp và vùng giải phóng, địch tổ chức 
các cuộc hành quân vừa và nhỏ có phi pháo và cơ giới yểm trợ 
để lấn chiếm. Những nơi thực lực ta yếu hoặc mất cảnh giác, 
những vùng ven dọc đường 14, 5, vùng giáp ranh giữa ta và 
địch, địch gây mối bất hòa căng thẳng, ngăn chặn không cho 
dân chạy về vùng ta, ngăn cản việc quan hệ bình thường giữa 
hai vùng. Trong năm 1973 đã có đến 120 lần hoạt động quân sự 
lấn chiếm của địch, từ một trung đội đến một trung đoàn, đóng 
trái phép 13 chốt, chưa tính vùng tây bắc, tây nam thị xã. 

Trong vùng địch kiểm soát tuy chỉ thu hẹp trong khu vực thị 
xã, vùng ven và các cứ điểm như Đăk Pét, Măng Bút, Măng Đen 
nhưng địch đã liên tục tiến hành nhiều cuộc hành quân cảnh sát, 
thanh lọc quần chúng, xúc tiến kế hoạch “bình định”, phát hiện 
và đánh phá cơ sở cách mạng của ta; ngăn chặn, khủng bố phong 
trào đấu tranh của quần chúng; cấm đoán việc đi lại quan hệ 
giữa vùng ta và vùng địch; bao vây kinh tế, thực hiện đôn quân 
bắt lính, tổ chức nhân dân tự vệ. Chính quyền Sài Gòn tiếp tục 
trả lương cho những người lính trước đây bị ta bắt; cấp tiền cho 
một số tên tay sai ở ấp gọi là “bồi dưỡng chiến tranh” nhằm mua 
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chuộc và lôi kéo các phần tử đã từng quan hệ trở lại làm việc cho 
chúng. Mặt khác, ra sức tuyên truyền xuyên tạc Hiệp định Pari, 
công khai phá hoại Hiệp định, không thừa nhận có hai chính 
quyền, hai quân đội, ba lực lượng chính trị. Địch đề ra khẩu hiệu 
bốn không: không có hòa bình, không có ngừng bắn, không có 
tuyển cử, không có giải pháp chính trị, tích cực phát triển các 
đảng phái phản động như Quốc dân đảng, Đảng dân chủ của 
Thiệu và dung dưỡng cho các hoạt động của bọn FULRO để chia 
rẽ khối đoàn kết Kinh - Thượng... 

Tính chung trong năm 1973, năm đầu tiên ký Hiệp định Pari, 
địch đã công khai phá hoại vi phạm Hiệp định với 120 lần hành 
quân lấn chiếm lớn nhỏ, bắn 189.630 quả pháo (trong đó có 29 quả 
mang chất độc) và 1.818 lần chiếc máy bay xâm phạm vùng ta, 
trong đó có 587 lần bắn phá, lực lượng cảnh sát tăng lên gấp đôi so 
với năm 1972. Tính riêng trong tháng 3 và tháng 4/1973 đã có 253 
cuộc hành quân cảnh sát1. 

Song song với các hoạt động trên, địch còn đẩy mạnh các biện 
pháp tăng cường bình định, kìm kẹp nhân dân vùng chúng kiểm 
soát. Bộ máy kìm kẹp của địch ở cấp tỉnh có 25 Ty, Sở và Tòa hành 
chính; có 4 quận: Kon Tum, Măng Bút, Chương Nghĩa và Đăk Sút; 
52 bộ máy cấp xã; dưới xã có hệ thống ấp, liên gia2.  

Bên cạnh hệ thống ngụy quyền, địch còn tổ chức các hệ thống 
hỗ trợ như: bình định phát triển nông thôn (gồm 35 đội và mỗi đội 
30 tên), cục cảnh sát, cơ sở dân vận. Đồng thời chúng phát triển 
mạnh các đảng phái phản động, các thành phần phản động trong 
tôn giáo, sắc tộc, FULRO, gây chiến tranh tâm lý và mạng lưới mật 
vụ sát từng liên gia. 

_______________ 

1. Tài liệu thống kê năm 1973 của Tỉnh ủy Kon Tum. 
2. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng các tháng 6, 7/1974. Tài liệu 

lưu tại Kho lưu trữ Tỉnh ủy Kon Tum. 
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Đối với các vùng căn cứ, địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt 
động phá hoại như chiến tranh tâm lý, thám báo, biệt kích, gián 
điệp đánh phá cơ quan, kho tàng lấy cắp tài liệu, ám sát cán bộ ta; 
chủ động đưa người ra thăm dò thu thập tình hình; lợi dụng 
những khó khăn trong đời sống, những thiếu sót trong việc thực 
hiện những chính sách của ta để gây mất ổn định và kéo dân vùng 
ta vào vùng địch kiểm soát. 

Năm 1974, địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu lấn chiếm và 
bình định. Chúng ra sức củng cố hệ thống phòng ngự kiên cố tại 
các trung tâm, các cứ điểm ở thị xã, Đăk Pét, Măng Đen, Măng 
Bút... Địch ở Đăk Pét có khoảng 800 tên, bao gồm Tiểu đoàn 88 
thuộc Liên đoàn 22 biệt động quân và lực lượng quân hành chính 
địa phương, do tên Thiếu tá Vương Thế Cận - Chi khu trưởng chi 
khu Đăk Pét chỉ huy chung1. 

Tại Măng Bút địch tổ chức thành một quận do thiếu tá Trần 
Lới làm quận trưởng. Đây là căn cứ của Tiểu đoàn bảo an 281. Tại 
Măng Đen địch tổ chức thành quận Chương Nghĩa. Riêng khu vực 
thị xã và vùng ven, địch xây dựng một cấu trúc phòng thủ kiên cố, 
phía bắc thị xã từ Kon Gu đến Kon Stiêu, địch đào đường hào 
chống tăng rộng 3m, sâu 2,5m và có chôn sẵn những bãi mìn. 
Quanh thị xã, ngoài lô cốt và hào, các ổ đề kháng có 5 lớp rào thép 
gai bùng nhùng kết hợp với mìn bố phòng. Địch chỉ để 5 lối ra vào 
thị xã và có công sự phòng ngự là: đường đi Kon Stiêu, đi Trung 
Tín, đường Trung Nghĩa - Krong, đường đi qua cầu Đăk Bla và 
đường đi qua nhiều nơi ở phía nam thị xã Kon Tum. 

Đầu tháng 12/1973, địch đưa Sư đoàn 22 bộ binh lên thay cho 

_______________ 

1. “Trận tấn công cụm cứ điểm Đăk Pét của Đoàn 260 Mặt trận Tây 
Nguyên ngày 16/5/1974” trong sách Một số trận đánh của các đơn vị thuộc Binh 
đoàn Tây Nguyên, tập VII (Lưu hành nội bộ), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 
Nội, 1999, tr.149-206. 
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Sư đoàn 23, nhưng thường trực ở tỉnh Kon Tum chỉ có 1 trung 
đoàn lính ngụy, 2 liên đoàn biệt động quân số 22 và 24, cùng với 3 
đại đội thiết giáp của Trung đoàn 8 và Trung đoàn 14, 3 đại đội 
pháo binh. Quân đội địa phương có tăng hơn trước, có 7 tiểu đoàn 
và 4 đại đội bảo an, được vét bổ sung làm nhiệm vụ giữ ấp, giữ 
khu dồn, tăng tính cơ động cho lực lượng địa phương quân và 
lính cộng hòa nống ra lấn chiếm các vùng ven và vùng giải phóng 
của ta. 

Trong năm 1974, địch đã cố nống ra được một số nơi vùng tây 
nam thị xã như Trung Nghĩa, Kroong và các vùng trắng quanh thị 
xã; chiếm các điểm cao để nới rộng thế bị ta vây ép, để giữ thị xã 
và đưa quân lấn chiếm ở vùng bắc, đông bắc, tây và tây nam thị 
xã. Đồng thời địch cũng thả biệt kích, thám báo kết hợp với máy 
bay oanh tạc, trinh sát, pháo tầm xa để đánh phá vùng ta, chủ yếu 
là các nơi ven thị, dọc trục giao thông, cầu cống.  

Tại vùng địch kiểm soát, chúng tiến hành chương trình bình 
định, tái thiết định cư, củng cố các lưới kẹp công khai và bí mật. 
Ngoài việc đôn quân bắt lính, chúng còn trắng trợn bắt dân đi vận 
chuyển, đi xây dựng công sự phòng ngự cho chúng. 

Điểm nổi bật về các hoạt động của địch trong năm 1974 là bình 
định lấn chiếm, oanh tạc, tung biệt kích đánh phá vùng ta nhưng 
so với thời kỳ trước đó thì hoạt động của địch có yếu hơn; lực 
lượng địch phần lớn chỉ lo co cụm phòng ngự khu vực thị xã và 
các cứ điểm lẻ đang bị cô lập, hoạt động chỉ mang tính chất cầm 
chừng. Mặt khác, trên toàn chiến trường, địch bị quân ta tấn công 
khắp nơi, nên lực lượng bị căng mỏng phân tán, khả năng chi viện 
của Mỹ càng giảm dần. Thực trạng quân ngụy trên toàn chiến 
trường miền Nam đang ở thế khủng hoảng về mọi mặt, tinh thần 
chiến đấu sa sút. Tình hình địch ở Kon Tum cũng nằm trong xu 
thế chung đó. 

Về phía ta, với thắng lợi của Hiệp định Pari được ký kết cùng 
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với việc quân Mỹ và chư hầu rút hết, đã tạo điều kiện cho quân 
dân cả nước cũng như ở toàn miền Nam tiếp tục đưa phong trào 
cách mạng tiến lên; tiếp tục thực hiện di huấn thiêng liêng của Bác 
Hồ “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” để giành thắng lợi 
hoàn toàn. 

Trước âm mưu và những diễn biến trong tình hình mới, Ban 
chấp hành Trung ương Đảng đã ra lời kêu gọi nhân dân cả nước 
hãy cảnh giác với những âm mưu phá hoại hòa bình của địch. 
Đồng thời, “tăng cường đoàn kết, luôn luôn đề cao cảnh giác, ra 
sức phấn đấu để củng cố những thắng lợi đã giành được, giữ 
vững hòa bình lâu dài, hoàn thành độc lập dân chủ ở miền Nam, 
tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc”1. 

Ở Kon Tum, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, tháng 3/1973 Hội nghị Tỉnh ủy họp, đánh giá tình 
hình và bàn triển khai nhiệm vụ sau ngừng bắn. Căn cứ vào thực 
tiễn tình hình của địa phương, Hội nghị đề ra nhiệm vụ cho toàn 
Đảng bộ, quân, dân trong tỉnh là: “Ra sức phát huy thắng lợi đã 
giành được, khẩn trương chuyển biến cả về nhận thức tư tưởng và 
tổ chức trong toàn Đảng bộ, quân, dân theo kịp với tình hình trong 
giai đoạn mới, tăng cường đoàn kết nhất trí, khẩn trương đưa 
công tác vùng địch lên một bước, giữ vững phát triển thế bao vây, 
tấn công chia cắt địch... Giữ vững hòa bình sẵn sàng đánh bại mọi 
âm mưu khiêu khích nống lấn phiêu lưu của địch”2. 

Quán triệt tinh thần Nghị quyết của Hội nghị Tỉnh ủy, những 
tháng đầu năm 1973, ta vừa tích cực hoạt động vũ trang chống 
địch lấn chiếm, vừa kết hợp với đấu tranh chính trị và làm công 
tác binh địch vận. Giữa lúc chiến sự diễn ra ở thế tranh chấp giằng 

_______________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.34, tr.446.
2. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Tỉnh ủy Kon Tum khóa IV, từ ngày 08

đến ngày 16/3/1973. 
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co ác liệt, các đội vũ trang công tác của ta đã không ngừng hoạt 
động tìm cách len lỏi luồn sâu vào vùng địch, tuyên truyền phát 
động đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị và binh vận rộng 
khắp. Quần chúng trong thị xã và vùng ven đấu tranh vạch trần 
âm mưu và các hành động lấn chiếm vi phạm Hiệp định Pari của 
chúng. Trong công tác binh vận, ta dùng loa tuyên truyền 10 điểm 
trong chính sách hòa hợp dân tộc của Mặt trận Dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam cho binh sĩ và gia đình họ cũng như nhân 
viên các cấp ngụy quyền trong tỉnh biết được. Trong vùng địch 
tạm chiếm, tuy còn gặp nhiều khó khăn trong công tác xây dựng 
thực lực chống địch “bình định” giành và nắm dân, nhưng nhờ 
hoạt động tích cực, ta thu được một số kết quả nhất định, đã tiến 
hành xây dựng tiếp các cơ sở chính trị bên trong, hướng dẫn quần 
chúng đấu tranh chống địch bắn phá, càn quét phá hoại cuộc sống 
của nhân dân. Một số cơ sở bàn đạp của ta vẫn được giữ vững, tạo 
điều kiện để phát triển thêm nhiều cơ sở mới. Các lực lượng bán 
vũ trang và đội công tác của ta vẫn liên tục bám trụ để tuyên 
truyền và xây dựng cơ sở trong vùng địch. 

Tính đến đầu tháng 10/1973, ta đã gặp gỡ và tuyên truyền 
được 1.625 người dân, tiếp xúc với các binh lính, sĩ quan ngụy 240 
lần, có 1.457 lượt người, vận động được 52 binh sĩ trở về với cách 
mạng; trực tiếp giải thích nội dung hiệp định, chính sách hòa hợp 
dân tộc cho nhân dân và binh lính 1.625 truyền đơn, 39 lần gửi bản 
tố cáo hành động vi phạm Hiệp định, 200 lần gọi loa cảnh cáo, 39 
lần gửi thư, 182 lần gọi loa tuyên truyền nội dung Hiệp định, tổ 
chức hiệp thương giữa hai bên (có 2 lần bằng văn bản, 9 lần bằng 
miệng), treo được 1.600 lá cờ...1. 

Những nội dung tuyên truyền đã thâm nhập binh lính, sĩ quan 
địch, tạo điều kiện cho họ hướng về cách mạng. Đã có 62 sĩ quan 
_______________ 

1. Tổng hợp số liệu thống kê các mặt năm 1973 của Tỉnh ủy Kon Tum. 
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về làng cũ làm ăn, nuôi dưỡng và giáo dục 258 tù hàng binh. 
Trong đó đã động viên tham gia công tác 120 người, cho về vùng 
giải phóng trong tỉnh là 33 người, vùng giải phóng tỉnh bạn 51 
người, trở về vùng địch 54 người. Nhiều cơ sở cũ bí mật được nối 
lại. Tại các địa phương trong tỉnh có 41 cơ sở, 3 mối, 2 ban cán sự 
quần chúng, 9 cốt cán cơ bản, 7 du kích mật và an ninh, 5 cơ sở nội 
tuyến, 4 cơ sở trong tề ấp, 3 cốt cán đấu tranh chính trị, 4 cơ sở 
binh vận hợp pháp... được nối lại1. 

Tại vùng giải phóng và căn cứ, sau ngày Hiệp định được ký 
kết, đồng bào rất phấn khởi và tự hào về thắng lợi của nhân dân 
ta, ra sức đẩy mạnh sản xuất và xây dựng vùng giải phóng. Sự 
giao lưu giữ vùng ta và vùng địch tạm chiếm tuy có bị ngăn cản, 
nhưng vẫn diễn ra thường xuyên. Nhiều nơi nhân dân trong vùng 
địch tạm chiếm thấy rõ sự suy yếu của địch, tin tưởng hoàn toàn 
vào cách mạng, mong muốn có hòa bình thực sự, nhân dân bị địch 
dồn, xúc vào các khu tập trung trước đây nay bung về vùng căn 
cứ cách mạng. Tất cả các hoạt động vũ trang của ta đã ngăn chặn 
được từ đầu âm mưu lấn chiếm bình định của địch. 

Nhìn chung, những tháng đầu năm 1973, địch tuy không 
thành công trong kế hoạch lấn chiếm một cách ồ ạt, nhưng với 
nhiều âm mưu và hành động xảo quyệt trong chương trình “bình 
định nống lấn”, đã gây cho ta không ít khó khăn. Trước tình hình 
đó, tuy bước đầu ta có kết quả trong đánh địch lấn chiếm, bảo vệ 
và giữ vững vùng giải phóng và khu căn cứ được mở rộng hơn 
năm 1972, nhưng do chưa lường hết âm mưu thâm độc của địch 
nên còn bị động đối phó, chưa chuyển kịp phong trào cách mạng 
thích ứng với tình hình mới. Hơn nữa, vì tôn trọng các nguyên 
tắc, điều khoản của Hiệp định Pari, nên khi địch trắng trợn vi 
phạm, lực lượng vũ trang của ta chủ yếu là đánh trả nhằm ngăn 

_______________ 

1. Tổng hợp số liệu thống kê các mặt năm 1973 của Tỉnh ủy Kon Tum. 
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chặn những cuộc nống lấn của địch, do đó không diệt được 
nhiều binh lực địch. Phần nhiều ta đối phó trong thế bị động; 
chưa tập trung được lực lượng để đánh những trận then chốt; 
chưa phá được chiến thuật mới của chúng. Sau khi đánh trả 
những cuộc tấn công lấn chiếm đầu tiên của địch, hoạt động của 
ta về sau có giảm tốc độ. Trong hàng ngũ cán bộ, chiến sĩ xuất 
hiện tư tưởng hòa bình, đã để địch nống lấn một số nơi ở bắc và 
tây bắc thị xã. Ở vùng giải phóng và căn cứ, có nơi thám báo và 
biệt kích của địch luồn sâu vào đột nhập một thời gian mà ta 
không phát hiện kịp thời ngăn chặn. 

Trên khắp miền Nam, tháng 7 và 8/1973, Mỹ - Thiệu tăng 
cường càn quét lấn chiếm thực hiện chương trình “bình định nước 
rút” hòng xóa bỏ thế “da báo” trên toàn chiến trường. Chiến sự 
ngày càng ác liệt, một số nơi ta bị mất đất, mất dân, phong trào du 
kích có phần giảm sút..., đã xuất hiện tư tưởng ngại khó khăn, 
ngại ác liệt, dao động cầu an, ngại chiến đấu hy sinh trong một số 
bộ phận đảng viên, chiến sĩ và quần chúng. 

Trước tình hình đó, giữa năm 1973, Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng lần thứ 21 đã diễn ra trong hai đợt (Hội nghị 
đợt I: từ ngày 19/6/1973; đợt II: từ ngày 01 đến 04/10/1973), sau khi 
phân tích toàn bộ diễn biến tình hình cách mạng miền Nam từ sau 
Hiệp định Pari, Hội nghị đã xác định: “Con đường của cách mạng 
miền Nam là con đường bạo lực cách mạng. Bất kể trong tình hình 
nào ta cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược 
tiến công và chỉ đạo linh hoạt để đưa cách mạng miền Nam tiến 
lên”1. Hội nghị nhấn mạnh nhiệm vụ cụ thể của cách mạng miền 
Nam trong giai đoạn này: “Vấn đề giành dân, giành quyền làm 
chủ, phát triển thực lực của cách mạng là yêu cầu vừa bức thiết 
vừa cơ bản trong giai đoạn mới”2. 

_______________ 

1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.34, tr.232, 333. 
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Cũng trong thời gian này (tháng 7/1973), Hội nghị Khu ủy V 
đã họp và thông qua Nghị quyết: “Ra sức đánh bại kế hoạch lấn 
chiếm bình định, giành, giữ dân, mở rộng quyền làm chủ, phát 
triển thực lực của ta”1. 

Quán triệt Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng và Nghị quyết 
Khu ủy V, Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ V (tháng 10/1973) 
tại làng Đăk RLập, xã Đăk Pxy2, H16 (nay thuộc xã Đăk Long, 
huyện Đăk Hà) có 160 đại biểu tham dự, để bàn kế hoạch triển 
khai nhiệm vụ trên cơ sở nhận thức theo định hướng của Trung 
ương Đảng và Khu ủy V. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng 
bộ khóa V gồm 27 đồng chí (25 chính thức, 2 dự khuyết); Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy có 5 ủy viên và đồng chí Phan Phụ (Quyết) 
được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Hóa (Trần Thanh 
Dân) và Ksor Krơn (Nguyễn Văn Sỹ) được bầu giữ chức vụ Phó Bí 
thư Tỉnh ủy. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ V đã đánh giá 
nghiêm túc tình hình các mặt, nhất là việc tấn công địch, mở rộng 
vùng giải phóng, củng cố và phát triển vùng căn cứ cách mạng. Đại 
hội xác định: “Thắng lợi là rất to lớn chưa từng có trên nhiều lĩnh 
vực, toàn diện và vững chắc. Nhờ đó tạo cho ta sức mạnh mới tiếp 
tục tấn công địch và xây dựng ta trong thời kỳ đấu tranh mới của 
cách mạng, để giành nhiều thắng lợi lớn hơn”. Nghị quyết nêu rõ 
cần sớm khắc phục những khuyết điểm tồn tại trong thời gian qua 
là: “Xây dựng yếu và chậm, trong xây dựng chưa quán triệt sâu sắc 
tư tưởng tích cực tấn công, chưa nắm vững dân vận là cơ sở và xây 
dựng tổ chức hạ tầng, xây dựng cán bộ có tầm quyết định”. 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Khu ủy V, tháng 7/1973. 
2. Năm 2013, xã Đăk Long được thành lập, tách ra từ xã Đăk Pxy. Làng 

Đăk RLập (nay gọi là Đăk Lấp) thuộc xã Đăk Long. Vị trí làng thời điểm tổ 
chức Đại hội trong rừng cách vị trí định cư hiện nay khoảng 3km. 
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Nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ được Đại hội xác định 

trong thời gian tới là: “Kiên quyết và đánh bại mọi âm mưu lấn 
chiếm, kéo xúc dân của địch, giữ vững và mở rộng vùng ta, khẩn 
trương nỗ lực xây dựng, phát triển thực lực của ta vững mạnh về 
quân sự, chính trị, kinh tế (cả vùng ta và vùng còn tạm thời kiểm 
soát), chủ động giành thắng lợi trong mọi tình huống, chuyển lên 
thế tiến công tiêu diệt địch khi thời cơ đến”1. 

Sau Đại hội, Tỉnh ủy Kon Tum đã tập trung lãnh đạo khắc 
phục những khó khăn yếu kém, xác định nhiệm vụ trọng tâm 
hàng đầu là đánh địch lấn chiếm, đẩy mạnh hơn nữa công tác 
vùng địch. Sau đó, Tỉnh ủy đã tổ chức đợt giáo dục chính trị cho 
toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh làm chuyển biến nhận thức 
tư tưởng, giải quyết các hiện tượng tiêu cực, hữu khuynh. Tập 
trung củng cố xây dựng lực lượng vũ trang, chính trị của quần 
chúng để nâng cao khả năng tấn công địch. Tỉnh ủy trực tiếp chỉ 
đạo cho Ban cán sự H5 và các huyện cử cán bộ, đảng viên kết hợp 
với lực lượng an ninh, đội công tác, cán bộ xã tiếp tục bám trụ địa 
phương; xây dựng phát triển cơ sở, đẩy mạnh hoạt động diệt ác 
phá kìm, giành quyền làm chủ ở các vùng ven và nội thị, tạo thế 
đưa phong trào cách mạng tiến lên. 

