
73

KEÁT QUAÛ THAÊM DOØ KHAÛO COÅ HOÏC 
DI TÍCH NHAØ TUØ SÔN LA NAÊM 2017

Lê Hải Đăng, Trần Quý Thịnh, Nguyễn Ngọc Quý*

1. Vài nét về lịch sử hình thành và thực 
trạng di tích Nhà tù Sơn La

Đầu thế kỷ 20, cùng với việc xây dựng các 
nhà tù khác, thực dân Pháp đã xây dựng nhà tù 
Sơn La để giam cầm các chiến sĩ cách mạng và 
những người Việt Nam yêu nước. Nhà tù Sơn 
La được thực dân Pháp xây dựng từ năm 1908, 
qua nhiều lần củng cố, mở rộng và tồn tại đến 
Cách mạng tháng Tám năm 1945. Hiện nay, di 
tích lịch sử Nhà tù Sơn La thuộc phường Tô 
Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Theo hồ sơ hiện đang lưu trữ tại Bảo tàng 
tỉnh Sơn La thì Nhà tù Sơn La đã trải qua 3 lần 
xây dựng, mở rộng và nâng cấp.

Lần thứ nhất: Tháng 10 năm 1907, Sở 
Kiến trúc thuộc Nha Công chính xứ Bắc Kỳ đã 
hoàn chỉnh thiết kế mặt bằng đầu tiên của Nhà 
tù Sơn La, với quy mô và tính chất là một nhà 
tù hàng tỉnh, chủ yếu để giam giữ tù thường 
phạm. Đầu năm 1908, Nhà tù này được xây 
dựng và hoàn thành vào cuối năm đó.

Lần thứ hai: Năm 1930, từ một nhà tù 
hàng tỉnh, quy mô nhỏ để giam giữ tù thường 
phạm, Nhà tù Sơn La được mở rộng thêm 
797m2, tổng cộng là 2.014m2 phục vụ cho việc 
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giam cầm tù chính trị. Mục đích của việc mở rộng Nhà tù Sơn La cũng như hệ thống nhà tù 
trong cả nước của thực dân Pháp nhằm tăng cường củng cố bộ máy tay sai như cảnh sát, mật 
thám, quân đội... hòng đàn áp và dập tắt các phong trào cách mạng đang dâng lên rất cao 
của giai cấp công nhân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để đúng 
với tính chất và vị trí của nó, thực dân Pháp cho đổi tên Nhà tù Sơn La thành Ngục Sơn La 
(từ Prison thành Penitencier).

Lần thứ ba: Đầu năm 1940, thực dân Pháp cho xây dựng một trại giam mới 2 tầng bên 
cạnh chòi canh Tây - Nam (sau lưng Trại giam Hai gian) có diện tích 170m2 với ý định để 
giam giữ thêm tù nhân và đưa một số tù nhân nữ lên Sơn La, nhưng ý đồ đưa tù nhân nữ lên 
giam giữ ở đây đã không thực hiện được.

Tháng 7 năm 1941, Thống sứ Bắc Kỳ ra lệnh cho Nha Công chính thiết kế và lập kế 
hoạch xây dựng một nhà giam diện tích 3.900m2 với mục đích để giam giữ thêm 500 - 800 
tù nhân. Theo thiết kế, quy mô nhà giam mới dự định gồm 5 xà lim và một dãy nhà xà lim 
ngầm kiên cố để giam “những phần tử nguy hiểm”. Địa điểm được chọn để xây dựng nhà 
tù mới nằm liền kề với khu nhà tù cũ ngay dưới chân đồi Khau Cả. Tuy nhiên với mưu trí 
đấu tranh của các chiến sỹ cách mạng Chi bộ nhà tù, do quá trình thi công không đảm bảo 
kỹ thuật, nên mùa mưa năm 1942, toàn bộ công trình này đã bị sụp đổ, ý đồ của thực dân 
Pháp không thực hiện được. Từ năm 1942 đến khi Sơn La được giải phóng năm 1945, Nhà 
tù Sơn La không có gì thay đổi về xây dựng.

