LÀO CAI, ĐỊA BÀN CHIẾN LƯỢC QUAN TRỌNG - TRUYỀN
THỐNG YÊU NƯỚC VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG NGOẠI XÂM
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆU TỰ NHIÊN ĐỊA BÀN TỈNH
LÀO CAI.
Lào Cai Cai là tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc Việt
Nam. Phía Đông giáp tỉnh Hà Giang; phía Tây giáp tỉnh Lai Châu; phía Bắc giáp
tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với đường biên giới dài 182,086 km; phía Nam giáp
tỉnh Yên Bái. Đầu thế kỷ XIX, Lào Cai có các đơn vị hành chính: Châu Thủy Vĩ,
gồm 03 tổng, 09 vạn, 02 trại, 02 phố và 01 vạn; châu Văn Bàn, Lục Yên có 02
tổng, 08 xã, 01 trại; phía Bắc châu Lục Yên có tổng Lương Sơn và tổng Nghĩa Đô.
Nửa cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược nước ta, chúng tiến hành
đánh chiếm, bình định các vùng dân cư. Ngày 30 tháng 3 năm 1886, thực dân Pháp
đánh chiếm Lào Cai. Do sự đấu tranh ngoan cường của nhân dân các dân tộc, thực
dân Pháp phải lập ra chế độ quân quản, Lào Cai là một tiểu quân khu. Ngày 29
tháng 8 năm 1891, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập bốn đạo quan
binh1. Tiểu quân khu Lào Cai thuộc Đạo quan binh số 4. Ngày 07 tháng 11 năm
1899, Đạo quan binh số 4 được củng cố lại gồm hai tiểu quân khu, là Tiểu quân
khu Lào Cai và Tiểu quân khu Yên Bái. Tiểu quân khu Lào Cai có địa bàn rộng
lớn gồm châu Thủy Vĩ, châu Chiêu Tấn, châu Văn Bàn và châu Lục Yên.
Sau khi tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai dài 390 km được
khai thông vào ngày tháng 02 năm 1906, tình hình Lào Cai dần đi vào ổn định nên
thực dân Pháp có chủ trương đưa Lào Cai về chế độ tỉnh dân sự. Ngày 12 tháng 7
năm 1907, sau hơn 20 năm chiếm đóng, chia tách địa phận Lào Cai nhiều lần thành
những quân khu, tiểu quân khu và đạo quan binh khác nhau, Toàn quyền Đông
Dương Paul Beau ra sắc lệnh bãi bỏ Đạo quan binh số 4, chuyển Lào Cai từ chế độ
quân quản sang chế độ cai trị dân sự, thành lập tỉnh dân sự Lao Kay, gồm hai châu
Thủy Vĩ, Bảo Thắng và bốn đại lý là Mường Khương, Phong Thổ, Bát Xát và thị
xã Lào Cai. Đến năm 1944, các đại lý đổi tên và phân chia thành các huyện. Lào
Cai có các đơn vị hành chính là huyện Bảo Thắng, huyện Bắc Hà, huyện Mường
Khương, huyện Bát Xát, huyện Phong Thổ, huyện Sa Pa và thị xã Lào Cai. Năm
1955, huyện Phong Thổ chuyển sang thuộc tỉnh Lai Châu.
Thực hiện nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, ngày 03 tháng 01 năm
1976, Lào Cai hợp nhất với tỉnh Yên Bái, một phần đất thuộc tỉnh Nghĩa Lộ thành
tỉnh Hoàng Liên Sơn, gồm 15 huyện và 03 thị xã. Ngày 01 tháng 10 năm 1991,
tỉnh Lào Cai được tái lập gồm 08 huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Mường
Khương, Sa Pa, Bát Xát, Than Uyên, Văn Bàn và thị xã Lào Cai, thị xã Cam
Đường, với 180 xã, phường, thị trấn. Ngày 18 tháng 8 năm 2000, tái lập hai huyện
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Ngày 29 tháng 8 năm 1891, thực dân Pháp chia các vùng thượng du Bắc Kỳ thành các đạo quan binh. Lào Cai thuộc Đạo
quan binh số 4, đóng đạo lỵ tại Sơn La. Ngày 03 tháng 10 năm 1896 toàn quyền Đông Dương ra nghị định chuyển đạo lỵ Đạo
quan binh số 4 về Lào Cai.

Bắc Hà và Si Ma Cai trên cơ sở tách huyện Bắc Hà. Ngày 31 tháng 01 năm 2002,
thị xã Lào Cai và thị xã Cam Đường được sáp nhập thành thị xã Lào Cai. Ngày 01
tháng 01 năm 2004, huyện Than Uyên được tách ra và nhập vào tỉnh Lai Châu.
Ngày 31 tháng 11 năm 2004, thị xã Lào Cai trở thành thành phố Lào Cai. Đến năm
2020, Lào Cai có 07 huyện là Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường
Khương, Bát Xát, Văn Bàn, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai với 127 xã, 16
phường, 09 thị xã.
Tỉnh Lào Cai có diện tích tự nhiên là 6.357 km2. Địa hình Lào Cai chủ yếu
là rừng núi; có vùng cao hiểm trở, tập trung ở phía Bắc gồm các huyện Sa Pa, Bát
Xát, Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương; có vùng núi thấp và trung bình tập trung
ở phía Nam và Tây Nam gồm các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn; có vùng
lòng chảo và các thung lũng nhỏ hẹp đan xen dưới các chân núi và hai bên các con
sông Hồng, sông Chảy, độ dốc trung bình từ 25 – 30o, với nhiều độ cao khác nhau.
Địa hình Lào Cai có đặc điểm chia cắt khá lớn, mức độ chia cắt sâu từ lớn
đến rất lớn tạo ra địa hình sắc nhọn, hiểm trở tập trung ở dãy Hoàng Liên Sơn. Địa
hình Lào Cai còn tạo nên nhiều dải núi non trùng điệp, lớn nhất là dãy Hoàng Liên
Sơn hùng vĩ, có đỉnh Phan Xi Păng cao 3.143 m, các đỉnh Pu Luông cao 2.985 m,
đỉnh Lùng Cúng cao 2.918 m, đỉnh Sa Phình cao 2.871 m. Phía Đông có dãy Tây
Côn Lĩnh chạy từ Hà Giang sang Bắc Hà, có núi Tả Củ Tỷ cao 1.638 m. Dãy núi
Cao Sơn thuộc huyện Mường Khương, các núi đan xen nhau dọc sông Chảy đến
Nghĩa Đô, Phố Ràng, qua Bảo Yên đến Lục Yên (Yên Bái).
Địa hình Lào Cai với các dãy núi cao, bên trong lòng đất của các dãy núi cao
đã hình thành nhiều hang động, không chỉ có giá trị về kinh tế, du lịch mà còn có
giá trị về quân sự, quốc phòng, là nơi trú ẩn, phòng tránh các cuộc tiến công hỏa
lực không quân của địch, nơi cất giấu cơ sở vật chất, vũ khí trang bị và làm sở chỉ
huy, với yếu tố rất bất ngờ, hiểm hóc. Với địa hình đồi núi đan xen từ biên giới vào
sâu nội địa có nhiều khu vực và các điểm cao có giá trị chiến thuật, vừa có thế
đánh, vừa có thế giữ khi chiến tranh xảy ra.
Địa bàn tỉnh Lào Cai có nhiều sông, suối chảy qua tập trung thành hai hệ
thống sông chính, sông Hồng bắt nguồn từ dãy núi Ngụy Sơn với độ cao trên 2.000
m thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) chảy vào lãnh thổ nước ta, điểm đầu từ thôn
Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, điểm cuối là làng Hồng, xã Tân An,
huyện Văn Bàn, chiều dài qua địa phận Lào Cai là 124 km. Sông Hồng chảy theo
hướng Tây Bắc – Đông Nam, chia Lào Cai thành hai vùng tả ngạn và hữu ngạn,
trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược còn gọi là miền Đông và
miền Tây. Sông có lưu lượng nước thay đổi lớn, mùa lũ lưu lượng khoảng 4.830
m3/s, mùa khô lưu lượng nhỏ 70 m 3/s. Sông Hồng có nhiều phụ lưu lớn như ngòi
Phát, ngòi Bo, ngòi Đum, ngòi Nhù, ngòi Lao…và sông Nậm Thi chảy từ Vân
Nam (Trung Quốc) vào Lào Cai đổ ra sông Hồng, có độ dài chảy qua tỉnh Lào Cai

là 06 km được coi như một nhánh của sông Hồng. Mật độ sông, suối trên lưu vực
sông Hồng khá dày đặc, độ dốc lớn.
Sông Chảy có hai nhánh, một nhánh bắt nguồn từ Vân Nam (Trung Quốc)
chảy vào Si Ma Cai, một nhánh bắt nguồn từ dãy núi Tây Côn Lĩnh (Hà Giang)
chảy vào Si Ma Cai và nhập thành sông lớn chảy qua địa phận huyện Si Ma Cai,
Mường Khương, Bắc Hà, Bảo Yên (Lào Cai) về Yên Bái, Phú Thọ. Chiều dài qua
địa phận Lào Cai là 120 km chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Độ dốc lưu
vực sông Chảy nhỏ hơn sông Hồng nhưng dòng sông Chảy rất hiểm trở, lắm thác,
nhiều ghềnh hơn sông Hồng. Sông Chảy có các phụ lưu lớn như ngòi Phong, ngòi
Nghĩa Đô, ngòi Là, ngòi Phương.
Lào Cai có mật độ sông suối khá dày, nhất là khu vực dãy Hoàng Liên Sơn.
Hệ thống sông suối Lào Cai thuận lợi cho phát triển kinh tế, sản xuất nông, lâm
nghiệp, là nguồn thủy điện dồi dào, nhất là các thủy điện nhỏ 2, phục vụ cho giao
thông đường thủy và phục vụ cho vận tải, quân sự, song cũng gây ra nhiều khó
khăn vì tạo ra sự chia cắt địa hình. Mùa mưa lưu tốc dòng chảy lớn hay xảy ra lũ
lụt, gây thiệt hại lớn tới tính mạng, tài sản và sản xuất của nhân dân, gây khó khăn
cho tác chiến quân sự.
Nằm ở phía Bắc lãnh thổ Việt Nam, Lào Cai mang đặc trưng khí hậu nhiệt
đới nóng ẩm, gió mùa, mùa đông lạnh, biến động mạnh và phân hóa đa dạng. Do
điều kiện địa hình đặc biệt, chênh lệch độ cao giữa các khu vực khá lớn nên đặc
điểm khí hậu của Lào Cai được thể hiện phân chia với các mức độ khác nhau. Theo
số liệu thống kê trong giai đoạn 1980 – 2010, nhiệt độ trung bình hằng năm tại
Trạm Bắc Hà là 18,7oC, tháng cao nhất đạt 25oC, thấp nhất là 8,7oC. Riêng vùng Sa
Pa ở độ cao trên 1.500 m so với mặt nước biển thì có sự khác biệt, nhiệt độ trung
bình khoảng 15,3oC, nhiệt độ tháng cao nhất là 21,8oC, thấp nhất là 3,8oC, mùa
đông giá lạnh, có thời gian nhiệt độ dưới 0oC, tuyết rơi. Sự chênh lệch nhiệt độ
giữa các vùng rất khác nhau, vào các tháng giao thời, sự khác biệt nhiệt độ ngày và
đêm có lúc lên tới 15 – 20oC.
Do hệ quả của chế độ gió mùa, khí hậu Lào Cai phân hóa thành hai mùa rõ
rệt, mùa mưa và mùa khô, lượng mưa ở Lào Cai phân bổ không đồng đều theo
không gian và thời gian. Nhìn chung hầu hết các vùng thấp và thung lũng dọc các
con sông lượng mưa khoảng 1.600 – 1.800 mm, trong khi đó đại bộ phận các vùng
có độ cao trên 1.400 m ở sườn Đông dãy Hoàng Liên Sơn và rải rác ở các đỉnh cao
của dãy núi Cao Sơn, Pha Long (Mường Khương) có lượng mưa trên 2.000 mm,
mưa dài ngày thường xuất hiện vào mùa hè.
Độ ẩm không khí trung bình hằng năm dao động khoảng 82 – 89%. Ở các
vùng núi có nhiều cây rừng, mưa nhiều, độ ẩm cao hơn, nơi có độ ẩm cao nhất là
vùng núi Sa Pa (89,5%), độ ẩm cao nhất tại thành phố Lào Cai đạt gần 85%, độ ẩm
thấp nhất tại Bắc Hà là 83%, tại Sa Pa là 84%, tổng lượng nước bốc hơi trung bình
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Đến năm 2014, toàn tỉnh có 32 nhà máy hòa điện lưới quốc gia, tổng công suất 528,1 MW.

trong nhiều năm (1980 - 2010) dao động khoảng 500 – 900 mm (lượng nước bốc
hơi lớn nhất vào tháng 5, 6 và nhỏ nhất vào tháng 01, 02). Số giờ nắng trung bình
nhiều năm ở Lào Cai là khoảng 1.500 giờ.
Do đặc điểm khí hậu mùa hè mát mẻ nên tạo điều kiện cho Lào Cai phát
triển kinh tế, du lịch, dịch vụ, tham quan, nghỉ dưỡng nổi tiếng như Sa Pa, Bắc
Hà…Mùa đông thường có nhiều sương muối, nhất là vùng núi, tầm quan sát hạn
chế, di chuyển của các phương tiện giao thông gặp nhiều khó khăn, mưa đá, tuyết
rơi, hanh khô, hạn hán kéo dài xảy ra cháy rừng và ảnh hưởng lớn đến các hoạt
động của con người. Mùa hạ mưa nhiều thường xảy ra lũ ống, lũ quét gây thiệt hại
đến tài sản, tính mạng của nhân dân và ảnh hưởng lớn tới sản xuất. Những đặc
điểm về khí hậu như nhiệt độ, lượng nước, sông, núi, gió…cũng tác động ảnh
hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội có liên quan đến an ninh trật tự, việc bảo
quản, sử dụng vũ khí, trang bị và hoạt động của lực lượng Công an. Lào Cai có
nguồn tài nguyên thiên nhiên rất đa dạng về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài
nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản. Thổ nhưỡng đất ở Lào Cai phân bố không
đồng đều, địa hình phân cấp mạnh, không thuận lợi cho canh tác quy mô lớn,
nhưng thuận lợi cho việc bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời trồng được nhiều cây
đặc sản có giá trị kinh tế cao, có thể phát triển thành các vùng sản xuất hàng hóa,
tập trung phục vụ tốt cho nhu cầu dân sinh. Đất là nguồn tài nguyên lớn bảo đảm
cho công tác quốc phòng, an ninh, cho xây dựng các công trình quốc phòng, an
ninh, khu vực phòng thủ.
Về tài nguyên rừng, Lào Cai có 278.907 ha rừng, chiếm 43,87% tổng diện
tích tự nhiên. Có thảm thực vật rất phong phú và rất nhiều loài thực vật điển hình.
Sự đa dạng này là điều kiện thuận lợi để Lào Cai phát triển kinh tế nông nghiệp,
lâm nghiệp, công nghiệp khai thác, chế biến và du lịch. Đồng thời rừng còn giữ vai
trò quan trọng trong việc phòng hộ môi trường, hạn chế lũ lụt, hạn hán và bảo đảm
cho quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh. Tuy nhiên, việc khai
thác lâm sản không được quản lý chặt chẽ và tập quán canh tác nương rẫy đã làm
cho tài nguyên rừng bị đe dọa, tầng tán bị phá vỡ, chất lượng rừng thấp, hằng năm
hiện tượng cháy rừng vẫn xảy ra, tuy mức độ khác nhau nhưng đã làm cho diện
tích rừng tự nhiên bị thu hẹp, tỷ lệ che phủ rừng thấp, động vật rừng bị săn bắn,
nhiều loài đã di cư đi nơi khác, có loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Do
diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp, ảnh hưởng lớn đến công tác ngụy trang che giấu
lực lượng, phương tiện quân sự, quốc phòng, an ninh, vì vậy đặt ra cho nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc phải gắn với phát triển và bảo vệ rừng, trong đó có vai trò của lực
lượng Công an tỉnh.
Tài nguyên nước của Lào Cai tương đối phong phú với hệ thống sông suối
dày đặc, phân bổ khá đều với 02 con sông lớn là sông Hồng và sông Chảy. Nước
mặt có dòng chảy hằng năm là 9,5 tỷ m 3, trữ lượng động 4.448 triệu m3 với chất
lượng khá tốt, ít bị nhiễm khuẩn. Tiềm năng lớn về nước cho phép Lào Cai đẩy

mạnh phát triển thủy điện, sản xuất nông, lâm nghiệp, du lịch, phục vụ cho công
tác quân sự, quốc phòng, an ninh và hoạt động của lực lượng Công an. Hiện nay,
do hoạt động đào, bới khai thác tài nguyên đã kéo theo hệ lụy ảnh hưởng đến môi
trường, đặc biệt là môi trường nước do nước mưa chảy tràn, nước thải mỏ chưa
được xử lý triệt để, nước ở các hồ có dấu hiệu nhiễm bẩn hợp chất hữu cơ do nước
thải sinh hoạt của cư dân xung quanh vùng. Vì vậy, đặt ra nhiệm vụ phải bảo vệ tài
nguyên nước, bảo vệ môi trường và vai trò của lực lượng Công an.
Tài nguyên khoáng sản Lào Cai khá đa dạng, trữ lượng lớn và có tính đại
diện chủng loại. Trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện 150 mỏ và điểm mỏ với trên 30
loại khoáng sản, trong đó có một số khoáng sản đã được thăm dò, đánh giá trữ
lượng, chất lượng như mỏ Apatít Cam Đường với trữ lượng 2,5 tỷ tấn, mỏ sắt Quý
Xa với trữ lượng 124 triệu tấn, mỏ đồng Sin Quyền với trữ lượng 53 triệu tấn, mỏ
Môlipđen Ô Quý Hồ với trữ lượng 15,4 nghìn tấn. Ngoài ra, tỉnh Lào Cai còn có
vàng, thủy ngân ở dạng phân tán tập trung ở huyện Văn Bàn, Bát Xát. Tiềm năng
lớn về khoáng sản cho phép Lào Cai đẩy mạnh công nghiệp khai thác và chế biến
các loại khoáng sản, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, song cũng đặt ra thách
thức lớn đối với bảo vệ môi trường sinh thái. Việc khai thác tập trung và tổ chức
chế biến sản xuất lớn có ảnh hưởng đến địa hình có giá trị về chiến thuật trong khu
vực phòng thủ. Vì vậy, phải kết hợp chặt chẽ giữa khai thác với bảo vệ môi trường
sinh thái và củng cố quốc phòng.
Lào Cai có hệ thống đường giao thông rộng khắp khá thuận tiện bao gồm
nhiều tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, cả quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã.
Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai dài 265 km, phần đi qua Lào Cai được kết nối
qua các nút giao với quốc lộ 279, quốc lộ 4E, 4D, được hoàn thành vào tháng 9
năm 2014, là trục đường quan trọng góp phần hoàn chỉnh hành lang kinh tế Côn
Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho
Lào Cai và các địa phương trong khu vực phát triển kinh tế, xã hội thu hút các
nguồn lực để tăng trưởng kinh tế, đối ngoại với các nước ASEAN và Trung Quốc.
Quốc lộ 70 nối với quốc lộ 2 đi từ Đoan Hùng (Phú Thọ) qua Yên Bái về
Lào Cai, nối với quốc lộ 4D tại Bản Phiệt (Bảo Thắng), đoạn đi qua Lào Cai dài 90
km là con đường huyết mạch quan trọng nối Lào Cai với các địa phương vùng
trung du, đồng bằng và thủ đô Hà Nội. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc,
quốc lộ 70 là tuyến đường chủ yếu để cơ động lực lượng, vận chuyển vũ khí trang
bị, cơ sở vật chất từ hậu phương ra biên giới và từ biên giới về hậu phương, góp
phần làm nên thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Quốc lộ 4D chạy dọc theo tuyến biên giới từ Xín Mần (Hà Giang) qua Bắc
Hà, Si Ma Cai, Mường Khương đến Bảo Thắng, thành phố Lào Cai qua Sa Pa rồi
đến Lai Châu, là con đường chiến lược trên tuyến biên giới, không chỉ phục vụ tốt
cho phát triển kinh tế trên biên giới mà còn bảo đảm cơ động lực lượng, cho xây
dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Quốc lộ 4E chạy từ Bắc Cường (thành phố Lào Cai) qua Phố Lu đến Bắc
Ngầm (Bảo Thắng) nối với quốc lộ 70 tại Bắc Ngầm dài 50 km. Là con đường có
cự ly ngắn, song có nhiệm vụ kết nối nhiều tuyến quốc lộ trong tỉnh tạo nên sự liên
hoàn trong vận tải và cơ động lực lượng.
Quốc lộ 279 từ Hà Giang qua Bảo Yên, Văn Bàn (Lào Cai) sang Than Uyên
(Lai Châu), đây là con đường chiến lược chạy ngang, nối liền phía sau của các tỉnh
biên giới Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, tạo ra mạng giao thông chiến lược.
Cùng với các quốc lộ, Lào Cai còn nhiều tuyến tỉnh lộ: Tỉnh lộ 151 nối với
quốc lộ 4E từ Xuân Giao (Bảo Thắng) đi Tân An (Văn Bàn) nối với quốc lộ 279 tại
Khe Lếch. Tỉnh lộ 153 nối với quốc lộ 70 từ Bắc Ngầm đi Bắc Hà, nối với quốc lộ
4D tại Lùng Phình (Bắc Hà). Tỉnh lộ 159 từ Bản Phố (Bắc Hà) qua Quan Thần
Sán, Cán Hồ đến Si Ma Cai nối với quốc lộ 4D tại xã Si Ma Cai. Tỉnh lộ 154 nối
với quốc lộ 70 từ Phong Niên (Bảo Thắng) đi qua Tả Thàng, Cao Sơn, Mường
Khương nối với quốc lộ 4D tại Mường Khương. Tỉnh lộ 155 từ Bản Xèo (Bát Xát)
đi Ô Quý Hồ (Sa Pa) nối với quốc lộ 4D ở Ô Quý Hồ. Tỉnh lộ 156 từ thành phố
Lào Cai chạy dọc biên giới theo sông Hồng đến A Mú Sung, huyện Bát Xát. Tỉnh
lộ 158 nối với tỉnh lộ 156 từ Bản Vược đến Bản Xèo (Bát Xát) nối với tỉnh lộ 155
đi qua Mường Hum, Sàng Ma Sáo, Y Tý, A Lù, A Mú Sung và nối với tỉnh lộ 156
tại A Mú Sung. Tỉnh lộ 157 nối với quốc lộ 70 từ thị trấn Phong Hải (km 25) đi
Phố Mới, thành phố Lào Cai.
Các tuyến đường ô tô đến 164/164 xã, phường, thị trấn; các tuyến đường đến
trung tâm thôn, bản, các tuyến đường ra biên giới, đường tuần tra biên giới, đường
vành đai biên giới, đường ra các cửa khẩu.
Tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai nối liền với các tuyến đường sắt trên cả
nước và đường sắt từ Hà Khẩu đi Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), trong các
cuộc kháng chiến, tuyến đường sắt có vai trò quan trọng, là huyết mạch kết nối
giao thông từ Hà Nội đi Lào Cai có ý nghĩa về kinh tế và quân sự, là trục đường
vận tải nhiều vũ khí hạng nặng khi xảy ra chiến tranh biên giới phía Bắc.
Tuyến đường thủy trên các sông Hồng, sông Chảy tuy còn nhiều khó khăn,
mức độ khai thác còn ít song cũng đã góp phần tạo nên mạng lưới giao thông của
Lào Cai đa dạng. Trong tương lai, Lào Cai còn phát triển thêm giao thông đường
không, điều đó làm cho giao thông Lào Cai ngày càng phát triển thuận lợi.
Do hậu quả của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979, hệ thống
đường giao thông của Lào Cai bị phá hoại hư hỏng, tình hình giao thông đi lại
rất khó khăn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Năm 1991, toàn tỉnh 54 xã chưa có
đường ô tô đến trung tâm xã. Sau khi tái lập, tỉnh Lào Cai đã chú trọng đầu tư
xây dựng và phát triển hệ thống đường giao thông từ tỉnh đến nông thôn và biên
giới. Đến năm 2005, toàn tỉnh đã xây dựng và nâng cấp 341 km đường quốc lộ,
làm mới, nâng cấp 207 km đường tỉnh lộ, hoàn thành xây dựng đường giao
thông đến 100% xã, phường, thị trấn, xây dựng được 10 tuyến đường ra biên

giới. Đến năm 2016, Lào Cai đã hoàn thành nâng cấp 296 km đường tỉnh lộ,
157/164 xã có đường đến trung tâm xã được rải nhựa, 99% thôn, bản có đường
ô tô hoặc xe máy đến thôn, bản. Mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy,
đường sắt kết nối với nhau và với cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu làm cho
Lào Cai trở thành cửa ngõ quan trọng, cầu nối không chỉ của các tỉnh Việt Nam,
mà cả các nước ASEAN với thị trường Tây Nam Trung Quốc, một mắt xích
quan trọng của hành lang Bắc, Nam trong hợp tác các nước tiểu vùng sông Mê
Kông. Vì vậy, Lào Cai có vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của toàn
vùng Tây Bắc.
Lào Cai là một tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Tây Bắc, mảnh đất
địa đầu của Tổ quốc, nằm trên trục đường giao thông huyết mạch, cả đường
bộ và đường sắt, đường sông, nhất là tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng –
Lào Cai – Vân Nam (Trung Quốc) và tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Vì
vậy, Lào Cai có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quân sự, quốc phòng,
an ninh, là phên giậu của Tổ quốc. Với những thuận lợi về giao thông, với
nguồn tài nguyên phong phú, Lào Cai trở thành trung tâm kinh tế trong vùng
Tây Bắc và nối với vùng Vân Nam, Trung Quốc là trung tâm giao lưu hội tụ
của nền văn hóa đa dạng và phong phú; đồng thời cũng là trung tâm chính trị
lớn ở vùng thượng lưu sông Hồng. Không chỉ tạo dựng được những nét đặc
sắc về văn hóa, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai còn giàu truyền thống yêu
quê hương, đất nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất,
dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
II. TRUYỀN THÔNG LỊCH SỬ, VĂN HÓA VÀ ĐẤU TRANH KIÊN
CƯỜNG, ANH DŨNG CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM CỦA NHÂN DÂN CÁC
DÂN TỘC LÀO CAI TRƯỚC 1948
1. Truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm
Là vùng đất có vị trí chiến lược về chính trị, quân sự, kinh tế, từ xưa cha ông
ta đã coi nơi đây là “cửa ngõ, phên giậu”3 phía Tây Bắc của Tổ quốc nên Lào Cai
có vị trí xung yếu trong các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Từ thế kỷ X đến
thế kỷ XVIII, các triều đại phong kiến phương Bắc đã 07 lần phát động cuộc chiến
tranh xâm lược quy mô lớn hòng chiếm nước ta, trong đó có 05 lần các cánh quân
xâm lược đi dọc theo triền sông Hồng qua Lào Cai về Hà Nội. Sinh tụ ở một vùng
đất có vị thế xung yếu, thường xuyên phải đối mặt với kẻ thù xâm lược, đồng bào
Lào Cai đã tạo dựng được truyền thống yêu nước, đoàn kết gắn bó các dân tộc,
đoàn kết với nhân dân miền xuôi kiên cường chống giặc ngoại xâm, Thời nhà Lý,
Lào Cai đã có hệ thống nhà trạm dọc tuyến sông Hồng. Khi đế quốc Nguyên Mông bình định được nước Đại Lý (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc hiện nay) đã lăm
le đem quân xâm lược nước ta, nhà Trần chú trọng củng cố hệ thống thông tin và
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phòng thủ ở Lào Cai. Suốt các trục đường giao thông quan trọng ở biên giới, nhà
Trần xây dựng các đài hỏa hiệu để thông tin bằng lửa và khói cho các đội dân binh
thường xuyên canh gác, tuần tra nắm chắc tình hình địch.
Cuối năm 1257, giặc Nguyên - Mông đem quân xâm lược nước ta, chủ trại
Quy Hóa là Hà Khuất đã cho người cấp báo về triều đình tâu sứ Nguyên tới. Tháng
10 năm 1257, vua Trần Thái Tông xuống chiếu cho các tướng điều quân thủy, bộ
lên miền biên giới Tây Bắc và ra lệnh cả nước chuẩn bị đánh giặc. Sau khi áp sát
biên giới Đại Việt, chúng sử dụng con đường ngoại giao hòng khuất phục nhà Trần
phải đầu hàng nhưng 03 lần sứ giả đi đều bặt vô âm tín. Biết ngón võ giáo cổ điển
không hiệu quả, lập tức tướng Uriangkhađai (Ngột Lương Hợp Thai) quyết định
xuất quân dùng sức mạnh quân sự để trị nước Đại Việt. Theo kế hoạch, quân Mông
Cổ chia làm hai cánh tiến xuống nước ta. Một cánh theo thượng lưu sông Hồng,
một cánh theo đường sông Chảy. Sau khi bị lực lượng của Đại Việt do Trần Quốc
Tuấn chỉ huy đánh cho tơi tả ở Phủ Lỗ, ở Thăng Long và ở Đông Bộ Đầu,
Uriangkhađai rút theo đường cũ theo hữu ngạn sông Hồng trở về Vân Nam. Đến
trại Quy Hóa, quân giặc bị nhân dân với những vũ khí tự tạo đổ ra đánh một trận
lớn dưới sự chỉ hủy của chủ trại Hà Bổng. Quân Mông Cổ thiệt hại nặng, hoảng sợ
chạy thoát thân.
Trận đánh Quy Hóa ta đã giành được chiến thắng to lớn, khi kết thúc chiến
tranh, Hà Bổng được vua Trần phong tước hầu. Những năm sau đó, đồng bào các
dân tộc vùng Quy Hóa dưới sự chỉ huy các thủ lĩnh địa phương đã tăng cường bố
phòng cẩn mật dọc tuyến biên giới. Hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên vào
những năm 1285 và năm 1288 nhân dân các dân tộc vùng Quy Hóa (Lào Cai - Yên
Bái) phối hợp với quân triều đình tích cực chặn đánh, phục kích, góp phần vào
chiến tranh chung của nhân dân cả nước.
Đến các triều đại Hậu Lê và Tây Sơn cũng đều chú trọng vùng cửa ngõ biên
cương phía Bắc của Tổ quốc. Năm Đinh Mùi (1472) mùa hạ tháng tư vua Lê Lợi
sai phòng ngự sứ Trần Ban đôn đốc tu sửa ải Lê Hoa. Đây là địa điểm quan trọng
không kém Chi Lăng, Xương Giang. Trong Dư địa chí theo sách Gia Khánh trùng
tu nhất thống chí cho rằng Lê Hoa quan là vùng Liên Hoa Than có sông Lê Hoa
chảy qua tức sông Lễ Xá là sông Hồng ở đất Mông Tự. Như vậy Lê Hoa quan là
vùng giáp giới Lào Cai ở nơi sông Hồng chảy vào Việt Nam4.
Khi cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh đang diễn ra quyết liệt, Lê
Lợi đã phái các tướng lên thượng nguồn sông Thao phối hợp với các thủ lĩnh
“nghĩa binh áo đỏ”5 chặn đường tiếp lương của địch. Tháng 10 năm 1427, Lê Lợi
cử các tướng Phạm Văn Xảo, Nguyễn Chích, Trịnh Khả lên củng cố vùng biên
giới, xây dựng thế trận trong lòng dân và trên chiến địa. Ngay sau khi quân Minh
4
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Lực lượng nghĩa quân của đồng bào các dân tộc thiểu số.