Cuối năm 1973, những cuộc hành quân lấn chiếm của địch tại 
các khu vực Trung Nghĩa, Ngọc Bay, Kleng, Ngô Trang, v,v. đều 
bị quân dân trong tỉnh cùng với Sư đoàn 10 đập tan, đẩy địch dồn 
về thị xã Kon Tum. Lực lượng trong tỉnh kết hợp đánh địch phản 
kích, lấn chiếm với truy lùng biệt kích thám báo, đã tiêu diệt 752 
tên, làm bị thương 126 tên, bắn bị thương 2 máy bay, thu 25 máy 
PRC25, 92 khẩu súng các loại. 

Năm 1974, tiếp tục nhiệm vụ chống bình định, lấn chiếm của 

_______________ 

1. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ V, tháng 10 năm 
1973. 
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địch, lực lượng vũ trang của tỉnh đã được kiện toàn, số lượng và 
chất lượng được tăng cường. Toàn tỉnh có 2 tiểu đoàn (304 bộ binh 
và 406 đặc công), 2 đại đội độc lập, 1 đại đội cối, 1 đại đội công 
binh, 6 đại đội huyện; lực lượng dân quân du kích toàn tỉnh có 46 
trung đội du kích xã, 28 tiểu đội đặc công, 12 tiểu đội công binh 
với tổng quân số 1.200 chiến sĩ. Tại thị xã Kon Tum, đội tự vệ mật 
sẵn sàng đánh và tiêu diệt sinh lực địch, tạo điều kiện cho sự phát 
triển của phong trào cách mạng địa phương. 

Những tháng đầu năm 1974, bộ đội tỉnh, huyện, du kích vừa 
phối hợp cùng chủ lực vừa độc lập tác chiến liên tục đã đánh 
nhiều trận xuất sắc như: ngày 19/01/1974, tấn công tiêu diệt Tiểu 
đoàn 3, Trung đoàn 40 ngụy tại khu vực Kon Praih. Tiếp tục ngày 
19/02/1974, ta đánh và tiêu hao 1 đại đội của địch. Sau đó, ta đánh 
bại tiếp cuộc tái chiếm của hai đại đội bảo an, buộc chúng phải rút 
chạy, bảo vệ được con đường chiến lược 220 mới mở thông với 
Gia Lai vào cuối năm 1973; ngày 24/4/1974, lực lượng bộ đội địa 
phương, du kích của tỉnh phối hợp cùng với quân chủ lực đánh 
bức rút điểm Kon Rốc, diệt gọn Tiểu đoàn bảo an số 270, đẩy địch 
lùi về tuyến phòng ngự. 

Những hoạt động vũ trang của ta ở các khu vực trên đã góp 
phần giải phóng đất đai và giành dân, ép địch sâu vào trong, đưa 
dân vùng tranh chấp Kon Kleng lên vùng giải phóng. Tính đến 
ngày 15/6/1974, hoạt động vũ trang của ta đã đánh 128 trận, đánh 
thiệt hại nặng một đại đội địch, diệt hai đại đội khác, diệt 412 tên, 
làm bị thương 90 tên, bắt sống 61 tên, thu 140 khẩu súng các loại, 3 
máy PRC251. Mùa hè năm 1974, Tỉnh ủy Kon Tum phối hợp với 
Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (B3) chỉ thị cho các lực lượng vũ 
trang trong tỉnh tấn công tiêu diệt các lực lượng còn lại của địch 
nhằm mở rộng và hoàn chỉnh vùng căn cứ giải phóng của tỉnh và 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy Kon Tum ngày 26/6/1974. 
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thông đường hành lang chiến lược Trường Sơn qua tỉnh Kon Tum 
nối liền với các tỉnh bạn trong khu vực. 

Mục tiêu tấn công chủ yếu trong chiến dịch Hè là căn cứ quân 
sự và Chi khu quận lỵ Đăk Pét. Đây là khu vực chiếm đóng quan 
trọng nhất của địch nằm ở phía bắc của tỉnh, là căn cứ của Tiểu 
đoàn 88 biệt động biên phòng ngụy. Bộ máy quận và chi khu ở 
đây được tổ chức làm 36 đồn, do một tên thiếu tá làm chi khu 
trưởng, tổng quân số các loại tại đây khoảng hơn 1.000 tên địch 
(trong đó có 633 quân chủ lực). Chúng đóng thành 18 chốt điểm, 
gần 10 điểm vòng trong và 8 điểm vòng ngoài, dân số ở đây 
khoảng 3.000 người sống trong ấp bị địch kìm kẹp, đói và đau 
nặng, luôn bị đe dọa mà không được địch cứu chữa. 

Đây là cụm cứ điểm phòng thủ có công sự kiên cố, phức tạp 
và có lưới hỏa lực khá mạnh chi viện cho nhau. Trong từng chốt 
đều có rào dây thép gai nhiều lớp và có bãi mìn để ngăn chặn ta 
tấn công, dưới đất có đường ngầm liên lạc. Tuy nhiên, từ lâu Đăk 
Pét đã là cứ điểm bị ta cô lập, địch chỉ tiếp viện chủ yếu bằng máy 
bay (có một sân bay cánh quạt và một bãi đáp trực thăng). 

Trải qua quá trình chuẩn bị, thăm dò, nắm tình hình, với tinh 
thần quyết chiến tiêu diệt địch, nhiều trận đánh hiệp đồng các 
binh chủng, sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị chủ lực và bộ 
đội địa phương, đã diễn ra nhanh gọn chặt chẽ. Ngày 16/5/1974, ta 
tấn công tiêu diệt căn cứ Đăk Pét, sau hơn 4 giờ chiến đấu toàn bộ 
quân địch ở căn cứ Đăk Pét đều bị tiêu diệt và bị bắt làm tù binh. 
Trong số 403 tên bị bắt có tên Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng Võ Ngọc 
Di, cùng toàn bộ Ban Chỉ huy biệt động 88, biệt động biên phòng 
của địch. 

Phối hợp với trận đánh này, các lực lượng vũ trang công tác 
địa phương của tỉnh đã phát động quần chúng nổi dậy giành 
quyền làm chủ, giải phóng toàn bộ nhân dân trong vùng. Tại các 
ấp Đăk Tem, đội công tác bám trụ khu vực đã đột nhập vào trong 
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ấp kêu gọi quần chúng nổi dậy diệt ác ôn giành quyền làm chủ. Ở 
một số ấp khác còn bị địch kìm kẹp, có nòng cốt hướng dẫn, quần 
chúng đồng thời nổi dậy đấu tranh với địch. Trước dũng khí của 
quần chúng, bọn ác ôn hoảng sợ chạy trốn, bọn dân vệ bảo an, 
phòng vệ dân sự nộp súng đầu hàng, cờ giải phóng tung bay trên 
trụ sở các ấp. 

Chiến thắng Đăk Pét đã đập tan bộ máy chính quyền của địch 
ở Chi khu quận lỵ Đăk Pét, tiêu diệt hoàn toàn Tiểu đoàn 88 biệt 
động quân của địch, giải phóng 3.000 dân trong 8 xã, 10 ấp chiến 
lược khỏi ách kìm kẹp của địch. Cụm cứ điểm Đăk Pét bị tiêu diệt, 
tuyến đường chiến lược Đông Trường Sơn được khai thông để ta 
đẩy mạnh vận chuyển phục vụ chiến đấu và chuẩn bị các chiến 
dịch lớn vào giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. Trận Đăk Pét không những để lại nhiều kinh nghiệm quý 
mà còn “đánh dấu bước trưởng thành về trình độ tác chiến hiệp 
đồng binh chủng của bộ đội chủ lực Tây Nguyên”1. 

Với chiến thắng Đăk Pét, khí thế tiến công diệt địch của ta 
phát triển rộng khắp mạnh mẽ hơn, các cứ điểm quân sự nhỏ lẻ 
của địch từng bước bị ta tấn công tiêu diệt. Địch đang trong thế 
hoang mang dao động mạnh, nhất là hai cứ điểm lẻ còn lại ở 
Măng Đen, Măng Bút. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên giao, được 
sự lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy Kon Tum và Sư đoàn 10, các 
lực lượng vũ trang trong tỉnh phối hợp với quần chúng tiếp tục 
mở nhiều cuộc tấn công hai cứ điểm Măng Đen và Măng Bút. 

Từ ngày 11/6/1974, các lực lượng của ta áp sát khu vực quận 
lỵ Măng Bút, diệt địch lùng sục, bắn máy bay, pháo kích, diệt các 
chốt lẻ bên ngoài, gọi loa và tung truyền đơn vào bên trong, tạo 
thế bao vây uy hiếp địch. Tiếp đến từ ngày 15 đến 20/8/1974, ta 

_______________ 

1. Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội,
1996, tr.829. 
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đồng loạt tấn công vào khu trung tâm các đồn, chốt điểm của 
địch. Chiều ngày 20/8 ta hoàn toàn giải phóng quận lỵ chi khu 
Măng Bút. Sau đó tiếp tục truy kích địch, bắt tù binh và nhanh 
chóng ổn định dân, tiếp tục bảo vệ vùng mới giải phóng quận lỵ 
Măng Bút. 

Tiếp tục thực hiện chủ trương đánh địch mở rộng vùng giải 
phóng, quân chủ lực B3 được lệnh tấn công tiêu diệt cứ điểm 
Măng Đen. An ninh vũ trang H29, H16 phối hợp với bộ đội địa 
phương truy quét vòng ngoài, phát hiện và tiêu diệt các toán 
thám báo biệt kích từ căn cứ Măng Đen. Ngày 03/10/1974, quân 
ta nổi súng tấn công tiêu diệt mục tiêu cứ điểm M111. Tiếp đó, 
quân ta bao vây tấn công tiêu diệt lần lượt từng cứ điểm trong 
cụm cứ điểm Măng Đen. Sau 9 ngày liên tục chiến đấu, đến ngày 
12/10/1974 quân ta đã làm chủ Măng Đen, giải phóng 1.920 dân2. 

Các lực lượng ta đã tiêu diệt và bắt sống Ban Chỉ huy Tiểu 
đoàn bảo an 254 ngụy (226 tên địch bị tiêu diệt, 168 tên bị bắt 
sống), trong đó có tên trung tá chỉ huy trưởng và 25 sĩ quan khác 
của địch, ta thu 539 khẩu súng, hai khẩu pháo 105 ly, 33 máy vô 
tuyến điện, giải phóng hơn 2.000 dân ở đây. 

Sau chiến thắng Đăk Pét, Măng Đen, Măng Bút, ở Kon Tum 
địch bị đẩy sâu vào thế phòng ngự cố thủ. Phạm vi kiểm soát của 
địch bị thu hẹp lại ở khu vực thị xã và một số vùng ven; vùng 
giải phóng được mở rộng nối liền với vùng căn cứ thành một thế 
liên hoàn và được củng cố thêm vững chắc. Tính từ đầu năm 
1974 đến tháng 9/1974 ta đã diệt 11 đồn và chốt điểm, diệt 525 tên 
địch (có 6 sĩ quan cấp úy), diệt gọn 2 trung đội, đánh thiệt hại 
nặng 3 đại đội, 3 trung đội, bắn rơi 2 máy bay, thu 350 khẩu súng 

_______________ 

1. M11 là cứ điểm nằm về phía tây của hệ thống phòng ngự Măng Đen. 
Hồ sơ di tích quốc gia Lịch sử và danh thắng Măng Đen. 

2. Tỉnh uỷ Kon Tum: Kon Tum - 100 năm lịch sử và phát triển, Sđd, tr.476. 
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các loại (có 2 khẩu súng cối) và 40 tấn đạn, 29 máy thông tin, bắn 
cháy 4 xe quân sự..., phá toàn bộ công sự ở 3 chi khu này1. 

Gắn với các hoạt động vũ trang tấn công địch trong năm 1974, 
Tỉnh ủy rất quan tâm chỉ đạo cho các lực lượng địa phương bám trụ 
và đẩy mạnh các hoạt động vùng địch. Do đặc điểm về hình thái 
chung của chiến trường Tây Nguyên có hai vùng phân biệt: vùng ta 
và vùng địch, giữa hai vùng có vành đai trắng, quan hệ xã hội hằng 
ngày của nhân dân giữa hai vùng không qua lại trao đổi được, nên 
đã gây nhiều khó khăn cho các hoạt động bám trụ của ta sâu trong 
vùng địch kiểm soát. 

Để đẩy mạnh công tác vùng địch tạm chiếm, đầu năm 1974 
Tỉnh ủy tăng cường tổ chức nhiều đội công tác ở các xã, huyện. 
Với nhiệm vụ đa chức năng, các cán bộ, chiến sĩ trong các đội công 
tác vừa hoạt động đánh địch, vừa xây dựng cơ sở phát triển cách 
mạng. Tỉnh ủy thường mở những lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ 
nhận thức chính trị, kỹ năng, kỹ xảo trong hoạt động chiến đấu. 
Các đội công tác luôn là lực lượng xung phong bám trụ trong 
vùng địch. Nhiều cán bộ các ngành, cán bộ lãnh đạo các huyện 
được huy động phối hợp với các đội công tác bám trụ tại các vùng 
trọng điểm. 

Các đội công tác đã nhanh chóng bám sâu vào các ấp trong nội 
thị và vùng ven tìm mọi cách móc nối gây dựng cơ sở, tạo bàn đạp 
hoạt động để đưa thực lực cách mạng vào sâu trong lòng địch. 
Trong đợt hoạt động Hè năm 1974, ta đã nối lại được các cơ sở bị 
gián đoạn trước đây và phát triển được nhiều cơ sở mới ở thị xã và 
vùng ven quanh thị xã. Các đội công tác bám trụ ngay tại vùng 
ven thị xã để hoạt động chống phá bình định, xây dựng thực lực 
tại chỗ. Tại vùng ven thị, ta đã tổ chức được 5 đội công tác, mỗi 
đội 15 đồng chí. Tại nội thị, đã tổ chức được ba bộ phận đi xây 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy Kon Tum, tháng 11/1974. 
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dựng bàn đạp gồm 8 đồng chí ở thị xã và 5 đồng chí ở các cơ quan 
xung quanh tỉnh. Ngoài ra các đơn vị chủ lực và bộ đội tỉnh, thị 
đội đều có các đội vũ trang tuyên truyền bám ở vòng ngoài đánh 
địch nống lấn, hỗ trợ cho các hoạt động của đội công tác. 

Nhờ xây dựng và phát triển được thực lực cách mạng vào sâu 
trong vùng địch kiểm soát ở thị xã, nên ta đã nắm được tình hình 
bên trong, hướng dẫn đấu tranh chống địch khủng bố, vạch mặt 
ngụy quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu, chống xúc tát dân, tạo lập 
cơ sở nòng cốt để đẩy mạnh hơn nữa các mũi đấu tranh chính trị 
và binh vận vào trong vùng địch. 

Phong trào đấu tranh chính trị trong năm 1974 phát triển 
mạnh hơn và đi vào chiều sâu; vẫn tiếp tục duy trì khẩu hiệu 
đấu tranh trước đây của năm 1973 là: “Hòa bình, đời sống, tự 
do dân chủ, hòa giải, hòa hợp dân tộc, chống phá hoại Hiệp 
định...”. Quần chúng nhân dân ở khắp nơi liên tiếp kéo vào các 
đồn bốt của địch, kéo vào trong thị xã đấu tranh đòi địch phải 
thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của Hiệp định Pari. Tại 
Măng Bút, mùa Hè năm 1974 quần chúng đã nổi lên đấu tranh 
chống bình định dồn dân, chống xúc dân; đã có 318 quần chúng 
vùng tranh chấp Kon Kleng ra sống bất hợp pháp, xây dựng 
chính quyền xã, làng; vũ trang chống địch, bắt 2 tên ác ôn, diệt 6 
tên ác ôn khác. Tại Măng Đen trong hoạt động mùa Thu, quần 
chúng nhân dân đấu tranh chống cưỡng bức di dân của địch, 
những người dân ở các làng Măng Cành, Kon Tu, Đăk Pơ, Kon 
Du đã bung ra rừng tìm cách mạng, đã được ta đưa về nơi sơ 
tán an toàn. 

Phong trào đấu tranh chống bắt lính, chống phát súng, đòi 
được tự do giãn dân ra làm ăn, đấu tranh đòi giải quyết lương thực 
cứu đói của đồng bào trong vùng địch kiểm soát cũng diễn ra 
thường xuyên, mạnh mẽ. Tập trung nhất là ở khu vực thị xã - vùng 
kiểm soát duy nhất còn lại của địch ở tỉnh Kon Tum. 
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Công tác binh tề vận năm 1974 có nhiều nét mới. Cuối năm 
1973 khi ta chuyển lên thế tấn công mạnh, công tác binh tề vận 
được đặt thành một trong những mũi nhọn phối hợp với đấu 
tranh vũ trang và đấu tranh chính trị tấn công tiêu diệt và làm tan 
rã hàng ngũ địch. Trước hoạt động Hè - Thu năm 1974, tại các khu 
vực kiểm soát của địch ở Đăk Pét, Măng Đen, Măng Bút, thị xã và 
vùng ven đều có các lực lượng vũ trang, đội công tác, du kích, cán 
bộ bám trụ làm công tác vũ trang tuyên truyền. Trong hoạt động 
Hè, công tác binh tề vận đã trực tiếp giáo dục 76 binh lính tề, vận 
động 18 lính tề bỏ quân ngũ trở về vùng ta, mang theo 4 khẩu 
súng; nhiều binh lính khác bỏ súng về với gia đình. Các mũi binh 
vận còn trực tiếp giáo dục 216 quần chúng, vận động từng bước, 
lôi kéo về vùng ta được 26 người, tổ chức vũ trang tuyên truyền 
được 14 lượt, rải 25 tờ truyền đơn, thư tay, thư kêu gọi, thư cảnh 
cáo, treo lá cờ và 21 lần gọi loa. Tiếp theo, trong đợt hoạt động 
mùa Thu, công tác binh tề vận đã phối hợp chặt chẽ với các mũi 
đấu tranh tạo thành ba mũi giáp công đánh vào hàng ngũ địch, 
giành thắng lợi.  

Tuy thế, so với đấu tranh vũ trang, công tác binh tề vận vẫn 
còn là một khâu yếu, hoạt động chưa thật mạnh mẽ trước những 
thời cơ mới mở ra; nhưng trong năm 1974 cũng đã sáp vào tuyên 
truyền giáo dục, phát động thâm nhập bằng nhiều hình thức, như: 
vũ trang truyên truyền 11 lượt, 29 lần gọi loa, rải 18.000 truyền 
đơn, thư tay, gặp dân trực tiếp phát động lẻ 392 lượt người (trong 
đó có 14 nhân viên ngụy quyền, 37 ngụy quân), vận động về vùng 
ta 193 người (có 25 lính và 3 nhân viên ngụy quyền)... Ngoài ra, do 
bị ta đánh mạnh ở nhiều nơi, tiêu diệt nhiều đồn bốt và chốt điểm 
đã làm cho tinh thần binh sĩ địch chán chường; bọn nhân viên 
ngụy quyền hoang mang lo sợ; phần đông đều tỏ vẻ bất mãn. 
Nhiều đơn vị binh sĩ địch đấu tranh không chịu đi càn, dân vệ trả 
súng, bỏ nhiệm vụ về quê làm ăn. Một mặt yếu nữa là vẫn chưa 
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xây dựng được nhiều cơ sở binh vận và cơ sở nội tuyến trong lòng 
địch và ấp xã. Tuy nhiên, hoạt động binh vận trong thời kỳ này 
cũng đóng góp với đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, tạo 
thành ba mũi giáp công, tiêu diệt và làm tan rã lực lượng địch, đẩy 
chúng vào nguy cơ sụp đổ và tan rã hoàn toàn. 

So với trước Hiệp định Pari, trong năm 1974, sau khi ta tấn 
công tiêu diệt và bứt rút các cứ điểm Đăk Pét, Măng Đen, Măng 
Bút..., vùng căn cứ và vùng giải phóng đã nối liền nhau thành một 
thể thống nhất liên hoàn. 

Nhìn lại hai năm chống lấn chiếm, bình định của địch, phong 
trào cách mạng địa phương trong tỉnh, tuy có lúc lơi lỏng, nhưng 
đã được chấn chỉnh kịp thời, vẫn tiếp tục không ngừng giữ vững 
thế tấn công địch, giữ vững và mở rộng vùng căn cứ giải phóng. 
Cho đến cuối năm 1974, lực lượng cách mạng đã làm chủ hầu hết 
đất đai trong toàn tỉnh. Ranh giới giữa địch và ta được phân định 
rõ. Địch chỉ còn tập trung co cụm trong khu vực thị xã và một số 
vị trí ở vùng ven. Ngược lại vùng ranh giới giải phóng của ta đã 
lan rộng và áp sát vào ven bao quanh khu vực thị xã, tạo điều kiện 
thuận lợi để xây dựng vùng căn cứ giải phóng thành một hậu 
phương kháng chiến vững chắc, không những làm hậu thuẫn trực 
tiếp cho phong trào cách mạng trong tỉnh, mà còn liên kết với các 
tỉnh bạn kế cận, làm thành một khu vực căn cứ địa, làm chỗ dựa 
vững chắc của cách mạng Khu V và cách mạng miền Nam. 

II. TIẾP TỤC LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  
VÙNG CĂN CỨ, GIẢI PHÓNG 

Cuối năm 1972, sau chiến dịch Xuân - Hè tiến công chiến lược 
trong tỉnh, ta đã giải phóng được đại bộ phận nông thôn, thu hẹp 
phạm vi và khu vực kiểm soát của địch. Hơn bao giờ hết vùng 
căn cứ giải phóng được mở rộng hầu hết đất đai trong toàn tỉnh, 
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dân số được tăng lên, giao thông vận tải được mở rộng, dồn địch 
trong thế bị bao vây tứ phía. Trước thuận lợi to lớn đó, đi đôi với 
nhiệm vụ tấn công địch ở phía trước, Tỉnh ủy đặt vấn đề khẩn 
trương xây dựng vùng giải phóng và vùng căn cứ địa hoàn chỉnh 
theo yêu cầu và mục tiêu cần đạt là: “chính trị vững chắc, quân 
sự mạnh mẽ, kinh tế giao thông vận tải phát triển, văn hoá xã hội 
tiến bộ”1. 

Xác định tầm quan trọng và nhiệm vụ chiến lược vùng hậu 
phương kháng chiến, tháng 5/1973, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây 
Nguyên tổ chức một cuộc họp bàn thống nhất với ba tỉnh Kon 
Tum, Gia Lai và Đăk Lăk về xây dựng căn cứ địa, xây dựng vùng 
giải phóng trong tình hình mới. Cuộc họp đã thống nhất nội dung 
phương hướng cơ bản xây dựng các mặt trong thời gian này là cần 
phải: “Nhanh chóng xây dựng căn cứ và vùng giải phóng, xây 
dựng hậu phương quân đội, đặc biệt là xây dựng kinh tế, phát 
triển sản xuất, tăng nhanh tiềm lực kinh tế và tiềm lực quân sự tại 
chỗ để đánh thắng địch trong bất cứ tình huống nào”2. 