Như vậy qua ba lần xây dựng và mở rộng, Nhà tù Sơn La có tổng diện tích là 2.184m2. 
Qua hai cuộc ném bom của Pháp (1952) và Mỹ (1965), khu vực di tích bị phá hủy một phần 
lớn, chỉ còn lại dạng phế tích.

Ngoài ra, từ những bản thiết kế đầu tiên năm 1907 cho thấy, khu vực đồi Khau Cả được 
quy hoạch là một trung tâm thiết chế quyền lực của chính quyền thực dân với các công trình 
bao gồm: 1- Các công trình đã có trong hồ sơ di tích (Tòa công sứ, Trại lính khố xanh và 
Nhà Giám binh, Nhà Giám ngục, Nhà tù); 2- Các công trình (phế tích đã biến mất) hiện chưa 
có trong hồ sơ di tích cần tiếp tục khảo sát (Văn phòng, Phó sứ - Adjoint, Thuế - Percepteur, 
Trạm gác chính...). 

 Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích 
cấp Quốc gia theo Quyết định số 313/QĐ-VHTT ngày 20/4/1962. Điểm di tích chính là 
khu nhà tù, trại giám binh, nhà giám ngục, khu tàu ngựa ở trên đồi Khau Cả và hai điểm di 
tích Nghĩa trang liệt sỹ Nhà tù Sơn La (trước đây gọi là nghĩa địa Gốc Ổi) nơi yên nghỉ của 
đồng chí Tô Hiệu và các chiến sĩ cộng sản đã hy sinh tại Nhà tù Sơn La và di tích Cây đa 
Bản Hẹo, địa điểm liên lạc bí mật giữa Trung ương Đảng với Chi bộ Nhà tù Sơn La từ tháng 
11/1943 đến tháng 5/1945. 

Ngày 13/10/1990, UBND tỉnh Sơn La đã có Quyết định số 354/QĐ-UB về việc giao 
đất khu bảo tàng và di tích cách mạng Nhà tù Sơn La. Điều 1 ghi rõ: “Nay giao đất sử dụng 
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lâu dài cho Bảo tàng và Di tích cách mạng Nhà tù Sơn La với tổng diện tích là 115.250m2. 
Trong đó 42.860m2 đất khu Nghĩa trang Tô Hiệu; 72.390m2 đất Bảo tàng Di tích cách mạng 
Nhà tù. Riêng khu vực làm việc của UBND tỉnh và Giao tế (khu vực tòa Công sứ và Nhà 
thương thời Pháp) chỉ giao lại cho Bảo tàng và Di tích cách mạng khi UBND tỉnh có quyết 
định di chuyển đi nơi khác làm việc”.

Đến ngày 31/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2408/QĐ-TTg xếp 
hạng Di tích Nhà tù Sơn La (phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) là Di tích 
Quốc gia đặc biệt.

2. Mục tiêu và nội dung công tác thăm dò khảo cổ học
Để gìn giữ Di tích Nhà tù Sơn La và phát huy những giá trị đặc trưng cho mục tiêu phát 

triển kinh tế, làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời ngăn ngừa sự xâm hại của các yếu 
tố tiêu cực có thể ảnh hưởng đến giá trị văn hóa và làm rõ hơn giá trị lịch sử của quần thể 
di tích trong bối cảnh xã hội mới, Chính phủ đã có Văn bản số 4189/VPCP-KGVX ngày 
08/06/2015 về việc phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị 
Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn 
La là công việc quan trọng cần sớm được thực hiện, nhằm xây dựng khu di tích thành công 
viên lịch sử văn hóa, thu hút khách tham quan và là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho 
các thế hệ nhân dân Việt Nam.