bị đại bại ở Xương Giang, quân ta từ ải Lê Hoa đã tấn công đánh tan quân Mộc
Thạnh, góp phần cùng cả nước quét sạch giặc ngoại xâm.
Để giữ yên bờ cõi, phòng ngừa nguy cơ xâm lược từ phương Bắc, nhà nước
Đại Việt rất chú trọng đến canh phòng biên giới chuẩn bị dân binh sẵn sàng đánh
giặc.
Năm 1872, giặc Hán cờ vàng cướp của ở Lào Cai, các thủ lĩnh châu Chiêu
Tấn (Bát Xát), Giàng Chẩn Mìn (Bắc Hà) đã dũng cảm, mưu trí chỉ huy dân binh
đánh tan quân giặc để bảo vệ quê hương.
Cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp sang xâm lược nước ta. Triều đình nhà
Nguyễn đầu hàng, chấp nhận làm tay sai cho giặc. Dưới chính sách đàn áp, bóc lột
dã man của thực dân Pháp, nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân các dân tộc Lào Cai
đã nổ ra liên tiếp.
Năm 1885, thực dân Pháp bắt đầu ở những cuộc hành quân xâm lược lên
miền thượng du. Tháng 3 năm 1886, thực dân Pháp đã chiếm Lào Cai, nhân dân
các dân tộc Lào Cai đã phát huy truyền thống quật cường của người dân vùng biên
ải, liên tiếp nổi dậy khởi nghĩa chống thực dân Pháp.
Từ năm 1885 đến 1892, suốt 07 năm liền tuần phủ Nguyễn Quang Bích đã
cùng với các lãnh binh chỉ huy dân binh khởi nghĩa, liên tục đánh giặc từ Văn
Chấn đến Trái Hút. Nổi tiếng là trận phục kích trên sông Hồng đoạn Bảo Hà - Trái
Hút, quân ta đã tiêu diệt gọn 13 chiếc thuyền địch ngay tại Dương Quỳ (châu lỵ
Văn Bàn).
Ngày 29 tháng 3 năm 1886, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Thiệu Trọng, chia
làm hai hướng, đồng bào các dân tộc đã tấn công quân Pháp. Bên tả ngạn sông
Hồng do ông Mờ và Trần Thoa chỉ huy đánh địch tại ngòi Bo tiêu diệt một hạ sĩ và
một thượng sĩ của địch trên đường tiến lên Lào Cai cánh quân này còn bị nghĩa
quân chặn đánh tại Tùng Tung (xã Nam Cường). Khi chúng tiến vào thị xã Lào Cai
lại bị nghĩa quân do Lài Sí Lìu tấn công gây khác nhiều thiệt hại, do bị tập kích
liên tục nên việc tiến quân của thực dân Pháp hết sức vất vả và chậm chạp.
Ngày 19 tháng 8 năm 1886 nghĩa quân họ Thào, dân tộc Giáy phục kích tại
Thác Tây (Trịnh Tường) đánh đắm 06 thuyền, tiêu diệt 02 tên trung úy chỉ huy và
lính địch, các thuyền sau đều bỏ chạy. Đây là thiệt hại nặng nhất của Pháp ở bờ
hữu ngạn sông Hồng, trận này khiến giặc Pháp hoảng sợ không dám tấn công Bát
Xát ngay.
Ngày 16 tháng 01 năm 1888, toán quân Pháp và lính khố đỏ cướp làng Cốc
Mỳ đã bị nghĩa quân tấn công, tên đội Ma - Giê chỉ huy và bốn lính lê dương cùng
07 lính khố đỏ bị tiêu diệt.
Năm 1891 – 1894, nghĩa quân người Mông ở Bắc Hà do Giàng Chẩn Hùng
chỉ huy, nổi dậy chống Pháp. Cuộc khởi nghĩa kéo dài suốt bốn năm trời gây cho
địch nhiều thiệt hại.

Cùng với phong trào yêu nước năm 1901 đồng bào Dao ở vùng hạ huyện
Bắc Hà nổi dậy đấu tranh chống Pháp. Nghĩa quân đã liên kết được với các thủ lĩnh
ở Bắc Quang (Hà Giang) và Bảo Yên. Tháng 9 năm 1901, nghĩa quân tấn công đồn
Bắc Hà và đồn Nậm Lốp (Hà Giang).
Năm 1913, thủ lĩnh người Dao là Triệu Tiến Tiên ở Nậm Lúc - Bắc Hà đã
phối hợp với các nghĩa binh người Dao ở Bảo Yên, Lục Yên xây dựng căn cứ ở
Bản Cái - Nghĩa Đô - Trúc Lâm. Đến tháng 10 năm 1914, nghĩa quân nổi dậy từ
Trúc Lâm tiến lên đánh đồn Trái Hút, đồn Bảo Hà, đồn Lục Yên. Cuộc bạo động
tuy thất bại, bị thực dân Pháp xử tử 67 nghĩa quân nhưng không thể đè bẹp ý chí và
tinh thần yêu nước của nhân dân.
Ngày 8 tháng 8 năm 1916, nghĩa quân lại tập kích đồn Trịnh Tường - Bát
Xát, Pha Long - Mường Khương gây cho Pháp nhiều tổn thất.
Tháng 6 năm 1918, Giàng Xan ở Lao Chải (Sa Pa) đã đứng lên vận động
nhân dân đánh Pháp với khẩu hiệu “Có độc lập mới có cái ăn” đã quy tụ được
đông đảo quần chúng tổ chức thành đội công binh xây dựng vùng căn cứ. Bằng vũ
khí tự tạo nhưng súng kíp, bẫy đá mấy tháng liền nghĩa quân đã chiến đấu dũng
cảm, chặn đứng các bước tiến quân của giặc Pháp.
Những năm đầu của thế kỷ XX, mặc dù thực dân Pháp đã tập trung nhiều
lực lượng để đánh chiếm Lào Cai nhưng chúng liên tục bị các thủ lĩnh địa phương
triệu tập dân binh đánh trả quyết liệt. Nhiều cuộc khởi nghĩa tuy bị thất bại song
tinh thần đấu tranh của nhân dân các dân tộc vẫn kiên cường, bất khuất.
Năm 1938, đồng bảo Dao ở Bảo Yên bí mật tham gia phong trào “Minh
nhân” tuyên truyền tố cáo tội ác của thực dân Pháp, kêu gọi nhân dân sắm sửa vũ
khí nổi dậy đấu tranh.
Sinh tụ trên vùng biên ải, suốt trong chiều dài lịch sử qua các triều đại Đinh
- Lý - Trần - Lê - Nguyễn, trải qua nhiều biến cố thăng trầm, nhân dân các dân tộc
Lào Cai luôn có tinh thần đoàn kết, gắn bó, đùm bọc lẫn nhau, không chịu khuất
phục trước thiên tai, địch họa, có truyền thống yêu quê hương, đất nước, kiên
cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Cùng với chiến công chung của cả nước,
nhân dân các dân tộc Lào Cai đã sát cánh bên nhau, anh dũng chiến đấu bảo vệ một
vùng biên cương của Tổ quốc.
2. Truyền thống văn hóa của nhân dân các dân tộc Lào Cai
Trải qua các thời kỳ lịch sử, sự giao lưu, giao thoa văn hóa ở Lào Cai diễn ra
mạnh mẽ. Trên đất Lào Cai đã phát hiện nhiều đồ gốm cổ thời Lý, Trần, gốm Chu
Đậu, gốm thời Minh Thanh, dấu tích kiến trúc Việt Nam đan xen với kiến trúc
Trung Hoa ở một số di tích đình chùa. Hiện nay, sự giao lưu văn hóa ở Lào Cai
vẫn diễn ra mạnh mẽ, tạo cho Lào Cai có tính đa dạng trong văn hóa và càng đậm
nét văn hóa ở tộc người Lào Cai.
Là địa bàn có nhiều dân tộc cùng chung sống, Lào Cai là nơi hội tụ của ba
trong số bốn ngữ hệ lớn ở Việt Nam như: Ngữ hệ Nam Á có các tộc người Việt,

Mường, Kháng, Mông, Dao, La Chí, La Ha; ngữ hệ Hán – Tạng có các tộc người:
Hoa (Xa Phang), Hà Nhì, Phù Lá (có cả nhóm Xá Phó); ngữ hệ Thái có các dân tộc
Tày (cả nhóm Pa Dí), Thái, Nùng, Giáy, Lào, Lự, Bố Y. Lào Cai trở thành điểm
hội tụ của văn hóa tộc người vùng văn hóa Việt Bắc, tạo nên sự đa dạng văn hóa,
đa dạng sắc thái tộc người.
Trải qua những biến động của lịch sử và các giai đoạn phát triển do sự gia
tăng dân số tự nhiên và gia tăng cơ học làm cho dân số trên địa bàn Lào Cai ngày
càng tăng về số lượng và nhóm ngành dân tộc. Năm 2017, dân số Lào Cai có
694.416 người, bao gồm 25 nhóm ngành dân tộc. Dân cư phân bổ không đồng đều,
phần lớn sống ở nông thôn. Thành phố Lào Cai có mật độ dân số cao nhất với 497
người/km2. Huyện Văn Bàn có mật độ dân số thấp nhất là 61 người/km2.6
Tính đa dạng, phong phú của văn hóa Lào Cai thể hiện ở trong cả lĩnh vực
văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Nhà ở của đồng bào Lào Cai có nhiều loại
hình khác nhau. Nếu căn cứ vào cấu tạo nền nhà của các tộc người Lào Cai, có 03
loại hình nhà chính: Nhà nền đất (tiêu biểu là các dân tộc Kinh, Mông Hoa…); nhà
nửa sàn, nửa đất của dân tộc Dao (nhóm Dao đỏ), nhà sàn (người Tày, Thái).
Trong loại hình nhà nền đất, có các loại nền nhà đất của người Kinh, nhưng cũng
có loại nền nhà đất trình tường của người Mông, nền nhà đất trình tường theo kiểu
pháo đài của người Hà Nhì. Trong loại hình nhà sàn có loại nhà sàn bốn mái gần
như hình vuông của người Tày, cũng có kiểu nhà sàn mái tròn của người Thái đen
hoặc nhà sàn trình tường của người Tày Bắc Hà.
Trang phục của các dân tộc ở Lào Cai luôn rực rỡ sắc màu, phong phú về
kiểu loại. Mỗi một tộc người có một kiểu trang phục khác nhau, trong cùng tộc
người cũng có những ngành có trang phục riêng. Phiên chợ vùng cao của Lào Cai
đều là nơi gặp gỡ, hội tụ của nhiều kiểu trang phục.
Tính đa dạng, phong phú của văn hóa Lào Cai còn thể hiện rõ nét ở nghệ
thuật dân gian. Qua khảo sát sơ bộ, Lào Cai có hơn 30 điệu múa khác nhau. Có
những điệu múa dùng trong sinh hoạt (như xòe vòng, xòe chiêng), nhưng cũng có
điệu múa chỉ dùng trong các nghi lễ tôn giáo hoặc lễ hội. Nghệ thuật âm nhạc cũng
rất đa dạng, chỉ tính riêng nhạc khí thì Lào Cai đã có 10 họ với 11 chi khác nhau.
Nhạc cụ dân tộc ở Lào Cai còn bao gồm cả loại chuyên dùng hòa tấu và chuyên
dùng độc tấu.
Trong văn học dân gian, mỗi dân tộc có đầy đủ hệ thống các loại hình từ
thần thoại, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn đến tục ngữ, câu đố, dân ca (dân ca giao
duyên, dân ca nghi lễ phong tục, các bài ca than thân…), hệ thống truyền thuyết,
truyện cổ có liên quan đến địa danh làng bản, sông núi khá phong phú. Trong lịch
sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, nhất là thời kỳ chống phong kiến phương Bắc
xâm lược, người dân Lào Cai luôn phải đối mặt với kẻ thù xâm lược. Ý thức bảo
vệ Tổ quốc trở thành thường trực. Do vậy, cả một dòng văn hóa dân gian chống
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giặc ngoại xâm, đề cao tự hào dân tộc đã nảy sinh, tạo nên sắc thái riêng của văn
hóa Lào Cai. Các truyền thuyết chống giặc ngoại xâm, bảo vệ biên giới xuất hiện
khá phong phú, nhất là truyền thuyết truyện cổ kể về sự tích như Đản Khao, Pha
Long, Trung Đô, Nghĩa Đô, núi Đại Thần.
Tôn giáo, tín ngưỡng của người Lào Cai gắn với tâm linh của cư dân nông
nghiệp. Bên cạnh tôn giáo thì tín ngưỡng bản địa (thờ cúng tổ tiên, thần bản
mệnh…) chiếm địa vị quan trọng, còn xuất hiện một số tôn giáo mới du nhập. Các
tín ngưỡng dân gian đã chịu ảnh hưởng của tam giáo, ảnh hưởng này đã diễn ra
khá mạnh ở vùng người Dao, Tày, Nùng, Giáy…nhưng nổi bật nhất là người Dao.
Sự đan xen tôn giáo với tín ngưỡng dân gian đã tạo nên diện mạo mới trong đời
sống tinh thần của các dân tộc Lào Cai.
Trong tín ngưỡng dân gian, các danh tướng chống giặc ngoại xâm, trở thành
những thần linh được nhân dân tôn thờ như Cầm Ngọc Hãnh, Hoàng Dỉn Thùng,
Giàng Chỉn Hùng…Ông Hoàng Bảy – một viên tướng bảo vệ biên cương được thờ
trang trọng ở đền Bảo Hà. Đặc biệt, do vị trí Lào Cai quan trọng, nên nhân dân đã
rước Đức Thánh Trần người anh hùng dân tộc ở đền Thượng, xây dựng đền thờ
Mẫu ở vùng ven sông Hồng, giáp biên giới. Đền thờ Trần Hưng Đạo và thờ Mẫu
Liễu Hạnh trấn ải ở biên cương thực sự trở thành những di sản văn hóa bên cạnh
cột mốc biên giới, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của người dân Việt Nam về
văn hóa.
Văn hóa nông nghiệp lúa nước là nét chung nhất của các dân tộc Lào Cai,
tạo nên sự thống nhất trong đa dạng. Hằng năm, trên địa bàn tỉnh diễn ra hơn 40 lễ
hội, được tổ chức gắn với tôn giáo, tín ngưỡng và nông nghiệp, thể hiện tinh thần
đoàn kết gắn bó cộng đồng của các dân tộc. Mỗi dân tộc ở Lào Cai có từ 08 đến 10
lễ và hội trong năm như: Lễ hội Lồng Tồng (xuống đồng) của người Tày ở Văn
Bàn, Bảo Yên, Bắc Hà, thành phố Lào Cai. Lễ hội Roóng Poọc của đồng bào Giáy,
mục đích để cầu mùa, cầu người yên, vật thịnh. Hội Gầu Tào của dân tộc Mông,
mục đích là để cầu con, cầu sức khỏe, với quy mô liên làng, hội của cả một vùng.
Hội khu Chà Dà của dân tộc Hà Nhì, với quy mô liên làng. Bên cạnh những hội
như trên, còn có các ngày hội Xòe của dân tộc Tày Bắc Hà, hội múa võ của dân tộc
Mông, hội đình của dân tộc Tày Bảo Yên, hội chơi chợ của các dân tộc vùng biên
giới.
Nhân dân các dân tộc Lào Cai sở hữu một kho tàng văn hóa dân gian đặc
sắc, từ tín ngưỡng dân gian, phong tục, tập quán, lễ hội, trò chơi đến chữ viết, văn
học, nghệ thuật, âm nhạc, điệu múa, nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống với
những sản phẩm vừa có tính năng sử dụng cao, thể hiện tài năng, sự khéo léo và óc
thẩm mỹ tinh tế. Văn hóa ẩm thực của các dân tộc Lào Cai khá đặc sắc, bao gồm
nhiều món ăn truyền thống từ sản phẩm nông nghiệp, sản vật núi rừng, sông suối
mang hương vị đậm đà như các loại bánh, thắng cố, xôi bảy màu, cá suối Mường
Hum (Bát Xát), cháo cốm vịt của người Dao, rượu ngô Bản Phố (Bắc Hà), rượu

San Lùng (Bát Xát)…Sản phẩm văn hóa đa dạng phản ánh đời sống vật chất, tinh
thần phong phú của người dân Lào Cai.
III. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, XÃ HỘI LÀO CAI TỪ 1945
Ngày 09 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương. Tại
Lào Cai, khi Nhật hất cẳng Pháp, một số tên Pháp trong bộ máy thống trị ở tỉnh bị
bắt, một số đầu hàng Nhật, binh lính Pháp ở Lào Cai bỏ chạy sang Trung Quốc
theo hai hướng Bát Xát, Phong Thổ (Lai Châu), số còn lại qua đường Mường
Khương, Pha Long (Lào Cai). Khi rút chạy, chúng đưa theo thổ ty các huyện Bát
Xát, Phong Thổ, Mường Khương, mặt khác, chúng để lại một số vũ khí cho số thổ
ty ở lại nhằm chuẩn bị cơ sở cho chúng trở lại sau này. Sự kiện Nhật đảo chính
Pháp trên toàn Đông Dương đã ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào cách mạng ở
Lào Cai. Tàn quân Pháp chạy sang Khai Viễn, Mã Quan (Vân Nam – Trung
Quốc). Sau khi tập hợp lực lượng chúng đã tổ chức phái bộ Pháp tại Côn Minh gọi
là Phái đoàn 5, thực chất là tổ chức tình báo biệt động. Dưới Phái đoàn 5, chúng tổ
chức nhiều tổ, nhiều mũi hoạt động trên biên giới Việt – Trung. Trên biên giới Lào
Cai, có ba tổ phụ trách ba mũi. Một mũi hướng sang Mường Khương, một mũi
hướng sang Bát xát và một mũi hướng sang thị xã Lào Cai.
Nhờ nằm trên trục đường giao thông nên một số quần chúng được tiếp xúc
với sách báo bí mật của phong trào Việt Minh từ dưới xuôi mang lên. Những sách
báo đó đã ảnh hưởng tới những người có tinh thần yêu nước ở thị xã Lào Cai, thị
trấn Sa Pa, ở vùng thấp của Bảo Thắng và một số công sở ở tỉnh lỵ. Do vậy, thời
kỳ này mặc dù ở địa phương chưa có cán bộ của Đảng nhưng một số quần chúng
có tư tưởng tiến bộ đã đứng ra tổ chức các nhóm yêu nước. Trong thanh niên và
viên chức đã xuất hiện nhiều nhóm yêu nước theo xu hướng Việt Minh. Tại Lào
Cai có các nhóm ở hãng ô tô vận tải STAL, ở Sở Thú y, Sở Dây thép, Sở Thủy
lâm, thị trấn Sa Pa, đặc biệt trong bảo an binh cũng có nhiều binh sĩ yêu nước.
Các nhóm trên lưu giữ một số sách báo bí mật của Việt Minh, bài ca, bản
nhạc cách mạng. Hoạt động chính của các nhóm này là tuyên truyền cho bạn bè, họ
hàng thân thích và những người đáng tin cậy cùng khu phố, cùng nêu cao tinh thần
dân tộc, tinh thần hữu ái giai cấp, về Chương trình, Điều lệ của Việt Minh…Hoạt
động của các nhóm đã lôi cuốn được cả chủ Sở Dây thép, Sở Thủy lâm, Hãng ô tô
STAL tin theo và ủng hộ phong trào Việt Minh, tạo điều kiện cho các nhóm hoạt
động. Tuy nhiên, các nhóm vẫn hoạt động riêng lẻ, không có sự phối hợp hành
động do thiếu người đứng ra tổ chức, đặc biệt là chưa có cán bộ Đảng lãnh đạo
phong trào. Vì vậy, hoạt động của các nhóm chủ yếu theo xu hướng Việt Minh ở
phạm vi hẹp, nhiệm vụ chính là tuyên truyền, đọc sách báo bí mật, gây ảnh hưởng
của Việt Minh trong nhân dân.
Phong trào kháng Nhật cứu nước lan rộng, phát triển mạnh mẽ trong cả
nước. Ngoài Chiến khu Việt Bắc rộng lớn thì nhiều địa phương đã lập ra các chiến

khu, khu căn cứ cách mạng, trong đó có khu căn cứ Vần – Hiền Lương nằm giữa
hai tỉnh Yên Bái và Phú Thọ. Từ khu căn cứ cách mạng này, các cán bộ đã nhanh
chóng mở rộng cơ sở sang phía Nam của tỉnh Phú Thọ, thị xã Yên Bái, huyện Trấn
Yên, Văn Chấn (Yên Bái). Đặc biệt là ở thị xã Yên Bái đã thành lập được chi bộ
Đảng Cộng sản Đông Dương.
Sự phát triển của phong trào cách mạng trong cả nước nhất là từ khi khu căn
cứ Vần – Hiền Lương và chi bộ Đảng đầu tiên ở Yên Bái được thành lập, đã tác
động trực tiếp đến phong trào cách mạng ở Lào Cai. Trước yêu cầu đòi hỏi của
phong trào cách mạng cần phải có một tổ chức Việt Minh làm nòng cốt để lãnh
đạo, tháng 5 năm 1945, Trung ương đã cử đồng chí Mai Văn Ty (tức Công), Bí thư
Chi bộ thị xã Yên Bái, làm công nhân đề pô xe lửa Yên Bái, lên Lào Cai gây dựng
cơ sở Việt Minh.
Dựa vào quan hệ nghề nghiệp, đồng chí Mai Văn Ty đã đến Đề pô xa lửa
Phố Mới tuyên truyền giác ngộ được hai công nhân là anh Vũ Công Khiêm và Lê
Văn Lương. Hơn một tháng sau, Tổ Việt Minh bí mật được thành lập do anh
Khiêm làm Tổ trưởng. Nhiệm vụ ban đầu của Tổ Việt Minh là theo dõi tình hình
lực lượng Việt Nam Quốc dân Đảng từ Trung Quốc về, cung cấp tin tức cho căn cứ
cách mạng Vần – Hiền Lương. Mặt khác, Tổ cũng đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục
những công nhân tốt tham gia trở thành hạt nhân của phong trào cách mạng địa
phương. Hoạt động của Tổ Việt Minh tuy mới ở phạm vi hẹp, sự lãnh đạo và mối
liên hệ giữa Tổ Việt Minh với các nhóm yêu nước ở thị xã Lào Cai và các nơi khác
còn hạn chế, song ảnh hưởng của Tổ Việt Minh rất sâu rộng, nhất là trong hàng
ngũ công nhân lao động.
Trong khi căn cứ cách mạng Vần – Hiền Lương đã xây dựng được lực lượng
vũ trang địa phương và phát triển cơ sở sang các vùng lân cận, thì huyện Văn Bàn
vẫn chưa có cơ sở cách mạng. Đại bộ phận vùng này vẫn bị thổ ty kiểm soát. Tuy
nhiên, ảnh hưởng của cao trào kháng Nhật cứu nước từ chiến khu Việt Bắc và khu
căn cứ cách mạng Vần – Hiền Lương cùng với phong trào phá kho thóc của Nhật
để cứu đói ở các huyện Văn Chấn, Trấn Yên (Yên Bái) đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến
một số nơi ở huyện Văn Bàn, nhất là khu vực vùng thấp. Nhân dân đã nổi dậy phá
kho thóc của Nhật ở Khánh Yên Thượng, Bảo Hà, Võ Lao chia cho dân nghèo
thiếu đói.
Ở huyện Lục Yên (trong đó có một số địa phương của huyện Bảo Yên ngày
nay), phong trào cách mạng sôi sục hơn. Đầu năm 1945, cán bộ tuyên truyền giải
phóng quân từ Hàm Yên (Tuyên Quang) đã đến hoạt động tại các vùng thấp của
huyện Lục Yên, gây dựng cơ sở cách mạng và đội du kích Cổ Văn (Mường Lai).
Nhờ có sự phối hợp giữa đơn vị tuyên truyền giải phóng quân tại huyện Yên Bình
(khi đó thuộc tỉnh Tuyên Quang), với lực lượng du kích Lục Yên nên các hoạt
động tuyên truyền, vũ trang được đẩy mạnh, hỗ trợ cho quần chúng đấu tranh.
Trước khí thế của cách mạng, chính quyền cũ từ huyện đến xã bị tê liệt hoặc giải

tán. Ngày 07 tháng 8 năm 1945, huyện lỵ Lục Yên được giải phóng, Ủy ban nhân
dân lâm thời được thành lập. Đến cuối tháng 7 năm 1945 hầu hết các xã vùng
thượng huyện Lục Yên (Bảo Yên ngày nay) đều thành lập được chính quyền cách
mạng và tổ chức du kích.
Trong thời gian này, Ban cán sự liên tỉnh Phú Thọ - Yên Bái đưa một số đơn
vị vũ trang xuống phối hợp với lực lượng tại chỗ giải phóng các huyện Hạ Hòa,
Yên Lập chuẩn bị giành chính quyền ở Phú Thọ, đồng thời đưa một lực lượng tiến
vào Văn Chấn (Yên Bái) làm áp lực cho cuộc khởi nghĩa của quần chúng địa
phương. Ngày 06 tháng 7 năm 1945, cuộc khởi nghĩa Văn Chấn hoàn toàn thắng
lợi. Sau đó lực lượng vũ trang từ Văn Chấn vượt núi Lùng Cúng tiến vào giải
phóng huyện Văn Bàn ngày 05 tháng 8 năm 1945. Như vậy, chỉ trong vòng một
tháng, từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 1945, cùng với các huyện của tỉnh Yên
Bái, các huyện Văn Bàn, Lục Yên đã thành lập được Ủy ban nhân dân lâm thời từ
huyện đến xã. Tuy được giải phóng sớm so với nhiều địa phương, song Lào Cai
vẫn chưa giành được chính quyền ở cấp tỉnh. Hơn nữa, lực lượng quần chúng còn
yếu và thiếu lãnh đạo tại chỗ, do đó chính quyền phần lớn nằm trong tay các đại
biểu tần lớp trên. Vì vậy, tuy giành được chính quyền nhưng quần chúng nhân dân
chưa phấn khởi.
Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh
Lào Cai bị chi phối bởi nhiều yếu tố chính trị, xã hội khó khăn và phức tạp. Trong
khi chưa giành được chính quyền, nhân dân các dân tộc Lào Cai vừa phải đấu tranh
chống âm mưu phá hoại của quân Trung Hoa Dân quốc của Tưởng Giới Thạch,
Việt Nam Quốc dân Đảng cùng tay sai ngóc đầu dậy, đồng thời phải chuẩn bị cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Kinh tế tự cung tự cấp, ruộng đất bị
bỏ hoang nhiều. Hàng hóa phục vụ chủ yếu do thương nhân từ dưới xuôi mang lên.
Mặt khác, do bị đế quốc, phản động cướp bóc thậm tệ, đời sống của nhân dân ở các
vùng bị địch tạm chiếm đóng rất khổ, nạn đói đe dọa, hoành hành khắp nơi.
Sau khi Đảng bộ tỉnh Lào Cai được thành lập ngày 05 tháng 3 năm 1947,
Tỉnh ủy Lào Cai đã đề ra chủ trương lãnh đạo nhân dân vừa xây dựng cơ sở cách
mạng, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vừa tích cực sản xuất bảo đảm đời
sống, vận động nhân dân xây dựng đời sống mới, tổ chức hũ gạo kháng chiến, tổ
chức cứu đói, lập tủ thuốc tăng cường phòng chống dịch bệnh, tổ chức cung cấp
các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân như giống cây trồng, muối, vải, dầu hỏa…
Tỉnh còn tổ chức tiểu học vụ và bình dân học vụ, vì vậy, cuối năm 1947, tỉnh đã
giải quyết được nạn đói, thành lập được 14 trường tiểu học với 15 lớp, 806 học
sinh và 21 giáo viên, tổ chức được 120 lớp bình dân học vụ cho 1.081 học viên và
113 giáo viên và mở 20 lớp bình dân học vụ trong vùng địch tạm chiếm cho 548
học viên; tổ chức được các phòng phát thuốc ở Bát Xát, Sa Pa, Bản Lầu, Bắc Hà,
Cam Đường, Phố Lu. Nhân dân đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động khai hoang
đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm.