Những tháng đầu năm 1973, vùng căn cứ và vùng giải phóng 
của ta gặp nhiều khó khăn. Đối với vùng căn cứ, do dốc toàn lực 
ra phía trước phục vụ cho các chiến dịch, đồng thời vừa phải lo 
tập trung lực lượng để chống càn quét lấn chiếm của địch, nên 
một số mặt công tác vùng căn cứ còn bỏ ngỏ, chưa được quan tâm 
đúng mức. Vùng giải phóng sau chiến dịch Xuân - Hè 1972 và liên 
tục thời gian sau đó, bị địch thường xuyên đánh phá ác liệt; việc 
ăn ở, sản xuất của quần chúng nhân dân không ổn định, phải sơ 
tán nhiều nơi, tài sản của nhân dân bị mất mát nhiều. Sau khi Hiệp 
định Pari được ký kết, bà con trở về làng cũ làm ăn gặp rất nhiều 
khó khăn. Thực trạng đời sống nhân dân trong vùng căn cứ và vùng 

_______________ 

1. Nghị quyết Tỉnh uỷ Kon Tum, tháng 3/1973.
2. Kon Tum - 30 năm chiến đấu kiên cường bất khuất, Sđd, tr.135.
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giải phóng lúc này là thiếu lương thực, thiếu nhà ở, lạt muối. Ở một 
số nơi vùng giải phóng như Tân Cảnh - Đăk Tô đã xảy ra nạn đói và 
đau ốm. Đứng trước tình hình đó, nhiệm vụ cấp bách đầu tiên của 
các cấp lãnh đạo trong tỉnh là tìm mọi biện pháp để giải quyết những 
nhu cầu bức thiết cho quần chúng nhân dân. 

Phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau của nhân dân 
hai vùng căn cứ và giải phóng, được sự trợ giúp của cấp trên 
cùng với việc huy động nguồn lương thực và các mặt hàng dự 
trữ còn lại, trong 6 tháng đầu năm 1973, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xuất 
66.398kg gạo và bắp, 86.000kg mì để cứu đói cho dân, cấp 79 tấn 
muối cứu lạt, bình quân mỗi nhân khẩu được 2kg muối; đã phân 
phát cho nhân dân 5.000m vải, 1.000 bộ quần áo. Riêng về việc 
đau ốm, bệnh tật, được trên chi viện về thuốc, cán bộ y tế và 
trang thiết bị, tỉnh đã thành lập 3 trạm xá để cứu chữa cho nhân 
dân vùng giải phóng; đã chăm sóc và điều trị 3.162 người, ở 
vùng căn cứ cũng có trên 3.000 người được chăm sóc và điều trị ở 
6 bệnh xá huyện. Đối với vấn đề nhà ở, bức xúc nhất là đồng bào 
vùng mới giải phóng, tỉnh thành lập một đoàn cán bộ phối hợp 
cùng bộ đội chủ lực và vận động quần chúng ở Diên Bình giúp 
đỡ làm cho đồng bào Tân Cảnh 130 nóc nhà ở, giải quyết chỗ ở 
cho 609 người. Ở các nơi khác với tinh thần tương trợ lẫn nhau, 
quần chúng nhân dân đã tự làm lại nhà ở và từng bước giải 
quyết được những khó khăn bức bách1. 

Đi đôi với việc cứu đói, lạt, rách, Tỉnh ủy Kon Tum lãnh đạo 
các cơ quan ban ngành trong tỉnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, 
dựa vào tiềm năng của vùng căn cứ, vùng giải phóng, đẩy mạnh 
các mặt hoạt động nhằm phát triển vùng căn cứ, vùng giải phóng 
ngày càng ổn định. Nhân dân các vùng căn cứ và vùng giải 
_______________ 

1. Báo cáo tình hình xây dựng vùng ta 6 tháng đầu năm 1973 của Tỉnh uỷ 
Kon Tum. 
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phóng thường xuyên được giáo dục, phát động và được tổ chức 
tham gia các đoàn thể cách mạng. Nhờ vậy, bộ máy chính quyền 
các cấp và đoàn thể quần chúng được kiện toàn nhanh chóng, 
vùng căn cứ, vùng giải phóng có chuyển biến đáng kể. Cuối năm 
1973 trong vùng ta có 11.349 hội viên phụ nữ, 2.140 hội viên 
thanh niên trong tổng số 192 chi đoàn. Hầu hết nông dân đều gia 
nhập vào tổ đoàn kết hợp tác đổi công1. 

Hơn bao giờ hết, mặt trận đoàn kết các dân tộc, các tầng lớp 
quần chúng được mở rộng. Chính quyền cách mạng được xây 
dựng củng cố từ cơ sở đến huyện, tỉnh. Riêng ở cơ sở, chính 
quyền các làng dân tộc đều do cán bộ người dân tộc thiểu số tại 
chỗ đảm nhiệm. Cuối năm 1974 thành lập thêm 6 xã vùng mới 
giải phóng ở Đăk Pét, Măng Đen, Măng Bút; Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân các huyện, xã được củng cố và kiện toàn. 
Chính quyền các cấp phần lớn đảm nhiệm các mặt công tác, phát 
huy được vai trò chức năng của chính quyền, phục vụ tấn công 
địch, xây dựng và phát triển vùng ta, giữ gìn trật tự trị an, nâng 
cao uy tín của chính quyền dân chủ nhân dân. 

Về kinh tế, kế thừa những kinh nghiệm và thành tựu đạt được 
trong các thời kỳ trước, tỉnh đã tập trung chỉ đạo sản xuất, chăn 
nuôi trong nhân dân và các cơ quan, ban ngành. Sau khi Hiệp 
định Pari được ký kết, Tỉnh ủy phát động phong trào toàn Đảng, 
toàn quân, toàn dân tập trung sức đẩy mạnh sản xuất, dấy lên 
phong trào xuống nà, ra ruộng, đắp đập, đào mương. Trong sản 
xuất luôn chú trọng cây lương thực, ngoài ưu tiên cho cây lúa, cây 
sắn cũng được quan tâm đặc biệt để bảo đảm nguồn dự trữ lâu 
dài trong vùng căn cứ. Năm 1973 đã trồng được 23.644 gốc mì, tỉa 
được 21.668kg giống bắp và 169.539kg giống lúa; diện tích trồng 

_______________ 

1. Tổng hợp thống kê tóm tắt số liệu các mặt năm 1973 của Tỉnh uỷ
Kon Tum. 



480  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM, TẬP I (1930-1975) 

 
tỉa được là 6.521,2ha, tổng sản lượng thu được là 13.945 tấn, bình 
quân lương thực quy thóc mỗi nhân khẩu đạt 219kg. 

Nổi lên trong phong trào hợp tác và sản xuất nông nghiệp có 
một số địa phương, đơn vị đạt chỉ tiêu bình quân đầu người cao 
như Teo Xô (Đăk Tô) trồng mì đạt đến 3.500 gốc, tỉa bắp 3,2kg 
giống, lúa 13,4kg giống, bình quân nhân khẩu lương thực quy thóc 
đạt 396kg. Tổ hợp tác Mâng Nê xã Đăk Pia, tổ Ngọc Rằng xã Đăk 
Xú (H67) trồng được 54.000 gốc mì, 3kg bắp giống, 12,7kg lúa 
giống, lương thực quy thóc bình quân nhân khẩu đạt 627kg. Ngoài 
ra sản xuất tự túc của các cơ quan tỉnh quy ra thóc được 325.247 
tấn, các cơ quan và lực lượng của huyện thu hoạch lương thực quy 
ra thóc được 353.184 tấn1. 

Để phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp, trong năm 1973 
toàn tỉnh đắp được 17 đập, đào thêm 6.000m mương, làm lại hai 
máng nước tưới dài 90m. Các tổ hợp tác lò rèn vùng căn cứ sản 
xuất được 1.519 cuốc, niếc, 5.581 rựa, 950 rìu; đã khai hoang và vỡ 
mới 48ha ruộng, 128ha nà2. 

Năm 1974, toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh sản xuất lương thực 
và thực phẩm, đưa sản xuất xuống vùng đất bằng, nà thổ, đất tốt, 
khai hoang phục hoá, xây dựng cánh đồng từng bước đi vào định 
canh. So với năm 1973 thì sản xuất nông nghiệp năm 1974 tăng lên 
42%, năng suất các loại cây trồng cũng cao hơn, trồng được 30 
triệu gốc mì, gieo bắp giống đạt 20,933 tấn, lúa giống đạt 184 tấn3. 

Diện tích khai hoang phục hoá trong toàn tỉnh tính đến tháng 
5/1974 đạt được 500ha. Phong trào quần chúng làm thuỷ lợi, sản 
xuất lúa nước diễn ra sôi nổi ở vùng giải phóng. Vùng căn cứ, 
nhiều nơi đã vận động quần chúng chuyển xuống các vùng đất 
bằng, đất tốt, bước đầu đã xây dựng một số cánh đồng, thâm nhập 

_______________ 

1, 2, 3. Tổng hợp thống kê tóm tắt số liệu các mặt năm 1973 của Tỉnh uỷ 
Kon Tum.  
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một phần kỹ thuật cấy hai vụ, dùng trâu bò để cày bừa, làm thuỷ 
lợi, thay giống mới. Tỉnh đã xuất kho giống để phục vụ cho sản 
xuất. Chăn nuôi trâu, bò, heo được chú trọng và luôn có sự tăng 
trưởng về số lượng. Cuối năm 1973, đàn trâu bò trong toàn tỉnh có 
780 con, đến tháng 10/1974 tăng lên 1.000 con. 

Phong trào hợp tác tương trợ lao động trong hai năm 1973-
1974 có bước phát triển. Cuối năm 1973 đã chuyển 16 tổ đổi công 
lên hợp tác xã. Toàn vùng căn cứ giải phóng có 21 tổ đổi công, 
hoạt động của các phong trào sôi nổi, thường xuyên, hăng hái. 
Vùng hậu cứ thành lập 19 đội xung kích và sử dụng lực lượng 
thanh niên đi đầu phong trào xuống nà, ra ruộng, tập trung cày, 
bừa, bón phân. Ở H30 các làng vùng ruộng thành lập đội thanh 
niên xây dựng thửa ruộng đi đầu định canh định cư. H67 phát 
động phong trào đưa thanh niên làm nòng cốt, tiến về quê làm nà, 
làm ruộng. Cuối năm 1974, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bàn về xây 
dựng hợp tác tương trợ lao động, đánh giá kết quả lao động trong 
thời gian qua và bàn phương hướng, nhiệm vụ và tổ chức thực 
hiện cho thời gian tới, sau đó triển khai tiếp đến các huyện, xã. 

Những hoạt động tích cực trong sản xuất đã bảo đảm cho đời 
sống nhân dân từng bước đi vào ổn định. Năm 1973 đã giải quyết 
được cơ bản về nạn đói, tạo tích luỹ bước đầu. Năm 1974, tỉnh chỉ 
cứu trợ cho số dân vùng mới giải phóng ở Đăk Pét, Măng Đen, 
Măng Bút cùng các gia đình cán bộ gặp khó khăn, những nơi khác 
trong tỉnh bảo đảm có lương thực không xảy ra nạn đói. 

Gắn với các hoạt động của sản xuất nông nghiệp, công tác giao 
thông vận tải cũng có nhiều cố gắng đáng kể. Trong năm 1973 đã 
làm mới 37,5km đường; khôi phục 29km trong tổng số 119km 
đường từ Kon Tum đi Quảng Ngãi. Đường 14 được khôi phục 
46km; đường nội tỉnh H40 đi H30 hoàn thành được 5km trong 
tổng số 128km. Ngoài ra, nhân dân trong vùng căn cứ còn phối 
hợp với công binh B3 làm đường từ Kon Cô đi Kon Xâm Lũ được 
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25km, sửa được 18km đường thồ đoạn từ sông Xà Lò đi Nước 
Tem, phát gọn 478km đường làng, sửa chữa 120 cầu gỗ, 6 cầu dây 
thép, đã làm được 111,5km đường ô tô. 

Trong năm 1974, các tuyến đường ô tô 14b đi Kôxia được hoàn 
thành. Trong tháng 4/1974 làm thêm được 19,3km đường ô tô, sửa 
chữa 21km đường cũ. Đến cuối năm 1974, đã hoàn thành được các 
tuyến đường đất từ tỉnh đến các huyện. Riêng tuyến ô tô đi từ H29 
chỉ mới hoàn thành được 54km trong quý I năm 1974. 

Những cố gắng lớn trong công tác giao thông vận tải đã bảo 
đảm được các tuyến hành lang nối liền quốc lộ, liên tỉnh và nội 
tỉnh thông suốt; sự giao lưu giữa các nơi trong vùng căn cứ và giải 
phóng được mở rộng, thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho công tác 
vận tải được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 1973, xe cơ giới đã vận 
chuyển được 2.397 tấn hàng; nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tham gia 
công tác vận tải bằng gùi cõng 100.287 ngày công và vận chuyển 
được 3.291,6 tấn hàng. Đội xe cơ giới và thô sơ của tỉnh đã thường 
xuyên làm công tác vận tải hàng chi viện và thu mua, chuyển hàng 
quân sự, cung cấp và phục vụ cho đời sống quần chúng. Năm 
1974, toàn tỉnh có 16 đầu xe vận tải, đã góp phần làm tốt công tác 
vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra tỉnh tổ chức một đội thanh niên 
xung phong gồm 231 người (năm 1973) thường xuyên túc trực, 
huy động dân công và quần chúng cùng tham gia công tác vận 
chuyển hàng hóa. 

Hoạt động thu mua lương thực và thương nghiệp mậu dịch 
của tỉnh phục vụ đời sống nhân dân, phục vụ yêu cầu các mặt 
hoạt động khác: Thương nghiệp mậu dịch, chỉ thu mua trên địa 
bàn tỉnh các loại sâm nam, măng khô, thịt… cùng các hàng thủ 
công mỹ nghệ, sau đó đem trao đổi, mua bán với các tỉnh đồng 
bằng, đưa về những nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ nhân dân, 
cán bộ và chiến sĩ. Năm 1973, tỉnh đã đưa hàng hóa đến tận dân 
gồm 25.900m vải, 15.000 bộ quần áo, 3.000m nilon, 1.650 quyển vở 
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và giấy viết, 78.557kg muối. Năm 1974 lượng muối cứu tế cho dân 
là 24.480kg. Các quỹ tín dụng trong vùng căn cứ, vùng giải phóng 
cũng được tổ chức và đi vào hoạt động, năm 1973 đã cho vay 20 
con bò, 20 con trâu, 450 cái cuốc. Năm 1974 cho vay tiền mặt 
1.836.666 đồng và 35.000kg lương thực để phục vụ sản xuất. 

Công tác giáo dục, y tế, văn hoá, văn nghệ vốn được hình 
thành từ lâu ở vùng căn cứ vẫn tiếp tục duy trì và phát triển. Năm 
học 1973-1974 tỉnh có 153 lớp vỡ lòng với 2.647 học sinh, có 7 
trường bổ túc văn hoá của huyện và tỉnh với 356 học viên. Các lớp 
bình dân học vụ hoạt động thường xuyên khắp các làng ở vùng 
căn cứ, khá nhất là ở H29. Trong năm 1974 tỉnh xúc tiến công tác 
bồi dưỡng giáo viên, củng cố bộ máy giáo dục xã, làng, lập hội bảo 
trợ giáo dục, xây dựng thêm 32 lớp học mới để chuẩn bị cho khai 
giảng năm học 1974-1975. 

 Phong trào chống bệnh, vệ sinh y tế, chăm sóc sức khoẻ cho 
nhân dân được liên tục phát động và tiến hành thường xuyên ở 
khắp các làng vùng căn cứ và vùng giải phóng. Năm 1973 củng cố 
và phát triển 42 ban y tế xã, 30 trạm hộ sinh y tế xã, 118 tổ y tế 
làng, 37 ban bà mẹ trẻ em, 279 vệ sinh viên. Đội ngũ cán bộ làm 
công tác y tế luôn được bổ túc; 12 y tá được đào tạo. Riêng với vệ 
sinh viên, số lượng được bổ túc là 150 người, đào tạo thêm 59 
người. Năm 1974 đã đào tạo thêm được 25 vệ sinh viên và 24 y tá 
xã phục vụ ở cơ quan. Nhờ vậy, trong năm 1974 phong trào vệ 
sinh phòng bệnh liên tục được phát động và đạt kết quả khá, hạn 
chế được ốm đau dịch bệnh, ngoài ra còn triển khai được diệt 
muỗi chống sốt rét. Cán bộ y tế sâu sát cơ sở để phát hiện bệnh và 
chữa kịp thời. Kinh nghiệm chế biến dược liệu thuốc nam và y học 
cổ truyền của nhân dân và đồng bào vùng căn cứ được duy trì và 
phát triển tốt. 

Phong trào văn hoá văn nghệ của quần chúng nhân dân phát 
triển khá đều đặn. Khắp các buôn làng của đồng bào trong vùng 



484  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM, TẬP I (1930-1975) 

 
căn cứ luôn diễn ra các lễ hội định kỳ hằng năm, tập hợp già trẻ, 
gái trai vui chơi múa hát. Thông qua đó làm tốt công tác tập hợp 
giáo dục động viên nam, nữ thanh niên tham gia hoạt động cách 
mạng. Vùng giải phóng củng cố và xây dựng các đội ca múa xã 
thôn đưa vào hoạt động, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi 
trong nhân dân. Tỉnh thường xuyên đưa các đội văn nghệ, điện 
ảnh đến từng làng, xã để phục vụ cho yêu cầu chính trị ở từng địa 
phương. Trong 2 năm (1973-1974), khắp các nơi ở vùng căn cứ, 
vùng giải phóng có hàng trăm đêm biểu diễn văn nghệ; tờ báo Giải 
phóng đưa thông tin các mặt về quân sự, kinh tế, xã hội của tỉnh 
đến tận xã, làng. Qua đó, góp phần tuyên truyền động viên quần 
chúng nhân dân thực hiện các mặt công tác của Đảng. 

Hoạt động của công tác an ninh với nhiệm vụ vừa đánh địch 
vừa bảo vệ ta được quan tâm chỉ đạo đúng mức và thường 
xuyên. Trên mặt trận thầm lặng này, ngành an ninh của tỉnh có 
nhiều đóng góp to lớn vào thắng lợi chung trong việc đánh bại 
các âm mưu chiến lược của Mỹ - ngụy. Hiệp định Pari được ký 
kết, ngành an ninh tỉnh đã phối hợp với các ban ngành liên quan 
làm tốt công tác phóng thích tù binh. Để phục vụ cho bộ đội tấn 
công vào các cứ điểm, ngành an ninh đã cử các cán bộ, chiến sĩ 
luồn sâu trinh sát nắm tình hình, phân loại các đối tượng, gây cơ 
sở làm bàn đạp phục vụ cho các cuộc tấn công. Trong công tác 
xây dựng và bảo vệ vùng hậu phương căn cứ, công tác an ninh 
đã xúc tiến các kế hoạch phòng gian bảo mật, cùng nhân dân xây 
dựng mạng lưới phản gián đều khắp, truy kích bọn thám báo của 
địch tung vào cài cấy ở vùng ta, làm trong sạch địa bàn, giữ gìn 
trật tự trị an, bảo vệ an toàn cho các cơ quan, cho lực lượng cách 
mạng. Thành tựu quan trọng của công tác an ninh trong các năm 
1973, 1974 là đã góp phần bảo vệ giữ vững và ổn định trật tự an 
toàn xã hội vùng ta; tấn công địch phục vụ cho nhiệm vụ trung 
tâm trước mắt của Đảng bộ; đã tiến hành phát động quần chúng 
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thanh khiết nội bộ ở các vùng giải phóng mới mở rộng trong Hè - 
Thu 1974; chống địch xúc dân vùng ta, góp phần xây dựng và 
bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ chính quyền cách 
mạng, bảo vệ Đảng. 

Phong trào du kích chiến tranh trong vùng căn cứ không 
ngừng được củng cố và phát triển. Ngoài nhiệm vụ tham gia, phối 
hợp cùng bộ đội tác chiến đánh địch, du kích còn làm lực lượng 
trụ cột bám đất, bám làng, cùng nhân dân tổ chức sản xuất, chiến 
đấu chống dịch càn quét, lấn chiếm, nhất là chống các hoạt động 
biệt kích, thám báo của địch luồn sâu vào đánh phá vùng căn cứ, 
vùng giải phóng. Mỗi người dân vùng căn cứ đều quán triệt 
đường lối chiến tranh nhân dân lâu dài của Đảng, tự giác và hăng 
hái tham gia du kích. Đến năm 1973, trong căn cứ có 4.873 du kích 
các loại, trong đó du kích xã là 1.701 người, đã phát triển thêm 706 
người, ngoài ra còn tổ chức được 181 thiếu nhi du kích, 76 lão du 
kích, tỷ lệ du kích so với dân số vùng căn cứ giải phóng là 1:7. Đội 
ngũ du kích được huấn luyện thường xuyên cả về kỹ thuật, chiến 
thuật và phẩm chất chính trị. Lực lượng du kích xã, làng được tỉnh 
thường xuyên quan tâm củng cố, phát triển. 

Trong công tác bố phòng, xây dựng làng chiến đấu, năm 1973 
đã huy động 1.379 ngày công, cắm được 690.000 mũi chông, đào 
196 hầm chông, lực lượng du kích đã tham gia đánh địch phản 
kích lấn chiếm, truy lùng biệt kích thám báo địch, diệt 752 tên, 
làm bị thương 126 tên, bắt 291 tên, phá huỷ 27 cầu, diệt 6 xe tăng, 
3 xe M113, bắn bị thương 2 máy bay, thu 25 máy PRC25, 92 khẩu 
súng các loại. Du kích còn là lực lượng dự bị để bổ sung quân số 
cho các đội công tác và lực lượng vũ trang địa phương tỉnh, 
huyện khi cần. 

Về công tác xây dựng Đảng, nhận rõ vai trò và vị trí công tác 
xây dựng Đảng trong tình hình mới, năm 1973, Đảng bộ đã tiến 
hành một đợt chỉnh huấn chính trị. Mục đích nhằm nâng cao nhận 
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thức đánh giá đúng tình hình, đúng thắng lợi và những mặt hạn 
chế; xác định nhiệm vụ chính trị nặng nề là đánh bại địch lấn 
chiếm, bình định giành dân, phá hoại Hiệp định. Kết quả đợt 
chỉnh huấn đã tạo thêm động lực cho quân, dân trong tỉnh tiến lên 
giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giằng co quyết liệt với kẻ 
thù. Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V (tháng 
10/1973), công tác xây dựng Đảng được quan tâm củng cố, kiện 
toàn và phát triển. Những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, tiêu cực, 
hữu khuynh co thủ, hoà bình chủ nghĩa, không liên tục tấn công 
địch, ngại khó khăn lâu dài, giãn chiến trường và địa bàn hoạt 
động, thiếu nỗ lực khẩn trương... được chấn chỉnh kịp thời và 
từng bước đẩy lùi. Công tác chính trị tư tưởng được tiến hành 
thường xuyên, đều khắp. Tập trung giáo dục trong Đảng bộ và 
nhân dân về truyền thống phát huy tinh thần cách mạng trịêt để, 
không ngừng chống đế quốc và tay sai, phát huy ý chí tự lực tự 
cường, vượt qua gian khổ, quyết tâm xây dựng, phát triển kinh tế - 
xã hội, nâng cao đời sống vùng giải phóng. Năm 1973, toàn tỉnh 
phát triển thêm được 148 đảng viên mới. Có thể nói từ sau Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V, nhận thức của đảng viên và nhân 
dân được nâng lên, vững vàng về ý chí, thống nhất trong hành 
động, sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mới góp phần đưa sự 
nghiệp cách mạng tiến lên. 