Công tác điều tra khảo cổ học có mục tiêu cụ thể là đào thăm dò 5 vị trí tại đồi Khau 
Cả thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La (phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh 
Sơn La) nhằm thu thập thêm tư liệu làm cơ sở góp phần xây dựng Quy hoạch tổng thể bảo 
tồn và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Cổng Nhà tù Sơn La và nhà trưng bày Bảo tàng Sơn La
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3. Kết quả thăm dò khảo cổ học
Thực hiện Quyết định số 3533/QĐ-BVHTTDL ngày 18/9/2017 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Viện Khảo cổ học đã thực hiện công tác đào thăm dò khảo cổ học tại khu 
vực đồi Khau Cả, thuộc Di tích cấp Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La (phường Tô Hiệu, 
thành phố Sơn La). Tổng diện tích cho phép đào thăm dò khảo cổ là 20m2 với 05 hố thăm 
dò mỗi hố là 4m2 tại các địa điểm cụ thể sau: Nhà tù Sơn La, Trụ sở UBND tỉnh, Sở Nội vụ 
và Khối cơ quan dân chính Đảng.

Viện Khảo cổ học đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Sơn 
La và Sở Xây dựng Sơn La tiến hành đào 4 hố thăm dò khảo cổ ở hai vị trí: Bảo tàng tỉnh 
Sơn La và Sở Nội vụ tỉnh Sơn La. Riêng hố thăm dò nằm trong khuôn viên của trụ sở UBND 
tỉnh Sơn La và Khối cơ quan dân chính Đảng thì chưa thể tiến hành được. 

3.1. Vị trí các hố thăm dò:
3.1.1. Các hố thăm dò tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Sơn La
Tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Sơn La đã tiến hành 02 (hai) hố thăm dò. Nếu lấy cổng 

chính của Bảo tàng hiện nay làm chuẩn thì cụm di tích thuộc Nhà tù Sơn La và nay là nhà làm 
việc và nhà trưng bày Bảo tàng Sơn La gần chính hướng Tây - Đông. Hai hố thăm dò được 
mở gần tường bao phía Tây, gần cuối khuôn viên của Bảo tàng tỉnh.

Hố thăm dò 1, hướng theo trục Bắc - Nam (Bắc lệch Đông 5o) có tọa độ 21.330868 vĩ 
độ Bắc và 103.907963 kinh độ Đông.

Hố thăm dò 2, cùng hướng với hố thăm dò 1, có tọa độ 21.330677 vĩ độ Bắc và 
103.907928 kinh độ Đông, ở góc Tây Bắc

3.1.2. Các hố thăm dò tại khuôn viên Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
Tại khuôn viên Sở Nội vụ Sơn La đã đào 02 (hai) hố thăm dò nằm ở các vị trí:
Hố thăm dò 1 được mở ở góc Tây Bắc sát tường bao bằng đá kè (taluy) của Sở Nội 

vụ, có hướng gần chính Bắc-Tây Bắc, tọa độ 21.328760 vĩ độ Bắc và 103.909333 kinh 
độ Đông.

Hố thăm dò 2 cùng hướng hố thăm dò 1 và cách hố thăm dò 1 có chiều dài 15m về phía 
Đông, tọa độ 21.328724 vĩ độ Bắc và 103.909434 kinh độ Đông.

3.2. Cấu trúc các hố thăm dò
3.2.1. Hố thăm dò 1
Hố thăm dò 1 ký hiệu TD1-BT nằm ở hông phía tây Nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh Sơn 

La, sát cạnh phía nam của khu nhà tù mở rộng. Với vị trí cụ thể như sau: Hố cách tường bao 
bằng đá của khu nhà tù mở rộng 4,5m về phía nam; cách nhà trưng bày Bảo tàng 6,5m về 
phía tây.
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Diện tích hố thăm dò 1 là 6m2 (3x2m), ban đầu diện tích được mở là 4m2 (2x2m), khi 
xuất lộ di tích, chúng tôi mở rộng thêm diện tích nhằm phát lộ di tích rõ nét hơn. 

Địa hình mặt hố dốc nghiêng theo chiều tự nhiên của sườn đồi từ Đông sang Tây, hiện 
tại đang bỏ trống, mọc nhiều cỏ dại. 

- Địa tầng hố thăm dò 1:

Lớp đất mặt màu xám dày từ 0,1 - 0,2m, lẫn nhiều rễ cây cỏ dại.

Lớp đất san lấp lẫn chạc vữa vôi, gạch vụn dày 1m và mỏng dần về phía Tây theo địa 
hình tự nhiên.