CHƯƠNG I: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC BÙNG NỔ,
CÔNG AN NHÂN LÀO CAI RA ĐỜI ĐẤU TRANH CỦNG CỐ CHÍNH
QUYỀN CÁCH MẠNG, BẢO VỆ HẬU PHƯƠNG, CĂN CỨ, GÓP PHẦN
ĐÁNH THẮNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1947 - 1954)
I. ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN, CÔNG AN NHÂN DÂN LÀO
CAI RA ĐỜI, CHỐNG ĐẶC VỤ TƯỞNG VÀ PHẢN ĐỘNG QUỐC DÂN
ĐẢNG, BẢO VỆ LỰC LƯỢNG KHÁNG CHIẾN
1. Lào Cai được giải phóng lần thứ nhất, chính quyền cách mạng tỉnh ra
đời
Phát xít Đức - Ý - Nhật đầu hàng quân đồng minh, ngày 15 tháng 8 năm
1945, Quốc dân Đại hội họp ở Tân Trào, cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng đứng đầu
là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây mệnh lệnh tổng khởi nghĩa đã được truyền đi
trong toàn quốc. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, tại Hà Nội ta giành được chính quyền
từ tay Nhật - Pháp. Ngày 02 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa.
Cách mạng tháng Tám thành công, tình hình Lào Cai diễn biến phức tạp. Trong
khi chưa giành được chính quyền ở cấp tỉnh, nhân dân các dân tộc Lào Cai đã phải đối
phó ngay với quân đội Tưởng Giới Thạch với danh nghĩa là quân đồng minh vào giải
giáp quân đội Nhật đã kéo vào Lào Cai bằng hai đường thị xã Lào Cai và Mường
Khương. Việt Nam Quốc dân đảng được quân đội Tưởng trang bị vũ khí và giúp sức
đã chiếm lấy Lào Cai.
Để đối phó với tình hình trên, nhiệm vụ đặt ra cho nhân dân các dân tộc tỉnh Lào
Cai là tránh đụng độ với quân Tưởng, nhanh chóng củng cố chính quyền cách mạng để
chuẩn bị kháng chiến. Thực hiện chủ trương “hòa để tiến” của Trung ương, trung tuần
tháng 10 năm 1945, Xứ ủy Bắc Kỳ và Kỳ bộ Việt Minh Bắc Kỳ cử một đoàn cán bộ
lên Lào Cai. Đoàn do đồng chí Ngô Minh Loan tức Hoàng Quang Minh, Bí thư Tỉnh
ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Yên Bái, đặc phái viên của Chính
phủ làm trưởng đoàn7, đồng chí Lê Đức Bình là đảng viên, cán bộ Việt Minh cùng một
số giáo viên, thanh niên yêu nước là người địa phương Lào Cai như anh Nguyễn Văn
Hồng, giáo viên thị trấn Sa Pa, đứng đầu nhóm yêu nước ở thị trấn Sa Pa, anh Trần
Mạnh Khang, giáo viên Mường Khương, anh Nguyễn Viết Quỳnh sinh viên trường
Luật. Nhiệm vụ của đoàn tranh thủ lúc quân Tưởng chưa thành lập chính quyền tay sai,
xúc tiến nhanh việc lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng xây dựng
cơ sở cách mạng, lực lượng vũ trang. Đoàn lên mang thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề
ngày 18 tháng 10 năm 1945, gửi đồng bào Lào Cai viết: Cách mạng tháng Tám năm
1945 đã thành công trong cả nước, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã
thành lập. Người thăm hỏi động viên nhân dân các dân tộc Lào Cai và chỉ rõ “Từ đây
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đồng bào chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ, phải đấu tranh đến kỳ cùng để mưu cho tự
do hạnh phúc của dân tộc, tôi tin rằng đồng bào Lào Cai sẽ nhiệt liệt hưởng ứng lời
kêu gọi của Chính phủ”. Người căn dặn “Tất cả nhân dân Lào Cai, không phân biệt
trai gái, già trẻ, giàu nghèo, lương giáo, không phân biệt Mán, Mường, Mèo...cùng
hăng hái đứng lên phấn đấu để củng cố nền độc lập của nước nhà và xây dựng hạnh
phúc cho dân chúng...”8.
Được tin đoàn cán bộ của Chính phủ và mặt trận Việt Minh lên, nhân dân thị
xã Lào Cai rất phấn khởi. Mặc dù các Đảng phái phản động hoảng sợ, ra sức ngăn
cản nhưng do uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ ta rất lớn nên chúng
không dám có những hành động công khai phá hoại. Đoàn đã chia thành 03 bộ
phận để vận động tổ chức quần chúng thành lập chính quyền, đồng chí Ngô Minh
Loan phụ trách chung và trực tiếp xây dựng cơ sở cách mạng thành lập chính
quyền ở tỉnh và thị xã. Đồng chí Lê Thanh hoạt động ở Sa Pa, đồng chí Lê Đức
Bình hoạt động ở Bảo Thắng.
Đoàn cán bộ lên đã thuyết phục Đàm Quang Vinh9, Tỉnh trưởng chính quyền
cũ của Nhật trao lại chính quyền cho nhân dân. Trước yêu cầu này của cán bộ ta,
Đàm Quang Vinh không có biểu hiện phản ứng, không những tuân theo chủ trương
của ta mà còn tỏ thái độ muốn giúp đỡ cách mạng, giao quyền hành chính sớm cho
ta và hứa sẽ giúp đỡ cách mạng.
Ngày 24 tháng 10 năm 1945, Đàm Quang Vinh triệu tập các công chức cao cấp của
các cơ quan Tòa sứ, Văn phòng Tỉnh trưởng, chủ sự các ngành Công chính, Bưu điện, Y
tế, Bảo an binh... bàn việc thành lập Ủy ban hành chính tỉnh Lào Cai do ông Nguyễn Quốc
Bảo, Chủ Sở Công chính làm Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch Ủy ban đều là công chức ở các
công sở cũ. Thời gian này, Ủy ban lâm thời cũng được thành lập do ông Hoàng Đình Minh
làm Chủ tịch, ông Bá Mọc làm Phó Chủ tịch.
Như vậy về danh nghĩa, ta đã giành được chính quyền cấp tỉnh, nhưng thực
tế lực lượng trung kiên và cơ sở cách mạng để đảm bảo cho chính quyền tồn tại thì
chưa đủ sức. Trong khi đó quân đội Tưởng và phản động Quốc dân đảng từ chỗ lén
lút phá hoại đến ngày càng khiêu khích trắng trợn. Muốn củng cố chính quyền phải
có lực lượng, phải gấp rút xây dựng các cơ sở mới và củng cố các cơ sở đã có. Đặc
biệt phải khẩn trương thành lập các đội tự vệ vũ trang để đối phó với âm mưu lật
đổ chính quyền.
Dựa vào anh em binh lính trong trại bảo an, một đội vũ trang cách mạng ở
thị xã Lào Cai được thành lập, tuy số lượng không nhiều nhưng tinh thần bảo vệ
chính quyền của họ rất cao.
Ở Phố Lu (huyện Bảo Thắng) đồng chí Lê Đức Bình đã tuyên truyền giải thích
đường lối chính sách của Mặt trận Việt Minh trong nhân dân và thành lập được Ủy
ban lâm thời do ông phó lý Vỹ làm Chủ tịch.
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Hồ Chí Minh toàn tập (Nhà xuất bản Sự thật – Hà Nội năm 1984, T4, tr 38 - 39).
Tỉnh trưởng chính quyền cũ của Nhật.

Tại thị trấn Sa Pa, đoàn của đồng chí Lê Thanh dựa vào nhóm yêu nước, tổ
chức cuộc họp nhân dân thị trấn và bầu được Ủy ban lâm thời của huyện do ông
giáo Tính làm chủ tịch. Đoàn cũng tổ chức được nhiều cuộc họp riêng với từng
đoàn thể như Thanh niên, Phụ nữ và Thiếu nhi cứu quốc định ra được nội dung
hoạt động cụ thể. Vì vậy phong trào phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều
sâu. Lực lượng vũ trang ở thị trấn Sa Pa cũng được thành lập. Những binh lính
người Việt trong quân đội Nhật, Pháp cũng được giác ngộ cách mạng đã xung
phong vào tổ du kích thị trấn, đội du kích mang tên Tòng vệ binh, họ tích cực đi
thu gom vũ khí, luyện tập để sẵn sàng chiến đấu.
Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn ta đã thành lập chính quyền tỉnh lỵ và
thị xã Lào Cai, Phố Lu, thị trấn Sa Pa. Trong lúc phong trào cách mạng đang phát
triển thuận lợi, các đối tượng Việt Nam Quốc dân đảng dựa vào thế quân Tưởng đã
bộ lộ rõ bộ mặt phản động hại dân hại nước. Chúng ra sức chống lại hoạt động của
chính quyền cách mạng, ngang nhiên đàn áp những người yêu nước, bắt bớ cán bộ
của Đảng, cướp bóc tài sản nhân dân...Quân Tưởng ra sức tiếp tay cho Quốc dân
Đảng, ủng hộ chúng thành lập chính quyền phản động.
Đầu tháng 11 năm 1945, trong lúc đồng chí Ngô Minh Loan dẫn Đàm
Quang Vinh về trình diện Chính phủ và báo cáo tình hình Lào Cai thì Quốc dân
đảng đã tổ chức đảo chính ở thị xã Lào Cai, thành lập chính quyền phản động sau
đó chúng mang lực lượng tiến lên Sa Pa thành lập chính quyền, ngang nhiên tuyên
bố giải tán chính quyền Việt Minh.
Đến cuối tháng 11 năm 1945 phần lớn tỉnh Lào Cai đã bị Quốc dân Đảng
kiểm soát, trừ các huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Pha Long do các thổ
ty kiểm soát. Trước sự mạo danh của Quốc dân Đảng, một số tay chân của Nhật,
Pháp trước đây như kỳ hào, lý dịch đã quay trở lại làm việc cho chúng.
Tuy còn nhiều khó khăn, thử thách trước sự đe dọa của kẻ thù nhưng việc ra đời
chính quyền cách mạng ở Lào Cai đã thể hiện lòng nhiệt tình cách mạng, ý thức độc lập
tự chủ và uy tín của Đảng, Bác Hồ đối với mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Lào Cai.
Tháng 9 năm 1946, Xứ ủy quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng tỉnh Lào
Cai bao gồm 03 đồng chí do đồng chí Ngô Minh Loan làm trưởng ban, hai đồng
chí Lê Thanh và Đào Đình Bảng 10 – làm ủy viên. Ban Cán sự Đảng tỉnh Lào Cai
được thành lập đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Đảng bộ và
thúc đẩy phong trào cách mạng của Lào Cai.
Đoàn cán bộ do đồng chí Ngô Minh Loan dẫn đầu lên Lào Cai lần này có
nhiệm vụ khôi phục lại các cơ sở cũ, thiết lập các cơ sở mới. Các cơ sở này sẽ bí
mật hoạt động, theo dõi mọi hoạt động của kẻ địch trong xã, thị trấn. Nhận rõ Lào
Cai là sào huyệt cuối cùng của Quốc dân đảng, Xứ ủy Bắc Kỳ đã giao nhiệm vụ
cho đồng chí Bùi Quang Tạo - Xứ ủy viên và đồng chí Bằng Giang- Tư lệnh khu
10 lên Lào Cai giúp Ban Cán sự Đảng bàn kế hoạch giải phóng Lào Cai.
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Đồng chí Đào Đình Bảng – Trước khi nghỉ hưu là Đại tá, công tác ở Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Ngày 04 tháng 10 năm 1946, cuộc họp giữa Ban Cán sự Đảng tỉnh Lào Cai
với đồng chí Bùi Quang Tạo và đồng chí Bằng Giang bàn kế hoạch chi tiết về
chiến dịch giải phóng Lào Cai. Trong kế hoạch đó có nội dung vận động các thổ ty
tham gia đánh Quốc dân đảng.

( Sơ đồ trận đánh quốc dân Đảng giải phóng Lào Cai lần thứ nhất – Trích Lịch sử Lực
lượng Vũ trang tỉnh Lào Cai 1948 -2018 do Đảng ủy Quân sự tỉnh phát hành)
Nhờ công tác vận động quần chúng đúng đắn, khi tiếp xúc với các thổ ty đã
phân tích rõ về chính sách của mặt trận Việt Minh là đoàn kết với mọi tầng lớp
nhân dân và mọi thành phần xã hội để đánh bại kẻ thù chung bảo vệ độc lập, tự do.
Sau khi đó ta đề nghị các thổ ty hợp tác quân sự cùng các lực lượng cách mạng
nhanh chóng đánh đuổi Quốc dân đảng giải phóng Lào Cai.
Cuối tháng 10 năm 1946, lực lượng vũ trang của các thổ ty tham gia giải
phóng Lào Cai tập trung tới Bảo Nhai. Lực lượng tham gia gồm quân của Hoàng A
Tưởng (Bắc Hà), La Văn Đức (Pha Long), Nông Vĩnh An (Mường Khương),
Hoàng Đình Chung (Si Ma Cai). Sự tham gia của các lực lượng vũ trang, thổ ty
cùng ta đánh Quốc dân đảng là thắng lợi của chủ trương tranh thủ mọi lực lượng để
đánh bại kẻ thù chính của Đảng. Chủ trương này có ý nghĩa rất lớn, để lại bài học
về công tác vận động, tranh thủ tầng lớp trên tham gia cách mạng.
Được sự giúp đỡ của nhân dân các dân tộc địa phương, lực lượng vũ trang
của Lào Cai lần lượt giải phóng các khu vực do Việt Nam Quốc dân đảng chiếm.
Như vậy sau hơn một năm bị Quốc dân Đảng chiếm đóng, ngày 12 tháng 11 năm
1946, tỉnh Lào Cai đã được giải phóng hoàn toàn.
2. Quá trình ra đời của Công an Lào Cai
Ngày 12 tháng 11 năm 1946, Lào Cai được giải phóng khỏi ách Việt Nam Quốc
dân đảng. Để đảm bảo hoạt động của chính quyền non trẻ, tổ chức quân quản lúc đầu do
Ban chỉ huy Trung đoàn 115 phụ trách và đồng chí đặc phái viên của Chính phủ giải
quyết các công việc của địa phương.
Ngày 14 tháng 11 năm 1946, đặc phái viên của Chính phủ ra thông báo kêu gọi
các công chức ở chế độ cũ trở lại công sở tiếp tục làm việc bình thường. Lúc này cấp trên
giao cho đồng chí Nguyễn Tiến Ninh (Tý Hinh) phụ trách công tác Công an, sau đó
khoảng một tuần, đồng chí Đoàn Nghĩa được cử sang thay, phụ trách khoảng hơn 10
người là nhân viên cũ thời Pháp - Nhật rồi sau hơn một tháng (cuối tháng 12 năm 1946),
Nha Công an Trung ương cử đồng chí Trần Thiên Tân lên thay đồng chí Đoàn Nghĩa,
đồng thời Nha Công an Trung ương tiếp tục bổ sung hai đợt cán bộ miền xuôi lên tăng
cường Lào Cai, lúc này đồng chí Trần Kỳ chính thức làm Trưởng Ty Công an lúc đầu
gọi là Ty Liêm phóng, sau đổi lại là Ty Công an.
Với tinh thần chuẩn bị kháng chiến theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí
Minh ngày 20 tháng 12 năm 1946 với nội dung cơ bản là phát động cuộc kháng
chiến toàn dân, toàn diện với phương châm chiến lược là đánh lâu dài trải qua 03
giai đoạn: “Phòng ngự - Cầm cự - Tổng phản công”. Tháng 4 năm 1947, đồng chí
Võ Nguyên Giáp, đặc ủy viên của Chính phủ và Mặt trận Việt Minh lên thăm Lào

Cai. Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai, đồng chí nhắc nhở cán bộ và
nhân dân địa phương phải nâng cao cảnh giác, tích cực chuẩn bị kháng chiến, nhận
thức sâu sắc âm mưu của địch đang ráo riết chuẩn bị tấn công ta, thấy rõ nhiệm vụ,
trách nhiệm của quân dân Lào Cai là kết sức nặng nề, khẩn trương và có biện pháp
chấn chỉnh lại những nhận thức lệch lạc trong cán bộ đảng viên.
Sau khi hai phái đoàn của Chính phủ do đồng chí Trần Huy Liệu (tháng 2 năm
1947) và đồng chí Võ Nguyên Giáp (tháng 4 năm 1947) lên thăm Lào Cai về, Trung
ương và Khu ủy đã chỉ thị cho Lào Cai tổ chức chính quyền nhân dân các cấp, bãi bỏ chế
độ quân quản. Tháng 4 năm 1947, Ủy ban quân quản được bãi bỏ, Ủy ban hành chính và
Ủy ban kháng chiến tỉnh và huyện được thành lập.
Chính quyền mới giành được về tay nhân dân nhưng thực dân Pháp và các
thế lực phản cách mạng vẫn nuôi âm mưu đen tối là lật đổ chính quyền cách mạng
và thống trị nhân dân ta. Khi bị hất cẳng, tướng Degaule vẫn tuyên bố: Cần thiết
phải duy trì sự cai trị của Pháp ở Đông Dương.
Chúng đã tổ chức ra “Phái bộ thứ 5” ở Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc)
liên lạc với tàn quân Pháp ở Đông Dương để thu thập tình báo chuẩn bị cho cuộc
tàn kích mới, Quân Nhật đại bại, tàn quân Pháp ở Lào Cai dạt sang Vân Nam được
sự giúp đỡ của “Phái bộ thứ 5” đã trở lại chiếm Phong Thổ, làm bàn đạp đưa
người sang Sa Pa, Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà, thị xã Lào Cai để điều tra
nắm tình hình và câu kết với chính quyền Tưởng ở Hà Khẩu.
Sau thất bại, đại bộ phận Việt Nam Quốc dân đảng sau khi thua chạy sang
Vân Nam (Trung Quốc) có một số lưu vong ở Hà Khẩu. Lúc này thế lực của Quốc
dân đảng đang mạnh, chúng dùng mọi thủ đoạn kiếm cớ hòng bóp chết chính
quyền của ta. Chúng cho thổ phỉ nhũng nhiễu ám sát Hoa Kiều để vu khống chính
quyền ta: “Không đủ đảm bảo an ninh cho Hoa Kiều ở Lào Cai nên chúng phải
sang làm hộ”.
Trước âm mưu nham hiểm của Tưởng, chúng ta đã tìm hiểu nhằm vào chỗ
yếu của chúng để tấn công, mặt khác chúng ta vẫn tuyên bố: “Nếu kẻ nào dùng vũ
lực chạm đến Lào Cai chúng ta sẽ tiêu diệt gọn...”. Thực tế lực lượng của chúng
mạnh gấp bội ta song nhờ sách lược khôn khéo đó ta đã làm dịu được tình hình,
đập tan được âm mưu thâm độc của chính quyền Tưởng, đồng thời làm cho quần
chúng tin tưởng vào sức mạnh của chính quyền ta. Có lần địch rải truyền đơn ở thị
xã với nội dung kêu gọi nhân dân chống lại chính quyền, nhân dân đã kịp thời thu
lượm nộp hết cho ta.
Tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn phức tạp, nạn thổ phỉ cướp của, giết
người đang hoành hành ở dọc tuyến biên giới ở thị xã vào một số huyện lỵ. Các
sòng bạc do thổ ty bao thầu vẫn còn tồn tại, đến đầu năm 1947 cả tỉnh còn 13 sòng
bạc lớn11.
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Tháng 2 năm 1947 ta đã kịp thời phát hiện điều tra làm rõ một số án mạng:
trong một đêm, sau khi sòng bạc tàn, 02 đối tượng người Hán thua bạc đã dùng
súng ngắn bắn nhau ở đầu Phố Tèo (thị xã Lào Cai) để cướp lại số tiền. Đây tuy là
vụ án mạng mang tính chất hình sự, nhưng nếu ta không kịp thời làm rõ, kẻ địch sẽ
lợi dụng vu khống kiếm cớ chống phá để lật đổ chính quyền ta.
Ở nông thôn các vụ trộm cắp xảy ra nhiều bên cạnh đó tện nạn nghiện hút,
bệnh tật còn lan tràn.
Lợi dụng tình hình chính trị và xã hội phức tạp này, các loại đối tượng từ
bên ngoài xâm nhập vào địa bàn để hoạt động chống phá. Trước tình hình này, lực
lượng Công an đã bí mật tổ chức đón bắt những tên đặc vụ trà trộn sang hoạt động.
Ta đã bắt được hàng chục tên đặc vụ Tưởng và Việt Nam Quốc dân đảng từ Hà
Khẩu (Trung Quốc) sang hoạt động12.
Để chủ động nắm tình hình hoạt động của Tưởng và Việt Nam Quốc dân
đảng ở Hà Khẩu, ta đã thường xuyên cử các tổ trinh sát sang Hà Khẩu. Đầu năm
1947, tổ chức của đồng chí Phạm Quế - Tổ trưởng tổ trinh sát gồm 06 người đóng
giả làm học sinh, người đi buôn bán thường xuyên sang thị trấn Hà Khẩu để điều
tra đặc vụ Tưởng và tàn quân Việt Nam Quốc dân đảng13.
Cùng thời gian này ở Phố Lu ta đã trừ được tên Sàu (Hoa Kiều) là đặc vụ và
ở Cốc Sâm ta diệt được tổng đoàn Văn làm gián điệp cho Pháp và đã phát hiện một
số tên lợi dụng là cha cố để hoạt động gián điệp.
Ngày 28 tháng 01 năm 1947, giặc Pháp từ Than Uyên đánh chiếm Dương
Quỳ (Văn Bàn) rồi kéo ra đóng 03 bị trí Bảo Hà, La Cóc, Noọng Mạ.
Tháng 01 năm 1947, Khu ủy quyết định thành lập Tỉnh ủy lâm thời Lào Cai
thay cho Ban Cán sự Đảng để đảm đương nhiệm vụ cách mạng nặng nề trong giai
đoạn mới. Trong thời gian này, Tỉnh ủy coi trọng đặc biệt công tác tuyên truyền
giáo dục cho cán bộ nhân dân về tầm quan trọng của công tác củng cố chính quyền
và xây dựng lực lượng chuẩn bị kháng chiến. Đối với công tác vận động quần
chúng, tỉnh chú trọng vận động mọi tầng lớp nhân dân và đồng bào các dân tộc
đoàn kết để chống kẻ thù chung. Đồng thời vừa tranh thủ tầng lớp trên, vừa xây
dựng cơ sở cách mạng trong quần chúng.
Trong hoàn cảnh tỉnh Lào Cai chưa có cơ sở vững mạnh, tỉnh coi công tác
vận động quần chúng và xây dựng cơ sở chính trị là nhiệm vụ hàng đầu. Đối với
những vùng có thổ ty, việc vận động quần chúng nhất thiết phải thông qua thổ ty.
Muốn nắm được quần chúng phải tranh thủ được thổ ty, vì thổ ty có ảnh hưởng rất
lớn đến đời sống nhân dân. Hơn nữa, việc tranh thủ thổ ty cũng là để tạo điều kiện
cho cán bộ ta thâm nhập vào quần chúng. Công tác tranh thủ thổ ty để vận động
quần chúng, xây dựng cơ sở là một công tác khó khăn phức tạp, vì vậy tỉnh đã lựa
chọn những cán bộ có năng lực và kinh nghiệm để thực nhiệm vụ này.
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Vào tháng 4 năm 1947, đồng chí Cường và đồng chí Hải hóa trang là người buôn bán theo dõi phát hiện tên Voòng
Tống, đặc vụ Tưởng ở Hà Khẩu sang Phố Tèo (thị xã Lào Cai) để hoạt động.
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Trong công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở, tỉnh tập trung chú
trọng vùng người Tày ở Bảo Thắng, người Mông ở Bắc Hà, Sa Pa, người Giáy ở
Bản Lầu (Mường Khương). Đồng thời chủ trương gây dựng cơ sở thật vững mạnh
ở Bảo Thắng làm chỗ dựa cho cuộc kháng chiến ở địa phương.
Từ tháng 3 năm 1947, công tác vận động quần đồng bào rẻo cao được tỉnh
chú trọng thêm một bước. Trong thành phần các dân tộc ở địa phương, tỉnh chỉ đạo
phải tập trung vận động đồng bào người Mông, vì người Mông có tỷ lệ lớn ở Lào
Cai lại chịu ảnh hưởng nặng nề của chế độ thổ ty. Đáp ứng chủ trương của Tỉnh
ủy, việc phiên âm la tinh hóa chữ Mông đã được thực hiện. Nhiều cán bộ người
Kinh được đi học chữ Mông để vào vùng người Mông công tác.
Lúc này ở thi xã Lào Cai tổ chức Tam dân chủ nghĩa thanh niên đoàn (tổ
chức thanh niên của Hoa kiều) do Trần Mình Cẩm14 cầm đầu cũng có những hoạt
động chống phá chính quyền ta.
Để thực hiện âm mưu xâm lược trở lại thực dân Pháp tăng cường tung mật
thám gián điệp điều tra nắm tình hình. Thời gian này việc xây dựng lực lượng công
an tại chỗ được chú trọng. Ngày 01 tháng 3 năm 1947, quận Công an Văn Bàn
được thành lập15. Qua chiến đấu, rèn luyện lực lượng này trở thành một lực lượng
ngoan cường, hy sinh thầm lặng, các chiến sĩ đã luồn sâu bám đất, bám dân góp
phần xây dựng hậu cứ du kích Gia Lan, gây được cơ sở trong lòng dân. Họ đã thực
hiện “ba cùng” với dân góp phần giác ngộ cách mạng cho quần chúng, nắm và
phân hóa kẻ thù, phát hiện được nhiều âm mưu, thủ đoạn của địch cùng với lực
lượng quân sự đánh địch, truy quét phỉ giành nhiều thắng lợi.
Ngày 05 tháng 3 năm 1947, Hội nghị toàn thể đảng viên toàn tỉnh Lào Cai
được triệu tập. Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ chính thức gồm
07 đồng chí do đồng chí Lê Thanh (tức Lê Khánh, tức Vũ Thường Cao) làm Bí
thư. Nghị quyết hội nghị Đảng bộ đã chỉ rõ 02 nhiệm vụ trong tâm của tỉnh trong
thời gian này là: tập trung củng cố chính quyền và tăng cường xây dựng lực lượng
vũ trang.
Hội nghị có ý nghĩa lịch sử như một đại hội thành lập Đảng bộ. Từ đây
phong trào cách mạng của Lào Cai đã có tổ chức của Đảng lãnh đạo đó là Tỉnh ủy
Lào Cai. Sự kiện Ban Chấp hành Đảng bộ Lào Cai ra đời đã khẳng định một bước
tiến mới của cách mạng Lào Cai sau ngày đánh tan Quốc dân Đảng. Đồng thời thể
hiện sư quan tâm sâu sát của Trung ương, của Khu ủy đối với cách mạng Lào Cai.
Quán triệt nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đảng bộ cuối tháng 3 năm
1947, Tiểu đoàn Cảnh vệ được thành lập, đây là đơn vị chủ lực đầu tiên làm nhiệm
vụ bảo vệ các cơ quan tỉnh.
Cùng thời gian này, Ủy ban quân quản đã bộc lộ nhiều hạn chế trong công tác
điều hành. Vai trò của chính quyền không phù hợp với tình hình thực tế, hoạt động
14
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Tên Cẩm sau ngày giải phóng (Năm 1950) đã bị ta xử tử hình về tội làm gián điệp cho Pháp.
Năm 1950 giải tán quận Công an Văn Bàn, thành lập tổ điệp báo, tổ trưởng là đồng chí Lê Chuân.