Từ khi Hiệp định Pari được ký kết đến cuối năm 1974, cuộc 
chiến đấu giữa ta và địch đã diễn ra rất gay go nhưng cũng rất 
kiên cường. Tuy mấy tháng đầu ta có lúng túng về tổ chức chỉ 
đạo, chỉ huy chiến đấu trong việc chống địch lấn chiếm nên chúng 
có gây cho ta một số khó khăn, nhưng nhờ có Nghị quyết 21 của 
Trung ương Đảng soi sáng cùng với sự chỉ đạo sâu sắc và trực tiếp 
của Khu ủy V, Đảng bộ và cấp ủy các cấp đã nỗ lực phấn đấu, 
nhanh chóng nâng cao nhận thức, chuyển mạnh tư tưởng, xác định 
nhiệm vụ, củng cố lực lượng, đẩy mạnh chiến tranh nhân dân, kiên 
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quyết và liên tục tấn công, phản công địch, củng cố xây dựng và 
phát triển vùng căn cứ, mở rộng vùng giải phóng, nối liền thành 
một thế liên hoàn thống nhất hoàn chỉnh, sẵn sàng cùng với quân 
và dân toàn miền “Tiến công và nổi dậy” giải phóng hoàn toàn 
miền Nam. 

III. LÃNH ĐẠO CUỘC TIẾN CÔNG  
VÀ NỔI DẬY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN TỈNH KON TUM 

(1974 - 16/3/1975) 

Vào nửa cuối năm 1974, tình hình trong nước và quốc tế có 
những thay đổi quan trọng tác động trực tiếp đến quá trình chỉ 
đạo cách mạng Việt Nam. Trên chiến trường miền Nam, những 
thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh chống chiến 
lược “Việt Nam hóa chiến tranh” đã làm thay đổi cục diện 
chiến trường, ngày càng có lợi cho ta. Quân ngụy ngày càng 
suy yếu rõ rệt, trong lúc đó nước Mỹ đang khủng hoảng nội bộ 
nghiêm trọng. 

Trước tình đó, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp tháng 
10/1974, sau khi phân tích tình hình và nhận định thời cơ chiến 
lược mới, đã đi thẳng đến thống nhất quyết tâm chiến lược và 
thông qua kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976. 

Bộ Chính trị chọn Tây Nguyên - một địa bàn chiến lược hết 
sức quan trọng - “là hướng tấn công chủ yếu trong cuộc tấn công 
rộng lớn năm 1975”. 

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, cũng trong tháng 
10/1974, Khu ủy V, Bộ Tư lệnh Quân khu V, Đảng uỷ Mặt trận Tây 
Nguyên khẩn trương triển khai kế hoạch mùa khô năm 1975, 
nhằm mục tiêu theo các yêu cầu: Tiêu diệt một bộ phận quan 
trọng sinh lực địch, đánh bại về cơ bản âm mưu “bình định” của 
địch, giải phóng đại bộ phận nông thôn, giải phóng hoàn toàn một 
số địa bàn quan trọng, quyết tâm giành thắng lợi lớn, chuẩn bị 
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phương án và kế hoạch phát triển giành thắng lợi vượt bậc khi có 
thời cơ, chống tư tưởng chần chừ, rụt rè. Đặc biệt là tích cực chuẩn 
bị để đánh thắng trận đầu, chuẩn bị về tư tưởng, về lực lượng 
quần chúng, lực lượng vũ trang, chuẩn bị khối vật chất đầy đủ để 
có lực lượng mạnh ở chiến trường, có lực lượng cơ động với sự chỉ 
đạo, chỉ huy tại chỗ mạnh và linh hoạt1. 

Tư tưởng chỉ đạo và ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam 
thống nhất nước nhà của Bộ Chính trị lúc này như cơn lốc mới tiếp 
sức cho toàn chiến trường miền Nam quyết đánh và quyết thắng 
trong trận đánh quyết định cuối cùng với địch. 

Ngày 06/01/1975, quân và dân Phước Long tiến công và nổi 
dậy mạnh mẽ, tiêu diệt toàn bộ quân địch, giải phóng toàn tỉnh. 
Địch hô hào “Kiên quyết lấy lại Phước Long”. Nhưng rồi Tổng 
thống bù nhìn Nguyễn Văn Thiệu đành chịu mất Phước Long2. 

Thắng lợi của toàn Miền, nhất là của miền Đông Nam Bộ, đặc 
biệt là chiến thắng giải phóng toàn tỉnh Phước Long cho thấy khả 
năng thực tế của quân ngụy Sài Gòn và cũng chứng tỏ khả năng 
quân Mỹ quay trở lại miền Nam Việt Nam là không còn nữa. 
Điều đó càng củng cố quyết tâm chiến lược như Bộ Chính trị đã 
dự kiến. 

Thời cơ chiến lược ngàn năm có một đã xuất hiện. Từ ngày 
18/12/1974 đến 08/01/1975, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng họp mở rộng. Sau khi rà soát tình hình các mặt địch - 
ta ở miền Nam, nhất là sau chiến thắng Phước Long, Bộ Chính trị 
hạ quyết tâm: “Tiến hành rất khẩn trương và hoàn thành công tác 
chuẩn bị mọi mặt, tạo điều kiện chín muồi, tiến hành tổng công kích, 
tổng khởi nghĩa tiêu diệt và làm tan rã ngụy quân, đánh đổ ngụy 

_______________ 

1. Nghị quyết Hội nghị Thường vụ Khu uỷ V, tháng 10/1974. 
2. Sau khi mất Phước Long, Nguyễn Văn Thiệu (Tổng thống bù nhìn) đã 

cho treo cờ rủ ba ngày để tang vĩnh biệt, vì không còn khả năng tái chiếm. 



CHƯƠNG VIII: LÃNH ĐẠO QUÂN VÀ DÂN KẾT HỢP...   489     

quyền từ Trung ương đến địa phương, giành chính quyền về tay 
nhân dân, giải phóng miền Nam Việt Nam”1. 

Ngoài kế hoạch giải phóng miền Nam được tiến hành trong 
hai năm 1975-1976, Bộ Chính trị còn dự kiến: “Nếu thời cơ đến vào 
đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong 
năm 1975”2. 

Quán triệt tinh thần của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã 
bàn triển khai cụ thể ngay một kế hoạch tác chiến trong hai năm 
1975-1976. 

Để thực hiện các phương án đã vạch ra, Bộ Chính trị và Quân 
uỷ Trung ương đã chọn Tây Nguyên làm hướng tấn công có ý 
nghĩa chiến lược trong năm 1975. Trong đó thị xã Buôn Ma Thuột 
được xác định là mục tiêu then chốt để đánh đòn quyết định đầu 
tiên. Chiến dịch Tây Nguyên với mục tiêu trọng điểm tại Buôn Ma 
Thuột là một đòn rất hiểm đánh vào nơi địch yếu, có nhiều chủ 
quan sơ hở, gây cho địch một cú đánh bất ngờ choáng váng, tạo 
điều kiện cho ta giành thắng lợi. 

Thực hiện kế hoạch đó, Bộ Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên 
được thành lập; các tỉnh Tây Nguyên cũng thành lập Ban chỉ đạo 
tác chiến phối hợp chiến trường. 

Ở tỉnh Kon Tum, cuối năm 1974, về cơ bản toàn bộ đất đai 
vùng nông thôn đã được giải phóng, địch lúc này đang bị dồn 
ép co cụm về chốt giữ thị xã Kon Tum và một số cứ điểm quân 
sự vùng ven và quận Đăk Tô lưu vong. Quán triệt nội dung các 
nghị quyết của cấp trên, của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kon 
Tum, với nỗ lực cao nhất, với tinh thần “một ngày bằng hai 
mươi năm” ra sức chuẩn bị mọi mặt phối hợp cùng lực lượng 

_______________ 

1. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1991, t.II, 
tr.185. 

2. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sđd, t.II, tr.185.  
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trên địa bàn, vừa tiếp tục tấn công địch để giữ vững thế chiến 
lược, vừa tích cực góp sức cùng Mặt trận Tây Nguyên giành 
thắng lợi quyết định, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đón thời cơ, giải 
phóng hoàn toàn quê hương. 

Để bảo đảm bí mật cho mục tiêu tấn công vào hướng chính 
trọng điểm Buôn Ma Thuột, sau khi họp bàn thống nhất với Bộ 
Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên với các tỉnh trong khu vực, ngoài 
nhiệm vụ phối hợp mọi hoạt động tham gia chiến dịch, theo kế 
hoạch, tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai còn là mũi hoạt động nghi 
binh gây chú ý để đánh lừa mục tiêu phán đoán của địch. Cùng 
các tỉnh trong khu vực, Tỉnh ủy Kon Tum đã thành lập Ban chỉ 
đạo tiền phương để phối hợp với bộ đội chủ lực, các đoàn, các 
đội công tác đều được chấn chỉnh, tập huấn về chính trị, quân sự. 
Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tỉnh đội đã huy động dân công ở 
các vùng căn cứ, vùng giải phóng tích cực làm đường hướng vào 
thị xã và phao tin “Ta chuẩn bị tấn công vào thị xã Kon Tum và 
Plei Ku”. 

Trung tuần tháng 02/1975, Sư đoàn 10 và Sư đoàn 320A của 
Mặt trận Tây Nguyên bí mật di chuyển vào nam Tây Nguyên, Sư 
đoàn 968 bộ binh vào thay thế các vị trí và tiếp tục duy trì các công 
việc của hai sư đoàn này. Hằng ngày ta vẫn phát đi nhiều bức 
điện, báo cáo giả, làm cho địch tin rằng hai Sư đoàn 10 và 320A 
vẫn còn nằm im ở vị trí cũ. 

Cuối tháng 02/1975 ở hướng Gia Lai, bộ đội chủ lực và địa 
phương hoạt động mạnh, tạo thế vây ép ở nhiều nơi, đánh cắt giao 
thông đường 14 và 19, chia cắt Kon Tum với Plei Ku và các tỉnh 
đồng bằng duyên hải miền Trung. Tại tỉnh Kon Tum, ta vẫn giữ 
thế bao vây và ép sát thị xã, liên tục tổ chức các trận tập kích vào 
các trận địa căn cứ vòng ngoài. Từ đó, địch đinh ninh chắc chắn ta 
sẽ tấn công vào thị xã Kon Tum và Plei Ku. 
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Mặt khác, các lực lượng vũ trang địa phương trong tỉnh đã 
phối hợp với một số đơn vị chủ lực thường xuyên tập kích một 
số đồn địch ở ven thị. Sư đoàn 968 đã dùng pháo cối đánh vào thị 
xã Kon Tum. Ở Gia Lai, Sư đoàn 320 đánh một số trận nhỏ khu 
vực đường 19, bắn pháo vào La Sơn, Thanh An. Tất cả các hoạt 
động đó đã có tác dụng thu hút sự chú ý của địch lên hướng bắc 
Tây Nguyên. 

Đến tháng 3/1975, qua tin tức tình báo, cùng những hoạt động 
biểu hiện của ta, địch nhận định và tin chắc rằng ta sẽ mở cuộc tấn 
công vào hướng bắc Tây Nguyên từ Kon Tum xuống Plei Ku nên 
chúng tập trung sức đối phó về hướng này. 

Tại tỉnh Kon Tum, lực lượng tập trung của địch gồm 2 liên 
đoàn biệt động quân, 5 liên đoàn địa phương quân, 2 đoàn thiết 
giáp. Lực lượng chủ lực ngụy lên tới 11.470 tên và 10.820 tên dân 
vệ cùng với một bộ máy ngụy quyền các cấp được bố trí tập trung 
tại khu vực thị xã. Hoạt động của địch chủ yếu là tăng cường các 
biện pháp phòng thủ, đề phòng sự tấn công của ta từ bên ngoài 
vào. Thỉnh thoảng địch có tiến hành một vài cuộc hành quân nống 
lấn ra bên ngoài, nhưng đều bị ta chặn đánh, tiêu diệt, buộc chúng 
phải co cụm trở lại. Do vậy, cho đến trước khi chiến dịch Tây 
Nguyên mở màn, ở tỉnh Kon Tum, thị xã là hang ổ cuối cùng tập 
trung mọi binh lực, hoả lực của địch.  

Cùng lúc với các hoạt động tấn công địch, tạo thế nghi binh, 
thu hút sự chú ý của địch, Tỉnh ủy Kon Tum cũng chủ trương 
giải phóng thị xã và tích cực xúc tiến đẩy mạnh công tác chuẩn 
bị. Tỉnh giao trọng trách cho Tỉnh đội đảm nhận tấn công các 
mục tiêu chính. Từ đó, toàn bộ lực lượng vũ trang các huyện và 
dân quân du kích được tập trung về Tỉnh đội chỉ huy. Tỉnh vẫn 
tiếp tục duy trì các hoạt động mở đường 220 về hướng Gia Lai 
để tổ chức nghi binh; đồng thời chỉ đạo cho tất cả các lực lượng 
của tỉnh chuẩn bị tư thế để tiếp quản thị xã. 
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Ta hình thành một thế trận định sẵn tấn công vào giải 
phóng thị xã theo nhiều hướng. Hướng chính từ phía đông nam 
thị xã đánh vào các mục tiêu trung tâm ở nội thị. Đây là hướng 
quan trọng hàng đầu nên toàn bộ lực lượng chính của ta tập 
trung cho cánh này, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Ban chỉ huy 
Tỉnh đội. 

Hướng phía bắc và tây bắc thị xã do các lực lượng đại đội 14 
đặc công (C14) và Đại đội 2 (C2) công an vũ trang cùng một bộ 
phận của tỉnh ở H80 tăng cường đảm nhận. 

Hướng phía tây và tây nam thị xã gồm một bộ phận của tỉnh, 
Đại đội 187 (C187) chủ lực và một số cán bộ ở H67 đảm trách, cánh 
này do các đồng chí Nguyễn Thế Vũ (Bí thư Huyện ủy H5), đồng 
chí Lê Văn Vinh (Nhất - Bí thư Huyện ủy H67) và đồng chí Trần 
Đình Chi (Bọk), Tỉnh ủy viên, trực tiếp chỉ đạo đánh lấn, đánh ép 
địch, chuẩn bị cho cơ sở nổi dậy, tạo hành lang để đưa các cơ quan 
chỉ đạo vào thị xã theo trục đường Kon Tum - Ya Ly khi có thời cơ. 
Đi trong cánh này có cơ quan thị xã tiến từ phía tây nam vào 
Phương Hòa để hợp điểm tại nội thị. 

Đi kèm với các cánh quân luôn có các đội vũ trang công tác 
làm nhiệm vụ dẫn đường và phát động quần chúng nổi dậy. 
Trong đó một đội theo hướng từ bắc vào, một cánh nhỏ khác đi từ 
phía Kon Plông theo đường 5 lên. Riêng các đội công tác của thị xã 
phần lớn tập trung theo hướng chính ở cánh đông nam. 

Từ trong căn cứ, tất cả các ban của tỉnh đều chuẩn bị sẵn 
một lực lượng tiền phương làm công tác tiếp quản khi thị xã 
được giải phóng. 

Như vậy, cùng lúc với quá trình chuẩn bị cho Chiến dịch Tây 
Nguyên mở ra ở Buôn Ma Thuột, tại tỉnh Kon Tum, mục tiêu giải 
phóng thị xã đã được vạch sẵn. Từ các hướng đã định, các cánh 
quân của ta vừa tác chiến đánh địch phối hợp với mặt trận chung 
giữ thế chiến trường, vừa triển khai các hoạt động tấn công, vây 
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ép chờ thời cơ thuận lợi đánh vào trung tâm nội thị, giải phóng 
hoàn toàn thị xã. 

Ngày 04/3/1975, Chiến dịch Tây Nguyên mở màn. Các mũi tấn 
công của ta tại các nơi trên chiến trường theo kế hoạch đã định, 
nhanh chóng tấn công tiêu diệt địch, làm chủ các đoạn giao thông 
chiến lược quan trọng trên quốc lộ 19 và 14. Đồng thời bức rút và 
diệt gọn một số cứ điểm, chi khu quân sự như Thuần Mẫn, Đức 
Lập... để dọn đường chuẩn bị cho mục tiêu chính tấn công vào thị 
xã Buôn Ma Thuột. Cho đến ngày 09/3, ta đã thực hiện thành công 
bước tấn công chia cắt địch ở tỉnh Kon Tum và Plei Ku với Buôn 
Ma Thuột, chia cắt tập đoàn phòng ngự của địch ở Tây Nguyên 
với đồng bằng Khu V. 

Do ta đánh mạnh ở hướng Gia Lai và Đăk Lăk nên địch đã 
điều thêm hai liên đoàn biệt động quân ở tỉnh Kon Tum về chi 
viện cho tuyến dưới, làm cho lực lượng địch ở Kon Tum không 
những bị giảm sút mà còn làm cho bọn địch ở tại thị xã Kon Tum 
đang trong thế cô lập dao động thêm phần hoang mang. Các lực 
lượng vũ trang của ta (chủ yếu là Tỉnh đội và một bộ phận của Sư 
đoàn 968 chủ lực) vẫn giữ thế bao vây ép sát ở vòng ngoài. 

Đầu tháng 3/1975, khi tiếng súng tấn công địch rộ lên khắp 
Mặt trận Tây Nguyên, cùng lúc đó ở tỉnh Kon Tum, hoả lực của 
Tỉnh đội và Sư đoàn 968 quân chủ lực đánh vào các khu quân sự 
và khu kho trong thị xã, làm cháy 5 kho nhiên liệu, 1 kho đạn, 
khống chế sân bay. Bộ đội đặc công của tỉnh đánh vào khu cảnh 
sát dã chiến, khu Nguyễn Huệ, khu thương phế binh ngụy. Đặc 
công của B3 đánh vào trạm tiếp điện Chư Hreng diệt một số địch 
tiêu diệt gọn một chốt, làm cho địch phải lo phòng giữ tuyến trong 
của thị xã Kon Tum1. 

_______________ 

1. Nghị quyết Tỉnh uỷ Kon Tum về “Tình hình và nhiệm vụ trước mắt”- 
Hội nghị Tỉnh uỷ (từ ngày 17/3/1975 đến 20/4/1975). 
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Đúng 1 giờ 35 phút ngày 10/3/1975, ta nổ súng mở màn cuộc 

tiến công thị xã Buôn Ma Thuột. Qua một ngày chiến đấu hết sức 
dũng cảm, táo bạo, quyết liệt, các cánh quân ta đã chiếm được tất 
cả các mục tiêu quan trọng của địch trong thị xã. Sáng hôm sau, 
ngày 11/3/1975, quân ta tiếp tục đánh vào Sư đoàn bộ số 23 của 
địch, đánh chiếm hầm chỉ huy. Đúng 11 giờ ngày 11/3/1975, cờ 
chiến thắng của ta đã phấp phới tung bay trên toàn bộ thị xã Buôn 
Ma Thuột. 

Bị thất thủ ở Buôn Ma Thuột, địch cố hết sức gom góp tàn 
quân còn lại tại chỗ, cùng với một số đơn vị dự bị chiến lược điều 
từ Sài Gòn ứng cứu phản kích, hòng tái chiếm các khu vực đã mất. 
Nhưng cố gắng của địch lại tiếp tục chuốc lấy những thất bại. 
Những cánh quân từ lực lượng đến ứng cứu đã bị ta bao vây và 
đập tan ngay tức khắc. 

Chiến thắng Buôn Ma Thuột đã đưa địch vào thế tan rã nhanh 
chóng, mở đầu cho sự sụp đổ toàn diện, không đường cứu vãn 
của địch trên tất cả chiến trường miền Nam. 

Tin thắng lợi của ta ở Buôn Ma Thuột vang dội khắp nơi. Cả 
Tây Nguyên hừng hừng một khí thế chiến thắng. Trước thời cơ 
thuận lợi đó, ở Kon Tum, ngay từ ngày 10 tháng 3 các lực lượng 
của tỉnh phối hợp với một bộ phận quân chủ lực (Sư đoàn 968) 
hoạt động mạnh ở trọng điểm từ nam cầu Đăk Bla đến ngã ba 
Tà Huỳnh, đánh diệt ba chốt ở phía đông quận lỵ Đăk Tô lưu 
vong (đóng tại đèo Sao Mai) và đột nhập vũ trang tuyên truyền, 
thâm nhập giác ngộ quần chúng ở các khu dồn dân Ngọc Leng, 
Tri Đạo - Tân Phú. 

Đêm 13 tháng 3, Tiểu đoàn 304 bộ binh của tỉnh từ cánh đông 
nam nổ súng tấn công tiêu diệt chốt điểm Chư Hreng, Đại đội 187 ở 
cánh tây thị xã pháo kích liên tục vào đồn Chư Grết. Ban chỉ huy tây 
nam thị xã đã nắm chắc hai trung đội nghĩa quân địch ở làng Kênh, 
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làng Yút, chuẩn bị cho việc nổi dậy và báo về đồng chí Nguyễn Thế 
Vũ ở hậu cứ chuẩn bị mọi mặt để đưa lực lượng áp sát thị xã1. 

Ở phía bắc, ta thực hiện nhiều đợt pháo kích, đồng thời các đội 
vũ trang công tác và Đại đội đặc công số 14, nhanh chóng tiếp cận 
ngay một số mục tiêu ở nội thị xã Kon Tum. 

Sau khi biết tin thất thủ ở Buôn Ma Thuột, một số cố vấn Mỹ 
và quan chức cao cấp ngụy ở Plei Ku và Kon Tum hoang mang 
cực độ, bắt đầu di tản, làm cho nội tình địch ở bắc Tây Nguyên 
trong thế hoàn toàn rối loạn. 

Ngày 14/3/1975, Tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu 
và tướng Nguyễn Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn 2, họp kín ở Cam 
Ranh cùng với một số quan chức cao cấp khác bàn kế hoạch rút 
chạy khỏi tỉnh Kon Tum và Plei Ku. Sau đó tướng Phú trở lại Plei 
Ku, triệu tập cuộc họp khẩn cấp với cấp dưới, đọc Lệnh của Tổng 
thống Thiệu quyết định rút chạy khỏi Tây Nguyên về chốt giữ 
đồng bằng duyên hải miền Trung. Tại cuộc họp Phú cũng giao 
hẳn nhiệm vụ chỉ huy cuộc rút chạy cho cấp dưới và rút chạy 
trước bằng trực thăng về Nha Trang lập sở chỉ huy mới. 