Sinh thổ là lớp đất sét màu nâu đỏ thuần nhất. 

Hố kết thúc ở độ sâu 0,9m - 1m. 

- Diễn biến hố thăm dò 1:

Ngay bên dưới lớp đất mùn phủ trên bề mặt ở vách hố phía tây xuất lộ con đường lát 
gạch bìa rộng 0,7m chạy hết chiều dài hố.

Phía Bắc là một nền gạch bìa kích thước 1,68 x 2,35m (chiều Bắc - Nam là 1,68m; 
chiều Đông - Tây là 2,35m) gồm 4 lớp gạch nhưng chỉ còn hai lớp dưới nguyên vẹn, hai lớp 

Diễn biến hố thăm dò 1
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bên trên bị sạt phá chỉ còn lớp thứ 3 phía vách Tây và một ụ đá 4 lớp ở khoảng 1/3 hố hơi 
lệch về phía vách Bắc. Gạch có kích thước 20 x 10 x 5 (cm) (Bản ảnh 5-6).

Nửa phía Nam là mặt nền, bên dưới là gạch trên láng xi măng rộng 1,15m (theo chiều 
Bắc - Nam) có gờ sống trâu xây gạch nghiêng. Mặt nền này phát triển về phía vách Nam 
nên chưa quan sát để biết chính xác chức năng của kiến trúc này.

Tại góc Tây - Bắc của kiến 
trúc có một trụ gạch xây vuông 
kích thước 30 x 30 (cm) cao 
hơn mặt đường.

Vách Đông của hố cho 
thấy lớp phía trên được san lấp 
khá dày nếu tính từ mặt nền xi 
măng thì nơi cao nhất (sân của 
Bảo tàng tỉnh dày ít nhất cũng 
xấp xỉ 1,5m).

Hầu hết nền gạch xây hay 
đặt dưới cùng trên nền xi măng.

Ở góc Tây Bắc sát đường 
gạch là một trụ (cột), con đường 
này xây bám theo trụ.

Dường như có sự khác biệt 
về lớp kết dính “vữa” trong các 
lớp kiến trúc phát hiện trong hố 
thăm dò.

Bản vẽ mặt bằng hố thăm dò 1

Vết tích kiến trúc ở hố thăm dò 1
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Rất có thể ở đây có tới 3 lần xây dựng:

Lần 1: Tạo ra mặt bằng (nền) xi măng.

Lần 2: Tạo ra hai trụ gạch và đoạn tường dày ở vách Tây (?).

Lần 3: Tạo ra mặt nền xây và xếp gạch (có đoạn có vữa, có đoạn xếp trực tiếp) lên nền 
xi măng, có đoạn xếp/xây trên một lớp đất đắp hay san phủ trên nền xi măng.

Hàng gạch xây nghiêng dọc vách Nam có thể là bờ của một cống nổi (cách xây cống 
phổ biến thời Pháp).

Đoạn đường gạch xây trực tiếp trên nền đất với một lớp vữa mỏng, lớp đất này đắp 
trên nền xi măng.

Hai trụ gạch ở vách Bắc có thể là hai trụ cửa. Nhưng nó không ăn nhập với bậc thềm 
phía trên.

Như vậy, với diện tích đào thăm dò hạn chế trong hố thăm dò 1, bước đầu đã xác định 
dấu tích của hai lớp kiến trúc nằm bên dưới lớp chạc vôi vữa có chỗ dày tới trên 1m. Lớp 
kiến trúc thứ nhất là một nền xi măng vữa vôi được tráng phẳng, hai trụ gạch kích thước 0,4 
x 0,4 (m) nằm cách nhau 0,6m và một mảng vết tích của tường gạch dày 0,4m. Lớp kiến trúc 
thứ hai là một dải đường đi được lát bằng gạch, nằm bên trên lớp kiến trúc thứ nhất. Giữa 
hai kiến trúc được phân tách bằng lớp đất dải màu nâu đỏ dạng san nền mặt bằng ở giai đoạn 
sau. Như vậy, ở khu vực này trước đây đã từng có một kiến trúc nhà tồn tại, tuy nhiên kiến 
trúc đã bị người Pháp phá và san mặt bằng để sử dụng vào một mục đích khác.