kém hiệu quả, nhiệm vụ đề ra không rõ ràng, không chỉ đạo được tới các huyện có
thổ ty lớn, các cơ quan chuyên môn chỉ hoạt động quanh thị xã. Trong khi đó thổ ty
từ chỗ không tham gia chính quyền cấp tỉnh đến chỗ phản ứng lại chế độ quân quản.
Vậy là việc duy trì chế độ quân quản đã trở nên không phù hợp.
Đầu tháng 3 năm 1947, Xứ ủy Bắc Kỳ và Khu ủy quyết định cho Lào Cai
thành lập Ủy ban hành chính và Ủy ban kháng chiến. Tỉnh ủy chủ trương để hầu
hết các thổ ty lớn tham gia vào chính quyền các cấp. Tuy bản chất của thổ ty là
phản động nhưng trong hoàn cảnh một tỉnh nhiều dân tộc, thổ ty lại có ảnh hưởng
sâu rộng trong đời sống nhân dân, trong khi quần chúng nhân dân chưa giác ngộ
đầy đủ về ý thức cách mạng thì việc tranh thủ thổ ty là cần thiết. Vấn đề đặt ra là
làm thế nào để định hướng thổ ty hành động theo chủ trương, đường lối kháng
chiến của Đảng. Tỉnh ủy chỉ đạo: Muốn định hướng được thổ ty cần phải có biện
pháp cải tạo họ, phải làm cho họ nhận thức được về ý thức cộng đồng dân tộc,
nhận thức về bản chất của thực dân để từ đó ngả theo cách mạng. Bên cạnh đó,
muốn định hướng được thổ ty phải sử dụng cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm
trong công tác, có uy tín trong quần chúng.
Đảng bộ nhất trí để thổ ty nắm các cương vị chủ chốt và ta duy trì chế độ
đặc phái viên, với danh nghĩa là đại diện Chính phủ trực tiếp phụ trách chỉ đạo
chính quyền địa phương. Trong việc đưa thổ ty vào chính quyền, ta cho rằng La
Văn Đức là thổ ty có thế lực nhất nên định để La Văn Đức làm Chủ tịch nhưng khi
mời La Văn Đức không nhận mà giới thiệu em trai là Nông Vĩnh Xương, một
người không có uy tín lắm. Trước tình hình đó ta đành để Nông Vĩnh Xương làm
Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh. Chức Chủ tịch Ủy ban kháng chiến giao cho Lồ
Vản Phù (Bát Xát). Chức Phó Chủ tịch 02 Ủy ban trên giao cho Hoàng A Tưởng
(Bắc Hà) và đưa thân tín của La Văn Đức là Châu Quáng Lồ làm Ủy viên quân sự
Ủy ban bảo vệ tỉnh, phụ trách dân quân. Sau khi chính quyền thành lập, đồng chí
Ngô Minh Loan được cử làm đặc phái viên của Chính phủ có nhiệm vụ kiểm soát
điều hành chính quyền.
Với những cương vị trên lúc đầu các thổ ty tỏ ra thỏa mãn nhưng càng về
sau thổ ty càng bất mãn với ta. Phản ứng của thế lực thổ ty lúc này cũng là vấn đề
phức tạp. Đến giữa năm 1947, khi cuộc kháng chiến đã lan ra nhiều tỉnh, thấy lực
lượng quân Pháp hùng hậu, thêm nữa thổ ty ở Lào Cai đã bắt liên lạc được với giặc
Pháp ở Phong Thổ và ở Vân Nam (Trung Quốc), chúng trở mặt chống đối ta quyết
liệt. Các đối tượng Nông Vĩnh An, Nông Vĩnh Xương ở Mường Khương, La Văn
Đức ở Pha Long, Lò Vản Phủ, Sề Cồ Tỉn ở Bát Xát, Hoàng A Tưởng ở Bắc Hà,
nêu khẩu hiệu“chính quyền trao trả cho người địa phương”, “địa phương phải
được tự trị”. Các đối tượng này đã lôi kéo được hầu hết các chánh tổng, lý trưởng,
phó lý, binh thầu, các chức dịch cũ của địch từ huyện đến xã, thôn. Đối với nhân
dân chúng xuyên tạc “người Kinh lên thống trị” ngăn cản không cho cán bộ tiếp
xúc với quần chúng. Thời gian này, cán bộ ta chỉ tiếp xúc được với những người

Kinh ở thị xã Lào Cai, thị trấn Sa Pa, Phố Lu còn vùng nông thôn, vùng cao không
xuống được.
Chúng còn vô cớ bắt cán bộ ta khi làm nhiệm vụ, vu cho là đặc vụ để thủ
tiêu, chúng quy định cán bộ ta muốn xuống họp với dân phải báo để “bố trí dân
quân” nhưng thực chất là để giám sát, theo dõi các hoạt động của cán bộ ta.
Trước tình hình thực dân Pháp tấn công Lào Cai, tỉnh tiếp tục dùng mọi biện
pháp để lôi kéo thổ ty nhằm hạn chế phá hoại ta từ bên trong. Một số thổ ty nhỏ đã
ngả theo ta, còn hầu hết những thổ ty lớn vẫn tìm cách bắt liên lạc với Pháp để
chuẩn bị chống lại ta.
Cuộc chiến đấu của ta ngày càng gay go, quyết liệt. Quân Pháp mở rộng
vùng chiếm đóng ra các địa bàn trọng điểm. Cơ quan tình báo, an ninh Pháp xúc
tiến mạnh chính sách “chia để trị”, chúng dùng mọi thủ đoạn kích động các đối
tượng cầm đầu nổi dậy chống chính quyền làm hậu thuẫn cho mật thám chỉ điểm.
Trước tình hình đó Đảng tổ chức Hội nghị Trung ương (tháng 4 năm 1947) đánh
giá: Địch không thể dùng vũ khí tối tân để tiêu diệt quân chủ lực của ta...còn quân
ta thì có tiến bộ về cách đánh du kích...Thời gian tới phải củng cố mặt trận dân tộc
thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
chống âm mưu chia rẽ của thực dân Pháp. Hội nghị quyết định thành lập các “Đội
danh dự trừ gian”, “Tiểu tổ bí mật”, “Công tác đội” để hoạt động trong lòng địch.
Quán triệt Hội nghị Trung ương ngày 16 tháng 5 năm 1947, Hội nghị Công
an toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Sơn Dương, Tuyên Quang. Hội nghị đã
quán triệt tư tưởng trường kỳ kháng chiến, tiếp tục xây dựng lực lượng, bố trí công
tác cho sát hợp với tình hình mới và nhiệm vụ của công an. Hội nghị xác định
nhiệm vụ chính hiện thời là: “Tiễu phỉ trừ gian, xây dựng cơ sở, nắm tình hình
địch, kiểm soát nội bộ, thực hiện chính sách đối với tôn giáo và dân tộc, lập đội
trừ gian, công an xung phong, xây dựng mạng lưới giao thông liên lạc, củng cố tổ
chức”. Thực hiện nghị quyết của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ nhất, Tý
Công an Lào Cai thành lập tổ công an biệt động (được lực chọn chủ yếu từ trinh
sát hoặc những người đã có kinh nghiệm hoạt động trong lòng địch) bước đầu đã
luồn sâu vào vùng địch kiểm soát nắm tình hình, trấn áp diệt trừ phản động. Đặc
biệt là thổ ty phản động, âm mưu hợp tác với địch ngấm ngầm phá hoại ta, đây là
một trở lực chính cản trở làn sóng cách mạng đang phát triển. Đồng thời ta còn tập
trung xây dựng đội quân trinh sát vừa điều tra các hoạt động của các đối tượng
phản cách mạng vừa làm nhiệm vụ quân báo, thành phần hầu hết là những người
ưu tú trong phong trào đấu tranh trấn áp phản cách mạng của các đoàn thể Cứu
quốc tuyển lựa sang.
Cuối tháng 6 năm 1947, thực dân Pháp hình thành thế bao vây Lào Cai,
chúng đánh thăm dò ta trên đường Bình Lư – Nậm Xé. Thấy Pháp bắt đầu nổ súng,
thổ ty Nông Vĩnh An, Nông Vĩnh Xương, Hoàng La Ú...tụ tập tại Mường Khương
bàn kế hoạch phối hợp với quân Pháp. Lúc này ta xác định vấn đề lôi kéo thổ ty

không thể tiếp tục được nữa mà coi thổ ty là kẻ thù bên trong nguy hiểm. Trước
tình thế đó, nhân dân các dân tộc Lào Cai sẵn sàng trong tư thế đánh địch. Tỉnh đã
vận động nhân dân tiêu thổ kháng chiến, thực hiện “vườn không nhà trống”, ta vận
động nhân dân tăng cường công tác “phòng gian bảo mật” “thực hiện ba không:
không biết, không nghe, không thấy”. Với tinh thần cảnh giác cao, nhân dân thị xã
Lào Cai đã phát hiện và giúp đỡ lực lượng Công an bắt gọn 45 tên phản động do
Quốc dân đảng cài cắm lại, giữ vững trật tự trị an trước ngày kháng chiến.
Đầu tháng 10 năm 1947, tổ trinh sát xã hội hóa của Ty vào huyện lỵ Mường
Khương hoạt động bị thổ ty vu cho là đặc vụ, bắt giam đồng chí Cường, đồng chí
Chung, thu súng ngắn và tìm cách bắt nốt đồng chí Phạm Quế (là tổ trưởng) rồi mới
thủ tiêu. Sau hai ngày nhờ mưu trí, cả tổ đã thoát về Ty an toàn16.
Đấu tranh với các đối tượng phản động là dân thiểu số chúng ta phải xuất
phát từ chính sách của Đảng là “hết sức thuyết phục các thổ ty, đưa phần tử cốt
cán vào hàng ngũ kháng chiến, khen thưởng những người có công giám thị những
kẻ không tốt, đồng thời ngăn ngừa phong trào tự trị, phân biệt, nếu cần phải thẳng
tay trừng trị phản bội”17. Quán triệt tinh thần đó chúng ta đã phân loại phản động
miền núi thành hai hạng: tầng lớp trên và tầng lớp dưới. Chủ yếu là tranh thủ tầng
lớp trên, luồn sâu nắm lấy quần chúng bên dưới, vận động quần chúng tham gia
kháng chiến, phá tan âm mưu chia rẽ dân tộc của địch, xây dựng cơ sở nắm tình
hình phản động.
Trong hoàn cảnh vừa chiến đấu, vừa phục vụ chiến đấu, được Đảng và Nha
Công an Trung ương bổ sung cho 47 cán bộ Công an viên 18 trong 03 đợt thời gian
từ tháng 01 đến tháng 4 năm 1947.
Căn cứ hoàn cảnh thực tiễn, ta chủ trương tập trung xây dựng đội quân trinh
sát vừa có tính điều tra hoạt động của các đối tượng phản cách mạng, đồng thời
làm nhiệm vụ quân báo. Thành phần hầu hết là những cá nhân ưu tú trong phong
trào đấu tranh trấn áp phản cách mạng của các đoàn thể cứu quốc được tuyển lựa
sang. Lúc đầu còn mò mẫm trong việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phương
pháp còn giản đơn, nhưng trước mắt lấy việc động viên tinh thần yêu nước, căm
thù đế quốc và bè lũ tay sai để đẩy mạnh các mặt công tác. Tuy số lượng đảng viên
lúc này còn rất ít (01 tổ Đảng có 07 đảng viên), nhưng đã có ý thức lấy tổ Đảng
làm nòng cốt, trong thực hiện nhiệm vụ và là cốt lõi trong công tác tư tưởng. Từ
những đảng viên nòng cốt đó đã hướng cho quần chúng nhân dân trong cơ quan
nhiệt tình cách mạng có ý thức về việc phát triển Đảng trong ngành. Đặc biệt trong
tình hình rối ren phức tạp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian đến đơn vị để
16

Tài liệu nghiên cứu lịch sử Công an nhân dân Lào Cai năm 1969, tr 25.
Văn kiện Lịch sử Đảng – Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương Đảng tháng 4 năm 1947.
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Cuối tháng 01 năm 1947, 01 tổ 03 trinh sát Sở Công an Bắc Bộ: Đồng chí Phạm Quế, Nguyễn Nghi.
- Đầu tháng 3 năm 1947, 01 đội 40 Công an xung phong Hà Nội, trong đó có đồng chí Trần Bộc (Nguyên Phó Ty Công an Lao
Cai, đồng chí Nguyễn Văn Kính…).
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chỉ thị, căn dặn lực lượng Công an về phương hướng công tác, về tinh thần trách
nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.
Về nghiệp vụ, tuy chưa thành lớp huấn luyện, nhưng trong quá trình công
tác đã biết lấy kinh nghiệm thực tế để bồi dưỡng lẫn nhau. Mặc dù chúng ta kinh
nghiệm còn ít, non kém lại đứng trước quân thù vô cùng nguy hiểm. Trong công
tác trinh sát đã biết hóa trang bằng đủ các loại người bán hàng nước, chăn ngựa,
câu cá, lái buôn, học sinh...Chúng ta đã biết lựa chọn người sắm vào từng vai cho
phù hợp và nhất là chúng ta đã biết dựa vào dân để được giúp đỡ và che chở, biết
sử dụng mọi khả năng của các tầng lớp nhân dân để tìm ra các vụ án và chống các
luận điệu tuyên truyền phản động của địch. Chúng ta chưa biết chú trọng việc gây
cơ sở ở những nơi mà các đối tượng phản cách mạng, lưu manh, côn đồ có thể lợi
dụng hoặc lui tới hoạt động nhưng cũng có một số ít người thu tin tức ở tiệm hút,
sòng bạc, người xuất biên qua lại Hà Khẩu.
Đến tháng 10 năm 1947, tổng số cán bộ Ty Công an Lào Cai có 65 đồng chí.
Bộ máy tổ chức đã dần được hoàn thiện, đã thành lập các bộ phận: Chính trị, trật
tự, tư pháp, hành chính, căn cước, cấp giấy thông hành và trại giam Công an tỉnh.
Để đáp ứng tình hình trên và đảm bảo công tác trị an trên địa bàn biên giới, lực
lượng công an Lào Cai cũng đã được Nha Công an Trung ương tiếp tục bổ sung hai đợt
cán bộ miền xuôi lên tăng cường cho Lào Cai. Tháng 8 năm 1947, đồng chí Trần Kỳ
được cử làm Trưởng Ty Công an Lào Cai.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến quyết liệt,
đồng chí Trần Kỳ đã tổ chức họp để quán triệt các quyết sách của tỉnh, đồng thời chỉ đạo
các bộ phận: Chính trị, Văn phòng, Tư pháp cùng toàn bộ lực lượng của Ty Công an
cùng với quân và dân Lào Cai “tiêu thổ kháng chiến”, “phòng gian bảo mật”, bảo vệ,
sơ tán các cơ quan đầu não của tỉnh về an toàn khu.
Trong đợt phát động, lực lượng Công an đã được nhân dân thị xã Lào Cai giúp đỡ,
phát hiện và bắt tổng số 45 tên phản động do Quốc dân Đảng cài cắm lại, giữ vững trật tự
trị an trên địa bàn tỉnh trước ngày kháng chiến.
Đầu tháng 8 năm 1947, địch chuẩn bị tấn công toàn tỉnh Lào Cai, chúng lùng sục
để bắt cán bộ của ta, trung tuần tháng 8, hầu hết cán bộ chủ chốt của tỉnh được Trung
ương điều về Khu nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí Trần Kỳ đã triển khai tới toàn thể cán
bộ đảng viên trong Ty Công an Lào Cai nhiệm vụ bảo vệ, rút các cơ quan đầu não và đưa
cán bộ chủ chốt về nơi sơ tán. Ngày 12 tháng 8 năm 1947, lực lượng Công an đã bảo vệ
các đồng chí lãnh đạo chủ chốt rút về Khu an toàn. Đây là một hoạt động đặc biệt đánh
một dấu mốc quan trọng trong hoạt động của lực lượng Công an Lào Cai. Chi bộ của Ty
Công an Lào Cai cũng được hình thành, các đảng viên đầu tiên của chi bộ gồm đồng
chí Trần Kỳ - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ty Công an Lào Cai từ tháng 8 năm 1947 đến
năm 1953; Đồng chí Nguyễn Kính19 - Ủy viên; Đồng chí Nguyễn Nghi20 - Ủy viên.
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Đồng chí Nguyễn Kính sau này là Trưởng Ban Trật tự Ty Công an Lào Cai và Phó Ty Công an tỉnh Lào Cai.
Đồng chí Nguyễn Nghi sau là Trưởng Ban Chính trị bảo vệ Ty Công an Lào Cai.

Lúc này lực lượng cách mạng của Lào Cai mới hình thành, trong khi đó tình
hình trật tự rất phức tạp, ở phía Tây (Phong Thổ) giặc Pháp vẫn còn chiếm đóng, phía
Bắc quân Tưởng dòm ngó, ở hậu phương thổ ty hoạt động chống đối mạnh. Nhiệm vụ
của Công an Lào Cai lúc này ra sức xây dựng củng cố lực lượng và phong trào quần
chúng để giữ gìn trật tự trị an bảo vệ chính quyền.

Từ trái sang đồng chí Trần Kỳ, Trưởng Ty Công an Lào Cai; đồng chí Trần
Thông, Cán bộ đội điệp báo; đồng chí Trần Nghĩa, Trưởng Công an liên huyện
Bảo Thắng, Sa Pa, Bắc Hà; đồng chí Hồ Minh Ngoạn, Trưởng đội điệp báo
Ý nghĩa của sự thành lập Ty Công an Lào Cai và Chi bộ Công an đầu tiên:
Thứ nhất, ngày truyền thống lực lượng Công an Lào Cai mang ý nghĩa chính
trị, tư tưởng sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày
càng vững mạnh của một trong những lực lượng vũ trang cách mạng nòng cốt, quan
trọng của tỉnh.
Thứ hai, đây cũng là sự ghi nhận của Đảng, chính quyền và nhân dân các

dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thứ ba, giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, vượt qua
gian khổ cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an Lào Cai, củng cố vững
chắc niềm tin, lòng trung thành của lực lượng Công an Lào Cai, củng cố vững
chắc niềm tin, lòng trung thành của lực lượng Công an Lào Cai đối với sự lãnh
đạo của Đảng và chính quyền.
Thứ tư, hàng năm, thông qua tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đây chính
là thời điểm để đánh giá và tổng kết những thành tựu Công an Lào Cai đã đạt được
và những hạn chế, thiếu sót trong công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc và giữ gìn trật
tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ngày 26 tháng 7 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số
2599/QĐ-BCA công nhận ngày 12 tháng 8 năm 1947 là ngày thành lập Ty Công an Lào
Cai, sau đó ngày 11 tháng 9 năm 2017, Tỉnh ủy Lào Cai có Quyết định số 624-QĐ/TU
công nhận ngày 12 tháng 8 năm 1947 là ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng
bộ Công an tỉnh.
SƠ ĐỒ CÔNG AN LÀO CAI KHI MỚI THÀNH LẬP
có Đ/c Trần Kỳ - Trưởng Ty, Nguyễn Tân - Trưởng Văn phòng, Nguyễn Nghi - Trưởng
Ban chính trị, 01 thư ký chính trị, 01 kế toán, 01 căn cước viên, 01 đánh máy, 02 giao
thông, 28 trật tự, 24 điều tra, đặt 05 đồn tại Bát Xát, Sa Pa, Phố Lu, Phố Mới, Bắc Hà...
Trưởng ty
TRẦN KỲ
Bộ phận chính trị
Trưởng ban
NGUYỄN NGHI
- Các tổ trinh sát
và trinh sát viên
trực thuộc trưởng
ban
Trưởng đội Điệp
báo
HỒ MINH

Đồn Phố Lu

Đồn Sa Pa

Bộ phận văn phòng
Trưởng ban
NGUYỄN TÂN

Bộ phận tư pháp

- 01Kế toán, thủ quỹ,

- Lưu động (đa
chức năng).
- Trạm cửa khẩu.
- 01Căn cước
thông hành
- Trại giam tỉnh

thư ký (gồm cả cấp
dưỡng tiếp phẩm),
giao thông liên lạc

Đồn Bắc Hà Đồn Phố Mới Đồn Bát Xát

Hình ảnh Chứng minh thư do đồng chí Trần Kỳ - Trưởng Ty Công an Lào
Cai cấp cho cán bộ làm công tác Điệp Báo
Thực tế lúc này, việc ổn định tình hình trong nội bộ rất khó khăn vì phải sử
dụng số nhân viên chế độ cũ, tuy ta mới làm được hình thức bề ngoài nhưng để
nắm được thực chất có cơ sở để phân loại họ thì hầu như chưa biết làm. Qua tìm
hiểu chúng ta được biết số gian ác và nguy hiểm không còn, chỉ còn lại một số
nhân viên hỏi cung về tư pháp, nhân viên kế toán, hành chính, căn cước và một số
canh gác đề lao. Số này được tạm thời sử dụng và dưới sự điều khiển của cán bộ ta.
Khi đập tan bộ máy đàn áp cũ, có một vấn đề rất quan trọng là việc sử dụng hồ sơ
tài liệu đó chẳng những phục vụ ngay cho công tác trước mắt mà còn phục vụ tốt
cho việc bảo vệ nội bộ và đánh địch lâu dài. Nhưng khi chiếm lĩnh cơ quan mật
thám, hiến binh việc bảo quản hồ sơ không được chú ý nên tình trạng tài liệu ra
sao ta không nắm được.
Riêng về nhà giam, dưới chế độ thống trị chúng dùng để an trí, tù đày những
chiến sĩ cách mạng. Chủ trương của ta là khi kẻ địch bị đánh đổ, ta chiếm lĩnh nhà
để giải phóng cho cán bộ và quần chúng của ta, chỉ giữ lại và xử lý các đối tượng
Việt gian thân Pháp, Nhật bị Quốc dân đảng bắt, đồng thời lập bộ máy chuyên chế,
cải tạo giáo dục phạm nhân. Nhưng khi ta chiếm được đề lao tỉnh thì không còn
một tù nhân nào vì trong tình hình lộn xộn lúc địch rút chạy chúng đã vượt trốn hết
chỉ còn viên quản đề lao và một số nhân viên trông coi việc giam giữ. Ngoài nhà
giam cấp tỉnh còn có nhà giam ở một số huyện như Bảo Thắng, Sa Pa, Bát Xát,
Bắc Hà.

Như vậy, cùng với việc giành chính quyền chúng ta đã cùng với các lực
lượng vũ trang đập tan các công cụ đàn áp của chế độ cũ, trừng trị những phần tử
tay sai gian ác và sử dụng những phần tử xét có lợi cho việc duy trì trật tự trị an
chung.
Trong công tác xây dựng lực lượng, bước đầu lực lượng công an còn yếu và
thiếu. Song nhờ có chính sách sáng suốt của Đảng, nhờ biết vận dụng sáng tạo,
khôn khéo, Công an đã thu nạp và sử dụng một số nhân viên của chế độ cũ (Pháp Nhật - Quốc dân đảng) vào tổ chức của mình, đã giáo dục và phát huy tinh thần
yêu nước của họ, động viên họ đem hết khả năng phục vụ cho công cuộc kháng
chiến.
Trên thực tế, hầu hết những người này đã thể hiện lòng trung thành có
những cống hiến tích cực góp phần làm nên thành tích chung của ngành.
Khi chính quyền chính thức thành lập, Đảng lập tức củng cố ngay công cụ
chuyên chính kiểu mới của mình để tiến hành trấn áp phản cách mạng và đảm bảo
an ninh, trật tự chung. Cụ thể là Đảng đã dần dần bổ sung nhiều cán bộ của Đảng
và các đoàn thể quần chúng để tăng cường tổ chức của lực lượng Công an. Những
quần chúng ưu tú đã qua quá trình đấu tranh chống phản cách mạng cũng được
tuyển lựa vào lực lượng Công an. Tính đến tháng 10 năm 1947, toàn Ty Công an
đã có 65 cán bộ, nhân viên.

II. XÂY DỰNG CƠ SỞ NẮM TÌNH HÌNH, TRỪ GIAN, PHÁ TỀ, PHÁ
CHÍNH QUYỀN ĐỊCH, MỞ RỘNG VÙNG GIẢI PHÒNG (1947 - 1950)
1. Bối cảnh trong nước, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Lào Cai
Năm 1948, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta trong bối
cảnh tình hình thế giới, khu vực và Đông Dương có nhiều biến đổi, có những thuận
lợi nhưng cũng đứng trước không ít khó khăn, phức tạp.
Liên Xô, là nước đứng đầu hệ thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế
giới lần thứ hai, ngày càng được củng cố và lớn mạnh, có cơ sở, điều kiện để hỗ
trợ, giúp đỡ các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu khôi phục, phát triển kinh tế và
chống lại sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc. Ở châu phi, châu Á, đặc biệt ở

Đông Dương, phong trào đấu tranh chống đế quốc, giành độc lập dân tộc tiếp tục
phát triển mạnh. Ở Trung Quốc, cuộc chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng
sản đang lan rộng, Giải phóng quân của Đảng Cộng sản trung Quốc đã tiến công và
kiểm soát nhiều khu vực, nhiều vùng gần với biên giới Việt Nam. Đế quốc Mỹ là
quốc gia đứng đầu các nước tư bản về kinh tế, tài chính và quân sự, đế quốc Mỹ
thực hiện âm mưu thống trị các nước nhỏ, chiếm lại thị trường quốc tế, bằng cách
dùng viện trợ kinh tế, quân sự buộc các nước tư bản châu Âu phải phụ thuộc vào
Mỹ, chống lại Liên Xô và các nước dân chủ.
Tình hình chính trị nước Pháp rất phức tạp, Chính phủ Pháp liên tục sụp đổ.
Về kinh tế, tài chính, nước Pháp gặp nhiều khó khăn, bởi hậu quả nặng nề của cuộc
Chiến tranh thế giới lần thứ hai, mặt khác, chi phí cho cỗ máy chiến tranh xâm
lược kéo dài ở các nước thuộc địa ngày càng trở thành gánh nặng cho nền kinh tế
Pháp. Từ một nước tư bản tài chính, làm giàu bằng cách “cho vay nặng lãi”, Pháp
dần dần trở thành con nợ và lệ thuộc vào đế quốc Mỹ.
Trong nước, sau thất bại nặng nề tại Việt Bắc trong Thu Đông năm 1947,
thực dân Pháp đứng trước nhiều khó khăn, buộc giới cầm quyền Pháp phải thay
đổi, chuyển từ chiến lược “Đánh nhanh, thắng nhanh” sang chiến tranh tổng lực
“Đánh lâu dài”, kết hợp cả quân sự, chính trị, kinh tế. Để thực hiện chiến lược đó,
quân Pháp tiến hành củng cố vùng chiếm đóng, đồng thời mở các cuộc hành quân
ra các vùng tự do hòng chống phá bộ máy lãnh đạo cách mạng, lực lượng kháng
chiến của ta và lấn chiếm mở rộng địa bàn. Cùng với việc chuyển hướng chiến
lược về quân sự, thực dân Pháp gấp rút tuyển mộ lính nguyh, xây dựng chính
quyền tay sai, vơ vét sức người và của cải của nhân dân, thực hiện chính sách
“Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. Thực hiện
chính sách chia để trị, thực dân Pháp lần lượt lập ra các xứ tự trị trên vùng Tây
Bắc. Đối với ta, lực lượng vũ trang tuy được tôi luyện và trưởng thành nhưng vẫn
còn non yếu, sức chiến đấu chưa cao, trang bị vũ khí còn nhiều thiếu thốn.
Bước sang năm 1949, tình hình thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến
quan trọng có lợi cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Nội bộ Chính phủ Pháp
lục đục vì những thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và sự khó
khăn của nền kinh tế Pháp. Trên chiến trường cả nước cũng như trên chiến trường
Tây Bắc, địch ngày càng rơi vào thế bị động, lúng túng. Chính sách bình định theo
chiến thuật “Vết dầu loang” của chúng không đạt kết quả. Để giành lại thế chủ
động trên chiến trường Đông Dương, thực dân Pháp triển khai Kế hoạch Rơve.
Về tình hình địch, cuối năm 1947, miền Tây Lào Cai cơ bản đã bị thực dân
Pháp chiếm đóng, miền Đông bị thổ ty theo thực dân Pháp khống chế, chống lại
chính quyền cách mạng. Vùng tự do của tỉnh lúc này bị thu hẹp chỉ còn lại dải đất
giáp từ Phố Lu (Bảo Thắng) đến gần Bảo Nhai (Bắc Hà). Như vậy, ở cả hai mặt,
lực lượng của ta đều phải rút. Nhân dân ở các thị trấn, thị xã, huyện lỵ phần lớn đã

tản cứ về Lục Yên (Yên Bái), cán bộ, công nhân viên được biên chế gọn lại, dựa
vào Lục Yên để công tác.
Về quân sự, sau khi chiếm được Lào Cai, địch tiếp tục mở nhiều cuộc tiến
công chiếm đóng các nơi như Bảo Hà, Phố Ràng, Nghĩa Đô, đồn Dóm, đồn Phát.
Đồng thời, chúng chia Lào Cai là một phân khu thuộc Khu quân sự Tây Bắc, dưới
Phân khu Lào Cai có Tiểu khu Phố Ràng, Nghĩa Đô, Hoàng Su Phì. Địch gấp rút
đôn quân, bắt lính, xây dựng ngụy quân, ngụy quyền, thành lập các tiểu đoàn người
Thái, củng cố các vị trí chiếm đóng, đẩy mạnh vơ vét của cải của nhân dân để phục
vụ chiến tranh xâm lược.
Về chính trị, để dễ bề cai trị, thực dân Pháp thực hiện chính sách chia để trị
với mức độ cao hơn và quy mô lớn hơn. Ở Lào Cai, chúng thành lập “tỉnh” Phong
Thổ nằm trong “Xứ Thái tự trị”, có các châu Văn Chấn, Văn Bàn, Than Uyên và
các châu Sa Pa, Bát Xát thuộc hữu ngạn sông Hồng do thổ ty Đèo Văn Ân làm
Tỉnh trưởng và tỉnh Lào Cai nằm trong “Xứ Nùng tự trị” có các châu Mường
Khương, Bắc Hà, phần huyện Bảo Thắng thuộc tả ngạn sông Hồng và châu Hoàng
Su Phì do thổ ty Nông Vĩnh An làm Tỉnh trưởng. Đây thực chất là ngụy quyền tay
sai của thực dân Pháp dựng lên và do cố vấn người Pháp điều hành. Thực dân Pháp
đặc biệt coi trọng sử dụng thổ ty. Để khống chế thổ ty, thực dân Pháp cho thổ ty
hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi như cung cấp vũ khí, lương thực, thực phẩm, lực
lượng và tạo điều kiện cho thổ ty buôn bán. Mặt khác, chúng tìm mọi cách hạn chế
không cho thổ ty được mở rộng ảnh hưởng ra ngoài khu vực chúng kiểm soát, gây
chia rẽ nội bộ thổ ty nhằm buộc tất cả các thổ ty phải lệ thuộc vào chúng.
Bên cạnh việc khống chế thổ ty, thực dân Pháp thường xuyên tiến hành các
cuộc càn quét lớn, lùng bắt cán bộ, tăng cường chia rẽ các dân tộc, đặc biệt chúng
tuyên truyền xuyên tạc làm cho đồng bào các dân tộc thiểu số hận thù với người
Kinh, nhằm loại bỏ cán bộ người Kinh ra khỏi địa bàn đồng bào các dân tộc.
Chúng xây dựng các đội bảo an tập trung, lính dõng, đóng đòn bốt ở các bản làm
nhiệm vụ tuần phòng và càn quét tại địa phương và thực hiện mưu đồ gây chia rẽ
đoàn kết các dân tộc, bắt lính của dân tộc này đi khủng bố dân tộc khác để gây hận
thù giữa các dân tộc. Đặc biệt, chúng treo giải thưởng bằng muối, bạc trắng với số
lượng lớn cho những ai chặt đầu cán bộ người Kinh đem nộp. Ngoài ra, thực dân
Pháp còn tổ chức mạng lưới chỉ điểm thuộc Sở mật thám liên bang, phòng nhì từ
phân khu đến các tiểu khu cả trong binh lính và trong nhân dân để điều tra, theo
dõi các hoạt động quân sự của ta.
Về kinh tế, thực dân Pháp đặt ra nhiều thứ thuế đánh vào người dân. Chúng
hạ giá đồng bạc trắng, hạ giá nông sản phẩm để thu mua rẻ. Thông qua tay sai phản
động, thực dân Pháp tăng cường vơ vét của cải của nhân dân để cung cấp cho chiến
tranh, bắt các thôn bản lập sổ đinh vừa để phục vụ cho việc bắt lính, bắt phu, vừa
để thu thuế.