Tại tỉnh Kon Tum và Plei Ku, một kế hoạch rút chạy bí mật 
theo từng bộ phận của địch bắt đầu được triển khai thực hiện theo 
lệnh của thượng cấp. Địch chọn đường 25 (trước đây là đường số 7) 
nhằm hướng Cheo Reo - Phú Bổn về Nha Trang để rút quân. Đây là 
con đường hư nát từ lâu, nhưng theo chúng, không có cách nào 
khác hơn. Vì đường 14, 29, 24 đều đã bị ta chiếm và chốt giữ, nếu 
rút theo các tuyến đường này rất dễ bị ta tiêu diệt. Mặt khác, rút 
theo đường 25 tuy có xấu do bị bỏ lâu ngày nhưng chúng cho là có 
thể an toàn bởi yếu tố bất ngờ. 

Ngày 15/3/1975, địch ở tỉnh Kon Tum bắt đầu thực hiện một 
cuộc rút chạy về Plei Ku theo đường 14. Ta triển khai ngay chặn 
_______________ 

1. Đồng chí Nguyễn Thế Vũ (Bí thư Huyện ủy H5) chuẩn bị tiếp quản, đưa 
theo bộ máy cơ quan thị xã để khi giải phóng sẵn sàng làm nhiệm vụ tiếp quản. 
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đánh địch rút chạy. Ngày 16/3/1975, một bộ phận của Tiểu đoàn 
304 của tỉnh chiếm đường 14 ở phía nam thị xã Kon Tum chặn 
đánh quân địch tháo chạy, buộc bộ phận của địch phải chạy 
đường rừng phía tây đường 14 xuống Plei Ku. 

Trưa 16/3/1975, các lực lượng của tỉnh, từ các hướng áp sát 
vào thị xã Kon Tum, tiếp quản một số vùng phụ cận. Tiểu đoàn 
304 tiếp tục mai phục đón đánh tiêu diệt tàn quân địch rút chạy, 
đánh sập một cầu và tiêu diệt gọn địch ở phía nam khu vực đèo 
Sao Mai. 

Cũng trong ngày 16/3/1975, ta đánh và chiếm quận lỵ Đăk Tô 
(lưu vong), vây ép địch ở phía bắc và phía đông. Các lực lượng tây 
nam thị xã tước vũ khí hai trung đội nghĩa quân, dùng lực lượng 
này cùng với lực lượng của ta chiếm ấp Tân Điền, Phương Hoà, áp 
sát nam cầu Đăk Bla. 

Khi các lực lượng của ta từ các hướng chuẩn bị tấn công vào các 
mục tiêu trung tâm đầu não của địch ở thị xã thì tên Phạm Đình 
Hùng, Tỉnh trưởng tỉnh Kon Tum mới giật mình hay biết quân chủ 
lực ngụy đã rút hết. Y vội vàng nắm lấy ba tiểu đoàn biệt động 
quân mở đường máu tiến ra đường 14, tìm hướng về Gia Lai, liền bị 
lực lượng của ta chặn đánh, địch tan rã, rút chạy. Phạm Đình Hùng 
và đám tàn quân còn lại thoát chạy đến Cheo Reo (Gia Lai) cũng bị 
chủ lực quân giải phóng chặn đánh và tiêu diệt1.  

Đêm 16/3/19752, tất cả các lực lượng vũ trang và chính trị trong 
tỉnh, cùng với các mũi đột kích của chủ lực Sư đoàn 968 đột nhập 
chiếm lĩnh và làm chủ các khu vực quân sự và chính trị trọng yếu, 
tiêu diệt tất cả các ổ đề kháng cuối cùng của địch, nhanh chóng 
triển khai chiếm toàn bộ thị xã Kon Tum.  

_______________ 

1. Nghị quyết hội nghị Tỉnh uỷ Kon Tum (17/3/1975 - 20/4/1975).
2. Thông báo số 59-TB/TU ngày 17/3/2006  của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon

Tum đã thống nhất chọn ngày 16/3/1975 (thời điểm lực lượng ta tấn công, đánh 
chiếm và làm chủ thị xã) làm ngày kỷ niệm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum. 



CHƯƠNG VIII: LÃNH ĐẠO QUÂN VÀ DÂN KẾT HỢP...   497  

Thị xã Kon Tum là sào huyệt trung tâm, cái hang ổ trú ẩn cuối 
cùng của địch trong tỉnh đã bị quân và dân ta quét sạch. Cờ giải 
phóng tung bay trên khắp bầu trời thị xã. Trong niềm vui tràn ngập 
khí thế chiến thắng, nhân dân thị xã reo mừng tổ chức đón chào 
cán bộ, chiến sĩ giải phóng, những người con trung kiên dũng cảm 
thân thương của quê hương vào giải phóng thị xã, chào đón những 
đoàn cán bộ cùng với các lực lượng của tỉnh từ vùng căn cứ tiến 
vào tiếp quản thị xã. 

Để nhanh chóng ổn định mọi mặt tình hình sau giải phóng, 
Tỉnh ủy thành lập Ủy ban quân quản thị xã do đồng chí Trần 
Thanh Dân (Phó Bí thư Tỉnh ủy) làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn 
Thế Vũ (Bí thư Ban cán sự H5) làm Phó Chủ tịch để tiến hành 
công việc tiếp quản. Toàn thị xã được chia làm tám khu vực tiếp 
quản, mỗi khu vực đều có một Ban quân quản cấp cơ sở do các 
đồng chí đội trưởng đội công tác làm Trưởng ban. Các khu vực 
và các nơi quan trọng đều giao cho các đồng chí Thường vụ các 
cấp uỷ phụ trách. 

Theo kế hoạch được chuẩn bị, Ủy ban quân quản thị xã đã 
phát động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng nhau tham gia vào 
việc ổn định tình hình, thiết lập trật tự trị an, xây dựng chính 
quyền cách mạng, ổn định đời sống nhân dân. Mặt khác, kịp thời 
nhanh chóng phát hiện địch còn lẩn trốn, tổ chức các lực lượng 
tiến hành truy quét tàn quân địch còn ẩn náu, tổ chức theo dõi các 
đối tượng nguy hiểm, truy bắt kịp thời những tên đầu sỏ ngoan 
cố, truy quét bọn phản động FULRO, kêu gọi tàn quân địch giao 
nộp vũ khí và phương tiện chiến tranh. Phối hợp cùng lực lượng 
an ninh lập hồ sơ truy quét, khám phá và lùng bắt các tổ chức 
phản động còn tiềm tàng, ẩn nấp; trục xuất một số tên phản động 
đội lốt tôn giáo do CIA cài lại, trừng trị bọn chống đối phá hoại, bảo 
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đảm an ninh trật tự, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phổ 
biến chính sách, ổn định quần chúng nhân dân, đưa cuộc sống 
nhanh chóng trở lại bình thường trong thị xã. 

Để nhanh chóng ổn định tình hình toàn tỉnh sau giải phóng, từ 
ngày 17/3/1975, Tỉnh ủy tiến hành Hội nghị để xem xét toàn bộ 
tình hình và đề ra những nhiệm vụ trước mắt cho toàn Đảng bộ là 
phải: “Phát huy mạnh mẽ thắng lợi to lớn và toàn diện, đoàn kết 
nhất trí cao độ, nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao khí thế cách 
mạng tiến công và tinh thần triệt để cách mạng, động viên toàn 
Đảng bộ, quân dân, tiếp tục truy quét địch, xây dựng cả về tư 
tưởng và tổ chức, thuần khiết nội bộ quần chúng, đẩy mạnh sản 
xuất; xây dựng và phát triển thực lực cách mạng ở vùng giải 
phóng; vừa nghiên cứu vừa bắt tay ngay vào xây dựng toàn tỉnh 
một cách nhanh chóng, vững mạnh, toàn diện về chính trị, kinh tế, 
văn hoá, quân sự, trọng tâm là xây dựng và phát triển kinh tế, góp 
phần giải phóng miền Nam”1. 

Đảng bộ tỉnh tập trung mọi nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ cấp 
bách trước mắt, động viên toàn lực, phát huy chiến thắng, nhanh 
chóng truy quét tàn quân, ổn định tình hình nhanh chóng trên các 
địa bàn từ thị xã  đến vùng nông thôn; dọc biên giới; nhanh chóng 
đưa đón dân di tản trở về, tổ chức cứu đói, cứu đau, thiết lập và 
củng cố chính quyền từ cơ sở làng xã, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 
huy động cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho cuộc tổng tiến 
công và nổi dậy của cả nước giành thắng lợi hoàn toàn. 

* 
*        * 

_______________ 

1. Báo cáo “Về tình hình và nhiệm vụ trước mắt”, Hội nghị Tỉnh uỷ Kon
Tum từ ngày 17/3/1975 đến 20/4/1975. 
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Ngày 27/01/1973, Hiệp định Pari được ký kết. Với tinh thần 

đấu tranh vì chính nghĩa, ta nghiêm túc thực hiện nội dung 

Hiệp định, giữ nguyên vị trí đóng quân. Tuy nhiên quân ngụy 

luôn tìm cách nống lấn, “tràn ngập lãnh thổ” hòng tiêu diệt lực 

lượng cách mạng. Trước tình hình đó, Đảng bộ đã lãnh đạo 

quân dân trong tỉnh kiên quyết chiến đấu, đập tan các cuộc 

nống lấn, càn quét của địch, giữ vững vùng căn cứ, vùng giải 

phóng. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh 

một mặt đã lãnh đạo quân, dân phối hợp với các lực lượng bộ 

đội chủ lực từng bước tấn công giải phóng các cứ điểm Măng 

Đen, Măng Bút, Đăk Pét, đẩy địch vào tình thế cố thủ, co cụm 

tại thị xã Kon Tum. Mặt khác, tăng cường lãnh đạo xây dựng 

vùng căn cứ, vùng mới giải phóng về mọi mặt, vừa ổn định 

đời sống cho nhân dân, vừa huy động nhân lực, vật lực cho 

cuộc tổng tiến công giải phóng toàn tỉnh. Ngày 16/3/1975, các 

lực lượng của tỉnh, từ các hướng áp sát vào thị xã Kon Tum, 

tiếp quản một số vùng phụ cận, tấn công các mục tiêu quan 

trọng, giải phóng thị xã và toàn tỉnh Kon Tum, kết thúc cuộc 

kháng chiến chống đế quốc Mỹ kéo dài suốt 21 năm. Cuộc 

Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng toàn tỉnh mùa Xuân năm 

1975 thể hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Đảng bộ, 

quân và dân các dân tộc trong tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo nhạy 

bén, linh hoạt của Đảng bộ, thúc đẩy tình hình theo hướng chỉ 

đạo của cấp trên, làm chuyển biến nhanh chóng giành thắng 

lợi giòn giã toàn tỉnh; đồng thời tốt công tác nghi binh thu hút 

địch ở chiến trường thứ yếu, góp phần tạo điều kiện thuận lợi 

cho chiến trường chính Buôn Ma Thuột tấn công địch giành 

thắng lợi quyết định trong chiến dịch giải phóng Tây Nguyên. 
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Cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân tỉnh Kon Tum 

góp phần cùng với cả nước làm nên chiến thắng rực rỡ mùa 

Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 

Tổ quốc, tô đậm thêm trang sử vàng của dân tộc Việt Nam 

trong thời đại Hồ Chí Minh. 



KẾT LUẬN 

Từ khi thực dân Pháp xâm lược Kon Tum, đồng bào các dân 
tộc ở tỉnh Kon Tum đã có nhiều cuộc đấu tranh với kẻ thù, lúc 
âm ỉ, lúc bùng phát mạnh mẽ quyết liệt. Và đặc biệt, sự kiện 
Đảng ra đời đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử và sự phát triển mới 
của cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc ở Kon Tum, 
góp phần giành được những thắng lợi vẻ vang qua các thời kỳ 
cách mạng. 

Các tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời (Chi bộ trong 
binh lính địch được thành lập cuối tháng 9/1930, Chi bộ đường 
phố của thị xã Kon Tum ra đời đầu năm 1931) là những hạt giống 
đỏ gieo mầm chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Việc thành lập được các tổ chức cộng sản đầu tiên với nhiệm 
vụ xây dựng cơ sở trong quần chúng nhân dân, tạo nên những 
mầm mống tư tưởng cách mạng trong đồng bào các dân tộc, 
đánh thức được lương tri của nhiều người đã từng là chủ làng, 
chánh phó tổng, sĩ quan, binh lính Pháp, các viên chức trong bộ 
máy cai trị thực dân, các chức sắc tôn giáo, không phải ngẫu 
nhiên mà có được. Đó là kết quả của quá trình đấu tranh kiên trì, 
gian khổ, hy sinh và sáng tạo của nhiều thế hệ chống ngoại xâm. 
Trong đó, trước hết phải kể đến công lao của các đảng viên của 
các chi bộ cộng sản trong binh lính và tù chính trị cộng sản; sự 
gắn bó keo sơn trong đấu tranh giữa tù chính trị với đồng bào 
các dân tộc; giữa Chi bộ đường phố với Chi bộ binh và tù chính 
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trị... Đặc biệt, những cái chết đau đớn, oan ức qua các đợt đi xâu, 
làm đường 14 lên Đăk Pét của các chiến sĩ đã khêu gợi lòng yêu 
quê hương, chí căm thù sâu sắc bọn xâm lược tàn bạo của nhân 
dân, thúc giục họ sát cánh cùng các chiến sĩ cách mạng để tìm 
đường bảo vệ quê hương, đất nước. Sau này, vào những năm 
1939-1945, “căng an trí” Đăk Glei, Đăk Tô là những nơi giam 
cầm, tù đày những chiến sĩ cách mạng bị bắt trong và sau thời kỳ 
Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936-1939) ở miền Trung năm 
1941-1942, có lúc lên tới 150 người. Một lần nữa đồng bào các dân 
tộc ở tỉnh Kon Tum lại chứng kiến những tội ác của bọn thực dân 
Pháp và phong kiến tay sai Nam Triều, mà chí căm thù thêm 
nung nấu. Những tấm gương bất khuất trung kiên của các đảng 
viên trước sự đàn áp dã man của kẻ thù tại nhà ngục Kon Tum 
trong những năm đầu thập kỷ 30 của thế kỷ XX là một trong 
những tác động mạnh mẽ đến phong trào đấu tranh của cộng 
đồng các dân tộc tỉnh Kon Tum. Dưới sự lãnh đạo của các tổ 
chức cách mạng, nhiều cuộc đấu tranh chống đàn áp, khủng bố 
được các tổ chức cứu quốc từng bước hình thành trên khắp địa 
bàn tỉnh. 

Vào những ngày đầu tháng 8/1945, cùng với nhân dân cả 
nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum được sự lãnh đạo của 
Mặt trận Việt Minh và những người cộng sản đã chuẩn bị nổi 
dậy khởi nghĩa. Ngày 25/8/1945 ở Kon Tum, chính quyền đã về 
tay nhân dân. Nhưng cũng như nhiều tỉnh khác trong cả nước, 
đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum hưởng độc lập, tự do chưa 
được bao lâu, lại phải bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ 
chống thực dân Pháp. 

Với tinh thần, quyết tâm giữ vững tự do, độc lập, chủ quyền 
và thành quả cách mạng đã giành được, Đảng bộ và nhân dân 
tỉnh Kon Tum tiếp tục đứng lên chiến đấu. Trải qua nhiều khó 
khăn thử thách, có lúc phải bỏ quê hương, lực lượng vũ trang ta 
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kiên quyết bất hợp tác với địch, rút về trụ bám ở miền tây tỉnh 
Quảng Ngãi; giao lại cho đồng bào các dân tộc những cán bộ cơ 
sở, đảng viên còn trụ bám, giữ chặt từng suối nước, buôn làng, 
loại dần những tên điệp ngầm, từng tên tay sai nguy hiểm. Nhờ 
vậy, chưa đầy một năm sau, các đội vũ trang tuyên truyền tiến 
lên xây dựng cơ sở cách mạng ở Kon Tum. Cơ sở đảng được phát 
triển, lực lượng vũ trang tập trung hình thành, chính quyền tỉnh, 
huyện được tổ chức lại đã giúp cho công việc lãnh đạo, quản lý, 
phát triển sản xuất trong nhân dân. Tình cảm Thượng - Kinh, 
tình đoàn kết quân - dân thực sự gắn bó như cá với nước và 
không thể tách rời. Từ đại đội vũ trang đầu tiên được thành lập, 
đánh những trận tập kích lẻ tẻ, dần dần phong trào chiến tranh 
du kích càng phát triển mạnh mẽ, cùng với các đơn vị chủ lực 
tăng cường đã tiến công bằng những trận đánh, chiến dịch lớn 
mà đỉnh cao là chiến dịch bắc Tây Nguyên Đông Xuân 1953-1954, 
tỉnh Kon Tum được hoàn toàn giải phóng ngày 07/02/1954, góp 
phần vào thắng lợi to lớn, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm lược.  

Thế nhưng khi Hiệp định Giơnevơ vừa ký kết, đế quốc Mỹ đã 
mưu đồ thay chân Pháp xâm lược miền Nam nước ta. Với vị thế 
giáp hai nước Lào và Campuchia, vị trí tiền tiêu của địch ở Bắc 
Tây Nguyên, bàn đạp mở rộng chiến tranh của Mỹ ra miền Bắc, 
sang Campuchia và Lào, Kon Tum là một trong những trung tâm 
căn cứ quân sự địch của Tây Nguyên. Do vậy, cuộc đọ sức giữa ta 
và địch trên địa bàn Kon Tum càng ngày càng quyết liệt. 

Nghiêm túc thi hành Hiệp định Gionevơ, tháng 9/1954 phần 
lớn cán bộ ta tập kết ra Bắc. Thời gian không nhiều, nhưng Đảng 
bộ, chính quyền đã chuẩn bị rất chu đáo cho nhân dân kể cả vật 
chất cũng như tinh thần; cất giấu vũ khí, quân dụng; cử cán bộ ở 
lại bí mật trụ bám địa bàn để tiếp tục gây dựng cơ sở cho cuộc đấu 
tranh mới mà chúng ta biết không thể tránh khỏi. 
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Với đặc điểm riêng, cùng với vị trí chiến lược quan trọng về 
mặt quân sự, tỉnh Kon Tum vừa là nơi tiếp nhận sự chi viện nhiều 
mặt của hậu phương lớn thông qua con đường hành lang chiến 
lược từ Bắc vào Nam, từ các tỉnh ven biển miền Trung lên, vừa là 
nơi tiếp nhận sự chi viện từ các nước bạn đến, tạo thành nguồn 
sức mạnh tổng hợp to lớn, không chỉ của Kon Tum mà cho cả 
chiến trường miền Nam đứng vững và chiến thắng. 

Đảng bộ và quân, dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong suốt 21 
năm tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã trải qua 
các chặng đường đấu tranh rất khốc liệt, nhưng rất đỗi anh dũng 
kiên cường, góp phần đánh thắng các chiến lược chiến tranh của 
đế quốc Mỹ và tay sai, làm nên chiến thắng 16/3/1975 lịch sử. 
Chiến thắng ấy mở đầu cho cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa 
Xuân đại thắng, giang sơn Tổ quốc thu về một mối, Bắc - Nam 
thống nhất, sum họp một nhà. 

Sự đóng góp của tỉnh Kon Tum đã được Đảng, Chính phủ ghi 
công xứng đáng, đến nay tỉnh Kon Tum có 37 đơn vị, địa phương 
và 19 cá nhân được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; 117 bà mẹ được 
phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; cùng với nhiều 
huân chương các loại tặng thưởng cho cá nhân, tập thể. 

Thử thách, rèn luyện, trưởng thành trong phong trào cách 
mạng do Đảng lãnh đạo, đội ngũ cán bộ của tỉnh từ nhiều nguồn 
(tại chỗ, đồng bằng miền Trung lên, từ nhiều tỉnh ngoài Bắc vào) 
liên tục bổ sung cho nhau và trưởng thành qua thử thách, đóng 
góp thực sự cho phong trào cách mạng đi đến thắng lợi. Đó là 
những A Môn (Mét), A Chương, Y Một, Ty Ni (Tú), Nguyễn Tuấn 
Tài (Trần Kiên), Phan Phụ (Phan Quyết), Nguyễn Văn Tiềm, 
Huỳnh Chơn Nhơn, Trương Văn Ba, Ngô Miên (Ngô Đăng), 
Nguyễn Phụng (Phi) và nhiều đồng chí khác đã hy sinh vì độc lập 
tự do cho Tổ quốc. 
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Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã kết 
thúc 21 năm chiến đấu đầy hy sinh, gian khổ, đồng thời đã kết thúc 
45 năm cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của Đảng bộ và nhân 
dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, góp phần quan trọng vào sự nghiệp 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cùng cả 
nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội. 

Từ quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh Kon 
Tum giai đoạn 1930-1975, Đảng bộ rút ra một số bài học kinh 
nghiệm hết sức quý báu: 

Một là, Đảng bộ luôn bám dân, bám địa bàn để có phương 
pháp, sách lược phù hợp với từng vùng để tập hợp, huy động các 
tầng lớp nhân dân đóng góp vào cuộc kháng chiến. 

Kon Tum nằm trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, nơi có các 
trục đường giao thông giao lưu của ba nước Đông Dương, gắn 
chặt với các đặc trưng về địa lý, tự nhiên tạo cho tỉnh Kon Tum có 
tầm quan trọng chiến lược cả về chính trị, kinh tế và an ninh quốc 
phòng trong khu vực. Là tỉnh có vị trí địa lý, chính trị hết sức quan 
trọng, địa hình rừng núi hiểm trở, thuận lợi cho thế tấn công và 
phòng thủ đối với cả ta và địch. 

Kon Tum cũng là nơi quy tụ nhiều dân tộc anh em sinh sống 
từ lâu đời như Bana, Giarai, Xơ Đăng, Giẻ - Triêng, Brâu, Rơ Mâm, 
Hrê, Kinh... Trước và trong quá trình tiến hành hai cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tình trạng xã hội ở 
Kon Tum chia làm hai vùng rõ rệt.  

Vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa trình độ dân trí còn thấp. 
Mỗi cộng đồng làng tự quản bằng luật tục, địch không dễ dàng 
thiết lập chính quyền cơ sở. Nước mất nhưng cộng đồng làng 
không mất, núi rừng không mất. Với truyền thống bất khuất trước 
kẻ thù của những cộng đồng làng bền chặt, đây chính là nơi lý 
tưởng để cách mạng bám vào dân, bám địa bàn để xây dựng lực 
lượng kháng chiến. 
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Đối với vùng thị xã Kon Tum và trung tâm các huyện lỵ, đây 
đều là vùng địch chiếm đóng, kiểm soát ngay từ đầu. Tính chất xã 
hội có phần ảnh hưởng bởi phong kiến, thần quyền và tư tưởng tư 
sản. Nhân dân bị kìm kẹp khắc nghiệt, bị đầu độc tư tưởng. Do 
đó, công tác tuyên truyền, vận động cách mạng rất khó khăn. 