3.2.2. Hố thăm dò 2
Hố thăm dò 2 ký hiệu TD2-BT nằm ở vị trí gần chính giữa chiều ngang Bắc - Nam của 

Bảo tàng Sơn La, cách chân tường kè đá 2m tiếp giáp chân đồi nơi hiện nay là khu nhà vệ 
sinh của Bảo tàng. 

Bản vẽ mặt cắt hố thăm dò 2
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Hố có diện tích 4m2 (2 x 2m), cách hố thăm dò 1 khoảng 25m về phía nam. Về mặt địa 
hình gốc cũng tương tự như hố thăm dò 1, dốc nghiêng từ Đông sang Tây theo tự nhiên của 
quả đồi. Bề mặt khu vực này được bồi đất bằng phẳng để trồng cây cảnh.

Địa tầng hố đào sâu 1,5m có cấu tạo như sau:
Lớp đất san lấp: là lớp chạc vữa vôi lẫn gạch dày 1,15m
Lớp kiến trúc: là một móng tường bằng đá. Di tích phát hiện được một mảng nhỏ nền 

vữa vôi tráng xi măng bề mặt, bên dưới là một lớp móng tường bằng đá xây với vữa vôi. 
Khả năng kiến trúc này có cùng giai đoạn với lớp kiến trúc thứ nhất ở hố TD1-BT.

Sinh thổ dạng sét mềm màu nâu xám. 
- Diễn biến của hố thăm dò 2:
Lớp đất lẫn chạc vữa vôi, 

gạch vụn từ trên bề mặt xuống 
tới độ sâu 1,15m ở vách Tây 
thì gặp lớp đá hộc xếp khá cẩn 
thận. Phần còn lại trong lòng 
hố đầy gạch đổ lộn xộn như 
là dấu vết của một phế tích. 
Đống gạch đổ choán gần hết 
mặt bằng phía Nam hố, điểm 
cuối của nó chỉ cách vách 
Bắc 7cm, trong gạch có lẫn 3 
viên đá tảng (cùng loại đá xây 
tường bao).

Từ vách Nam có một vỉa 
gạch giống như móng nhà dài 
0,7m rộng 0,4m, dày 0,17m 
chạy chéo theo hướng Nam 
lên Bắc (Bắc lệch Tây 5o).

Các lớp đất đều là đất san lấp tơi bở, lẫn những mảnh/mẩu gạch vỡ.
Hố dừng ở độ sâu 1,7m đất dưới đáy là dạng sét mềm màu nâu xám. 
So sánh với mặt bằng và độ sâu tương ứng rất có thể vỉa đá hộc được xếp cẩn thận là 

kè chân móng của tường đá phía Tây cuối khu di tích (liên quan đến di tích Giám binh của 
nhà tù cũ). Nhưng nó cũng có thể là một phần của bức tường đá này đã bị phá hủy rồi bị đất 
san lấp phủ lên trên (?)

Bản vẽ mặt bằng hố thăm dò 2
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3.2.3. Hố thăm dò 3
Hố thăm dò 3 nằm ở góc trong khu nhà để xe của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, khu vực này đã 

được hạ cấp nền để tạo mặt bằng xây dựng trụ sở, thấp hơn với mặt đường bên trên là 2,6m.
Hố thăm dò 3 ký hiệu TD1-NV, diện tích 4m2 (2 x 2m), bề mặt hố là sân bê tông cứng. 

Về mặt địa hình vị trí này nằm ở khu vực sườn phía tây của quả đồi, liền kề bên tường 
rào phía tây của Sở Nội vụ là sườn thoải của đồi đất hiện là khu dân cư. 

Hố đào phải cắt 
phá nền sân bê tông dày 
0,2m và một nền sân rải 
nhựa đường bên dưới dày 
0,1cm.

Địa tầng hố thăm dò 
3 như sau:

Lớp đất san lấp là sét 
đồi màu vàng khá thuần 
dày 0,5m.