Với những thủ đoạn về kinh tế, chính trị, quân sự trong quá trình chiếm
đóng Lào Cai, thực dân Pháp đã khai thác triệt để những đặc điểm xã hội, chính trị
miền núi, biên giới, có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ nhận thức và đời
sống thấp kém, lại ảnh hưởng nặng nề bởi quan điểm cổ hủ, lạc hậu, để xây dựng
nên mối quan hệ bóc lột giữa tư bản Pháp với thổ ty phong kiến; biến thổ ty được
coi như tầng lớp trên của xã hội miền núi thành những tay sai đắc lực phục vụ cho
mục đích cai trị của chúng.
2. Đấu tranh chống phản cách mạng và bảo vệ vùng căn cứ địa cách
mạng và phối hợp với bộ đội chiến đấu ngăn chặn các cuộc tấn công của địch
Về phía thực dân Pháp, với âm mưu chính trị thâm độc trong giai đoạn này
là thi hành chính sách “dùng người Việt đánh người Việt” đi đôi với việc dùng
quân sự càn quét khốc liệt, giết sạch, đốt sạch, phá sạch nhằm bình định những
vùng chúng đã chiếm đóng. Từ đầu năm 1947, sau khi đóng chiếm xong Tây Bắc,
thực dân Pháp ráo riết tuyển mộ thêm binh lính, xây dựng thêm các đơn vị ngụy
binh người Thái, bắt liên lạc với thổ ty, lang đạo, phìa đạo tay sai phản động cũ
chuẩn bị tấn công ra vùng tự do, đánh chiếm Lào Cai với âm mưu làm bàn đạp bao
vây và tiêu diệt căn cứ địa Việt Bắc.
Đầu tháng 10 năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc, phối
hợp với cuộc hành quân này, quân Pháp từ Phong Thổ, Than Uyên mở cuộc tấn
công bằng nhiều mũi đánh ra vùng tự do của ta.
Ở Sa Pa địch đi theo hướng đường Ô Quý Hồ (Sa Pa), Mường Hum (Bát
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Xát) qua Thải Giàng Phìn đánh thọc vào. Tên thổ ty Giàng Tả lúc này đang làm
Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện Sa Pa làm phản. Địch chiếm Bát Xát ngày 16
tháng 10 năm 1947 và Sa Pa ngày 17 tháng 10 năm 1947.
Tại Văn bàn từ đầu tháng 10 năm 1947, giặc Pháp củng cố các vị trí chiến
lược, lôi kéo nhân dân, phục bắt cán bộ ta đi lẻ. Địch chiếm Văn bàn ngày 25 tháng
10 năm 1947, chúng ta đã phối hợp với các đơn vị chủ lực và các đại đội tự vệ thị
xã đánh trả quyết liệt. Sau mấy ngày tấn công không kết quả, giặc Pháp phải cho
một mũi nhọn đi đường vòng qua Hà Khẩu (Trung Quốc) đánh vào lưng quân ta,
đến ngày 28 tháng 10 năm 1947, Pháp chiếm được thị xã Lào Cai.
Lúc này các cơ quan trong tỉnh và trung đoàn chủ lực địa phương rút xuống
Phố Lu (Bảo Thắng), trụ sở Ủy ban kháng chiến và Ủy ban hành chính rời về Bảo
Nhai (Bắc Hà), lúc này các thổ ty nằm trong chính quyền như Lò Văn Tờ, Hoàng
A Tưởng, Châu Quáng Lồ đã lộ nguyên hình phản động làm tay sai cho Pháp.
Tại Mường Khương, thổ ty tuyên bố giải tán chính quyền kháng chiến, hạ cờ
đỏ sao vàng, treo cờ Pháp và tuyên bố “địa phương bỏ ngỏ” ngày 10 tháng 11 năm
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Ngay sau khi những mũi quân của địch đã tiến đến Mường Hum (Bát Xát), Sa Pa, thị xã Lào Cai, Phố Lu, Phố Ràng, trinh
sát của ta đã làm nhiệm vụ quân báo, cùng quân đội bám sát địch, có đơn vị vũ trang gồm Công an xung phong, cảnh vệ đã
dũng cảm cầm cự giữ chân giặc 07 ngày ở Xuân Kỳ, Vi Thượng.

1947, thổ ty Mường Khương lại triệu tập hội nghị quân sự cùng các thổ ty miền
Đông nhằm tập hợp lực lượng chống phá cách mạng.
Ngày 19 tháng 11 năm 1947, tại Bắc Hà, Hoàng A Tưởng, Xếp Cồ ra lệnh
cấm người Kinh không được ra phố. Biết chúng làm phản, ngày 22 tháng 11 năm
1947, ta tước vũ khí của lực lượng lính dõng của Hoàng A Tưởng ở Bảo Nhai. Khi
thấy bộ đội tiến vào, thổ ty một mặt tiếp đón niềm nở, mặt khác bố trí bao vây
nhằm tiêu diệt lực lượng ta. Phát hiện được âm mưu của Hoàng A Tưởng chuẩn bị
đánh úp Bắc Hà, lực lượng an ninh ta đã kịp thời thông báo để cán bộ, bộ đội chủ
lực đối phó bảo toàn được lực lượng và bảo vệ nhân dân tản cư, thoát ra khỏi vòng
vây địch.
Bị mất đất, Ty Công an đã chuyển về Phố Lu, Xuân Quang (Bảo Thắng),
Kim Sơn, Phố Ràng (Bảo Yên) rồi rút về Lục Yên. Biết trước không thể giữ được
đất ta đã bố trí cơ sở bí mật ở lại vùng địch tạm chiếm, nhiệm vụ của Công an lúc
này là:
Phối hợp cùng các lực lượng tham gia chiến đấu làm sao tiêu hao và chặn
bước tiến của địch.
Di chuyển và bảo vệ trại giam từ thị xã Lào Cai về làng Sâng, làng São (Lục
Yên).
Bắt đi an trí và tản cư các đối tượng xét thấy nguy hiểm cho kháng chiến.
Bảo đảm an ninh, trật tự cho đồng bào tản cư, bảo vệ kho tàng tài sản của
nhà nước, bảo vệ bí mật quân sự. Ở những nơi địch tạm chiếm thì tích cực phát
triển cơ sở trong lòng địch và điều tra nắm tình hình.
Như Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ hai tháng 01 năm 1948 đã chỉ rõ:
“Phải luôn luôn nghĩ tới quân địch, tìm cách phá địch nhưng cũng phải luôn luôn
giữ mình chống nội gián”22.
Lúc này địch củng cố vùng tạm chiếm và chuẩn bị những trận tấn công mới,
chúng đóng các vị trí ở Phố Lu, Cốc Sâm, Bảo Nhai lập phòng tuyến để ngăn chặn
quân ta.
Cùng thời gian này, tỉnh tổ chức một đội vũ trang tuyên truyền được chia
làm hai bộ phận: Một bộ phận có nhiệm vụ củng cố xã Xuân Quang, một bộ phận
luồn vào xã Phong Niên xây dựng cơ sở, nắm dân và diệt tề: Công tác tuyên truyền
đã động viên được nhân dân ủng hộ kháng chiến, ủng hộ bộ đội.
Song song với các hoạt động vũ trang, quân báo, các lực lượng khác trong
Ty Công an đã đấu tranh với các đối tượng Việt gian, phản động, điều tra những
tên Việt gian cộng tác với giặc hoặc tìm cách ở lại vùng địch không chịu “tản cư”,
những tên đặc vụ, thổ phỉ, trộm cướp chuyên nghiệp.
Sau hơn ba tháng sát cánh cùng bộ đội và được sự giúp đỡ của nhân dân, lực
lượng Công an đã góp phần chặn bước tiến của địch, bảo vệ các cơ quan của Đảng,
chính quyền tỉnh rút ra khỏi Lào Cai được an toàn, đồng thời giúp đỡ hàng nghìn
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Trích văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ hai tháng 01 năm 1948.

đồng bào vượt ra khỏi ách kìm kẹp của địch, bảo vệ tốt việc di chuyển kho tàng, tài
liệu của tỉnh. Thực tế lúc này trong điều kiện dân tản cư, chính quyền của ta ở
vùng địch tạm kiểm soát đã rút về hậu phương, nên mọi hoạt động của lực lượng
Công an không khỏi lúng túng, nhưng sau đó khẩn trương khắc phục, chuyển
hướng hoạt động cho phù hợp với tình hình mới.
3. Bảo vệ căn cứ địa cách mạng, đẩy mạnh các hoạt động trong vùng
địch hậu, xây dựng cơ sở nắm tình hình, phá tề, trừ gian, góp phần mở rộng
vùng giải phóng
Cuộc tấn công lên Việt Bắc năm 1947 với âm mưu chiến lược “đánh nhanh
thắng nhanh” của địch bị phá sản hoàn toàn, buộc chúng phải bị động thay đổi
chiến lược kéo dài chiến tranh nhằm thực hiện âm mưu “lấy chiến tranh nuôi
chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt”. Ở Tây Bắc, từ đầu năm 1948, thực
dân Pháp đã xúc tiến thực hiện âm mưu trên.
Về quân sự, chúng thành lập khu quân sự Tây Bắc, dưới có các phân khu
như phân khu Lào Cai23, phân khu Nghĩa Lộ; dưới phân khu có các tiểu khu Phố
Ràng, Hoàng Su Phì, chúng gấp rút đốc quân bắt lính, thành lập các tiểu đoàn
người Thái củng cố các vị trí đã chiếm đóng, đồng thời đẩy mạnh việc vơ vét tiền
của nhân dân để phục vụ cuộc chiến tranh xâm lược.
Về chính trị, chúng thực hiện chính sách chia để trị ở mức độ cao hơn – thực
dân Pháp thành lập “xứ Thái tự trị”, “xứ Nùng tự trị”.
Ở Lào Cai thực dân Pháp hứa với Sề Cồ Tỉn (thổ ty Giáy, Bát Xát) nếu có
công lớn sẽ cho lập “xứ Nhắng tự trị” tách khỏi “xứ Thái tự trị” không phụ thuộc
vào thổ ty Đèo Văn Ân (dân tộc Thái, tỉnh trưởng Phong Thổ). Nếu đánh chiếm
được Bắc Quang và Lục Yên chúng sẽ cho Hoàng A Tưởng thành lập “xứ Thổ tự
trị” riêng không phụ thuộc vào thổ ty Nông Vĩnh An (dân tộc Nùng, tỉnh trưởng
Lào Cai).
Đối với nhân dân, thực dân Pháp khủng bố gắt gao những gia đình chúng
nghi có liên lạc với cán bộ, hòng làm cán bộ ta không có điều kiện hoạt động và để
chúng dễ lùng bắt, đồng thời chúng gây chia rẽ, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc,
đặc biệt là gây thù hằn sâu sắc giữa dân tộc ít người với người Kinh 24, chúng ráo
riết bắt phu, bắt lính, vơ vét tài sản của nhân dân.
Về hoạt động của các đối tượng phản động trong giai cấp địa chủ, tầng lớp
trên, hầu hết được địch thu hút vào bộ máy hành chính, vào hội tề, thôn xóm khu
phố. Các đối tượng này tích cực thi hành mệnh lệnh của địch như bắt lính, nộp thuế
và do thám chỉ điểm lùng bắt cán bộ, kìm kẹp đồng bào.
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Ban Chỉ huy Quân sự đóng tại Cốc Lếu (thị xã Lào Cai) chỉ huy Phòng Nhì do Thiếu tá Cuq kiêm nhiệm dưới quyền có tên
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quân đều có sĩ quan Phòng Nhì do sĩ quan quân sự kiêm nhiệm, trừ một vài nơi quan trọng thì có sĩ quan Phòng Nhì chuyên
trách, riêng đối với Hà Khẩu, tên thư kí phân khu Lào Cai kiêm sĩ quan Phòng Nhì phụ trách thu thập tin tức.
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Dân tộc Kinh là đối tượng khủng bố chủ yếu để bắt cán bộ ta, địch ra điều kiện ai mang nộp đầu cán bộ sẽ được thưởng
50 cân muối hoặc 30 đồng bạc trắng.

Sau chiến thắng Việt Bắc, Trung ương Đảng đã triệu tập hội nghị mở rộng
lần thứ năm (từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 01 năm 1948). Hội nghị nhận định:
Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã liên
tiếp giành được nhiều thắng lợi, ta cần chuyển hướng đấu tranh sang giai đoạn mới
cho thích hợp, một trong những nhiệm vụ lớn của giai đoạn này là phát triển chiến
tranh du kích khắp nơi, nhất là trong vùng địch kiểm soát.
Ngay sau Hội nghị Trung ương mở rộng, Ban Thường vụ ra chỉ thị về “Phá
hội tề”. Chỉ thị xác định: Chủ trương đối với hội tề cũng như với mọi tổ chức bù
nhìn là phải tìm mọi cách phá, đồng thời phải củng cố cơ quan chính quyền cách
mạng ngay trong lòng địch; phá tề phải khôn khéo, mềm mỏng, tùy theo hoàn cảnh
mà định cách đối phó… trong quá trình phá tề phải biết vận động nhân dân đấu
tranh, kết hợp với võ trang tuyên truyền để làm yếu chính quyền cơ sở của địch,
tập hợp lực lượng ủng hộ cách mạng.
Quán triệt chỉ đạo của Đảng, ngày 25 tháng 01 năm 1948, Hội nghị Công an
toàn quốc lần thứ 2 tổ chức tại Sơn Dương, Tuyên Quang. Hội nghị xác định công
tác chính năm 1948 là: “Phá chính quyền bù nhìn, xúc tiến công tác phản gián, trừ
gian, phá kinh tế địch”, “tích cực xúc tiến công tác phản gián, diệt trừ do thám,
đặc vụ, Việt gian; tích cực phá hoại âm mưu, kế hoạch kinh tế tài chính và tiếp tế
của địch”.
Hội nghị quyết định: “Tổ chức đào tạo quận trưởng Công an, tổ trưởng
điều tra gia cảnh giới và hành động” 25. Vì nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng
đối với công tác Công an nên hội nghị quyết định: “Trưởng Ty Công an phải kiêm
Trưởng Ban chính trị”26.
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Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ hai, tháng 01 năm 1948 – Tư liệu Viện Khoa học Công an (bản sao).
Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ hai, tháng 01 năm 1948 – Tư liệu Viện Khoa học Công an (bản sao).

Hội nghị cán bộ tỉnh Lào Cai tháng 3/1948. (Từ bên phải sang đồng chí
Trần Long - Trưởng Ban cán sự huyện Bảo Thắng, sau là Trưởng Ty Công an Lào
Cai giai đoạn 1959 – 1967)

Hội nghị cán bộ tỉnh Lào Cai tại làng Chanh, huyện Lục Yên, Yên Bái (3/1948)
Học tập Nghị quyết của TƯ Đảng về nhiệm vụ giải phóng các tỉnh Tây Bắc
Nhằm nâng cao nhận thức chính trị, phố biến những kinh nghiệm công tác,
gương người tốt việc tốt, công an khu XII xuất bản tờ nội san “Bạn dân”. Sau khi
tờ nội san “Bạn dân” ra đời, thấy đây là một công cụ giáo dục và tuyên truyền tốt,

Nha Công an, các Sở Công an đều lần lượt xuất bản báo hoặc tập san. Ty Công an
Lào Cai đã ra tờ nội san, lấy tên là “Đào luyện”. Tuy chỉ xuất bản được hai số
nhưng cũng góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt
nhiệm vụ. Chính vì vậy chỉ trong thời gian ngắn toàn lực lượng cán bộ chiến sĩ
công an Lào Cai lao vào khói lửa, vào vùng hậu địch nhằm: “Rèn luyện cho Công
an các cấp trong toàn quốc một tinh thần liên lạc, đoàn kết, tương thân, tương ái,
dẻo dai, bền bỉ và dân chủ, rèn luyện cho mỗi chiến sĩ Công an Việt Nam một bản
lĩnh cao cường, một tinh thần kỷ luật sắt đá, song song với một tinh thần chiến đấu
bền bỉ”27.
Những tờ báo nội bộ đã truyền tải nhiều kinh nghiệm về công tác và rèn
luyện, giúp cho cán bộ và nhân viên tự học hỏi, trau dồi kiến thức và trao đổi giữa
Công an các địa phương. Đón Tết năm 1948, Công an khu XII gửi báo biếu Bác;
ngày 11 tháng 3 năm 1948, Bác viết thư cho Công an khu XII, khen ngợi việc làm
của Công an và căn dặn nhiều điều quý báu đối với công tác và tu dưỡng phẩm
chất của người chiến sĩ Công an cách mệnh. Trong thư Bác đã nêu lên tư cách
người Công an cách mệnh:
“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính;
Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ;
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành;
Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép;
Đối với công việc, phải tận tụy;
Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo”28
Những điều Bác Hồ căn dặn trong thư trở thành tiêu chí phấn đấu của mỗi
cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Công an. Trong lực lượng Công an nhân dân toàn quốc
đã phát động phong trào thi đua học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy. Kể từ đây
phong trào học tập, thấm nhuần và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy đã trở thành phong
trào rộng lớn thiết thực, lâu bền nhất của Công an nhân dân.
Sau hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II, lực lượng trinh sát chính trị triển
khai công tác năm 1948, tập trung vào hai nội dung chính: Rút kinh nghiệm một
năm đấu tranh chống phản cách mạng, phục vụ nhiệm vụ kháng chiến và xác định
nội dung công tác của địa phương theo chỉ đạo của Hội nghị Trung ương V. Nhiệm
vụ trọng tâm của toàn lực lượng năm 1948 được xác định là tập trung vào công tác
phản gián, coi trọng công tác phá tề trừ gian.
Cho nên nhiệm vụ của Công an lúc này là diệt tề, trừng trị những tên cộng
tác với địch, phản bội Tổ quốc, quấy rối địch hoặc phối hợp với bộ đội đánh đồn.
Về công tác diệt tề trừ gian, phải nghiên cứu từng đối tượng cụ thể, thẳng tay trừng
trị những tên theo địch có nhiều tội ác với nhân dân, đồng thời giáo dục thuyết
phục lội kéo, khoan hồng đối với những người bị bắt buộc phải đứng vào hàng ngũ
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Nội san Rèn luyện số 01, ngày 21 tháng 02 năm 1948, tr 76.
Viện Nghiên cứu khoa học Công an, Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam, năm 1980, tr 76.

địch. Thực chất cuộc đấu tranh giữa ta và địch ở vùng tạm chiếm và vùng du kích
diễn ra giữa một bên là địch dùng lực lượng quân sự thiết lập chính quyền phản
cách mạng, một bên ta phát huy bản chất chế độ dân chủ nhân dân, chính nghĩa
dựa vào dân để xây dựng củng cố chính quyền cách mạng.
Hội nghị tổng kết công tác đánh địch trong vùng địch chiếm tháng 8/1948 tại thôn Cánh
Địa, xã Xuân Giao ( Người mặc áo trắng bên trái là liệt sỹ Dương Minh Thược)
Hội nghị Tỉnh ủy họp năm 1949 đã chỉ rõ: Công tác chống chính quyền bù
nhìn là một trong những công tác lớn trước mắt. Sau đó Tỉnh ủy lại có chỉ thị
hướng dẫn phương pháp cụ thể trong việc phá tề nhằm đấu tranh ngăn chặn âm
mưu lập tề của địch. Nơi nào địch đã lập được tề thì phải dùng mọi biện pháp từ
giáo dục thuyết phục đến vũ trang bạo lực, dùng áp lực quần chúng đấu tranh làm
cho bộ máy hội tề có lập được cũng khó đứng vững hoặc mất tác dụng.
Theo tinh thần trên, trong công tác diệt phá tề, lực lượng Công an đã gây
khó khăn cho giặc Pháp khi tìm người ra lập tề. Hễ nơi nào chúng sắp lập tề thì
Công an cùng với các lực lượng khác bắt hoặc diệt những tên ngoan cố nhất là ở
vùng xung yếu nơi sát nách địch. Ở một vài nơi do yêu cầu của quần chúng yêu
cầu xây dựng cơ sở Công an bố trí người làm tề, công tác phá tề được làm thường
xuyên, địch lập, ta phá, địch lại lập ta lại phá hoặc ta tranh thủ lợi dụng làm cho
địch không sử dụng được bộ máy phản cách mạng. Do đó ta đã tạo điều kiện cho
xây dựng cơ sở, khôi phục chính quyền nhân dân ở một vùng rộng lớn sau lưng
địch, lực lượng vũ trang cũng có điều kiện luồn sâu phát triển chiến tranh du kích.

Tuy nhiên phá tề, diệt tề là một công tác không những chỉ có hy sinh gian
khổ mà chủ yếu phải nắm vững và vận dụng đúng đường lối chủ trương chính sách
của Đảng. Kết quả công tác diệt tề đã làm cho bộ máy của địch ở nông thôn tan rã,
tê liệt, thất bại trong chính sách bắt người cướp của hòng “lấy chiến tranh nuôi
chiến tranh”, “dùng người Việt đánh người Việt” của địch.
Tiếp sau đó, ngày 20 tháng 5 năm 1948, hội nghị cán bộ Trung ương lại chỉ
rõ đường lối phát động chiến tranh du kích trong vùng địch tạm chiếm củng cố và
mở rộng phong trào các đường giao thông quan trọng của miền núi.
Tháng 3 năm 1948, Tỉnh ủy Lào Cai họp hội nghị Tỉnh ủy và hội nghị cán
bộ toàn tỉnh tại làng Chanh, huyện Lục Yên (Yên Bái) để quán triệt Nghị quyết
Hội nghị Trung ương mở rộng, Chỉ thị của Bộ Tổng tư lệnh và bàn kế hoạch thực
hiện, hội nghị nhận định: Lúc này địch đang chủ quan về những thắng lợi quân sự
tạm thời vừa đạt được. Đây là thời cơ tốt để ta đưa cán bộ luồn sâu vào vùng địch
tạm chiếm, cán bộ cần lợi dụng mọi sơ hở của địch, những mâu thuẫn gay gắt giữa
nhân dân và các dân tộc với thực dân Pháp, giữa Pháp với tay sai và trong nội bộ
tay sai để xây dựng cơ sở…
Rút kinh nghiệm, đầu năm 1948, khi ta đưa đội vũ trang tuyên truyền vào
hoạt động trong vùng địch tạm chiếm cho đi tập trung cả đại đội nên đến vùng Thái
Văn đã bị địch tấn công. Lần này tỉnh chia các đội xung phong thành nhiều tổ do
các đồng chí huyện ủy viên phụ trách. Các tổ đi thành nhiều đường khác nhau luồn
về hoạt động trong vùng địch hậu, phương châm hoạt động của tổ là xây dựng cơ
sở ở những vùng trước đây đã có phong trào dùng làm chỗ dựa để phát triển sang
vùng khác. Khi cơ sở vững ta đưa từng đội vũ trang tuyên truyền vào diệt tề trừ
gian, xây dựng chính quyền bí mật và vận động nhân dân tham gia đấu tranh bằng
các hình thức thích hợp.
Ngày 20 tháng 4 năm 1948, tức là ngay sau hội nghị cán bộ của Tỉnh ủy tại
làng Chanh (Yên Bái) các tổ cán bộ và các đơn vị vũ trang tuyên truyền chia thành
từng trung đội lên đường vào vùng hậu địch theo 3 hướng:
Từ Lương Sơn, Thền Phàng, Xuân Quang đến Cam Đường.
Từ Mậu A, Châu Quế, Võ Lao, Xuân Quang đến Gia Phú.
Từ Xuân Kỳ, Vi Thượng đến huyện Bắc Hà.
Mùa xuân năm 1948 các toán trinh sát của ta xuất phát cùng với các tổ cán
bộ của Đảng đi sâu vào lòng địch với nhiệm vụ:
Mở đường xuyên bí mật vào hậu địch29.
Gây cơ sở điều tra tình hình địch về mọi mặt.
Diệt tề trừ gian cùng với các ngành phát động quần chúng vũ trang đấu tranh
làm hậu thuẫn mạnh mẽ cho các đội vũ trang chủ lực của tỉnh tiến dần vào sau lưng
địch.
29
Ngày 24 tháng 4 năm 1948, đoàn của đồng chí Trần Kỳ, Trưởng Ty Công an đi cùng có một số cán bộ trinh sát và biệt
động từ Lục Yên qua Phố Ràng luồn rừng đến Soi Cờ, Gia Phú (Bảo Thắng).