Nhờ nắm bắt rõ đặc điểm trên, Đảng bộ luôn bám sát dân, có 
phương pháp vận động tuyên truyền phù hợp trên từng vùng 
chiến lược. Đối với vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, cán bộ, 
đảng viên trụ bám, hòa mình với dân làng; cùng ăn, cùng ở, cùng 
làm với dân để tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ và tham 
gia kháng chiến. Chính vì thế, trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
lần thứ hai và trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Đảng bộ 
luôn quán triệt phương châm bám dân, bám địa bàn, cùng ăn, 
cùng ở, cùng hòa mình với dân để tuyên truyền, vận động nhân 
dân tin tưởng, ủng hộ, tham gia cách mạng. Từ những đội vũ 
trang tuyên truyền xây dựng cơ sở, những năm đầu kháng chiến 
chống thực dân Pháp hay những cán bộ được Đảng phân công bí 
mật ở lại hoạt động năm 1954, ta đã vận động nhân dân tham gia 
các đội dân quân, du kích, đóng góp lương thực, thực phẩm để 
ủng hộ kháng chiến đến ngày toàn thắng.  

Đối với vùng địch kiểm soát, các cán bộ, đảng viên được phân 
công khéo léo bắt mối liên lạc, xây dựng những cơ sở cách mạng 
ngay trong lòng địch. Từ một, hai gia đình cơ sở, dần dần hình 
thành phát triển lên. Rõ nhất là trong cuộc kháng chiến chống đế 
quốc Mỹ, Đảng bộ tiến hành công tác xây dựng cơ sở cách mạng 
trong vùng địch kiểm soát, nhất là ở thị xã Kon Tum, bắt đầu từ 
những năm 1962 cho đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu 
Thân năm 1968. Quá trình này, Tỉnh ủy có sự chỉ đạo rất quyết 
liệt, Bí thư, Phó Bí thư hoặc ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 
những người trực tiếp làm Bí thư Ban Cán sự thị xã để chỉ đạo 
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phong trào, từ đó mới có sự chuyển biến dần dần, gây dựng được 
cơ sở nội thị. Chỉ khi xây dựng được cơ sở trong vùng địch kiểm 
soát, ta mới có thể tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy ngay 
tại trung tâm đầu não của địch vào Tết Mậu Thân năm 1968.  

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, Đảng 
luôn bám dân, có được lòng dân mới xây dựng được lực lượng 
cách mạng, nhân dân ủng hộ, che chở, đứng lên làm cách mạng 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngược lại, thất bại của địch là do 
không có được lòng dân, không thể có sức mạnh từ nhân dân. 

Hai là, Đảng bộ luôn coi trọng công tác xây dựng căn cứ địa 
cách mạng toàn diện, đáp ứng yêu cầu vừa chiến đấu vừa xây 
dựng trở thành hậu phương vững chắc của cuộc kháng chiến. 

Vùng rừng núi hiểm trở, nơi đồng bào có truyền thống đấu 
tranh kiên cường, bất khuất là nơi lý tưởng để Đảng bộ có thể dựa 
vào đây để xây dựng căn cứ kháng chiến. Từ khi có Đảng lãnh 
đạo, những làng vùng sâu, vùng xa trở thành căn cứ cách mạng, 
bất hợp pháp với địch thì tính chất xã hội dần biến đổi, tính dân 
chủ ngày càng rõ. Nhân dân ngày càng gắn bó với Đảng, hăng hái 
tham gia chống địch càn, giữ vững căn cứ cách mạng. Đảng bộ 
biết tôn trọng, khôn khéo khai thác những điểm mạnh của những 
già làng, của những người theo đạo, tận dụng hết mọi khả năng 
của họ đóng góp vào công việc chung của cách mạng và riêng 
từng địa phương. Đảng bộ đã vận dụng sát hợp các hình thức, 
biện pháp, không để cho dân bị động, mất phương hướng trước 
mọi âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của địch. Đi đôi với huy động 
công sức đóng góp của dân, Đảng bộ đã từng bước chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần, không để cho người dân đói cơm, lạt 
muối, thiếu thông tin, văn hoá văn nghệ.  

Đảng bộ đã chủ động trong chỉ đạo và phát động phong trào 
sản xuất tự túc lương thực, thực phẩm, có dự trữ trong dân, đồng 
thời động viên mọi nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ 
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trang nhân dân tham gia trồng tỉa, chăn nuôi, đặc biệt quan tâm 
cây mì và các loại rau màu nhanh ăn, cho năng suất cao… Mặt 
khác, tổ chức mở các cửa khẩu Quảng Nam, Quảng Ngãi, khơi 
luồng, đưa lâm đặc sản, sản phẩm dệt truyền thống xuống đồng 
bằng, mua, đổi muối ăn, dầu thắp, vải mặc, giấy học và làm việc 
cũng như các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác. 

Trong các Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Tỉnh ủy, Nghị 
quyết chuyên đề của tỉnh, công tác xây dựng căn cứ địa cách 
mạng, xây dựng hậu phương trực tiếp của cuộc kháng chiến được 
đề cập đúng mức. Trong đó, mục tiêu nhiệm vụ quan trọng là xây 
dựng thực lực cách mạng tại chỗ, bao gồm lực lượng vũ trang, 
chính trị, binh vận, lấy yếu tố con người là quyết định; từng bước 
xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng các cấp, xây dựng khối 
đại đoàn kết toàn dân thông qua các đoàn thể quần chúng; quan 
tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo mọi 
hoạt động của phong trào cách mạng. Với tỷ lệ dân quân du kích 
chiếm khá cao trong cộng đồng dân cư, chiến tranh du kích ở Kon 
Tum đã phát huy sức mạnh trong sự nghiệp bảo vệ hậu phương, 
tiến công ra phía trước, sát cánh chiến đấu, phục vụ chiến đấu 
cùng bộ đội chủ lực hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ địa ở tỉnh Kon Tum là địa bàn rộng lớn, dân số cư trú 
tại chỗ ít, có lúc chỉ còn trên 30.000 người, nhưng vẫn bao bọc, chở 
che, giúp sức cho các lực lượng tham gia giải phóng miền Nam 
qua nhiều chiến dịch giành thắng lợi vẻ vang. Cùng với quá trình 
tiến hành cuộc kháng chiến, căn cứ cách mạng ngày càng được mở 
rộng, làm cho thế ta ngày càng vững, thế địch ngày càng yếu. Căn 
cứ của Kon Tum đã trở thành căn cứ của Khu, cả nước và là bàn 
đạp gắn liền với căn cứ cách mạng của Lào và Campuchia. 

Ba là, thực hiện đúng đắn chính sách dân tộc và tôn giáo của 
Đảng, vận dụng sát hợp với thực tiễn để từng bước mở rộng khối 
đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân. 
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Xuất phát từ thực tế Kon Tum là nơi có nhiều thành phần 
dân tộc và tôn giáo nên trong quá trình xâm lược và thiết lập chế 
độ cai trị ở Kon Tum, thực dân Pháp và Mỹ - ngụy  luôn lợi dụng 
vấn đề dân tộc và tôn giáo để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. 
Nham hiểm hơn, chúng đầu độc tư tưởng chống cộng sản, chống 
người Kinh, tự trị giả hiệu nhằm âm mưu tách Kon Tum, Tây 
Nguyên ra khỏi nước ta, xây dựng Tây nguyên thành căn cứ 
quân sự đặc biệt của chúng. 

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác dân tộc và tôn 
giáo, ngay trong quá trình vận động thành lập tổ chức Đảng và 
xuyên suốt đến nay, Đảng bộ luôn đặt nhiệm vụ công tác dân tộc 
và tôn giáo là nhiệm vụ cách mạng mang tính chiến lược. Linh 
hồn của chính sách biểu hiện tập trung trên tinh thần đoàn kết, 
bình đẳng, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc; kịp thời, 
nhạy bén phát hiện và chống trả có hiệu quả những luận điệu 
tuyên truyền, làm sống lại tàn dư kỳ thị dân tộc, tôn giáo do tàn 
dư của chế độ phong kiến để lại, do ảnh hưởng của chính sách của 
thực dân và đế quốc.  

Đảng bộ thường xuyên coi trọng thực hiện quyền bình đẳng 
thực sự giữa Kinh - Thượng, giữa các dân tộc người thiểu số với 
nhau, giữa người theo đạo và người không theo đạo. Chống mọi 
biểu hiện tư tưởng dân tộc lớn, ngăn chặn tư tưởng dân tộc hẹp 
hòi, tự ti, ỷ lại. 

Những suy nghĩ và hành động cụ thể, thiết thực trên đã 
càng thắt chặt thêm mối quan hệ “cá nước quân dân”, đoàn kết 
thống nhất, bình đẳng trên nghĩa vụ và quyền lợi có cơ sở trong 
truyền thống đoàn kết đấu tranh của các dân tộc ở tỉnh Kon 
Tum từ xa xưa.  

Bốn là, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng bộ luôn chú trọng 
công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng và tổ chức; có 
phương pháp xây dựng Đảng phù hợp với đặc điểm của một tỉnh 
có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, làm cho Đảng bộ gắn 
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bó mật thiết với nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum.  
Ý thức sâu sắc vấn đề xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính 

trị, tư tưởng tổ chức, làm hạt nhân lãnh đạo các phong trào hành 
động cách mạng là vấn đề cơ bản để biến đường lối, chủ trương, 
Nghị quyết, chính sách của Đảng thành hiện thực. Ngay từ khi 
thành lập, Đảng bộ tỉnh đã luôn luôn xem đây là một công tác 
mấu chốt, là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng. 

Ra đời, tổ chức và tổ chức lại, từng bước đi lên, từ một số 
lượng ít ỏi đảng viên đầu thập kỷ 30, giữa thập kỷ 40 thế kỷ XX 
đến kết thúc kháng chiến chống thực dân Pháp, chuyển quân tập 
kết, toàn Đảng bộ cắm lại địa bàn chưa đầy 140 đảng viên tại chỗ 
và từ các nguồn quy tụ về. Trong một thời gian khá dài, đến năm 
1957 mới tiếp tục phát triển Đảng, đồng thời phải tăng cường củng 
cố về chất... Đây là một cuộc đấu tranh từ nhận thức tư tưởng đến 
tổ chức không đơn giản của Đảng bộ trong điều kiện ta rút vào thế 
bí mật tổ chức lãnh đạo hoạt động. 

Chú ý đúng mức đến đặc thù vùng dân tộc thiểu số, trong 
công tác phát triển Đảng, Đảng bộ đã vận dụng linh hoạt các 
tiêu chuẩn đảng viên và bảo đảm đúng tính chất tiền phong 
gương mẫu, bảo đảm tính quần chúng, không đặt yêu cầu quá 
cao về trình độ, năng lực đối với người dân tộc thiểu số tại 
chỗ. Đồng thời biết nhìn thấu suốt, chọn lọc trong đội ngũ anh 
chị em có tham gia một chân trong tổ chức chính quyền tay sai, 
do bị bắt buộc, hay do dân gửi gắm niềm tin, đề cử ra làm việc 
cho đối phương, thử thách, kết nạp vào Đảng. Nhờ vậy, đội 
ngũ của Đảng ngày thêm đông, thêm mạnh, chất lượng lãnh 
đạo từng bước được nâng lên. So với một số Đảng bộ khác, khi 
phỉ FULRO hoạt động mạnh, có nơi chi bộ đã bị tan rã hoặc để 
FULRO lũng đoạn cả chi bộ, đảng viên đi theo FULRO do bị 
khống chế, cưỡng ép, lôi kéo, nhưng ở tỉnh Kon Tum sự kiện 
này không xảy ra, có chăng chỉ là rất cá biệt. 
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Trong suốt chiều dài hai cuộc kháng chiến trường kỳ, vượt 
qua nhiều cam go, thử thách, ý chí chiến đấu, sức mạnh của niềm 
tin, tinh thần đoàn kết nhất trí, nghiêm chỉnh chấp hành Nghị 
quyết, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Đảng bộ tỉnh 
Kon Tum vẫn giữ và phát huy không ngừng trong toàn Đảng bộ. 

Tuy nhiên từng lúc, từng nơi sự lãnh đạo và chỉ đạo có va vấp, 
khuyết điểm thậm chí có khuyết điểm nặng, song với tinh thần 
trách nhiệm, thực sự cầu thị với phong trào, với nhân dân, toàn 
Đảng bộ đã tự phê bình nghiêm khắc và có phương hướng khắc 
phục, sửa chữa tích cực nhất. Vì vậy, Đảng bộ đã lấy lại được lòng 
tin của nhân dân đối với Đảng. 

Về tư tưởng, vấn đề cốt lõi của công tác tư tưởng trong thời kỳ 
kháng chiến là làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức, đánh giá đúng 
địch và ta là điều rất quan trọng. Để hạn chế đến mức tối đa những 
sai lầm, khuyết điểm mà kẻ thù có thể khai thác, lợi dụng và lãnh 
đạo phong trào cách mạng phát triển đúng hướng, công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên được Đảng bộ coi trọng, 
không hề buông lơi. Các đợt học tập, sinh hoạt chính trị, bồi 
dưỡng lý luận dưới nhiều hình thức được Đảng bộ quan tâm như: 
chỉnh huấn ngắn hạn, học tập tập trung vài ba tháng, hoặc hội 
nghị tập huấn; kiểm điểm cá nhân và tổ chức; loại trừ các hiện 
tượng tự do thiếu ý thức tổ chức, biểu hiện tư tưởng hữu khuynh, 
bảo thủ, rụt rè, giảm sút ý chí chiến đấu; động viên, biểu dương 
tinh thần ý chí chiến đấu ngoan cường, liên tục tấn công địch; dám 
xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đất nước; không lo toan 
vun vén cá nhân, luôn luôn đặt lợi ích cách mạng lên trên hết. 
Trong bất kỳ tình huống nào, lúc thuận lợi cũng như lúc gặp khó 
khăn, phong trào tạm lắng hay phong trào phát triển, trận địa tư 
tưởng của Đảng bộ vẫn được giữ vững. 

Về tổ chức, Đảng bộ luôn chú trọng công tác chi bộ, phát triển 
Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Cả phía trước và phía sau, 
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vai trò chi bộ luôn được tăng cường, củng cố trên cả ba mặt, làm 
tròn vai trò hạt nhân lãnh đạo đấu tranh, xây dựng, giác ngộ quần 
chúng đoàn kết chống địch có kết quả; giữ vững niềm tin cho các 
tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong vùng địch còn tạm thời kiểm 
soát. Dù chiến tranh ác liệt đến đâu, Đảng bộ vẫn luôn phát huy 
dân chủ nội bộ, tổ chức đều đặn các đợt sinh hoạt cấp uỷ, tổ chức 
đúng thời hạn năm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, tập trung trí tuệ lãnh 
đạo cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. 

Trong công tác cán bộ, điều Đảng bộ quan tâm hàng đầu là 
chăm lo bồi dưỡng, đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ tại chỗ, 
nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số để có thể gánh vác được 
nhiệm vụ của cách mạng. Xây dựng lòng tự tin vào bản thân, tin 
ở dân tộc mình trong niềm tin yêu Đảng quang vinh, Bác Hồ 
kính yêu và tin tưởng vào sự lãnh đạo tập thể của Đảng bộ tỉnh. 
Sát cánh với đội ngũ cán bộ, đảng viên địa phương, đội ngũ cán 
bộ người Kinh không kể Bắc, Nam, Trung đã từng chiến đấu, hy 
sinh vì độc lập tự do của đất nước, vì lý tưởng mà Đảng và Bác 
Hồ đã chọn; họ gắn bó máu thịt với quê hương này và thực sự là 
những tấm gương sáng, làm rạng rỡ thêm những truyền thống 
của Đảng bộ tỉnh Kon Tum. Trên cơ sở đó, xây dựng được mối 
quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng bộ với nhân dân các dân tộc 
trong tỉnh. 

Cùng với toàn miền Nam và cả nước Việt Nam, hai cuộc 
kháng chiến của nhân dân các dân tộc ở tỉnh Kon Tum đã kết thúc 
thắng lợi vẻ vang và đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi nhất 
trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. 

* 
*          * 

Giai đoạn lịch sử từ 1930-1975 là giai đoạn đầy thử thách đối 
với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum. Bốn mươi 
lăm năm ấy, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã 
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phát huy cao độ truyền thống bất khuất, kiên cường, phấn đấu hy 
sinh để giành chính quyền cách mạng và đấu tranh giành độc lập 
cho dân tộc, thống nhất cho đất nước. 

Những chiến công hiển hách cũng như những bài học kinh 
nghiệm quý của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc của Kon Tum 
trong 45 năm qua đã trở thành hành trang vô giá cho Đảng bộ và 
nhân dân tỉnh nhà bước tiếp trên con đường xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Với thế mạnh nhiều mặt của địa bàn chiến lược, nơi có 
điểm tựa của ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, Đảng 
bộ và nhân dân các dân tộc Kon Tum chắc chắn sẽ giữ vững và 
phát huy truyền thống quý báu mà các thế hệ cha ông đã tạo dựng 
để xây dựng quê hương trở thành một tỉnh giàu về kinh tế, mạnh 
về quốc phòng và đa dạng về văn hóa, cùng nhân dân cả nước 
biến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, 
văn minh thành hiện thực. 
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PHỤ LỤC 1 
CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG CỘNG SẢN ĐƯỢC THÀNH LẬP 

Ở TỈNH KON TUM (1930-1975) 

I. Giai đoạn từ năm 1930 đến 1945 

1- Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên (Chi bộ binh) ở tỉnh Kon Tum 
được thành lập cuối tháng 9-1930, gồm các đồng chí: 

- Ngô Đức Đệ (tù chính trị): Bí thư chi bộ. 
- Huỳnh Đăng Thơ (đội Phụng - lính khố xanh): đảng viên. 
- Huỳnh Liễu (cai Liễu - lính khố xanh): đảng viên. 
- Nguyễn Cừ (cai Cừ - lính khố xanh); đảng viên. 
+ Tháng 11-1930, đồng chí Huỳnh Đăng Thơ làm Bí thư chi bộ 

thay đồng chí Ngô Đức Đệ. 
+ Đến tháng 3-1931, số lượng đảng viên trong chi bộ (cả được 

kết nạp thêm) tổng cộng 18 người. 
2- Chi bộ Đảng Cộng sản được thành lập ở thị xã Kon Tum đầu năm 

1931 (còn gọi là Chi bộ đường phố), gồm các đồng chí: 
- Lê Hữu Thiềm: Bí thư chi bộ. 
- Dương Văn Lan: đảng viên. 
- Nguyễn Thị Hợi: đảng viên. 
+ Sau đó kết nạp thêm đồng chí Sáu (còn gọi là Samu) và đồng 

chí Hà Thế Hạnh (Hà Phú Hương). 
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II. Giai đoạn từ năm 1945 đến 1954 

1- Chi bộ Đảng Cộng sản ở tỉnh Kon Tum thành lập cuối năm 1945, 
gồm các đồng chí: 

- Võ Thị Hồng Sâm (Nguyễn Thị Hồng Sâm): Bí thư chi bộ. 
- Lê Văn Đức: đảng viên. 
- Lương Thị Thanh Khê: đảng viên. 
- Lê Tự Thắng: đảng viên. 
- Lê Văn Thiêng: đảng viên. 
- Nguyễn Xuân: đảng viên. 
Sau đó kết nạp thêm các đồng chí: 
- Trần Quốc Bảo: đảng viên. 
- Nguyễn Tùng: đảng viên. 
- Nguyễn Năng Tân: đảng viên. 
- Nguyễn Thanh Nghi: đảng viên. 
- Phạm Thục: đảng viên. 
- Đồng chí Quốc: đảng viên. 
2- Tách số đảng viên trong lực lượng vũ trang thành lập một chi bộ, 

gồm các đồng chí: 
- Lê Tự Thắng: Bí thư chi bộ. 
- Lê Văn Đức: đảng viên. 
- Nguyễn Năng Tân: đảng viên. 
- Nguyễn Tùng: đảng viên. 
- Nguyễn Thanh Nghi: đảng viên. 
3- Tỉnh ủy lâm thời Kon Tum được thành lập đầu tháng 02/1946. 

Ban Chấp hành lâm thời gồm các đồng chí: 
- Đồng chí Trần Lung (Xứ ủy viên): Bí thư Tỉnh ủy, phụ trách 

công tác chính quyền. 
- Đồng chí Lê Văn Đức: Tỉnh ủy viên (chính ủy quân sự), phụ 

trách công tác quân sự. 
- Đồng chí Lê Tự Thắng: Tỉnh ủy viên (chính trị viên quân 

đội), phụ trách công tác chính trị. 
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- Đồng chí Võ Thị Hồng Sâm: Tỉnh ủy viên, phụ trách thường 

trực Tỉnh ủy. 
+ Đến tháng 3/1946, đồng chí Võ Thúc Đồng được cử làm Bí 

thư Tỉnh ủy thay đồng chí Trần Lung (được điều động về công 
tác ở Xứ ủy), đồng chí Nguyễn Trọng Ba được chỉ định bổ sung 
Tỉnh ủy - phụ trách công tác chính quyền. Tỉnh ủy lâm thời lúc 
này gồm có: 

- Đồng chí Võ Thúc Đồng: Bí thư Tỉnh ủy, phụ trách chung. 
- Đồng chí Nguyễn Trọng Ba: Tỉnh ủy viên, phụ trách chính 

quyền. 
- Đồng chí Võ Thị Hồng Sâm: Tỉnh ủy viên, phụ trách thường 

trực Đảng ủy. 
- Đồng chí Lê Văn Đức: Tỉnh ủy viên, phụ trách quân sự. 
- Đồng chí Lê Tự Thắng: Tỉnh ủy viên, phụ trách chính trị 

trong quân đội. 
4- Ban cán sự Đảng tỉnh Kon Tum do Liên khu ủy V chỉ định tháng 

3/1948, gồm các đồng chí: 
- Nguyễn Trọng Ba: Bí thư Ban cán sự. 
- Nguyễn Hữu Tiến: Phó Bí thư. 
- Nguyễn Văn Nhung (Vân Sơn): Ủy viên. 
+ Về sau Liên khu ủy V bổ sung đồng chí: Võ Trung Thành (Năm 

Vinh) làm Phó Bí thư Ban cán sự thay đồng chí Nguyễn Hữu Tiến 
(đã mất) và đồng chí Lâm Hữu Bá làm ủy viên Ban cán sự. 

5- Ban cán sự Đảng tỉnh Gia - Kon do Liên khu ủy V chỉ định khi 
hợp nhất hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai tháng 3/1950, gồm các đồng chí: 

- Nguyễn Xuân Nhĩ: Ủy viên Liên khu ủy V, Bí thư Ban cán sự. 
- Nguyễn Trọng Ba: Phó Bí thư (cuối năm 1950 về Liên khu ủy V). 
- Nguyễn Thành Nghi: Phó Bí thư (đầu năm 1951 về Liên khu 

ủy V). 
- Tống Đình Phương: Ủy viên Thường vụ (Sau Liên khu ủy V 

rút đi công tác khác). 
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- Trần Văn Quế: Ủy viên Thường vụ (Sau Liên khu ủy V rút đi 
công tác khác). 