Mọi hướng đều chĩa vào mục tiêu thị xã Lào Cai để hoạt động.
Tháng 5 năm 1948, lúc này địch đánh rộng ra và cũng là lúc cán bộ của tỉnh
vào tới hậu địch Lào Cai.
Do có chủ trương đúng đắn được đồng bào các dân tộc nhiệt tình hưởng
ứng, chỉ sau một thời gian ngắn, cơ sở của ta không những ở vùng người Kinh dọc
theo sông Hồng, người Tày ở các xã Cam Đường, Gia Phú, Phố Lu, Thái Niên
(Bảo Thắng) mà còn phát triển sang các vùng khác. Các cơ sở ở các xã Gia Phú,
Xuân Giao, Vạn Hòa phát triển khá mạnh và từ đây cơ sở kháng chiến đã lan rộng
ra khắp các vùng. Trước đó lãnh đạo ty đã cử hai tổ, tổ 1 gồm các đồng chí Thanh
Thủy, Lê Vân30. Tổ 2 gồm các đồng chí Hồ Minh Ngoạn, Lê Quân31, Trần Thông.
Vào cuối năm 1948, Ty cử tổ của đồng chí Vũ Đức Lương (tổ giao thông
đặc biệt) đánh đường bí mật luồn được sang thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) và từ
đó chúng ta dùng Hà Khẩu làm bàn đạp hoạt động vào thị xã Lào Cai. Bởi thời
gian trước đó khoảng giữa năm 1948, để củng cố vùng chúng chiếm đóng, địch cho
xây dựng một hệ thống đồn bốt quanh thị xã và dọc theo giao thông chiến lược,
vùng giáp ranh, đồng thời tập hợp Việt gian để lập tề chọn tay sai làm gián điệp chỉ
điểm cho chúng, chính quyền Hà Khẩu cùng đầu sỏ Việt Nam Quốc dân đảng cũng
ngả về phía cách mạng do đó chúng không diệt được cán bộ ta mà trái lại cơ sở vẫn
được phát triển.
Trong vùng địch tạm chiếm, cơ sở kháng chiến ở vùng đồng bào dân tộc
Kinh, Tày, Dao, Mông phát triển khá sâu rộng. Tại Bảo Thắng cơ sở ta đã vươn tới
Mường Bo (Sa Pa), Bát Xát, Bản Lầu, một số xã của huyện Bảo Thắng, Bắc Hà đã
lôi kéo được tề dõng theo kháng chiến. Tại thị xã Lào Cai và cả Hà Khẩu (Trung
Quốc) và những vùng phụ cận như Vạn Hòa, An Lạc, Tân Ấp, các tổ công tác biệt
động của đồng chí Hồ Minh Ngoạn và Lê Vân hoạt động rất tích cực đã xây dựng
được nhiều cơ sở trong các dân tộc Việt, Hoa. Đặc biệt các tổ Công an đã giác ngộ
được nhiều gia đình vùng đạo Phật, đạo Thiên Chúa, kể cả một số trùm trưởng và
tu sĩ như tu sĩ Linh ở nhà thờ Tả Phìn (Sa Pa). Họ đã trở thành những cơ sở vững
chắc của ta. Bên cạnh đó một số chức dịch như phó lý, lý trưởng, viên chức các
công sở, bồi bếp trong các đơn vị quân Pháp cũng trở thành tin cậy của ta32.
Về phía địch chúng ra sức thực hiện chính sách “tam quang”33 trong âm
mưu chính trị hiểm độc “Dùng người Việt trị người Việt”, “Lấy chiến tranh nuôi
chiến tranh”. Năm 1948, chúng đã thành lập tiểu đoàn Thái thứ hai.
Phong trào vùng địch tạm chiến đang từng bước phát triển thuận lợi, để đối
phó với tình hình đó, trong hai tháng 7 và 8 năm 1948, địch tiến hành khủng bố
mạnh ở Soi Cờ, Soi Giá và thị xã Lào Cai, tình hình này đã gây ảnh hưởng nhất
30

Đồng chí Lê Vân tức Lê Văn Quý hy sinh cuối năm 1948 do địch phục kích ở Y Tý (Bát Xát).
Đồng chí Lê Quân bị địch bắn chết ở thôn Soi Lần, xã Cam Đường đầu năm 1949.
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Thực dân Pháp đưa ông Phạm Tuấn Kỳ ra làm phó lý, được Công an giác ngộ, ông Kỳ đã ra làm việc cho ta. Ông Kỳ lại lôi
kéo được lý trưởng Thèn A Sèn ở thôn Soi Mười về hoạt động cho ta.
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Đốt sạch, phá sạch, giết sạch.
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định tới tinh thần quần chúng. Tháng 7 năm 1948, một trung đội vũ trang của ta
được điều đến Soi Cờ, Soi Giá, thấy phong trào của địa phương lên cao, đơn vị
thiếu cảnh giác, sinh hoạt đi lại hầu như công khai. Đơn vị diệt tề ở Vạn Hòa bị lộ,
địch dò biết nơi đơn vị trú quân nên đã đưa một trung đội bảo an về khủng bố tàn
sát 14 người, đốt 48 nóc nhà. Những hành động tội ác của kẻ thù không làm nhụt
chí chiến đấu mà trái lại làm tăng thêm lòng căm thù đối với thực dân Pháp và tay
sai. Chiều 23 tháng 8 năm 1948, trong một bữa ăn của sĩ quan Pháp, anh Phạm
Văn Khả, cơ sở của Công an và anh Nguyễn Văn Lợi, quần chúng cảm tình của
Việt Minh đều là người ở thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa vào làm bồi bếp ở đây đã
dùng lựu đạn ném lên bàn ăn của chúng làm một số tên bị chết, 8 tên bị thương
trong đó có tên quan tư Delavergue. Biết không thoát được, hai anh dùng lựu đạn
tự sát. Hoảng sợ trước phong trào đấu tranh của nhân dân, sang tháng 8 năm 1948,
thực dân Pháp tiếp tục tăng cường tổ chức các trận càn quét lớn. Chúng đưa ra
khẩu hiệu “diệt người Kinh lấy muối, diệt người Thổ lấy lụa, diệt người Mán lấy
bạc trắng”. Chúng treo giải thưởng thật cao cho ai lấy được đầu cán bộ Việt Minh.
Thực dân Pháp cho thẩm tra những người làm việc cho chúng, khủng bố bắt bớ
hàng loạt và giết hại một số người là cơ sở và quần chúng cảm tình với kháng
chiến, trong đó có anh Chi, lý trưởng phố Cốc Lếu và anh Chính, thư ký của tên
quan tư là cơ sở của ta.
Trước hành động khủng bố của quân Pháp, Tỉnh ủy đã nghiêm khắc phê
phán tư tưởng nôn nóng, những biểu hiện mang tính manh động của một số cơ sở ở
thị xã Lào Cai, đồng thời phát hiện sửa chữa những thiếu sót trong kế hoạch ban
đầu đưa các đơn vị vũ trang vào hoạt động tập trung và công tác diệt tề trừ gian
ngay từ khi cơ sở ta còn mỏng, chưa được củng cố vững chắc.
Để uốn nắn những lệch lạc trong công tác vùng địch tạm chiếm và tập trung
vào xây dựng, củng cố cơ sở, tập dượt cho quần chúng đấu tranh, Tỉnh ủy đã ra chỉ
thị ngày 23 tháng 7, chỉ thị ngày 14 tháng 8 và chỉ thị ngày 13 tháng 9 năm 1948
nêu rõ: Cán bộ bám dân củng cố được phong trào ở những nơi bị địch khủng bố,
động viên giúp đỡ quần chúng và phải đề phòng địch khủng bố lại. Phân tán các
trung đội vũ trang thành từng tổ nhỏ phối hợp cùng cán bộ chính trị xây dựng và
xây dựng theo lối liên hoàn. Tích cực củng cố các vùng đã có phong trào và phát
triển cơ sở vào các vùng dân tộc Mèo, Mán. Ở những nơi có cơ sở khá vững, cán
bộ lãnh đạo quần chúng đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp chống bắt phu, bắt
lính chống vơ vét của cải của nhân dân. Mọi hoạt động của cán bộ trong vùng địch
tạm chiếm phải thực hiện nguyên tắc bí mật, tránh bộc lộ lực lượng.
Thực hiện các chỉ thị trên, trong một thời gian ngắn những cơ sở bị địch
khủng bố được phục hồi tiếp tục mở rộng cơ sở ra nhiều nơi. Đến tháng 9 năm
1948, cơ sở kháng chiến trong vùng địch kiểm soát đã phát triển rộng khắp. Cơ sở
của ta ở huyện Bảo Thắng phát triển đến các thôn thuộc vùng đồng bào người Kinh
ở Ngòi Mi, Cánh Địa, Soi Lần, Soi Giá, Giang Đông, Vạn Hòa… Các thôn người

Dao, người Nùng thuộc hai xã Xuân Quang và Phong Niên. Tại huyện Bát Xát, ta
đã xây dựng cơ sở ở các thôn Giàng Thàng, Phìn Ngan, Tả Ngảo, Sài Duồn, Trung
Lèng Hồ thuộc vùng người Dao… Ở huyện Sa Pa, các tổ cán bộ và bộ đội võ trang
tuyên truyền tiến qua Nậm Cang, Nậm Ngấn, vào các vùng người Dao thuộc các
thôn Suối Thầu, Thanh Kim. Tại thị xã Lào Cai và Phố Mới ta phát triển thêm
được một số cơ sở. Ở Than Uyên, ta đã xây dựng cơ sở ở các xã vùng cao quanh
cánh đồng Mường Than, ở các vùng thấp phát triển được hầu hết các xã trừ một số
xã giáp Bình Lư (Phong Thổ). Ở Văn Bàn cơ sở cách mạng đã được củng cố và mở
rộng từ các xã vùng cao đến vùng thấp. Tại Bảo Hà, Phố Ràng ta tranh thủ thêm
được một số nhân sĩ.
Qua công tác vận động ngụy binh, ta nắm được một số tề dõng người địa
phương ở các xã Cam Đường, Gia Phú, Xuân Giao (Bảo Thắng) nhờ đó mà ta biết
được kế hoạch của địch để có biện pháp đối phó kịp thời.
Trong suốt giai đoạn cầm cự, Tỉnh ủy luôn nắm vững nhiệm vụ chiến lược
của cách mạng. Xuất phát từ mục đích, tính chất của cuộc kháng chiến, của đại
đoàn kết dân tộc, căn cứ vào âm mưu của địch, hoạt động của các đối tượng phản
cách mạng, nhiều chỉ thị, nghị quyết của đảng bộ đã vạch ra cho lực lượng vũ
trang, nhân dân chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, đối sách cụ thể chống gián điệp
do thám, phản động địa phương. Hội nghị của Tỉnh ủy với cán bộ địch hậu họp
tháng 11 năm 1948 mà Công an đã bảo vệ an toàn tại rừng thôn Đồng Hầm, xã
Xuân Giao, huyện Bảo Thắng với nội dung sơ bộ rút kinh nghiệm một số vấn đề:
Phát triển cơ sở bí mật điều tra thu thập tin tức tình báo của địch; Tổ chức
chính quyền liên hiệp dân tộc; Diệt tề trừ gian; Vận động nhân dân để thực hiện
vườn không nhà trống; Báo động, chống địch đến khủng bố, phá càn, chống đi phu
đi lính; Dự trữ lương thực; Giữ vững và bảo vệ đường dây liên lạc giữa vùng địch
hậu và vùng tự do; Khi bàn đến vấn đề trừ gian Hội nghị thấy cần đề phòng tư
tưởng thành kiến, cảm tình dân tộc dẫn tới hành động trả thù, ngược lại đối với
phần tử xấu trong dân tộc mình thì mất cảnh giác lộ bí mật.
Dựa vào nội dung cơ bản trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các Hội
nghị Công an toàn quốc cùng với Hội nghị của Ty Công an tháng 7 năm 1949
chúng ta đã tập trung giải quyết 3 vấn đề lớn:
Chủ trương đối sách với từng loại phản cách mạng cụ thể với tàn dư đảng
phái phản động, các đối tượng phản động trong dân tộc miền núi.
Hoạt động của lực lượng Công an chống gián điệp do thám, chống tề trong
vùng sau lưng địch. Quan hệ phối hợp với các ngành, quan hệ giữa Công an và
nhân dân.
Lúc này lực lượng vũ trang và trinh sát của Ty Công an vừa làm tròn nhiệm
vụ trừ gian, giải tán các tổ chức hội tề, phối hợp đánh đồn, phá hoại địch vừa phát
triển cơ sở lượm tin, làm giao thông liên lạc, đưa cán bộ tỉnh vào hoạt động ở vùng
hậu địch, có tổ phục kích được những tên tay sai của Pháp đi lẻ để khai thác,

nhưng chỉ khai thác được tài liệu quân sự trước mắt không chú ý tài liệu liên quan
đến chính trị lâu dài.
Song song với các hoạt động ở vùng địch hậu hoặc những vùng địch thường
xuyên uy hiếp hoặc vùng có thể bị địch tấn công chiếm đóng, Công an đã tiến hành
các mặt công tác như: Tiếp tục truy kích tàn dư đảng phái phản động, trừng trị thổ
phỉ, lý trưởng binh thầu định ra làm tay sai cho Pháp, tổ chức các động trạm bao
vây phong tỏa gián điệp chỉ điểm của địch tung ra vùng tự do. Việc này làm cho
Pháp gặp khó khăn khi mở rộng cuộc đánh chiếm, tuyển mộ tay sai. Tuy nhiên, do
ta chưa có kinh nghiệm, thiếu sự chỉ đạo thực hiện kế hoạch, xử lý thống nhất nên
có những nơi thiếu cân nhắc thận trọng dẫn đến hiện tượng trấn áp tùy tiện bắt bừa
giết ẩu34.
Ngày 15 tháng 9 năm 1948, Tỉnh ủy họp hội nghị mở rộng bàn về vấn đề
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong vùng địch hậu, về chủ trương phát động
chiến tranh vũ trang, đưa toàn bộ đơn vị vũ trang vào trong vùng địch hoạt động và
cho phép các huyện, các cơ sở trong vùng địch tạm chiếm thành lập các đội du
kích tập trung.
Cùng với hoạt động của các lực lượng vũ trang, Ty Công an đã chú trọng
công tác trong vùng địch. Cuối tháng 9 năm 1948, ban gián điệp của Ty Công an
đã được thành lập và có nhiệm vụ điều tra tình hình nội địa, xây dựng cơ sở Công
an trong quần chúng nhân dân.
Quán triệt Nghị quyết của Đảng trong nhiệm vụ đấu tranh chống phản cách
mạng, gián điệp thể hiện phương hướng, đường lối, sách lược đó là: Cần phải có
dân vận, phải luôn luôn nghĩ đến kẻ địch, tìm cách phá địch nhưng phải luôn giữ
mình, huấn luyện tinh thần vững vàng cho cán bộ Công an phân biệt được chính
nghĩa và phải xuất phát từ chính sách đại đoàn kết dân tộc. Đối với các loại phản
cách mạng cần có sự phân hóa, phân biệt, tranh thủ, thuyết phục đi đôi với trừng
trị. Do hoạt động trong vùng đồng bào dân tộc, ta phải nắm vững chính sách dân
tộc của Đảng, phải tìm hiểu phong tục, tập quán, phải học tiếng dân tộc (hàng
tháng Ty Công an phụ cấp thêm một số tiền để khuyến khích việc học tập này),
mặt khác chú trọng đào tạo cán bộ là người dân tộc.
Cuối tháng 11 năm 1948, Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thành lập Huyện ủy
Bảo Thắng gồm 03 đồng chí do đồng chí Trần Long 35 làm Bí thư. Đầu tháng 12
năm 1948, công tác chuẩn bị cho cuộc đấu tranh vũ trang của quần chúng đang
được gấp rút tiến hành thì bị địch phát hiện, chúng nhiều lần vây bắt cán bộ nhưng
không thành vì được dân che chở, sau đó chúng bắt một số người dân, trong đó có
đồng chí cán bộ của ta đưa đi thị xã Lào Cai36.
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Vụ phản động Lý Tam ở Cam Đường, ta bắt một đợt 46 tên, số này phần lớn mới nghi là làm việc cho địch.
Đồng chí Trần Long tức Long Khánh sau này là Trưởng Ty Công an Lào Cai.
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Đồng chí Hoàng Sào, người dân tộc Tày bị địch bắt, địch dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc và tra tấn cực hình
nhưng đồng chí vẫn trọn lòng trung thành với Đảng, với cách mạng.
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Trước tình hình đó quân và dân Cam Đường đề nghị tỉnh cho địa phương
thực hiện võ trang toàn dân. Theo dự kiến thì đến ngày 19 tháng 12 năm 1948, ta
mới phát động quần chúng đấu tranh vũ trang phối hợp với chiến dịch tổng phá tề
trong toàn quốc, nhưng ở Cam Đường đã làm sớm hơn một tuần, đêm ngày 12
tháng 12 năm 1948, du kích Cam Đường đã tổ chức diệt tề gian khắp trong xã, diệt
một số tên làm tay sai cho giặc. Cũng trong đêm đó, trung đội võ trang tập kích
đồn Bến Đền làm bị thương một số tên. Ngày 13 tháng 12 năm 1948, tên đồn
trưởng và tên Hoàng Sùng Cồ (đốc lý Lào Cai) cùng 20 lính khố đỏ vội vã đưa tay
sai rút chạy về thị xã Lào Cai.
Ngày 19 tháng 12 năm 1948, du kích Cam Đường cùng đại đội võ trang và
đại đội cảnh vệ phối hợp diệt địch ở Khe Tôm.
Thắng lợi bước đầu ở Cam Đường có ảnh hưởng đến phong trào kháng
chiến của nhân dân địa phương. Chính quyền và các đoàn thể cứu quốc 03 xã Cam
Đường, Gia Phú, Xuân Giao ra hoạt động công khai, hình thành một khu căn cứ
trong lòng địch rộng 300 km2. Nhân dân tích cực tham gia mọi công tác kháng
chiến, tổ chức báo động liên hoàn, làm lán bí mật, sẵn sàng thực hiện “vườn không
nhà trống” khi địch càn quét.
Hội nghị cán bộ họp tháng 01 năm 1949 của Trung ương Đảng đã soi sáng
về nghiệp vụ đối với ngành Công an. Tại hội nghị, đồng chí Trường Chinh đã chỉ
rõ: “Địch có cả kế hoạch cấu kết với Quốc dân đảng cũ, bất mãn, hủ bại nhất
trong phong kiến, trong Công giáo, Hòa hảo, Cao đài phản động cựu binh sĩ và
lưu manh… Để gây cơ sở gián điệp trong vùng tự do để chui vào nội bộ tổ chức
kháng chiến và của Đảng, chúng ta không nên đánh giá quá cao âm mưu của địch
nhưng cũng không được đánh giá quá thấp âm mưu đó, chúng ta phải ra sức kiểm
tra hàng ngũ kháng chiến, trong nhân dân cũng như trong cơ quan cho khéo, việc
trừ gian, buộc chúng ta phải chấn chỉnh công tác tình báo. Vấn đề bảo vệ các cơ
quan đầu não của kháng chiến nên đặt ra một cách cụ thể, việc tổ chức và kiểm
soát các căn cứ địa các chợ các phố các vùng khả nghi cần được gấp rút tiến
hành”37.
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Văn kiện của Đảng tập 6 – Trường Nguyễn Ái Quốc xuất bản, tr 319.

Quyết nghị do đồng chí Trần Kỳ - Trưởng Ty Công an Lào Cai ký
Tháng 3 năm 1949, Ty cử đồng chí Lê Phong vào Bảo Thắng thay đồng chí
Hồ Minh Ngoạn phụ trách quận Công an hậu địch, tháng 8 năm 1949, đồng chí
Trần Nghĩa vào vùng hậu địch lúc này gọi là Ban chỉ huy 52, đồng chí Nghĩa phụ
trách Bảo Thắng, Bắc Hà. Đồng chí Hồ Minh Ngoạn tức Ngô Đức An, sang làm
đội trưởng điệp báo hoạt động ở Hà Khẩu (Trung Quốc) và thị xã Lào Cai. Thời
gian này đồng chí Nguyễn Anh Vũ (tức Nguyễn Quang Nhạ, phụ trách tổ điệp báo
hoạt động vùng Cam Đường, Phố Lu sang hoạt động vùng Hà Khẩu cùng đồng chí
Ngoạn). Lúc này Ty cử thêm 03 tổ điệp báo vào hậu địch, như vậy có 06 tổ phụ
trách các địa bàn Sa Pa, Phố Mới, Cam Đường, Bảo Thắng, Bắc Hà và Hà Khẩu.
Nhiệm vụ của tổ điệp báo lúc này là gây dựng cơ sở, điều tra nắm tình hình hoạt
động của đối phương, tiêu diệt ác ôn, song nhiệm vụ chính vẫn là nắm tình hình
hoạt động quân sự, hoạt động của cơ quan mật thám Liên bang và Phòng nhì. Thời
gian này, Ty Công an Lào Cai còn tổ chức 04 đội giao liên giữa vùng tự do với
vùng địch hậu bao gồm những người có nhiều kinh nghiệm đi rừng.
Tại thị xã Lào Cai, ngày 27 tháng 01 năm 1949, đội Công an biệt động đã
đột nhập vào sân bay Cốc Lếu diệt 2 tên lý Phúc (lý trưởng) và phó lý Sáng làm

mật thám cho địch. Ở Vạn Hòa, đội Công an biệt động đã diệt được một số tên tay
sai đắc lực của địch như bố con lý Thinh, lý Bào, cai Lan và cảnh cáo một số tên
khác, làm cho địch ở đây mất ăn mất ngủ hoang mang lo sợ. Thời gian này, các tổ
điệp báo ở thị xã và Hà Khẩu đã được cơ sở phục vụ cho cán bộ chính trị và quân
sự trở về hoạt động. Ngoài ra, chúng ta còn bảo vệ các hội nghị của Đảng ngay
trong lòng địch như hội nghị lịch sử của Tỉnh ủy tại làng Chung được tuyệt đối an
toàn.
Về phía địch, đầu tháng 02 năm 1949, giặc Pháp đưa quân về đóng tại đồn
Bến Đền (Gia Phú) và đồn Làng Nhớn (xã Cam Đường). Hàng ngày, chúng lùng
sục tuần tiễn, đồng thời chuẩn bị lực lượng càn quét khủng bố, ta kịp thời đưa
người già, trẻ em sơ tán vào các lán bí mật trong rừng cất giấu thóc, đồ dùng, thực
hiện “vườn không, nhà trống”.
Ở thị xã Lào Cai, sở Mật thám liên bang (S.F) có trụ sở số nhà 69, phố Phan
Bội Châu lập từ tháng 02 năm1947, đến tháng 4 năm 1950 đổi là cơ quan bảo vệ
an ninh của người Pháp, cho đến tháng 10 năm 1950 rút về Hà Nội. Đối với Lào
Cai, do không đủ điều kiện lập Công an ngụy nên tổ chức mật thám ở đây chỉ là tổ
chức đại diện cho Sở mật thám Bắc Kỳ, có Chánh mật thám Pháp 38, ngoài ra chúng
còn phối hợp chặt chẽ với Sở Kiểm tra của Tưởng ở Hà Khẩu (sở Kiểm tra tức cơ
quan mật thám) và Phòng nhì để thực hiện nhiệm vụ của chúng, cơ quan mật thám
này phụ trách cả hai xứ Thái và Nùng tự trị.
Quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đảng, Ty Công an Lào Cai đã tập trung
chỉ đạo hoạt động của các tổ điệp báo. Trong thời gian này, tổ điệp báo ở thị xã đã
lôi kéo được người của ngụy quân, ngụy quyền để nghiên cứu sử dụng đánh lại
địch.
Tại các vùng phụ cận, vùng thường xuyên địch uy hiếp, lực lượng Công an
đã tiến hành đấu tranh làm hạn chế hoạt động của địch, kịp thời phát hiện hoạt
động lôi kéo, bắt liên lạc với địa chủ, số tầng lớp trên, khai thác người ở vùng giáp
ranh để thu thập tình báo. Nguy hiểm hơn là chúng gieo rắc tư tưởng hoang mang,
tâm lý bi quan thất bại để lôi kéo người của ta, cán bộ hoặc bộ đội ta đầu hàng. Đã
có những trường hợp bị địch lôi kéo gây cho ta thiệt hại như tên Định Chính,
huyện đội trưởng Bảo Thắng bị địch lôi kéo, sử dụng trong việc càn quét phá vỡ
khu đấu Cam Đương của ta vào cuối tháng 7 năm 1949.Về tổ chức, cho phù hợp
với điều kiện kháng chiến, ở giai đoạn này đã hình thành hai bộ phận điều tra và
hành động (đồng chí Trưởng Ty trực tiếp ở hậu địch để lãnh đạo lực lượng chiến
đấu). Tuy còn thiếu về kinh nghiệm, nghiệp vụ nhưng qua thực tế, lực lượng Công
an đã đấu tranh phát hiện được các âm mưu, phương thức hoạt động của cơ quan
mật thám tổ chức người chui vào nội bộ ta đánh phá cơ sở cách mạng của Phòng
nhì và đặc. Gần 03 năm trong địch hậu, lực lượng Công an đã cùng quân và dân
38
Tên George – Rayer và nhiều nhân viên người Việt, người Hoa giúp việc. Sở Mật thám sử dụng bộ máy ngụy quyền ở
các huyện, thị xã làm tay sai cho chúng.

tiến hành trấn áp phản cách mạng liên tục, các tổ điện báo của ty đã diệt hàng chục
tên mật thám chỉ điểm nguy hiểm như tên Lý Xuân, Binh Thi, tên Hùng, tên Pín,
một số tên đặc vụ lợi hại như Vũ Quân, Lẩu Thàm… bắn chết tại chỗ các tên Sáng,
Lý Phúc cạnh sân bay địch giữa đêm giao thừa năm 1949. Bắt sống tên Woòng
Tống, Mai Văn Chí (tên Chí là gián điệp của Pháp – Mỹ từ Côn Minh về Hà Khẩu
định đang Lào Cai bắt liên lạc với Pháp để về Hà Nội với Bảo Đại). Đã công phu
xây dựng cơ sở ở Hà Khẩu nên bắt sống được Tý Tỵ - một tên hiến binh khét tiếng
gian ác trong các đối tượng đầu sỏ Việt Nam Quốc dân đảng (đội điệp báo của
đồng chí Hồ Minh Ngoạn bắt vào khoảng tháng 5 năm 1950). Đã dũng cảm, mưu
trí ra vào thị xã để rải truyền đơn treo khẩu hiệu trước trụ sở của địch, bố trí gài
bom, đầu độc các trại lính, những tên chỉ huy, trong suốt thời gian này chúng ta đã
liên tục quấy phá làm kẻ địch mất ăn mất ngủ, hoang mang dao động, phải bị động
liên tục đối phó không rảnh tay càn quét, đàn ápNgày 28 tháng 9 năm 1949, Ban
Chấp hành tỉnh Đảng bộ Lào Cai đã ra Quyết nghị số 25/QN-TU chỉ định đồng chí
Trần Kỳ - Trưởng Ty Công an Lào Cai tham gia vào Đảng đoàn chính quyền của
tỉnh Lào Cai.
Qu
yế
t
nghị
số

25/QN-TU chỉ định đồng chí Trần Kỳ - Trưởng Ty Công an Lào Cai tham gia vào
Đảng đoàn chính quyền của tỉnh Lào Cai.

Trong hai năm 1949 – 1950, chuẩn bị cho nhiệm vụ tổng phản công, Công
an đã lập danh sách phân loại theo dõi những tên Việt gian phản động ở vùng tạm
chiếm, mở đầu diệt tề ở xã Vạn Hòa.
Trong thời gian này mặc dù công việc bận rộn đòi hỏi khẩn trương nhưng
công tác xây dựng lực lượng vẫn được coi trọng. Giữa năm 1949 tiểu đoàn cảnh vệ
của tỉnh sáp nhập thuộc quân số Ty Công an, số chiến sĩ này tuy đông nhưng chưa
có nghiệp vụ chuyên môn và trình độ chính trị, do đó công tác huấn luyện được đề
ra một cách cấp bách. Phát huy kết quả của các hội nghị điều tra năm 1948, 1949
bằng hình thức bồi dưỡng cán bộ, đầu năm 1948 mở một lớp huấn luyện công tác
điều tra tại Lục Yên (Yên Bái) và thông qua các hội nghị, cuộc họp để rút kinh
nghiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt chú
trọng đào tạo cán bộ miền núi và cán bộ địa phương. Tháng 9 năm 1949, đã đào
tạo được 04 cán bộ người Thổ và mở được một lớp huấn luyện phổ thông cho
những công an viên mới tuyển. Do vậy, một số Công an viên, điều tra, biệt động đã
nói được tiếng địa phương như tiếng Thổ, Quan Hỏa.
Về công tác chính trị tư tưởng đã được chú ý hơn trước. Qua mỗi thời kỳ,
mỗi sự kiện, mỗi chuyển biến của cách mạng đều có hình thức giáo dục động viên
kịp thời bằng các hình thức phong phú như: Buổi làm lễ xuất phát ở Làng Sâng,
Làng Già (Lục Yên) cho các đội vào vùng địch, Ty Công an tổ chức trao tặng phần
thưởng của Công an khu cho những cá nhân có thành tích hoạt động trong hậu địch
tại gốc đa Soi Giá, các hội nghị tổng kết của Ty tại Soi Cờ, Soi Giá (1949 - 1950)
và hội nghị chuẩn bị giải phóng Lào Cai tại Làng Già (1950).
Tiếng súng chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ trên toàn tỉnh, chúng ta
đã lấy việc tuyên truyền giải thích tính chất đường lối, mục đích của cuộc kháng
chiến làm nội dung chính. Đồng thời, đối với cán bộ hậu địch thì luôn luôn nhắc
nhở: phải tin tưởng, giúp đỡ dân. Có gần gũi dân, được nhân dân che chở mới hoàn
thành nhiệm vụ. Phong trào tu dưỡng để trở thành người Công an cách mạng theo
Sáu điều của Bác Hồ từ năm 1948 đã trở thành phổ biến.
Tiếp đó là cuộc phát động “Rèn luyện cán bộ, lập chiến công”, tờ nội san
“Đào luyện” của Ty Công an ra đời và tuyên truyền về Công an đã động viên toàn
lực lượng dù ở giai đoạn khó khăn vẫn vượt lên hoàn thành nhiệm vụ.
Từ năm 1950, công tác tư tưởng trong lực lượng Công an gắn liền với việc
động viên phong trào thi đua ái quốc. Sau khi Trung ương Đảng ra Chỉ thị ngày 5
tháng 5 năm 1950 và được sự lãnh đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy Lào Cai về việc các
cơ quan đoàn thể có trách nhiệm giúp đỡ Công an, lực lượng Công an có thêm sự
ủng hộ đóng góp thiết thực trong tổ chức và công tác của mình. Phong trào nhân
dân ở một số nơi đã tổ chức phê bình Công an, các cơ quan đoàn thể đã chú ý giúp
đỡ Công an. Tất cả những yếu tố đó đã có tác động rất lớn đến việc xây dựng và
trưởng thành của lực lượng Công an Lào Cai.