- Dương Thành Đạt: Ủy viên Thường vụ. 
- Võ Trung Thành (Năm Vinh): Ủy viên. 
- Nguyễn Duy Đề: Ủy viên. 
- Trương Cao Dũng: Ủy viên. 
- KSor Ní: Ủy viên. 
- Lâm Hữu Bá: Ủy viên. 
- Lê Văn Đức: Ủy viên (Năm 1951 về Liên khu ủy V). 
 + Tháng 01/1951, đồng chí Trịnh Huy Quang, Liên khu ủy 

viên thay đồng chí Nguyễn Xuân Nhĩ làm Bí thư Ban cán sự tỉnh 
Gia - Kon, kiêm Chính ủy Trung đoàn 120. 

+ Tháng 8/1951, đồng chí Trương Quang Tuân (Vũ) thay đồng 
chí Trịnh Huy Quang làm Bí thư Ban cán sự, kiêm Chính ủy Trung 
đoàn 120. 

6- Ban cán sự Mặt trận Miền Tây (Mặt trận 30) do Liên khu ủy V 
chỉ định tháng 10 năm 1951, gồm các đồng chí: 

- Trương Quang Tuân: Ủy viên Liên khu ủy V, Bí thư Ban cán 
sự, kiêm Chính ủy Tư lệnh trưởng các khu phía bắc tỉnh Kon Tum. 

- Nguyễn Liên (Mười Nguyên): Ủy viên. 
- Dương Thành Đạt (Toàn): Ủy viên. 
- Phan Phụ (Quyết): Ủy viên. 
- Nguyễn Thuận (Văn): Ủy viên. 
+ Về sau bổ sung đồng chí Nguyễn Biền (Lâm Sơn). 

III. Giai đoạn từ năm 1954 đến 1975: 

1- Ban cán sự Đảng tỉnh Kon Tum do Thường vụ Liên khu ủy V chỉ 
định tháng 8/1954, gồm các đồng chí: 

- Truong Quang Tuân: Bí thư Ban cán sự Đảng tỉnh. 
- Nguyễn Liên (Mười Nguyên). 
 - Nguyễn Tuấn Tài (Trần Kiên).   
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- Phan Phụ (Quyết). 
- Nguyễn Tiến Cang (Hùng). 
Sau đó bổ sung thêm các đồng chí: 
- Nguyễn Huề (Nguyễn Chiến). 
- Nguyễn Văn Tiềm (Bùi Anh). 
- Phạm Trọng (Nhớ). 
+ Lúc đầu đồng chí Trương Quang Tuân làm Bí thư, sau về 

Liên tỉnh 4, đồng chí Nguyễn Liên (Mười Nguyên) làm Bí thư. 
Đến tháng 4/1955, đồng chí Nguyễn Liên về Liên tỉnh 4, đồng chí 
Nguyễn Tuấn Tài (Trần Kiên) làm Bí thư. 

+ Năm 1958, đồng chí Nguyễn Tiến Cang ra miền Bắc chữa 
bệnh và sau đó ở lại miền Bắc công tác. 

2- Tỉnh ủy Kon Tum do Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ I 
(tháng 3/1960) bầu: 

* Tỉnh ủy viên chính thức: 
1- Nguyễn Tuấn Tài (Trần Kiên). 
2- Phan Phụ (Quyết). 
3- Nguyễn Huề (Nguyễn Chiến). 
4- Nguyễn Văn Tiềm (Bùi Anh). 
5- Huỳnh Văn Cần (Mẫn). 
6- Lê Tiễn (Bằng). 
7- Nguyễn Viên. 
8- Lê Hai (Tin). 
9- A Chương (Hoa). 
* Tỉnh ủy viên dự khuyết: 
1- Trần Quang Hải (Ba Neo). 
2- Nguyễn Bá Trình (Thắng). 
3- Nguyễn Phùng (Tập). 
4- Đinh Văn Mai (Loan). 
* Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 
1- Nguyễn Tuấn Tài (Trần Kiên): Bí thư. 
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2- Phan Phụ (Quyết): Phó Bí thư. 
3- Nguyễn Huề (Nguyễn Chiến): Ủy viên Thường vụ. 
4- Nguyễn Văn Tiềm (Bùi Anh): Ủy viên Thường vụ. 
- Cuối năm 1960, đồng chí Nguyễn Viên về Khu. 
- Đầu năm 1961, đồng chí Phạm Trọng (Nhớ) từ miền Bắc vào 

được bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
- Cuối năm 1961, đồng chí Trần Kiên về Khu, đồng chí Phan 

Phụ làm Bí thư Tỉnh ủy. 
- Năm 1961, bổ sung: 
+ Đồng chí Trần Hóa (Trần Thanh Dân): Tỉnh ủy viên. 
+ Đồng chí Trương Đình Công (Mạnh): Tỉnh ủy viên. 
- Năm 1963, bổ sung: 
+ Đồng chí Phan Vững (Rex): Tỉnh ủy viên. 
- Năm 1964, đồng chí Nguyễn Chiến đi chữa bệnh ở miền Bắc. 
- Năm 1965, đồng chí Phan Phụ về Khu. 
3- Tỉnh ủy Kon Tum do Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ II 

(tháng 10/1965) bầu: 
* Tỉnh ủy viên gồm có: 
1- Nguyễn Văn Tiềm (Bùi Anh). 
2- Nguyễn Phùng (Tập). 
3- Lê Tiễn (Bằng). 
4- Lê Hai (Tin). 
5- A Chương (Hoa). 
6- Trần Quang Hải (Ba Neo). 
7- Trần Liêu (Peo). 
8- Nguyễn Trọng Đàm (Lý). 
9- Nguyễn Như Cân (Huấn). 
10- Lê Nho Trì (Đào). 
11- Đinh Văn Mai (Loan). 
12- Phan Vững (Rex). 
13- Ksor Krơn (Nguyễn Văn Sỹ). 
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14- Lê Tấn Nhất (Thuận). 
15- Đỗ Thanh Tuyền (Neo). 
16- Trương Đình Công (Mạnh). 
17- Trần Hóa (Trần Thanh Dân). 
* Ban Thường vụ: 
1- Nguyễn Văn Tiềm (Bùi Anh): Bí thư Tỉnh ủy. 
2- Nguyễn Phùng (Tập): Phó Bí thư. 
3- Lê Tiễn (Bằng): Phó Bí thư. 
4- Lê Hai (Tin): Ủy viên Thường vụ. 
5- Phan Vững (Rex): Ủy viên Thường vụ. 
+ Hội nghị Tỉnh ủy ngày 19/10/1967 bầu bổ sung: 
1- Trần Thanh Dân, Ủy viên Thường vụ. 
2- Y Một, bổ sung vào Ban Chấp hành và bầu Ủy viên Ban 

Thường vụ. 
Theo đó, Khu ủy V chuẩn y danh sách Ban Chấp hành và danh 

sách Ban Thường vụ như trên, đồng thời chỉ định 2 đồng chí công 
tác tại Trung đoàn 24 tham gia Ban Thường vụ, gồm:  

1- Lưu Quý Ngữ (Trung đoàn 24, do Liên khu ủy chỉ định). 
2- Phùng Bá Thường (Trung đoàn 24, do Liên khu ủy chỉ định).  
+ Đầu năm 1968, đồng chí Nguyễn Văn Tiềm về Khu, đồng chí 

Phan Phụ (Quyết) làm Bí thư. 
4- Tỉnh ủy Kon Tum do Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ III (từ 

ngày 08 đến ngày 15/11/1968) bầu: 
* Tỉnh ủy viên chính thức: 
1- Phan Phụ (Quyết). 
2- Nguyễn Phùng (Tập). 
3- Lê Tiễn (Bằng). 
4- Đỗ Thanh Tuyền (Neo). 
5- Lê Tấn Nhất (Thuận). 
6- Y Một. 
7- Ksor Krơn (Nguyễn Văn Sỹ). 
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8- Phan Vững (Rex). 
9- Ty Ny (Tú). 
10- Trần Liêu (Peo). 
11- Đinh Văn Mai (Loan). 
12- Y Nơi (Jít). 
13- Trần Mốc. 
14- Nguyễn Bá Hội (Tụ). 
15- A Chương (Hoa). 
16- A Hai. 
17- Bạch Bá Năng. 
18- Trần Quang Hải (Ba Neo). 
19- Trần Văn Đỉnh. 
* Tỉnh ủy viên dự khuyết: 
1- Nguyễn Phụng (Phi). 
2- Lê Văn Vinh (Nhất). 
3- Y Tám. 
4- Hoàng Văn Chiêm (Điểu). 
 * Ban Thường vụ: 
1- Phan Phụ (Quyết): Bí thư Tỉnh ủy. 
2- Nguyễn Phùng (Tập): Phó Bí thư. 
3- Phan Vững (Rex): Phó Bí thư. 
4- Lê Tiễn (Bằng): Ủy viên Thường vụ. 
5- Lê Tấn Nhất (Thuận): Ủy viên Thường vụ. 
6- Đỗ Thanh Tuyền (Neo): Ủy viên Thường vụ. 
7- Y Một: Ủy viên Thường vụ. 
+ Năm 1969 đồng chí Y Một ra miền Bắc chữa bệnh, học tập; 

đồng chí Ksor Krơn (Nguyễn Văn Sỹ) được bổ sung làm Ủy viên 
Thường vụ Tỉnh ủy. 

+ Năm 1970, đồng chí Đỗ Thanh Tuyền về Khu. 
+ Năm 1971, đồng chí Nguyễn Phùng (Tập) về Khu; đồng chí 

Phạm Trọng (Nhớ) được bổ sung làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. 
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5- Tỉnh ủy Kon Tum do Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ IV (từ 

ngày 26/10 đến ngày 01/11/1971) bầu: 
* Tỉnh ủy viên chính thức: 
1- Phan Phụ (Quyết). 
2- Phan Vững (Rex). 
3- Lê Tấn Nhất (Thuận). 
4- Ksor Krơn (Nguyễn Văn Sỹ). 
5- Y Nơi (Jít). 
6- Lê Tiễn (Bằng). 
7- Phạm Trọng (Nhớ). 
8- A Chương (Hoa). 
9- Huỳnh Lâm Xưởng (Ba Nen). 
10- Ty Ny (Tú). 
11- A Hai. 
12- Nguyễn Hữu Hành. 
13- Trần Liêu (Peo). 
14- Lê Văn Vinh (Nhất). 
15- Đình Văn Mai (Loan). 
16- Nguyễn Bá Hội (Tụ). 
17- Trần Văn Đỉnh. 
18- A Num (Ba Thôn). 
19- Nguyễn Phong (Vũ). 
20- Đặng Hoàng. 
21- A Xang. 
22- Nguyễn Duân (Hoà). 
23- Hoàng Văn Chiêm (Điểu). 
* Tỉnh ủy viên dự khuyết: 
1- Nguyễn Như Thức. 
2- Nguyễn Mẫn (Nguyễn Tấn Đức). 
3- Trần Văn Mão. 
4- Phạm Quyết Thắng (Tu). 
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5- Nguyễn Đình Thuận (Nguyễn Hồng Quang). 
* Ban Thường vụ: 
1- Phan Phụ (Quyết): Bí thư Tỉnh ủy. 
2- Phạm Trọng (Nhớ): Phó Bí thư. 
3- Phan Vững (Rex): Phó Bí thư. 
4- Lê Tấn Nhất (Thuận): Ủy viên Thường vụ. 
5- Ksor Krơn (Nguyễn Văn Sỹ): Ủy viên Thường vụ. 
6- Lê Tiễn (Bằng): Ủy viên Thường vụ 
7- Trần Liêu (Peo): Ủy viên Thường vụ. 
+ Đầu năm 1973, đồng chí Phạm Trọng về Khu, đồng chí Trần 

Thanh Dân được bổ sung vào Tỉnh ủy viên. 
6- Tỉnh ủy Kon Tum do Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ V 

(tháng 10/1973) bầu1: 

* Tỉnh ủy viên chính thức: 
1- Phan Phụ (Quyết). 
2- Trần Hóa (Trần Thanh Dân). 
3- Ksor Krơn (Nguyễn Văn Sỹ). 
4- Lê Tấn Nhất (Thuận). 
5- Trần Liêu (Peo). 
6- Ty Ny (Tỳ). 
7- Đinh Văn Mai (Loan). 
8- Trần Đình Chi (Bok). 
9- A Bốn. 
10- Y Nơi (Jít). 

_______________ 

1. Theo tài liệu sưu tầm, tổng hợp của Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng bộ 
tỉnh Gia Lai - Kon Tum có ghi đồng chí Hồ Long (Dĩ) là Tỉnh ủy viên dự 
khuyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ V (tháng 
10/1973). Mặt khác, theo lý lịch tự khai của đồng chí Hồ Long do Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy Kon Tum cung cấp thì đồng chí Hồ Long khai là Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum (khóa V).  
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11- A Xang. 
12- Nguyễn Mẫn (Nguyễn Tấn Đức). 
13- Nguyễn Hữu Hành. 
14- A He. 
15- A Chương (Hoa). 
16- Huỳnh Lâm Xưởng (Ba Nen). 
17- Lê Văn Vinh (Nhất). 
18- Hồ Long (Dĩ). 
19- Nguyễn Đình Thuận (Nguyễn Hồng Quang). 
20- Phạm Quyết Thắng (Tu). 
21- A Num (Ba Thôn). 
22- Nguyễn Phong (Vũ). 
23- Trịnh Xuân. 
24- Kơ Lai.  
25- A Nâng. 
26- Vi Hồng Thanh. 
* Tỉnh ủy viên dự khuyết:  
1- Lưu Xem. 
2- (chưa xác định được). 
* Ban Thường vụ: 
1- Phan Phụ (Quyết): Bí thư Tỉnh ủy. 
2- Trần Hóa (Trần Thanh Dân): Phó Bí thư.  
3- Ksor Krơn (Nguyễn Văn Sỹ): Phó Bí thư. 
4- Lê Tấn Nhất (Thuận): Ủy viên Thường vụ. 
5- Trần Liêu (Peo): Ủy viên Thường vụ. 



PHỤ LỤC   525     

PHỤ LỤC 2 
CÁ NHÂN, TẬP THỂ, ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRONG 

TỈNH KON TUM ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG DANH HIỆU 
 ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN 

 

A. Cá nhân 

1. Thanh Minh Tám: dân tộc Hrê, xã Hiếu, huyện Kon Plông, 
tỉnh Kon Tum, Tiểu đội phó, Đại đội đặc công khu 9 Gia Lai. 

Tuyên dương: 17/9/1967. 
2. A Xâu: dân tộc Giẻ - Triêng, xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum, Tiểu đoàn đặc công 406 Kon Tum. 
Tuyên dương: 20/12/1968. 
3. Y Buông: dân tộc Xơ Đăng, xã Đăk Na, huyện Đăk Tô (nay 

thuộc huyện Tu Mơ Rông), tỉnh Kon Tum, Thượng sĩ nuôi quân 
Tiểu đoàn 304. 

Tuyên dương: 20/12/1973. 
4. Liệt sĩ Ngô Tiến Dũng: xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi; Trung úy, Đại đội trưởng Đại đội trinh sát vũ trang 
Ban an tỉnh Kon Tum. 

Tuyên dương: 06/6/1976. 
5. Liệt sĩ A Dừa: dân tộc Giẻ - Triêng, xã Đăk Nông, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Tiểu đoàn bộ binh 304. 
Tuyên dương: 20/10/1976. 
6. Liệt sĩ U Re: dân tộc Xơ Đăng, xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, 

tỉnh Kon Tum, Tiểu đội trưởng du kích xã Đăk Kôi. 
Tuyên dương: 06/11/1978. 
7. Liệt sĩ Đinh Gió: dân tộc Hrê, làng Đăk Xlò, xã Ngọc Tem, 

huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 
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Tuyên dương: 20/12/1994. 
8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi, Thượng úy, Phó Ban An ninh thị xã Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum. 

Tuyên dương: 03/8/1995. 
9. Trần Dũng (tức Bảy Cao): xã Đức Tranh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi. 
Tuyên dương: 30/8/1995. 
10. A Tranh (A Niếc): xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
Tuyên dương: 30/8/1995. 
11. Liệt sĩ Trần Văn Hai: xã Hoà Hải, huyện Hoà Vang, tỉnh 

Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành 
Sơn, thành phố Đà Nẵng).  

Tuyên dương: 23/7/1997. 
12. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Việt: xã Thành Công, thị xã Hồng Gai, 

tỉnh Quảng Ninh. Đại đội đặc công 207, Tiểu đoàn đặc công 406, 
Tỉnh đội Kon Tum. 

Tuyên dương: 23/7/1997. 
13. Liệt sĩ A Khanh: dân tộc Giẻ - Triêng, xã Đăk Nhoong, 

huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum; Tiểu đoàn bộ binh 304, Tỉnh đội 
Kon Tum. 

Tuyên dương: 31/7/1998. 
14. Liệt sĩ A Viu (A Ninh): dân tộc Xơ Đăng, xã Đăk Ring, 

huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Thị đội phó Lực lượng vũ trang 
thị xã Kon Tum. 

Tuyên dương: 22/8/1998. 
15. Liệt sĩ Ngô Miên: dân tộc Kinh, xã Quế Xuân, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam. 
Tuyên dương: 08/11/2000. 
16. Liệt sĩ Phan Văn Viêm: dân tộc Kinh, xã Thuỵ Ninh, huyện 

Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình, Trưởng Ban an ninh thị xã Kon Tum. 
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Tuyên dương: 09/11/2004. 
17. A Mét: dân tộc Giẻ - Triêng, xã Xốp, huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum. 
Tuyên dương: 27/4/2012. 
18. Nguyễn Phô (Nguyễn Thành Phương): dân tộc Kinh, 

phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 
Tuyên dương: 06/12/2012. 
19. Thái Phước Hiệp: dân tộc Kinh, xã Điện Phước, huyện 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
Tuyên dương: 25/4/2015. 

B. Tập thể, đơn vị và địa phương 

I- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân  
1. Lực lượng vũ trang xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
Tuyên dương: 20/9/1971. 
2. Lực lượng vũ trang xã Đăk Oong (nay là Đăk Long), huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 
Tuyên dương: 06/11/1975. 
3. Lực lượng vũ trang huyện H16 (nay là huyện Kon Rẫy), tỉnh 

Kon Tum. 
Tuyên dương: 20/10/1976. 
4. Tiểu đoàn bộ binh 304 thuộc Tỉnh đội Kon Tum. 
Tuyên dương: 20/10/1976. 
5. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum. 
Tuyên dương: 06/11/1978. 
6. Lực lượng vũ trang và Dân quân du kích xã Đăk Rơ Manh 

(nay là xã Ngọc Tem), huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 
Tuyên dương: 06/11/1978. 
7. Ban An ninh huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 
8. Ban An ninh xã Ngọc Lây, huyện Đăk Tô (nay thuộc huyện 

Tu Mơ Rông), tỉnh Kon Tum. 
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9. Ban An ninh xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 
10. Đại đội 187 huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (trong chiến 

tranh biên giới Tây Nam). 
11. Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Mô Rai, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum (trong chiến tranh biên giới Tây Nam). 
12. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kon Tum. 
Tuyên dương: 20/12/1994. 
13. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hiếu, huyện 

Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 
Tuyên dương: 20/12/1994. 
14. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đăk Kôi, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. 
Tuyên dương: 20/12/1994. 
15. Lực lượng An ninh vũ trang, Ban An ninh tỉnh Kon Tum. 
Tuyên dương: 03/8/1995. 
16. Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Dục Nông (nay là xã 

Đăk Dục và Đăk Nông), huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 
Tuyên dương: 29/01/1996. 
17. Cán bộ, chiến sĩ Trại giam H30 Công an tỉnh Kon Tum. 
Tuyên dương: 22/7/1998. 
18. Đội trinh sát vũ trang A25 Ban An ninh thị xã Kon Tum. 
Tuyên dương: 22/8/1998. 
19. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Kon Tum. 
Tuyên dương: 22/8/1998. 
20. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đăk Sao, 

huyện Đăk Tô (nay thuộc huyện Tu Mơ Rông). 
Tuyên dương: 22/8/1998. 
21. Lực lượng giao bưu thông tin liên lạc tỉnh Kon Tum. 
Tuyên dương: 28/4/2000. 
22. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum. 
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Tuyên dương: 01/02/2002. 
23. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum. 
Tuyên dương: 24/6/2005. 
24. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Sa Thầy. 
Tuyên dương: 24/6/2005. 
25. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đăk Ring, 

huyện Kon Plông. 
Tuyên dương: 24/6/2005. 
26. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đăk Nên, 

huyện Kon Plông. 
Tuyên dương: 24/6/2005. 
27. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ia Ly, huyện 

Sa Thầy. 
Tuyên dương: 24/6/2005. 
28. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Rờ Kơi, 

huyện Sa Thầy. 
Tuyên dương: 24/6/2005. 
29. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tu Mơ 

Rông, huyện Tu Mơ Rông. 
Tuyên dương: 24/6/2005. 
30. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tê Xăng, 

huyện Tu Mơ Rông. 
Tuyên dương: 24/6/2005. 
31. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đăk Tờ Kan, 

huyện Tu Mơ Rông. 
Tuyên dương: 24/6/2005. 
32. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Măng Ri, 

huyện Tu Mơ Rông. 
Tuyên dương: 24/6/2005. 
 33. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ngọc Lây, 

huyện Tu Mơ Rông. 
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Tuyên dương: 24/6/2005. 
34. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đăk Na, 

huyện Tu Mơ Rông. 
Tuyên dương: 24/6/2005. 
35. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Xốp, huyện 

Đăk Glei. 
Tuyên dương: 28/5/2010 
36. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Văn Xuôi, 

huyện Tu Mơ Rông. 
Tuyên dương: 28/5/2010 
37. Tiểu đoàn Đặc công 406. 
Tuyên dương: 16/12/2014 
II- Anh hùng lao động: 
1. Trường Thanh niên dân tộc vừa học vừa làm huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum. 
2. Hợp tác xã Nông nghiệp xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum. 
3. Huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (Anh hùng Lao động thời kỳ 

đổi mới). 
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PHỤ LỤC 3 
DANH SÁCH CÁC BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG 

 Ở TỈNH KON TUM 

1. Y Blong: sinh năm 1916, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: làng Pa Tu, xã Ngọc Yêu, huyện Đăk Tô (nay thuộc 

huyện Tu Mơ Rông), tỉnh Kon Tum. 
2. Y Krô: sinh năm 1920, dân tộc Xơ Đăng. 
 Quê quán: làng Kon Rế, xã Đăk Ui (nay thuộc xã Ngọc Wang), 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
3. Y Đành: sinh năm 1921, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: xã Ngọc Yêu, huyện Đăk Tô (nay thuộc huyện Tu 

Mơ Rông), tỉnh Kon Tum. 
4. Y Bom (tức Ban): sinh năm 1926, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: làng Măng Cành, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum. 
5. Y Chal (Chear): sinh năm 1906, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: làng Long Năng Lớn, xã Đăk Sao, huyện Đăk Tô 