Trong điều kiện vô cùng khó khăn của cuộc kháng chiến, hầu hết các địa bàn
trong tỉnh đều bị tạm chiếm có những lúc phải mượn đất của tỉnh bạn làm căn cứ
hậu phương cho kháng chiến như Lục Yên, tỉnh Yên Bái, mượn đất của bạn (Hà
Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc) để xây dựng cơ sở nắm tình hình từ đó làm bàn đạp
tấn công vào thị xã. Tuy bước đầu có những bỡ ngỡ lúng túng về phương thức hoạt
động nhưng lúc này lực lượng Công an Lào Cai đã biết dựa quán triệt các chỉ thị,
nghị quyết của Đảng và của ngành, từ đó định ra phương châm, sách lược cho cuộc
đấu tranh. Lực lượng Công an đã bảo vệ tốt cơ quan đầu não, các hội nghị của tỉnh
kể cả họp ngay trong vùng địch hậu, kịp thời phát hiện những tên nội gián, làm
việc cho địch. Để làm nên những chiến công oanh liệt đó phải kể đến những tấm
gương anh dũng hy sinh của những cán bộ, chiến sĩ Công an, những cơ sở của
Công an, dù ở cương vị nhiệm vụ khác nhau vẫn nêu cao ý chí kiên cường, bất
khuất trước những thủ đoạn dụ dỗ mua chuộc, cực hình, tra tấn dã man của kẻ địch,
đã hy sinh tính mạng để bảo toàn cơ sở không tiết lộ bí mật. Trong số đó có những
đồng chí, những cơ sở đã hy sinh như: đồng chí Lê Vân hy sinh ở Y Tý, Bát Xát;
đồng chí Lê Quân hy sinh ở Soi Lần; các anh Nguyễn Văn Tiền, Đào Văn Tý,
Nguyễn Đức Khoát ở Bản Phiệt; Nguyễn Tài Vững ở Xuân Quang; anh Việt Hưng
ở Hòn Soi; anh Lý Chi, anh Chính (tức Hải Triều), anh Vũ Văn Trụ, anh phó lý Kỳ
ở Phố Mới, anh Liên, anh Nguyễn Văn Xuyến (tức Cai Xuyến) ở Cốc Lếu. Anh
Đối ở Soi Lần, anh Dậu ở Bản Qua, anh Cổn ở Phố Lu và hai anh Phạm Văn Khả,
Nguyễn Văn Lợi đã hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ dùng lựu đạn ám sát
sĩ quan và binh lính Pháp trong bữa ăn ngay trong đồn địch… và còn những cơ sở
nuôi giấu cán bộ, những người dân có cảm tình với Việt Minh đã hy sinh âm thầm
lặng lẽ, những chiến sĩ vô danh mà ta chưa kể ở đây. Tất cả những chiến công thầm
lặng đó đã đóng góp một phần quan trọng trong việc chuyển thế chiến lược từ cầm
cự sang phòng ngự cùng quân dân cả nước mở các chiến dịch chuẩn bị tổng phản
công giành thắng lợi.
Đại hội lần thứ I Chi bộ Ty Công an Lào Cai, nhiệm kỳ 1950 – 1953 khai
mạc vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 năm 1950, bế mạc hồi 17 giờ cùng
ngày tại Làng Già, Lục Yên, Yên Bái. Thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy
Lào Cai ngày 28 tháng 9 năm 1949 và Nghị quyết của Hội nghị Công an toàn quốc
lần thứ năm. Ngày 08 tháng 11 năm 1949, Chi bộ Công an đã có Công văn số 19
triệu tập các đại biểu của 03 tổ đảng về tổ chức đại hội, tuy nhiên do điều kiện lịch
sử đến ngày 26 tháng 3 năm 1950 mới tiến hành được đại hội. Chủ tịch: Đồng chí
Trần Kỳ, thư ký: Đồng chí Nguyễn Lân, đại biểu: Đồng chí Tạ Bằng Đoàn – Đại
diện Chi bộ công sở, Chi bộ Công an có mặt: Đồng chí Trần Kỳ, Lý Văn Lợi,
Nguyễn Nghi, Nguyễn Văn Kính, Cao Xuân Liệu, Nguyễn Duy Lân, Phạm Văn
My, Hoàng Cam, Nguyễn Tân, Phạm Văn Quế.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành lâm thời gồm:

Chính thức: Trần Kỳ - Bí thư, Nguyễn Nghi – Phó Bí thư, Nguyễn Văn Kính –
Chi ủy viên, Lý Văn Lợi – Chi ủy viên, Ngô Đức An – Chi ủy viên.
Dự khuyết: Cao Xuân Liệu – Phụ trách Tổ trưởng, Phạm Đình Quý – Phụ trách
Tổ trưởng.
(Theo Công văn số 19 ngày 08 tháng 11 năm 1949 của Chi bộ Công an và Biên
bản họp Chi bộ Công an ngày 26/3/1950 – Kho lưu trữ Tỉnh ủy)
4. Công an Lào Cai góp phần giải phóng quê hương
Đầu năm 1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị mở chiến dịch
Tây Bắc (chiến dịch Lê Hồng Phong màn I). Mục đích của chiến dịch là “Tối thiểu
làm tan rã ngụy binh, tiêu diệt một số vị trí địch, lấy ảnh hưởng chính trị với quốc
tế và nhân dân để nuôi dưỡng lực lượng ta. Tối đa khôi phục lại Lào Cai, mở
thông đường quốc tế”39. Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ Lào Cai xác định nhiệm vụ
trọng tâm là: “Huy động sức người, sức của phục vụ chiến dịch Lê Hồng Phong...
mở rộng khu tự do, phá tan hàng ngũ ngụy quân ngụy quyền của địch”40.
Thực hiện nghị quyết của tỉnh, các đồng chí Tỉnh ủy viên các cơ sở đảng,
chính quyền toàn tỉnh tích cực phối hợp với bộ đội chủ lực phục vụ chiến dịch.
Ngày 08 tháng 02 năm 1950, chiến dịch Lê Hồng Phong mở màn bằng tấn
công tiêu diệt địch ở đồn Phố Lu 41 (từ ngày 08 đến ngày 13 tháng 11 năm 1950) ta
giải phóng Phố Lu diệt hai đại đội địch, bắn rơi 01 máy bay, thu nhiều vũ khí.
Ngày 09 tháng 02, ta tiếp tục giải phóng Chợ Chậu, Thanh Bình, lực lượng
Công an lúc này đề ra kế hoạch phù hợp với tình hình mới như: Mau lẹ chuyển
rộng mạng lưới bí mật sẵn có kịp thời nắm tình hình các đối tượng phản cách mạng
còn sót lại chạy ra công tác với địch; Phân tán di chuyển cơ quan kho tàng cất giấu
tài liệu bảo vệ cán bộ; Chọn người nếu địch o ép mạnh buộc phải lập tề thì phải
nắm lấy tề che giấu cho cơ sở, phong trào.
Công an cùng các bộ phận quân báo đã thường xuyên cung cấp nhiều tin tức
địch tình có giá trị cho ban chỉ huy chiến dịch và nhiều lần trực tiếp hướng dẫn các
đơn vị bộ đội chủ lực đến nghiên cứu trận địa phục vụ cho tác chiến. Thời gian này
(1951) ta đã nắm được tổ chức và phân công của gián điệp biệt kích ở Lào Cai.
Tên chỉ huy là Lý Triều Dương42 tức Ba Nùng, Phạm Bá Nghi43 tức Hai Long.
Khu I (huyện Bát Xát) do tên Sề Cồ Ngan 44 chỉ huy, Lương Tài Xuân giúp
việc và có 5 tiểu khu Trịnh Tường, Y Tý, Bát Xát, Nhạc Sơn, Mường Hum.
Khu II: (Huyện Sa Pa)
Tên Ba Nùng trực tiếp chỉ huy và chia làm hai khu Bản Khoáng, Thải Giàng
Phìn và San Sả Hồ, Sa Pả.
39

Mệnh lệnh của Tổng tư lệnh mở Chiến dịch Tây Bắc về nhiệm vụ tác chiến mặt trận Lê Hồng Phong số 10-CT63 ngày 25
tháng 02 năm 1950 của Bộ Tham mưu.
40
Báo cáo đệ nhất tam cá nguyệt (Báo cáo quý I năm 1950) của Tỉnh ủy Lào Cai.
41
Có sự nội ứng của Châu úy Nông Dư Trang (Châu úy Bảo Thắng).
42
Tên Lý Triều Dương (Ba Nùng) sau này chạy theo địch sang Lào và đi Tân Trào.
43
Tên Phạm Bá Nghi (Hai Long) chạy vào Nam theo địch.
44
Tên Sề Cồ Ngan, Châu úy Cốc Lếu chạy vào Nam theo địch

Khu III: Tả Van thuộc Sa Pa.
Chỉ huy: tên Hồ Vản Lìn45, Lồ A Mán, Vàng Ngấn Sài.
Khu IV: (thuộc Sa Pa và hữu ngạn sông Hồng huyện Bảo Thắng).
Chỉ huy: tên La Ngọc Kim, La Ngọc Chấn46, Hoàng Văn Phà.
Khu V: (Bắc Hà) tên Tải Chín Củi tổng chỉ huy phụ trách chung.
Pò Lem: Phó chỉ huy kiêm phụ trách mật thám.
Nùng Dín Phìn: phó mật thám và một số tên phụ trách quân sự, phụ trách
cung cấp và thư ký gồm có 3 khu vực:
Khu vực Lùng Phình: do tên Giàng Seo Phú chỉ huy.
Khu vực Sín Mả Cái: do tên Giàng Chẩn Mìn chỉ huy.
Khu vực Bắc Hà: do tên Tải Chín Củi và Pò Lem trực tiếp chỉ huy.
Kế hoạch của Pháp chỉ thị do gián điệp biệt kích hoạt động là:
Khi nhảy dù xuống tổ chức dân hoặc bắt buộc cầm súng.
Không đánh trận địa, đánh du kích, nhiều thì ẩn nấp, ít thì đánh, mềm dẻo
kéo dài.
Phá cầu cống kho tàng, cắt đường vận tải và liên lạc, báo cáo chỗ tập trung
cán bộ và cơ quan.
Phá cầu cống kho tàng, cắt đường vận tải và liên lạc, báo cáo chỗ tập trung
cán bộ và cơ quan.
Biến thành dân để đi do thám.
Không cho bộ đội ta lấy đồ thả dù và vô tuyến điện.
Cài mìn thật nhiều trên đường Việt Minh thường đi lại.
Ám sát hoặc bắt sống cán bộ đắc lực của Việt minh, người nào có chức vụ ra
hàng mà thành thực thì cho làm chỉ huy ngay.
Muối, gạo, vải thả xuống cứ phát cho dân không lấy tiền, dân thích mình có
gì họ sẽ báo.
Ta còn nắm được hoạt động của đặc vụ Tưởng. Sau khi thất bại buộc phải
rút khỏi Lào Cai, quân Pháp đã rút tên Giàng Cồ Hòa 47 tổ chức các tổ đặc vụ nhằm
vận động nhân dân ở Mã Quan (Trung Quốc), Pha Long, Bắc Hà (Việt Nam) nổi
lên đánh ta và giải phóng quân Trung Quốc. Chúng điều tra lấy tình hình, chỗ nào
có bộ đội tấn công thì tìm cách đặt mìn, những nơi bộ đội đóng quân thì báo cho
máy bay bắn phá. Ta nắm được âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức gián
điệp, đặc vụ từ đó đã làm tốt công tác phòng ngừa, bảo vệ, ngăn chặn được hoạt
động phá hoại của kẻ địch. Nhất là bảo vệ bí mật của các đơn vị chủ lực, trong việc
hành quân, bí mật quân sự, các cơ sở nòng cốt trong việc duy trì phong trào cách
mạng ở các địa bàn, đặc biệt là ở Bảo Thắng, lực lượng Công an đã khống chế,
thuyết phục, lôi kéo được tên Nông Dư Trang (Châu úy Bảo Thắng).
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Tên Hồ Vản Lìn sau này ta xử tử ở Sa Pa.
Tên La Ngọc Kim, La Ngọc Chấn đã bị ta bắt tù một thời gian rồi tha.
47
Thực dân Pháp đã đưa tên Giàng Cồ Hòa, đặc vụ và 15 tên nữa vào Vũng Tàu huấn luyện về các môn: điều tra, nhảy dù,
sử dụng các thứ súng, mìn và radio.
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Tháng 9 năm 1950, Màn II chiến dịch Lê Hồng Phong tiếp tục nhưng hướng
chính không phải ở Lào Cai mà chủ yếu là Cao Bằng và Lạng Sơn.
Ngày 13 tháng 9 năm 1950, ta bắt đầu tiến quân. Ngày 16 tháng 9 năm 1950,
ta giải phóng Đông Khê (Đông Bắc) thắng lợi. Dựa vào tình hình chung ở biên
giới, ta nhận định địch ở phân khu Lào Cai có thể rút chạy khi bị uy hiếp nên chủ
trương tiêu diệt đồn Bản Phiệt, bao vây buộc địch phải rút chạy khỏi thị xã.
Sau khi thấy bộ đội ta đánh thọc sâu vào Phố Mới, sân bay Cốc Lếu, tổ công
tác Công an ở Hà Khẩu đêm 30 tháng 10 năm 1950, đã vượt sông sang định giật
mìn nổ gẫy cầu Cốc Lếu nhưng mìn bạn giúp chưa về kịp (tổ này có hai đội viên
biệt động) sau một tiếng đồng hồ quân địch đóng bên Lào Cai chạy thoát và chúng
đốt cháy pháo đài, kho tàng, tài liệu và làm sập cầu Cốc Lếu để chặn bước truy
kích của quân ta. Rạng sáng ngày 01 tháng 11 năm 1950, toàn bộ lực lượng địch
đóng tại thị xã rút chạy theo hướng Sa Pa và Bát Xát để vào Phong Thổ. Ta tiếp tục
truy kích địch giải phóng Sa Pa ngày 3 tháng 11 năm 1950, Bát Xát ngày 04 tháng
11 năm 1950 và giải phóng Phong Thổ lần đầu tiên ngày 20 tháng 12 năm 1950.
Như vậy, qua chiến thắng của chiến dịch Lê Hồng Phong chúng ta đã buộc
địch phải rút 65 đơn vị chiếm đóng và giải phóng tỉnh Lào Cai lần thứ hai.
Trước chiến dịch và trong quá trình diễn biến của chiến dịch Lê Hồng
Phong, Công an chúng ta một mặt đã tập trung vào việc xây dựng cơ sở, phát triển
mạng lưới điều tra, vừa đấu tranh chống các loại gián điệp, do thám, chống các đối
tượng phản động phục vụ cuộc đấu tranh trong lòng địch. Vừa phục vụ cho việc
che giấu bảo vệ các tổ chức bí mật, các hoạt động của cán bộ vừa phục vụ bảo vệ
hậu phương.
Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi đã đưa cuộc kháng chiến của nhân
dân ta bước vào giai đoạn mới, giành thế chủ động chiến lược trên chiến trường
chính Bắc Bộ.
Về phía Pháp sau khi thất bại nặng nề ở biên giới, để cứu vãn tình thế, ngày
06 tháng 12 năm 1950, Chính phủ Pháp quyết định cử Đại tướng Đờ-lát Đờ Tát-xinhi, 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, Đờ-lát Tát-xi-nhi tuyên bố kế
hoạch 4 điểm trong đó một điểm nêu: gấp rút tập trung binh lực, xây dựng lực
lượng cơ động chiến lược và ra sức phát triển quân ngụy.
Từ cuối năm 1949, Trung tá La-Joix chỉ huy khu tự trị Tây Bắc đã có chỉ thị
tuyệt mật cho Ban chỉ huy phân khu Lào Cai “Trường hợp bị sức ép của các lực
lượng mạnh thì rút lui, nếu được dân chúng hưởng ứng, cần tìm cách tổ chức các
đơn vị dõng và dân chúng có vũ trang ở lại tại chỗ đánh du kích…”.
Âm mưu gây phỉ ở Lào Cai ngày 18 tháng 10 năm 1950 đã được tên Đại úy
Ba Danh (Bazin) chỉ huy tiểu khu Mường Khương cụ thể hóa trong báo cáo tình
hình chính trị vùng Mường Khương – Pha Long với kế hoạch: Tổ chức những Ủy
ban đề kháng ở những vùng rút lui, tuyển mộ về Hà Nội 400 thanh niên người địa

phương với mục đích nắm gia đình những thanh niên này và tương lai có đội quân
trở về tái chiếm địa phương.
Bản kế hoạch gây phỉ đã được các đối tượng chỉ huy Pháp ở Tây Bắc
(SANO) nhất trí về căn bản, chúng để tạm Châu Quáng Lồ ở lại chỉ huy phỉ toàn
miền đông Lào Cai và đưa Hoàng Sủng Cồ, Lý Triều Dương về Hà Nội.
Khi phải buộc rút khỏi Lào Cai, giặc Pháp đã kéo theo các đối tượng cầm
đầu ngụy quân ngụy quyền (các thổ ty lớn) và hơn 300 lính dõng bảo an và thanh
niên người các dân tộc địa phương để huấn luyện biệt kích sau này tung về địa
phương hoạt động. Chúng cài lại một số tên tay sai đắc lực cùng một số đơn vị
dõng bảo an ở Hoàng Su Phì, Bắc Hà và Mường Khương làm nòng cốt cho việc
gây phỉ.
Trong vùng phỉ chiếm đóng, phỉ đầu sỏ đã nêu khẩu hiệu “dân tộc tự trị” để
lôi kéo nhân dân lập lại ngụy quyền, thu thóc gạo, lợn gà của nhân dân đồng thời
có người đi theo kháng chiến và cướp số thóc của huyện đội gửi dân làm gạo.
Thời gian nổi phỉ ở Bắc Hà, tình hình khu vực Mường Khương, Pha Long
(huyện Mường Khương) vẫn còn giữ nguyên các đơn vị dõng bảo an cùng với việc
bố trí cho Châu Quáng Lồ ở lại gây phỉ, thực dân Pháp còn trang bị thêm cho
chúng 01 trung liên, một súng cối 60 mm và 30 súng trường Mỹ 48, do bộ đội ta
đánh địch ở Bắc Hà, Si Ma Cai (trong đợt hai chiến dịch Lê Hồng Phong), tiếp đó
bao vây ở thị xã Lào Cai và truy kích ở trên đường Sa Pa đi Bình Lư, Phong Thổ
nên không quay trở lại Mường Khương – Pha Long.
Tổng số lực lượng của Châu Quáng Lồ trong các khu vực Mường Khương –
Pha Long lúc này có hai đại đội bảo an người dân tộc Nùng, Mông và một trung
đội bảo an người dân tộc Hán ở Pha Long. Ngoài ra có lực lượng dõng các làng, vũ
khí của chúng có 12 trung liên, 1 súng cối 60 mm, một tiểu liên và đầy đủ súng
trường. Thời kì này ở khu vực Mường Khương và Pha Long còn có một số tàn
quân Tưởng Giới Thạch và thổ phỉ từ Trung Quốc chạy sang để hỗ trợ cho Châu
Quáng Lồ. Ngày 05 tháng 01 năm 1951, tên Havasse và Lapassur đã đưa từ Hà Nội
lên thả dù tiếp viện 14 tên G.C.M.A (Groupe Commandos Mobile Aeroporté) số
G.C.M.A này là người của phòng Nhì Pháp. Trong khi đó Châu Quáng Lồ đã nắm
tất cả những tên binh thầu, seo phải cũ, khố đỏ, dõng cũ ở Pha Long còn có một số
“sản quán” (chức vụ tương đương cán bộ đại đội của) cùng dân tộc Mông là anh
em nội ngoại và là tay chân đắc lực của Lồ. Vì vậy Châu Quáng Lồ càng quyết tâm
chống phá chính quyền cách mạng.
Trong thời gian này ở Bắc Hà, phỉ ở Trung Quốc do tướng phỉ Giàng Cồ
Hòa và Giàng Cồ Chấu chỉ huy tràn qua biên giới sang. Có thêm chỗ dựa, phỉ ngày
càng chống phá ta điên cuồng hơn.
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Khi rút khỏi đồn Pha Long thuộc Mường Khương, tên Trung úy Havasse để lại cho tên Châu Quáng Lồ, Châu úy Pha Long
kế hoạch gồm hai phần chính: Điều tra hoạt động của ta về các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, nhất là về quân sự. Điều tra sự
giúp đơc của Trung Quốc đối với ta, nhất là hoạt động của giải phóng quân Trung Quốc ở dọc biên giới Lào Cai.

Lúc này Tỉnh ủy chủ trương tiến hành thu hồi Mường Khương - Pha Long,
giải quyết lực lượng của Châu Quáng Lồ ở miền Đông Lào Cai.
Thực hiện chủ trương trên của Tỉnh ủy, ngày 26 tháng 10 năm 1950, ta giải
phóng Bản Lầu, ngày 27 tháng 10 năm 1950, một đơn vị bộ đội địa phương đã tiến
lên cách Mường Khương 7 km. Đồng chí Hà Văn Tưởng, đảng viên tiểu đội trưởng
nhận đưa thư của một số nhân sĩ trí thức tiến bộ trong các dân tộc địa phương kêu
gọi Châu Quáng Lồ đầu hàng. Lồ đã sát hại đồng chí Tưởng và lệnh cho đại đội
bảo an Mường Khương tiến hành đánh đơn vị bộ đội ta.
Trước tình hình trên, khu ủy và Bộ Tư lệnh khu quyết định mở chiến dịch
tiễu phỉ Mường Khương – Pha Long với phương châm tiễu phỉ tình hình thời gian
này là “Chính trị nặng hơn quân sự, phối hợp chặt chẽ giữa quân dân chính, giữa
chủ lực với địa phương”.
Thời gian này lực lượng phỉ vẫn tiếp tục phát triển cả khu vực Mường
Khương - Pha Long - Bắc Hà lại được tổ chức gián điệp biệt kích (G.C.M.A) 49tăng
cường lực lượng hỗ trợ50 nên đã gây ra 8 vụ phỉ lớn, gồm có Châu Quáng Lồ
(Mường Khương), Tải Chín Củi, Hản Sào Lùng (Bắc Hà), Giàng A Di, Hồ Văn
Lìn, Vàng A Bâu (Sa Pa), Sề Cồ Ngan (Bát Xát), La Ngọc Kim (Bảo Thắng).
Ngày 01 tháng 11 năm 1950, tỉnh Lào Cai được hoàn toàn giải phóng. Cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn mới: giai
đoạn phản công. Đảng ta đã phát động chiến tranh du kích rộng lớn ở vùng địch
tạm chiếm. Càng kéo dài chiến tranh thực dân Pháp càng lún sâu vào thế bị động,
thất bại nặng nề trên chiến trường Đông Dương. Vì bị suy yếu, đế quốc Pháp buộc
phải tăng cường xin viện trợ của đế quốc Mỹ, từ đó Pháp càng lệ thuộc vào Mỹ,
thực dân Pháp và can thiệp Mỹ tập trung mọi cố gắng hòng giành lại thế chủ động
đã mất. Để cứu vãn tình thế, chúng đề ra nhiều biện pháp chiến lược quan trọng,
đối với miền núi chúng âm mưu cấu kết với các thế lực phong kiến đã suy tàn, sử
49

Là tổ biệt kích thuộc Bộ Tổng tư lệnh quân đội Pháp tại Đông Dương do tên Trung tá Grall chỉ huy có nhiệm vụ vừa phục
vụ nhiệm vụ quân sự, vừa chính trị, vừa phục vụ yêu cầu chiến thuật trước mắt, vừa phục vụ cho nhu cầu lâu dài của chiến
tranh sau này.
50
Tính từ tháng 01 năm 1951 đến giữa năm 1954, đế quốc Pháp đã thả 19 toán gián điệp biệt kích gồm 199 tên:
Ngày 05/01/1951 thả xuống Pha Long 114 tên
Ngày 05/02/1952 thả xuống Lùng Phình 02 tên
Ngày 23/5/1952 thả xuống Pha Long 19 tên
Ngày 02/01/1953 thả xuống Séo Mý Tỷ 06 tên
Ngày 02/01/1953 thả xuống Mường Bo 06 tên
Ngày 03/3/1953 thả xuống Séo Mý Tỷ 04 tên
Tháng 3/1953 thả xuống Lùng Phình 16 tên
Tháng 3/1953 thả xuống Liên Minh 03 tên
Ngày 21/3/1953 thả xuống Nậm Giang 12 tên
Ngày 12/4/1953 thả xuống Hồng Ngải 09 tên
Ngày 12/5/1953 thả xuống Lùng Cồ Phìn 03 tên
Ngày 13/12/1953 thả xuống Tả Thàng 35 tên
Ngày 10/01/1954 thả xuống Làng Cung 04 tên
Ngày 11/02/1954 thả xuống Tả Giàng Phình 48 tên
Tháng 4/1954 thả xuống Lùng Chín – Lùng Phình 04 tên
Ngày 05/5/1954 thả xuống Lùng Phình 04 tên
Ngày 05/5/1954 thả xuống Hòa Bình 11 tên
Ngày 05/5/1954 thả xuống Sín Cải – Lùng Phình 02 tên.

dụng cả đặc vụ tàn quân Quốc dân đảng Trung Quốc gây ra các cuộc nổi phỉ. Mục
đích của âm mưu này là phá hoại hậu phương, kìm chân các binh đoàn chủ lực của
ta để có điều kiện xây dựng lực lượng cơ động trên chiến trường chính. Gây phỉ
trên địa bàn Lào Cai là một bộ phận trong kế hoạch gây phỉ với quy mô lớn của
thực dân Pháp ở vùng Tây Bắc.
Từ cuối đợt II chiến dịch Lê Hồng Phong, khi bộ đội ta đang truy kích giặc
Pháp, ngày 24 tháng 10 năm 1950, các đối tượng phản động ở Hoàng Su Phì nổi
lên đánh chiếm huyện lỵ tiếp đó chúng đánh Bản Máy, chiếm Xín Mần, Cốc Pài.
Đầu tháng 11 năm 1950, chúng lan sang huyện Bắc Hà, phối hợp cùng các đối
tượng phản động ở địa phương nổi phỉ. Ngày 10 và ngày 11 tháng 11 năm 1950,
phỉ chiếm được Lùng Phình. Ngày 11 tháng 11 năm 1950 Lùng Tảo Xín – chánh
tổng Si Ma Cai, cùng Hản Sào Lùng ở Lùng Phình (trước ra hàng ta) đưa quân ra
tấn công huyện lỵ Bắc Hà cướp phá của cải của dân, hôm sau chúng lại rút về Lùng
Phình.
Ngày 16 tháng 11 năm 1950, phỉ ở Si Ma Cai và Lùng Phình phối hợp đánh
chiếm huyện lỵ Bắc Hà, đại đội 802 ở Lầu Thí Ngài không chặn được phỉ phải rút
lui.
Ngày 18 tháng 11 năm 1950, phỉ chiếm đến làng Thền Phàng cách bến đò
Bảo Nhai 05 km. Lúc này số lượng phỉ đến Bắc Hà đã phát triển hơn 300 tên, vũ
khí có 02 trung liên và 100 súng trường51.
Ngày 04 tháng 12 năm 1950, Tỉnh ủy Lào Cai họp với Đảng ủy trung đoàn
165 và trung đoàn 148 để thảo luận về kế hoạch tiễu phỉ sau khi nhận được điện
mật của Chính ủy Tây Bắc. Hội nghị nhận định: Căn cứ chính của thổ phỉ hiên nay
là ở Pha Long. Chúng có sào huyện, đài TSF (vô tuyến điện) nắm được một số dân
theo chúng… Nếu giải quyết được Pha Long là đầu não của chúng thì thổ phỉ ở
Hoàng Su phì và Bắc Hà cũng sẽ tan rã, dễ dàng thu phục.
Căn cứ theo nhận định đó, đề nghị lên Chính ủy Tây Bắc cho đánh Pha
Long, mặt Bắc Hà vẫn có nhiệm vụ xúc tiến chuẩn bị người dẫn đường đề phòng
trường hợp vẫn tiến hành kế hoạch cũ thì chuyển ngay về Bắc Hà, Hoàng Su Phì
cho kịp thời… (trích biên bản cuộc họp giữa Tỉnh ủy Lào Cai và Đảng ủy các trung
đoàn 165, 148 thảo luận về kế hoạch tiễu phỉ ngày 04 tháng 12 năm 1950).
Trong thời gian này Công an đã sử dụng cơ sở thu được một mật thư của
Hản Sào Lùng gửi cho Châu Quáng Lồ âm mưu đánh chiếm Bắc Hà và Mường
Khương. Qua đó ta phối hợp với bộ đội chủ động đối phó và đã diệt tên tướng phỉ
Trung Quốc Giàng Cồ Chấu52, chủ động tổ chức dân sơ tán kịp thời53.
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Theo báo cáo về việc thổ phỉ chiếm Bắc Hà ngày 22 tháng 11 năm 1950 của Tỉnh ủy Lào Cai.
Cơ sở này do đồng chí Lê Phong tức Phạm Văn Mỹ, lúc đó là Trưởng Công an huyện Bắc Hà sử dụng. Đồng chí Lê Phong
sau này là Phó Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn.
53
Tring thời gian này, đồng chí Nguyễn Minh Thược, cán bộ Công an huyện Bắc Hà hy sinh tại xã Na Hối trong trường hợp
phỉ tấn công chiếm Bắc Hà.
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Ngày 18 tháng 02 năm 1951, tiểu đoàn 564 (trung đoàn 165) và tiểu đoàn
910 (trung đoàn 148) giải phóng phố Pha Long. Ngày 21 tháng 2 năm 1951, ta
đánh chiếm Lao Pao Chải sào huyệt chính và là quê hương của Châu Quáng Lồ,
lực lượng tập trung của phỉ tan rã, hơn 40 tên mang súng ra hàng, một số tên phân
tán bí mật, chỉ còn 03 bộ phận tập trung mỗi bộ phận không quá 20 tên. Riêng số
tàn quân Tưởng trước câu kết với phỉ Châu Quáng Lồ bị thất bại ở Pha Long đã
quay trở lại Trung Quốc và bị giải phóng quân Trung Quốc tiêu diệt hơn 200 tên ở
Kha Phàng, thời kỳ tấn công quân sự là chủ yếu đến lúc này coi như kết thúc, ta
chuyển sang thời kỳ nắm dân và truy lùng thanh toán tàn quân phỉ.
Ở thời kỳ này ta chưa nhận thức rõ tính chất vấn đề phỉ nên tư tưởng lãnh
đạo vẫn nặng nề quân sự, chưa chú trọng đúng mức đến công tác vận động chính
trị. Chưa quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ chính sách đối với các loại phỉ và đối với
nhân dân ở vùng có phỉ. Do đó có hạn chế thắng lợi.
Chỉ sau một thời gian ngắn, chuẩn bị thêm cơ sở vật chất và phát triển lực
lượng ở miền Đông, phỉ Châu Quáng Lồ lại công khai chống lại ta. Từ ngày 20 đến
ngày 30 tháng 5 năm 1951 chúng đã 03 lần phục kích và giết hại 09 người trong đó
có xã hội trưởng Pha Long, bị thương 04 đảng viên trung kiên và quần chúng tốt.
Hành động trả thù của Lồ đã làm cho quần chúng hoang mang dao động. Từ ngày
05 tháng 7 năm 1951, đã có 28 du kích mang súng chạy theo phỉ.
Sau cuộc nổi dậy của phỉ miền Đông lần thứ hai, chúng ta đã nhận định công
tác tiễu phỉ mang tính chất giai cấp rõ rệt. Đầu sỏ phỉ vốn là các thổ ty thổ hào.
Chúng đã lợi dụng các quan hệ dân tộc và trình độ hạn chế của quần chúng để lôi
kéo một bộ phận quần chúng nhân dân làm phỉ chống lại chính quyền cách mạng.
Phỉ ở địa phương vừa chịu sự chỉ đạo của gián điệp biệt kích, của Phòng nhì Pháp,
lại cấu kết với phỉ biên giới và tàn quân Tưởng, đặc vụ Trung Quốc. Bằng những
thủ đoạn lừa phỉnh, mua chuộc đi đôi với đe dọa cưỡng bức quần chúng cầm súng
đi theo. Lực lượng phỉ phát triển nhanh chóng, khi bị ta đánh mạnh chúng thường
lợi dụng địa hình hiểm trở, hẻo lánh, quen thuộc để phân tán đánh du kích, vừa dựa
vào quan hệ gia đình, họ hàng, dân tộc để nhận tiếp tế hoặc ẩn náu chờ thời cơ. Vì
vậy muốn đánh thắng phỉ phải căn bản nắm được quần chúng các dân tộc. Xuất
phát từ nhận thức, nên muốn nắm được quần chúng người dân tộc thì phải mang lại
quyền lợi thiết thực cho nhân dân.
Trong khi tiễu phỉ ở miền Đông thì tình hình miền Tây diễn biến ngày càng
phức tạp cho ta.
Sau những thất bại ở các chiến dịch biên giới (1950), chiến dịch Lý Thường
Kiệt (1951), chiến dịch Hòa Bình (tháng 2 năm 1952) nay lại thất bại ở Tây Bắc
(cuối năm 1952), thực dân Pháp và can thiệp Mỹ càng lún sâu vào thế bị động.
Trong kế hoạch hòng giành lại thế chủ động trên 03 chiến trường chính Bắc Bộ,
chúng tìm mọi cách phá hoại hậu phương ta. Ở Lào Cai, các đối tượng phối hợp
với tàn quân Tưởng, dõng và bảo an binh hoạt động ở một số vùng thuộc Phong