(nay thuộc huyện Tu Mơ Rông), tỉnh Kon Tum. 
6. Y Riang (Tiên): sinh năm 1909, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: làng Đăk Van 2, xã Ngọc Yêu, huyện Đăk Tô (nay 

thuộc xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông), tỉnh Kon Tum. 
7. Y Lai: sinh năm 1918, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: làng Đăk Riếp, xã Đăk Na, huyện Đăk Tô (nay 

thuộc huyện Tu Mơ Rông), tỉnh Kon Tum. 
8. Y Viêm: sinh năm 1906, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: làng Long Năng Nhỏ, xã Đăk Sao, huyện Đăk Tô 

(nay thuộc huyện Tu Mơ Rông), tỉnh Kon Tum. 
9. Y Thôn: sinh năm 1915, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: xã Măng Bút, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 
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10. Y Dim: sinh năm 1920, dân tộc Giarai. 
Quê quán: xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 
11. Y Brông: sinh năm 1927, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: làng Tam Năng, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum. 
12. Y Xu (Xui): sinh năm 1925, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: Đăk Nhỏ xã Đăk Xú, huyện Sa Thầy (nay thuộc thị 

trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi), tỉnh Kon Tum. 
13. Y Tú: sinh năm 1907, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: làng Đăk Wang, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum. 
14. Y Blộ: sinh năm 1917, dân tộc Triêng. 
Quê quán: làng Nông Nhầy, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum. 
15. Y Điều: sinh năm 1917, dân tộc Triêng. 
Quê quán: làng Đăk Giàng, xã Măng Khênh, H40 (nay là làng 

Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi), tỉnh Kon Tum. 
16. Y Điển: sinh năm 1907, dân tộc Triêng. 
Quê quán: làng Nông Nhầy, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum. 
17. Y Ngal: sinh năm 1912, dân tộc Giẻ - Triêng. 
Quê quán: làng Tà Pók, xã Đăk Peng, H40 (nay là làng Tà Pók, 

xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi), tỉnh Kon Tum. 
18. Nguyễn Thị Nghê: sinh năm 1932, dân tộc Kinh. 
Quê quán: Thôn An Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi. 
19. Y Đả (Đạt): sinh năm 1923, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: làng Đăk Riếp, xã Đăk Na, huyện Đăk Tô (nay 

thuộc huyện Tu Mơ Rông), tỉnh Kon Tum. 
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20. Y Nối: dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: làng Đăk Phía, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum. 
21. Y Vao: dân tộc Giarai. 
Quê quán: xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 
22. Y HMỗi: sinh năm 1927, dân tộc Bana. 
Quê quán: xã Yaly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 
23. Y Byơl (BĐal): sinh năm 1921, dân tộc Giarai. 
Quê quán: làng Rẽ, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 
24. Y Bình: sinh năm 1925, dân tộc Giarai. 
Quê quán: làng Kênh, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 
25. Y Lai: sinh năm 1923, dân tộc Giẻ - Triêng. 
Quê quán: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 
26.  Nguyễn Thị Nại: sinh năm 1914, dân tộc Kinh. 
Quê quán: xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 
27. Trần Thị Tám: sinh năm 1917, dân tộc Kinh. 
Quê quán: phường Quyết Thắng, thị xã Kon Tum (nay là thành 

phố Kon Tum), tỉnh Kon Tum. 
28. Y Niê: dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: làng Văn Tó, xã Đăk Ui, thị xã Kon Tum (nay thuộc 

huyện Đăk Hà), tỉnh Kon Tum. 
29.  Nguyễn Thị Bân: sinh năm 1919, dân tộc Kinh. 
Quê quán: xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - 

Đà Nẵng (nay thuộc tỉnh Quảng Nam). 
30. Y Chở: sinh năm 1921, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: làng Đăk Xlò, xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh 

Kon Tum. 
31. Y Đên: sinh năm 1931, dân tộc Giẻ - Triêng. 
Quê quán: làng Tà Pók, xã Đăk Peng, H40 (nay là làng Tà Pók, 

xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi), tỉnh Kon Tum. 
32. Y E: sinh năm 1917, dân tộc Giarai. 
Quê quán: xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 
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33. Y Blanh: sinh năm 1917, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
34. Y Hla: sinh năm 1925, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: xã Đăk Tơ Kan, huyện Đăk Tô (nay thuộc huyện Tu 

Mơ Rông), tỉnh Kon Tum. 
35.  Lê Thị Tửu: sinh năm 1919, dân tộc Kinh. 
Quê quán: xã Tam Thăng, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
36. Y Đêm: sinh năm 1917, dân tộc Giẻ. 
Quê quán: làng Ri Nậm, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum. 
37. Y NHrô: sinh năm 1925, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
38.  Nguyễn Thị Tuyết: sinh năm 1896, dân tộc Kinh. 
Quê quán: xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 
39. Lâm Thị Ba: dân tộc Kinh. 
Quê quán: phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum. 
40. Nguyễn Thị Cái: sinh năm 1919, dân tộc Kinh. 
Quê quán: xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 
41. Y Thôm: sinh năm 1920, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: làng Văn Tó, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
42. Y Ruẩn: sinh năm 1917, dân tộc Giẻ. 
Quê quán: làng Ping Bloong, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum. 
43. Y Bdal (tức Y Bel): sinh năm 1906, dân tộc Giarai. 
Quê quán: làng Tang, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 
44. Y Bó: sinh năm 1926, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: làng Kon Rế, xã Đăk Ui (nay thuộc xã Ngọc Wang), 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
45. Y Dụ: sinh năm 1917, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 
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46.  Nguyễn Thị Cương: sinh năm 1928, dân tộc Kinh. 
Quê quán: xã Tam Thăng, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
47. Y Lem: sinh năm 1935, dân tộc Giẻ. 
Quê quán: làng Đăk Tu, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum. 
48. Y Lém: sinh năm 1920. 
Quê quán: làng Ping Bloong, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum. 
49. Kiều Thị Mận: dân tộc Kinh. 
Quê quán: xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 
50. Y Mênh: sinh năm 1920, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: làng Kon Xu, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum. 
51. Châu Thị Minh: sinh năm 1917, dân tộc Kinh. 
Quê quán: xã Tam Thăng, huỵện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
52. Y Nhất: sinh năm 1910, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: làng Kon Rế, xã Đăk Ui (nay thuộc xã Ngọc Wang), 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
53. Y Pơn: sinh năm 1920, dân tộc Giarai. 
Quê quán: xã Ia Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 
54. Y Pun: dân tộc Giarai. 
Quê quán: xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 
55. Y Riang: sinh năm 1925, dân tộc Xơ Đăng. 
Quê quán: làng Văn Tó, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
56. Phan Thị Thiên: sinh năm 1907, dân tộc Kinh. 
Quê quán: xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
57. Lê Thị Trát: sinh năm 1912, dân tộc Kinh. 
 Quê quán: xã Xuyên Khương (nay là xã Duy Hoà), huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 
58. Huỳnh Thị Tỷ: sinh năm 1920, dân tộc Kinh. 
Quê quán: xã Tam Lãnh, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
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59. Phan Thị Xúc: sinh năm 1913, dân tộc Kinh. 
Quê quán: xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 
60. Y Glét: dân tộc Giarai. 
Quê quán: xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 
61. Đặng Thị Thu: sinh năm 1930. 
Quê quán: xã Ân Tường, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 
62. Hoàng Thị Thua: sinh năm 1929. 
Quê quán: xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
63. Nguyễn Thị Định: sinh năm 1922. 
Quê quán: xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 
64. Nguyễn Thị Lan: sinh năm 1922. 
Quê quán: xã Cam Giang, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 
65. Y Môn (Mun): sinh năm 1929. 
Quê quán: xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 
66. Nguyễn Thị Hường: sinh năm 1929. 
Quê quán: xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 
67. Y Tría: sinh năm 1936. 
Quê quán: xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 
68. Đặng Thị Em: sinh năm 1922. 
Quê quán: xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
69. Đặng Thị Phương: sinh năm 1905. 
Quê quán: xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 
70. Đặng Thị Quán: sinh năm 1929. 
Quê quán: xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
71. Y Bia: sinh năm 1911. 
Quê quán: xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
72. Y Breh: sinh năm 1887. 
Quê quán: xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
73. Y Đi: sinh năm 1910. 
Quê quán: xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
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74. Y Trum: sinh năm 1910. 
Quê quán: xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
75. Ngô Thị Nay: sinh năm 1895. 
Quê quán: xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 
76. Nguyễn Thị Em: sinh năm 1922. 
Quê quán: xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Minh, Quảng Ngãi. 
77. Phan Thị Cẩm: sinh năm 1910. 
Quê quán: xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 
78. Võ Thị Phu: sinh năm 1923. 
Quê quán: xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 
79. Y Dấu. 
Quê quán: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 
80. Y Ngă. 
Quê quán: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 
81. Trần Thị Giàu: sinh năm 1927. 
Quê quán: xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 
82. Phan Thị Trang: sinh năm 1928. 
Quê quán: xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
83. Hoàng Thị Mọn: sinh năm 1910. 
Quê quán: xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
84. Lò Thị Thương: sinh năm 1890. 
Quê quán: xã Trung Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
85. Nguyễn Thị Đạo: sinh năm 1941. 
Quê quán: xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
86. Nguyễn Thị Kẽm: sinh năm 1922. 
Quê quán: xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 
87. Nguyễn Thị Phấn: sinh năm 1912. 
Quê quán: xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
88. Nguyễn Thị Quán: sinh năm 1907. 
Quê quán: xã Tân Dân, huyện Phù Ninh, tỉnh Quảng Nam. 
89. Nguyễn Thị Tân: sinh năm 1889. 
Quê quán: xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 
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90. Văn Thị Thiệt: sinh năm 1900. 
Quê quán: xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
91. Vi Thị Đương: sinh năm 1918. 
Quê quán: xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
92. Võ Thị Hỷ: sinh năm 1925. 
Quê quán: xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 
93. Võ Thị Oanh: sinh năm 1905. 
Quê quán: xã Duy Châu, tỉnh Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 
94. Võ Thị Thới: sinh năm 1925. 
Quê quán: xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 
95. Y Bế: sinh năm 1928. 
 Quê quán: xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 
 96. Y Điếu: sinh năm 1935. 
Quê quán: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 
97. Y Duông: sinh năm 1905. 
Quê quán: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 
98. Y Hleo: sinh năm 1933. 
Quê quán: xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 
99. Y Mới: sinh năm 1919. 
Quê quán: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 
100. Y Mót: sinh năm 1916. 
Quê quán: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 
101. Y Vai: sinh năm 1918. 
Quê quán: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 
102. Đặng Thị Xơ: sinh năm 1911. 
Quê quán: xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 
103. Nguyễn Thị Kiểm. 
Quê quán: xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
104. Trần Thị Cái: sinh năm 1907. 
 Quê quán: xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 
 105. Nguyễn Thị Nuồi: sinh năm 1904. 
 Quê quán: xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 
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106. Nguyễn Thị Thủ: sinh năm 1914. 
Quê quán: xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  
107. Bùi Thị Tiết: sinh năm 1890. 
Quê quán: xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
108. Trần Thị Thuận: sinh năm 1930. 
Quê quán: xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 
109. Bùi Thị Mau: sinh năm 1910. 
Quê quán: Phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
110. Nguyễn Thị Thung (Như): sinh năm 1907. 
Quê quán: xã Đức Thuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 
111. Nguyễn Thị Chanh: sinh năm 1919.  
Quê quán: xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
112. Võ Thị Kiền: sinh năm 1925. 
Quê quán: xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 
113. Y Nối: Sinh năm 1925 
Quê quán: xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 
114. Y  Chai
Quê quán: xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
115. Y Né
Quê quán: xã Đăk Côi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
116. Y Sôi
Quê quán: xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
117. Y Nhá 
Quê quán: xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
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PHỤ LỤC 4: 
DANH SÁCH 

NHỮNG CÁN BỘ ĐƯỢC ĐẢNG PHÂN CÔNG Ở LẠI 
HOẠT ĐỘNG TẠI KON TUM SAU NĂM 1954 

1. Lê Nho Trì (Đào)
Quê quán: xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 
2. Lữ Đình (Nây)
Quê quán: xá Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 
3. Đinh Văn Phú (Vân Quy)
Quê quán: xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
4. A Xơi
Quê quán: xã Tắc Min, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 
5. Huỳnh Lâm Xưởng (Ba Neng)
Quê quán: xã Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. 
6. Ngô Trọng Quyết (Ngô Đường)
Quê quán: xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
7. Trương Quang Hoa (Ba Tơ Gùm)
Quê quán: xã Đức Chánh, Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 
8. Trần Đình Chi (Bok)
Quê quán: xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 
9. Trần Văn Ba (Zuông)

Quê quán: xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. 
10. Hồ Long (Hồ Dỹ)
Quê quán: xã Tam An, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
11. Bá Thôn (A Num, A Mai)
Quê quán: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 
12. Phạm Liễm (Âm Minh)
Quê quán: xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
13. Lê Hồng Tân (Võ Quyên)
Quê quán: xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 



PHỤ LỤC   541  

14. Đào Duy Kiểu (Tồn)
Quê quán: xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
15. Lê Hồng Văn (Tiếp)
Quê quán: xã Diên Lạc, huyện Duyên Khánh, tỉnh Khánh Hoà. 
16. Nguyễn Lăng (Tri)
Quê quán: xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
17. Lê Tám (Ươm)
Quê quán: tỉnh Quảng Ngãi. 
18. Đinh Văn Loan (Công Tơ Mai)
Quê quán: xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. 
19. A Tép (Đinh Iếp)
Quê quán: xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. 
20. Bă Rễ (Bă Yên)
Quê quán: huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 
21. Nguyễn Tại (Huỳnh Sáu).
Quê quán: xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định1. 
22. Đinh Tú (Ti Ni)
Quê quán: Xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. 
23. Trần Dũng (Bảy Cao)
Quê quán: xã Đức Tranh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 
24. A Đoàn (Kring)
Quê quán: Măng La (nay là xã Hiếu), huyện Kon Plông, tỉnh 

Kon Tum. 
25. Nguyễn Phùng (Tập)
Quê quán: xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
26. Lê Văn Hai (Đốc)
Quê quán: huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 
27. Lê Văn Vinh (Nhất)
Quê quán: huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 
28. Trần Thanh Dân (Hoá)

_______________ 

1. Theo Hồi ký Sống giữa lòng dân, Tlđd.
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Quê quán: huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. 
29. Trần Liêu (Peo)
Quê quán: huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
30. Nguyễn Quang Huy (Quế)
Quê quán: Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi. 
31. Trần Quang Hải (Bá Neo)
Quê quán: xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 
32. Phan Vững (Rek)
Quê quán: huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. 
33. Lê Tiễn (Bằng)
Quê quán: huyện Bình Sơn, tỉnh Quãng Ngãi. 
34. Đinh Xanh (A Num)
Quê quán: xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. 
35. Võ Nguyên Thắng (Đặng Hạt)
Quê quán: huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 
36. Nguyễn Duân (Hoà)
Quê quán: huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 
37. Thiều Quang Hồng (Tải)
Quê quán: huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 
38. Huỳnh Thế Bá (Bliêu)
Quê quán: huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 
39. Nguyễn Gần (Mới)
Quê quán: huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 
40. Nguyễn Trái (Bá Đun)
Quê quán: xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 
41. Nguyễn Huề (Chiến)
Quê quán: huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 
42. Mai Đồng Chuỳ (Dun)
Quê quán: xã Hoài Hưng, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
43. Nguyễn Tư Sơn (Đình Sơn)
Quê quán: xã Tam Hội, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
44. Lê Phượng (Thút)
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Quê quán: tỉnh Quảng Ngãi1. 
45. Đinh Ngách.
Quê quán: huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. 
46. Nguyễn Tuấn Tài (Trần Kiên)
Quê quán: xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 
47. Phan Phụ (Phan Quyết)
Quê quán: huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 
48. Phạm Trọng (Nhớ)
Quê quán: xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
49. Nguyễn Như Cân (Dưỡng)
Quê quán: huyện Hoà Vang, thành phố. Đà Nẵng. 
50. Nguyễn Thân (Vi Hoàn)
Quê quán: tỉnh Nam Định. 
51. Trương Đình Công (Mạnh)
Quê quán: huyện Nghĩa Dõng, tỉnh Quảng Ngãi. 
52. Huỳnh Hứa (Hẹn)
Quê quán: Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 
53. Võ Tấn Lộc (Banh)

Quê quán:  Tuy Hoà, Phú Yên. 
54. Nguyễn Miền (Hiệp)
Quê quán: huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 
55. Nguyễn Bá Hội (Tụ)
Quê quán: huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 
56. Nguyễn Tiến Cang (Hùng)
Quê quán: huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 
57. Nguyễn Đông (Đậu Ba Lan)
Quê quán: xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 
58. Đỗ Ngần (Vân Tường)
Quê quán: tỉnh Quảng Ngãi. 
59. Đỗ Thanh Tuyền (Neo)

_______________ 

1. Theo ý kiến của các nhân chứng lịch sử.
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Quê quán: xã Tam Thanh, huyện Tam Kỳ (nay là thành phố 
Tam Kỳ), tỉnh Quảng Nam. 

60. Lê Văn Lượng (Bâng)
Quê quán: xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
61. Hà Văn Kỉnh (Tú)1

Quê quán: huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi2. 
62. Nguyễn Liên (Mười Nguyên).
Quê quán: xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quãng Ngãi3. 
63. Đặng Bình (Ly)
Quê quán: huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 
64. Nguyễn Giác (Hường)
Quê quán: tỉnh Bình Định. 
65. Trương Nhạc (Toàn)
Quê quán: phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố 

Đà Nẵng. 
66. Huỳnh Văn Cần (Mẫn)
Quê quán: huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 
67. An4

Quê quán: thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định. 

68. Phạm Đào (Báu)
Quê quán: xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
69. Phạm Trung Ba (Bách)
Quê quán: huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 
70. Nhuyễn Nhơn (Trường)
Quê quán: xã Đức Thành, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 
71. Nguyễn Ngọc Cư.

_______________ 

1. Theo ý kiến của các nhân chứng lịch sử.
2. Theo Hồi ký Sống giữa lòng dân, Tlđd.
3. Theo ý kiến của các nhân chứng lịch sử.
4. Chưa xác minh được họ tên đầy đủ.
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Quê quán: Bình Sơn, Quảng Ngãi1. 
72. Nguyễn Thanh Bình
Quê quán: xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. 
73. Nguyễn Thạch
Quê quán: huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. 
74. Nguyễn Thiệt (Nhàn)
Quê quán: huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 
75. Lê Cửu (Lê Cưm)
Quê quán: xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 
76. Nguyễn Mỹ (Ba A)
Quê quán: xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 
77. Nguyễn Văn Tiềm (Bùi Văn Anh)
Quê quán: xã Trà Phú, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. 
78. Nguyễn Hồng Quang (Thuận)
Quê quán: xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 
79. Trương Quang Tuân (Vũ)
Quê quán: xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 
80. Nguyễn Nghị (Đông)
Quê quán: huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 
81. Đỗ Giáo (Kiên)
Quê quán: xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
82. Dương Thự (Thanh Dần)
Quê quán: huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 
83. Phan Văn Cẩn (Tháo)
Quê quán: xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
84. Trương Ba (Lan)
Quê quán: huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 
85. Huỳnh Chơn Nhơn (Huỳnh Thường)

_______________ 

1. Theo danh sách do Ban nghiên cứu Lịch sử Gia Lai- Kon Tum lập
(Phạm Cư). 
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Quê quán: xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 
86. Ngô Miên (Thanh Đăng)
Quê quán: xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 
87. Nguyễn Thanh Cần (Quang Cần)
Quê quán: huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
88. Nguyễn Ngọc Anh (Thu)
Quê quán: huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 
89. Huỳnh Tường (Luôn)
Quê quán: huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 
90. Lê Trọng (Bre)
Quê quán: xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 
91. Nguyễn Sung (Lai)
Quê quán: huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 
92. Phan Muộn
Quê quán: xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
93. Phan Đức Trạch (Tô)
Quê quán: huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
94. Phan Văn Tri (Thoang)
Quê quán: tỉnh Bình Định. 
95. Trần Ngọc (Thăng)
Quê quán: tỉnh Quảng Nam. 
96. Huỳnh Thuỷ (Nuôi)
Quê quán: xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 
97. Nhuyễn Phi (Phụng)
Quê quán: huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
98. Nguyễn Thanh Cài (Chẩm)
Quê quán: huyện Cửu An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai. 
99. Nguyễn Bảng (Chữ)
Quê quán: xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
100. Bùi Thể (Thống) 
Quê quán: xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. 
101. Nguyễn Phú Chính (Chánh) 
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Quê quán: huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. 
102. Nguyễn Minh Tâm (Ba Nhỏ, Biên) 
Quê quán: huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 
103. Võ Duy Dương 
Quê quán: xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
104. Đào Xuân (Tân Sơn) 
Quê quán: huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 
105. Đoàn Văn Cang (Cương) 
Quê quán: xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
106. Phan Văn Lạc (Bong) 
Quê quán: xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
107. Đinh Điếu (A Ka) 
Quê quán: huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi. 
108. Nguyễn Trung (Hnuk) 
Quê quán: xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. 
109. Nguyễn Thanh Quang (Hồ Văn Ba) 
Quê quán: huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
110. Châu (Brô) 
Quê quán: tỉnh Khánh Hoà. 
111. Phan Hiếu1 
Quê quán: thị xã Kon Tum. 
112. Huỳnh Chạy (Dần)2 
Quê quán: tỉnh Bình Định. 

113. Lê Đàn (Thang) 
Quê quán: xã Tiên Dương, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. 
114. Nguyễn Kiểm (Bá Meo) 
Quê quán: xã Hà Thanh, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. 
115. Huỳnh Đỉnh (Ba Vì) 

_______________ 

1. Theo ý kiến của các nhân chứng
2. Theo ý kiến của các nhân chứng.
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Quê quán: xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 
116. A Cách 
Quê quán: Mường Hoong, Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 
117. Thoa 
118. Bă Rôn (Dung) 
Quê quán: Nước Chang, Kon Plông, Kon Tum. 
119. Lút (Nhút) 
Quê quán: Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 
120. Lê Văn Thám (Kết) 
Quê quán: xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
121. Trần Xuân Thanh (Xít) 
Quê quán: xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
122. Đinh Nen (Bă é) 
Quê quán: xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 
123. Bă Gùng (Đinh Gua) 
Quê quán: xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 
124. Pả Thắng (Duy Tua) 
Quê quán: làng Cô Xia, xã Ngọc Lây, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 
125. Nhẫn (Kỳ) 
Quê quán: huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 
126. Đinh Ghết (Đinh Nhân) 
Quê quán: xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 
127. Bă Mốt (Hoăng) 
Quê quán: xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 
128. Huỳnh Thế Khởi 
129. Đinh Văn Lợi 
Quê quán: xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. 
130. Nguyễn Duy (Sở) 
Quê quán: huyện Hoà Hiệp, tỉnh Phú Yên. 
131. Nguyễn Tôn1  

_______________ 

1. Năm 1956 đầu hàng địch, phản bội cách mạng.
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