Thổ, Bát Xát. Sau khi cho 300 tên từ Pắc Tần ra đóng ở Hoàng Thu Phố, thực dân
Pháp đã đẩy phỉ ở hai xã Tam Đường và Bình Lư. Tại Văn Bàn, ngày 13 tháng 02
năm 1953, thực dân Pháp thả 10 tên biệt kích xuống Nậm Cần. Các đối tượng này
mang theo vũ khí điện đài, tìm bắt liên lạc với phản động ở Than Uyên và vùng
thượng lưu Lục Yên.
Trọng điểm gây phỉ của thực dân Pháp thời gian này là miền Tây Lào Cai
nhằm thúc đẩy các đối tượng phản động ở các huyện Than Uyên, Văn Bàn, Văn
Chấn nổi phỉ, câu kết với phỉ ở Sơn La thành khu phỉ rộng lớn ở Tây Bắc. Gây phỉ
ở miền Tây Lào Cai, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ còn nhằm lấy lại tinh thần cho
tàn phỉ ở Bắc Hà, Mường Khương, làm chỗ dựa cho đối tượng này nổi lên hoạt
động ở hai miền Đông và Tây Lào Cai.
Từ tháng 9 năm 1953, phỉ bắt đầu mở các cuộc tấn công mới ở Sa Pa, chúng
đánh chiếm Thanh Phú (ngày 17 tháng 9), ở Phong Thổ chúng tấn công vào các
khu du kích.
Thời gian này, vùng quanh thị xã Lào Cai như Pắc Tà, Vĩ Kim, sân bay Cốc
Lếu – Giang Đông, Cánh Chín, Bản Quẩn đều có những hiện tượng biệt kích về
hoạt động.
Tại Bắc Hà, địch cho máy bay thả vũ khí, lương thực tiếp tế cho tàn phỉ
nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phỉ trỗi dậy.
Đồng thời với các cuộc tấn công ở từng mặt, phỉ chuẩn bị tấn công lớn vào
thị xã Lào Cai. Chúng cho một bộ phận từ Mường Hum bí mật luồn về đóng ở trên
rừng làng Củm cách thị xã 1,5 km để chờ phối hợp với lực lượng phỉ ở các nơi kéo
về và quân nhảy dù đánh vào Cốc Lếu. Ngày 02 tháng 10 năm 1953 phỉ ở Sa Pa
cùng một số quân ở Mường Hum tiến ra đóng ở làng Kim, Tòng Sành, Tòng Chú,
bao vậy các ngả đường từ Bát Xát, Sa Pa đi Cốc Lếu.
Sáng ngày 03 tháng 10 năm 1953, máy bay địch lên thả dù lần đầu 18 lính
dù và vũ khí lần sau thả 48 lính dù (do tên Hai Long quan hai biệt kích chỉ huy) và
một số dù lương thực, vũ khí. Tiếp đó phối hợp với phỉ từ Sa Pa, Bát Xát ra được
máy bay yểm hộ tổ chức nhiều đợt tấn công vào Cốc Lếu. Lực lượng ta đã tổ chức
đánh trả. Đến ngày 5 tháng 10 năm 1953 phỉ tập trung được hơn 400 tên tổ chức
nhiều đợt nhưng vẫn không vào được Cốc Lếu.
Ở Bắc Hà phỉ tung tin Pháp sẽ nhảy dù xuống Lùng Phình, Mường Khương
và tung tin Nông Vĩnh An tỉnh trưởng sắp về tái chiếm, Pháp đã lấy được Lào Cai.
Lực lượng phỉ ở Lào Cai từ tháng 06 đến tháng 10 năm 1953 đã phát triển rất
nhanh lên tới 2.298 tên.
Ở miền Tây Lào Cai trong chiến dịch tiễu phỉ cuối năm 1953 đầu năm 1954
ta chưa tiêu diệt được đại bộ sinh lực phỉ nhất là các đối tượng đầu sỏ. Vì vậy, lực
lượng ta chuyển khỏi địa bàn thì các đối tượng đầu sỏ ở Sa Pa, Bát Xát lại đưa lực
lượng quay trở lại chiếm các vùng ta mới giải phóng, với thủ đoạn lừa gạt đi đôi
với đe dọa cưỡng bức, lôi kéo người già, trẻ em cầm súng làm phỉ, lại được máy

bay của địch thả dù lương thực vũ khí và tăng thêm lực lượng. Đến tháng 3 năm
1954, phỉ ở Bát Xát đã có 76 tên biệt kích G.C.M.A.
Trước tình hình đó, tháng 10 năm 1954, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức cho các
đơn vị rút kinh nghiệm và nghiên cứu học tập phương châm phương thức mới
trong hoạt động tiễu phỉ là “Tiêu diệt gọn, vừa đánh vừa điều tra. Đánh nhỏ, thọc
sâu, ăn chắc”. Đồng thời chú ý giải quyết tư tưởng chủ quan hoặc bi quan thiếu
quyết tâm của một số cán bộ chiến sĩ, từ đó các đơn vị đã liên tục tổ chức chiến
đấu dùng lực lượng nhỏ, trang bị nhẹ đi sâu vào các vùng cơ sở bí mật của phỉ, biết
dựa vào quần chúng nhân dân để phát hiện đầu sỏ và phỉ ngoan cố còn lẩn trốn, do
đó đã thu được nhiều kết quả.
Đánh giá âm mưu gây phỉ của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ: Kẻ địch
muốn sử dụng các đối tượng này để chống phá ta trước mắt cũng như lâu dài.
Trong đấu tranh tiêu hao phỉ, lực lượng ta đã nhẫn nại, bền bỉ, biết dựa vào dân
tham gia tiễu trừ thổ phỉ ta thực hành phương châm tiễu phỉ là “Kết hợp chặt chẽ
việc đánh bằng quân sự với việc dùng chính trị làm tan rã hàng ngũ của phỉ để
tiêu diệt các đối tượng, cán bộ “ba cùng” với nhân dân, chính vì vậy những tên
cầm đầu cốt cán ở các vùng phỉ bị cô lập”.
Tính đến năm 1955, lực lượng phỉ bị nhân dân, quân đội, Công an gọi hàng,
bắt sống và tiêu diệt 4.786 tên cùng với các phương tiện, vũ khí.
Trong quá trình tiễu phỉ một số đồng chí đã anh dũng hy sinh như: Lê Văn
Quý (tức Lê Vân), Dương Minh Thược, Nguyễn Kim Toàn, Phan Văn Hiếu, Vũ
Văn Thân, Đặng Văn Mạc, Giàng Seo Lồ, Chảo Vần Ngán, Nông Văn Vần, Hoàng
Thỉn Loỏng... Có những đồng chí không sợ hy sinh gian khổ thi hành mệnh lệnh
của Tỉnh ủy dẫn một tiểu đội đi suốt đêm vượt nhiều đoạn đường phục kích của
địch từ thị xã Lào Cai vào giải vây cho thị trấn Sa Pa trong tình thế nguy ngập bị
thổ phỉ uy hiếp. Đặc biệt là trung đội I cảnh vệ (thời gian huấn luyện quân sự tạm
biên chế thuộc C961 Tỉnh đội) đã dùng súng bộ binh bắn rơi một máy bay Dakota
tại bản Lếch trong khi địch thả dù tiếp tế cho phỉ ở Sa Pa.
Với tinh thần không sợ hy sinh gian khổ, dũng cảm mưu trí lực lượng Công
an Lào Cai đã cùng quân đội và nhân dân các dân tộc tiễu phỉ làm thất bại âm mưu
chống phá ta lâu dài của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
III. CÔNG AN LÀO CAI THAM GIA TIỄU PHỈ, GÓP PHẦN VÀO
THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 1954)
1. Bối cảnh và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhiệm vụ lực lượng vũ trang
Lào Cai
Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi, tỉnh Lào Cai được hoàn toàn giải
phóng. Tuy nhiên, do hoàn cảnh chiến tranh, đời sống của cán bộ, nhân dân và
chiến sĩ lực lượng vũ trang vẫn còn rất khó khăn, tình hình an ninh chính trị diễn

biến phức tạp. Thực dân Pháp cấu kết với đế quốc Mỹ chống phá, thực hiện âm
mưu phỉ hóa toàn dân nhằm chống phá thành quả cách mạng mới giành được, tiếp
tục cuộc chiến tranh xâm lược.
Trước đó, do hoàn cảnh chiến tranh, nông thôn Lào Cai bị thực dân Pháp tái
chiếm, ruộng đất bỏ hoang, nhân dân đói khổ, nhất là ở khu căn cứ du kích ở Bảo
Thắng và các khu kháng chiến. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở Lào Cai còn nhỏ
bé, mới chỉ có các nghề truyền thống như dệt vải trong vùng dân tộc thiểu số, nghề
làm giấy của đồng bào Dao, nghề sản xuất nông cụ của người Mông, Dao, nghề ép
dầu bằng cải của người Nùng… Hầu hết các nghề này để tự cung, tự cấp phục vụ
cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của gia đình, chưa mang tính chất hàng hóa. Thời
kỳ thực dân Pháp chiếm đóng và sau ngày giải phóng, hầu hết các sản phẩm hàng
hóa công nghiệp và thủ công nghiệp ở Lào Cai đều từ dưới xuôi do các thương
nhân buôn bán mang lên hoặc từ Trung Quốc đưa sang như muối, vải, thuốc lào,
văn phòng phẩm. Thị trường tiêu thụ các mặt hàng này chủ yếu là thị xã Lào Cai.
Tài chính tín dụng kém phát triển, Lào Cai lúc này còn tồn tại lưu thông
nhiều thứ tiền như: Tiền Việt Nam, tiền Đông Dương, đồng bạc hoa xòe và đồng
Nhân dân tệ của Trung Quốc. Song, với chính sách hối đoái một đồng Việt Nam
đổi một đồng Đông Dương nên tiền Việt Nam rất có giá trị. So với tiền Trung
Quốc, lúc đó một đồng Việt Nam bằng 45 đồng Nhân dân tệ.
Công tác giáo dục phổ thông gặp nhiều khó khăn, số trẻ em các dân tộc đi
học còn rất ít, mới tổ chức được 10 trường phổ thông, 80% dân số mù chữ. Tình
hình an ninh diễn biến phức tạp, thực dân Pháp cấu kết với đế quốc mỹ thực hiện
âm mưu dùng người Việt trị người Việt với thủ đoạn phỉ hóa toàn dân.
Để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị sau ngày Lào
Cai được giải phóng và trong những năm tiếp theo, từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 4
năm 1951, tại một địa điểm thuộc huyện Bảo Thắng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ
tỉnh Lào Cai lần thứ nhất tiến hành. Dự đại hội có 47 đại biểu chính thức, 04 đại
biểu mới, 09 đại biểu dự thính54 đại diện cho 312 đảng viên trong toàn tỉnh.
Đại hội xác định nhiệm vụ của lực lượng vũ trang là: Tranh thủ thời gian
khuếch trương chiến quả sang Lai Châu; nắm vững thắng lợi phía Đông, quét tan
tàn phỉ Pha Long và Bắc Hà; quét đặc vụ và Việt gian địa phương; ra sức địch vận
làm tan rã hàng ngũ địch; xây dựng bộ đội địa phương tinh nhuệ và những đội du
kích trung thành55.
Để thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trên, Đảng bộ tỉnh đã đề
ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo xây dựng lực lượng; nắm chắc, đánh giá
đúng mạnh yếu của lực lượng ta, tình hình hoạt động của tỉnh, từ đó phân tích
những khó khăn, thuận lợi, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, giải quyết phù
54
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hợp, có trọng tâm, trọng điểm và phân công rõ ràng, cụ thể cho từng tổ chức, từng
địa phương, từng cán bộ.
Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ Lào Cai, nhiệm vụ của lực
lượng vũ trang tỉnh trong giai đoạn này là tiễu phỉ, chống thực dân Pháp, làm thất
bại âm mưu phỉ hóa toàn dân của thực dân Pháp – đế quốc Mỹ, tăng gia sản xuất,
phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực sẵn sàng hoàn
thành nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ các chiến dịch lớn do Bộ Tổng Tư lệnh mở trên
địa bàn tỉnh, tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch; đánh bại âm mưu bình
định, lấn chiếm của thực dân Pháp, củng cố và mở rộng nhiều căn cứ du kích trong
vùng địch hậu, xây dựng phương án, cách đánh Pháp, diệt phỉ; làm thất bại âm
mưu “thổ phỉ hóa toàn dân” của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Xây dựng, phát
triển lực lượng vũ trang địa phương, dân quân du kích, làm nòng cốt phong trào
toàn dân đấu tranh chống thực dân Pháp, tiễu phỉ, đồng thời cùng với quân dân Tây
Bắc tham gia chi viện nhân, vật lực cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng trên, từ năm 1951 đến năm 1954,
một trong nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng công an là bảo đảm an ninh, trật tự,
bảo vệ chính quyền, tính mạng, tài sản nhân dân; tham mưu cho Tỉnh ủy, chính
quyền chăm lo xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang địa phương.
Từ năm 1951 đến năm 1954, lực lượng Công an tỉnh còn liên tục tham gia
các chiến dịch được cấp trên mở trên địa bàn Lào Cai, góp phần vào thắng lợi
chung của quân dân cả nước trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Trên cơ sở tình hình nhiệm vụ của tỉnh, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh,
quân và dân Lào Cai dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ đã quán triệt thực hiện đường
lối kháng chiến, tư tưởng, phương châm lãnh đạo của Đảng đề ra,, tổ chức thực
hiện năm chiến dịch tiễu phỉ và giành thắng lợi to lớn, giải phóng toàn bộ các vùng
phỉ chiếm đóng, phá tan âm mưu phỉ hóa toàn dân của địch, xây dựng, củng cố
chính quyền và lực lượng vũ trang ngày càng trưởng thành vững mạnh.
2. Công an Lào Cai tham gia tiễu phỉ, góp phần vào thắng lợi cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp (1951 - 1955)
Phát huy thắng lợi, ta tiếp tục truy kích địch mặt khác làm tốt công tác tiếp
quản thị xã và các vùng vừa mới được giải phóng. Sau khi giải phóng ta đã bắt một
loạt những tên đặc vụ gián điệp nguy hiểm không kịp chạy theo địch hoặc được
địch cài lại hoạt động chống phá ta lâu dài. Để nâng cao tinh thần cảnh giác cho
quần chúng và cũng thể theo nguyện vọng của nhân dân, Tòa án quân sự Quân khu
10 đã mở phiên tòa tại thị xã Lào Cai xử bắn một lúc 08 tên Việt gian, Hán gian có
nhiều tội ác nợ máu với nhân dân vào ngày 02 tháng 11 năm 1951 như các tên
Đen, Lèng Cấu, Trịnh Vĩnh Ninh (Ba Sám Siu) vợ chồng Trần Văn Chữ, Trần
Mình Cẩm, Thền Lùng Sí tức Ký Tiên, Voòng Sáng còn xử tù 4 tên: Ninh Phú
Dẩu, Tống Trung, phó lý Mỹ, phó lý Bưởi. Cách mạng Trung Quốc thành công,
biên giới Việt Nam – Trung Quốc đã được khai thông nối liền có lợi cho cuộc

kháng chiến ta. Thấy nguy cơ đó, tuy thực dân Pháp đã rút chạy nhưng chúng vẫn
còn âm mưu quấy rối biên giới nhằm mục đích:
Bảo vệ khu Tây Bắc (Lai Châu) mà chúng đang bị đe dọa. Ngăn cản viện
trợ, liên lạc quốc tế. Quấy rối hậu phương ta làm giảm sút lực lượng kháng chiến.
Để thực hiện âm mưu lâu dài đó, cuối màn II chiến dịch Lê Hồng Phong
trước khi rút chạy địch đã ráo riết huấn luyện đào tạo một số tay sai đắc lực, ra sức
mua chuộc giao lại quyền tự trị cho thổ ty phản động.
Chúng ta đã nhận rõ âm mưu của địch muốn trở lại xâm chiếm Lào Cai một
lần nữa. Chúng tìm mọi cách chống phá ta làm cho nhân dân thiếu tin tưởng vào
thắng lợi của cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta, chia rẽ giữa quần chúng
nhân dân với Đảng, chính quyền cách mạng, gây khó khăn trở ngại cho việc thực
hiện các chính sách của Đảng ở địa phương... Bằng cách tung tin gián điệp, biệt
kích về thu thập tình báo điều tra phá hoại, rung dọa cán bộ quần chúng. Do đó sau
khi giải phóng, ta đã tiến hành vận động quần chúng qua đó nâng cao tinh thần
cảnh giác thấy được rõ âm mưu thủ đoạn và sự gian ác thâm độc của đế quốc Pháo
và bè lũ tay sai nhất là gián điệp chỉ điểm, thổ ty, tầng lớp trên phản động. Đồng
thời ta tăng cường công tác phản gián ở thị xã, các thị trấn và các vùng xung
quanh.
Qua công tác nắm tình hình ta đã phát hiện đấu tranh làm rõ và tiến hành phá
vụ án đặc vụ ở Sa Pa do Lý Phát cầm đầu với âm mưu điều tra tình hình của lực
lượng giải phóng quân Trung Quốc, việc vận chuyển các lực lượng quân sự của ta
để báo cho địch.
Phá vụ án gián điệp Pháp ở Cam Đường do Lương Xuân Ẻn (Phán Dẻn) tổ
chức, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Tụ tập phản động hòng gây phỉ phá
rối hậu phương ta.
Qua các vụ án trên ta đã rút được kinh nghiệm trong công tác phát hiện điều
tra phá án và cũng lấy đó để tổ chức tuyên truyền quần chúng nâng cao cảnh giác
cách mạng, vạch trần thủ đoạn gián điệp, đưa khí thế của quần chúng nâng lên.
Trong việc xử lý và giải quyết các đối tượng gián điệp biệt kích ta đã vận dụng
khôn khéo sách lược của Đảng, nghiêm trị các đối tượng đầu sỏ gian ác, tranh thủ
tối đa các đối tượng a dua, phân hóa và cô lập chúng nên đã tạo ra điều kiện thuận
cho việc sử dụng chúng dẫn đường đi truy bắt các đối tượng còn lại.
Đối với gia đình có người làm biệt kích, ta tiến hành giáo dục chính sách
tranh thủ họ đi gọi chồng con và đồng bọn về hoặc dẫn ta đi truy bắt. Do tổ chức
đấu tranh kịp thời và vận dụng đúng đắn sách lược nên ta đã phá tan căn bản âm
mưu thả gián điệp, thả biệt kích của địch. Số gián điệp, biệt kích này hầu hết bị ta
tiêu diệt nhanh và làm cho hàng ngũ của chúng bị tan rã cao độ, 80% các toán
không thực hiện được ý đồ đen tối của chúng56.
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Ngoài các chiến trường phối hợp hướng chính là Tây Bắc, đặc biệt là chiến
trường Điện Biên Phủ.
Phục vụ chiến dịch khác với bảo vệ các chiến dịch Lê Hồng Phong, Lý
Thường Kiệt (miền Tây - 1953), phải nắm vững chính sách dân tộc, kiên nhẫn
trong tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng nhân dân trong việc phòng gian
bảo mật nhất là trong vùng đồng bào các dân tộc. Cán bộ ta phải thực hiện “ba
cùng” với nhân dân, từ đó có ý nghĩa rất lớn lao trong việc vận động quần chúng.
Chính vì vậy đã có những kết quả đáng kể như góp phần quan trọng việc bảo vệ an
toàn cho giải hành lang dài hàng trăm cây số. Đồng thời phát hiện đấu tranh chống
các vụ gián điệp, phản động ở khu vực thị xã các vụ gián điệp, phản động ở khu
vực thị xã các vùng lân cận và khu vực miền tây của tỉnh giành thắng lợi. Lực
lượng Công an bảo vệ chiến dịch Điện Biên Phủ bằng những công việc cụ thể như
giáo dục nhân dân bí mật, giúp đỡ ta, trấn áp các đối tượng phản cách mạng làm
trong sạch địa bàn.
Lực lượng Công an đã tập trung nắm tình hình phát hiện và đấu tranh với
các vụ án gián điệp như: Phá vụ án gián điệp ở Cam Đường (vụ Phán Dẻn), ở miền
Đông, vụ án đặc vụ (Lý Phát ở Sa Pa). Qua đó phát hiện âm mưu lâu dài của đế
quốc đối với nước ta nói chung, tỉnh Lào Cai nói riêng, nhất là chúng ta đã có hệ
thống sơ đồ hoạt động của cơ quan tình báo gián điệp Pháp – Mỹ số lượng những
tên tay sai (có cả những tên là người địa phương) đã được chúng đưa đi vào Nam,
sang Lào, và các nước khác để huấn luyện hòng chống phá cách mạng nước ta lâu
dài.
Song song với việc đấu tranh chống lại các loại gián điệp của đế quốc Pháp,
đặc vụ Tưởng và phản động địa phương, Công an cũng đã tìm mọi cách đấu tranh
ngăn chặn hạn chế hoạt động của các đối tượng phản động lợi dụng lợi dụng tôn
giáo, chủ yếu là Thiên chúa giáo. Đã dựa vào chính sách tự do tín ngưỡng của
Đảng phân biệt sự tín ngưỡng của giáo dân và các đối tượng phản động lợi dụng
tôn giáo. Chính vì vậy ta đã nắm được giáo dân, đập tan được âm mưu, ly gián
đồng bào giáo dân với chế độ, chính quyền ta. Tháng 10 năm 1953, sau trận máy
bay Pháp oanh tạc bắn phá Lào Cai (khu Cốc Lếu) tên cố đạo Cha Bert bị thương.
Lấy lý do ở Lào Cai không đủ thuốc men, phương tiện cứu chữa, ta “bố trí”
thuyền đưa về Hà Nội điều trị. Như vậy từ năm 1953 Lào Cai không còn linh
mục57.
Đầu năm 1953, chi nhánh Ngân hàng tỉnh Lào Cai xảy ra một vụ trộm cắp,
mất một số lượng lớn tiền của ngân hàng để ở lán bí mật trong rừng Thái Niên
thuộc huyện Bảo Thắng. Nhận được chỉ thị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ty Công
an khẩn trương mở cuộc điều tra do đồng chí Lê Phong đảm nhiệm. Cùng đi có
đồng chí Nguyễn Văn Thảo làm nhiệm vụ liên lạc giữa đồng chí Lê Phong với
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đồng chí Trần Kỳ - Trưởng Ty nhằm giúp lãnh đạo thường xuyên nắm vững diễn
biến của vụ án để kịp thời chỉ đạo phá án.
Sau hai tuần lễ vụ án đã được khám phá nhanh chóng. Toàn bộ số tiền mất
đã được thu hồi trả lại cho Ngân hàng tỉnh. Thủ phạm là Nông Văn Tụ, Huyện ủy
viên Huyện ủy Bảo Thắng, trực tiếp phụ trách xã Thái Niên đã bị truy tố với mức
án 10 năm tù giam.
Trong thời gian này, Ty Công an cũng đã phát hiện, bắt giữ kịp thời một số
thủ phạm gây án cướp của giết người nhằm bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân
như khám phá vụ tên Đào Cự Ngọ giết ông Vũ Đắc Vượng là cán bộ kinh tế của
tỉnh đi họp về, cướp 14 vạn đồng, sau 03 tuần lễ đã tìm ra thủ phạm. Tên đội Ngọc,
Hoa Hắc giết chết 02 cảnh vệ trong khi chúng trốn tù58.
Từ chỗ chỉ có một đồng chí đảng viên năm 1946 (ngày đầu thành lập lực
lượng) đến ngày 02 tháng 5 năm 1954, chi bộ Công an đã ra công khai hoạt động
trước quần chúng, với 50 đảng viên – đây cũng là chi bộ thứ hai của tỉnh ra hoạt
động công khai. Từ một tổ cảnh vệ phát triển thành đại đội 119 vào năm 1954. Có
thể nói tính chất tiên phong chiến đấu của lực lượng Công an đã thể hiện rõ nét
trong giai đoạn này, đặc biệt là lòng trung thành với Đảng, với cách mạng dù phải
lao vào cuộc chiến đầy gian lao, khốc liệt, vào sinh ra tử, đến đâu cũng giữ được
truyền thống tốt đẹp của người Công an cách mạng.
Từ sau hội nghị của Ty Công an cuối năm 1952 đã truyền đạt tinh thần của
Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 7, chỉ thị của Tỉnh ủy với những nội dung, yêu
cầu của cách mạng, lực lượng Công an đã kiện toàn mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức,
tăng cường về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao một bước về phương
châm, sách lược trong công tác đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội
phạm khác. Ty Công an đã tổng kết các mặt công tác, đây cũng là bài học kinh
nghiệm sau này.
Giữa năm 1953, Ty Công an được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cử đồng chí
Phạm Cao Sáng, Tỉnh ủy viên sang làm Trưởng Ty thay đồng chí Trần Kỳ là
Trưởng Ty từ tháng 10 năm 1947 đến tháng 01 năm 1953. Đồng thời bổ sung một
số đồng chí cho lực lượng Công an, chuyển một số đồng chí sang công tác ở các
ngành theo yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh phù hợp với tình hình, yêu cầu cách mạng ở
giai đoạn này.
Đại hội lần thứ II Đảng bộ cơ sở Ty Công an Lào Cai, nhiệm kỳ 1953 –
1957 diễn ra vào khoảng tháng 3 năm 1953, đại hội đã bầu đồng chí Phạm Cao
Sáng – Trưởng Ty làm Bí thư Đảng bộ cơ sở. Từ tháng 4 năm 1957 đồng chí Phạm
Cao Sáng chuyển công tác về Ty Công an Hồng Quảng, đồng chí Trần Kim Chiến
- Phó Trưởng Ty được chỉ định làm Bí thư Đảng bộ cơ sở (Đồng chí Phạm Cao
Sáng Trưởng ty Công an Lào Cai 1953-1957 cung cấp).
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Ngày 13 tháng 3 năm 1954, bộ đội ta đã nổ phát súng đầu tiên tấn công vào
tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 07 tháng 5 năm 1954, giành thắng lợi hoàn
toàn, kết thúc chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, kết thúc cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp của dân tộc ta.
Được rèn luyện trong thực tiễn cuộc đấu tranh cách mạng, qua các cuộc
chỉnh huấn, chỉnh đốn chi bộ, đội ngũ, lực lượng Công an không ngừng phát triển
cả về số lượng và chất lượng. Trong thời gian này, chúng ta đã coi trọng tuyển
dụng vào đội ngũ những cán bộ chiến sĩ là người địa phương gồm các dân tộc thiểu
số chiếm 45% tổng số biên chế, vì vậy chúng ta giành được nhiều kết quả trong
công tác vận động phong trào quần chúng, phục vụ kịp thời nhiệm vụ bảo vệ trật tự
trị an trên địa bàn.