Lớp chứa vết tích 
văn hóa là một lớp đất 
nâu đỏ lẫn gạch, mảnh 
ngói và chạc vữa vôi 
dày 0,25m nằm ở độ sâu 
0,7m. Không thấy dấu 
tích di tích.

Sinh thổ là đất đồi 
màu vàng cứng.

Bản vẽ mặt cắt hố thăm dò 3

Bản vẽ mặt bằng hố thăm dò 3
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Diễn biến của hố thăm dò 3 như sau:
Bề mặt hố thăm dò là lớp bê tông dày 0,2m, tiếp đó là lớp đất san nền dày từ 0,2m đến 

0,25m. Tiếp đến là lớp bê tông nhựa đường (đây là mặt bằng chung của Sở Nội vụ).
Sau khi cắt phá hết các lớp bên trên là đến lớp đất san lấp vốn là đất đồi được san từ 

trên xuống, kết cấu khá cứng.
Ở độ sâu 0,7m tại vách hố phía tây phát hiện một vệt hỗn hợp chạc vữa vôi lẫn mảnh 

gạch, ngói chạy dài theo hướng Bắc - Nam, kích thước rộng 0,60m, dày 0,30m. Kích thước 
gạch ở đây là 20 x 10 x 5 (cm), mảnh ngói vuông (ngói bản). Loại chạc vữa vôi và những 
mảnh gạch ngói ở đây giống với những phát hiện ở các hố thăm dò 1 và thăm dò 2 bên khu 
Bảo tàng tỉnh.

Như vậy, có thể bước đầu nhận định rằng dấu vết trên thuộc về một kiến trúc xây dựng 
từ thời Pháp trong khu vực này và đã bị phá hủy. 

3.2.4. Hố thăm dò 4
Hố thăm dò 4 ký hiệu TD2-NV nằm ở góc tường giáp giữa Sở Nội vụ và đường Khau 

Cả, cách hố thăm dò 3 là 15m về phía Đông, diện tích 4m2 (2 x 2m). 
Về mặt địa hình vị trí này thuộc khu vực lõi của quả đồi, đã bị san bạt, hạ cấp xuống 

để tạo mặt bằng xây dựng. Bề mặt hố thăm dò thấp hơn so với mặt đường bên trên là 3,0m. 
Tại đây sau khi đục lớp sân rải nhựa đường là gặp đất cái màu nâu đỏ thuần ở độ sâu 0,70m. 
Không thấy dấu tích di tích.

4. Di tích và di vật
4.1. Di tích
Kết quả thu được qua 4 (bốn) hố thăm dò với tổng diện tích là 18m2 đã cho chúng ta 

những thông tin mới về di tích và di vật nằm dưới lòng đất khu vực Đồi Khau Cả.
Tại hai hố thăm dò ở khu vực Bảo tàng tỉnh đã phát hiện được dấu vết của kiến trúc 

được xây dựng từ thời Pháp. Cụ thể là:
Tại hố thăm dò 1: Có ít nhất dấu tích của hai lớp kiến trúc nằm bên dưới lớp chạc vôi 

vữa có chỗ dày tới trên 1m. 
Lớp kiến trúc thứ nhất là một nền xi măng vữa vôi được tráng phẳng, hai trụ gạch kích 

thước 0,4m x 0,4m nằm cách nhau 0,6m và một mảng vết tích của tường gạch dày 0,4m. 
Lớp kiến trúc thứ hai là một dải đường đi được lát bằng gạch, nằm bên trên lớp kiến 

trúc thứ nhất. 
Giữa hai kiến trúc được phân tách bằng lớp đất dải màu nâu đỏ dạng san nền mặt bằng 

ở giai đoạn sau. 
Như vậy, ở khu vực này trước đây ít nhất đã từng có một kiến trúc nhà tồn tại, tuy nhiên 

kiến trúc này đã bị người Pháp phá và san mặt bằng để sử dụng vào một mục đích khác.
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Tại hố thăm dò 2: Bên dưới lớp đất san lấp tạo mặt bằng đã phát hiện một vỉa 
gạch giống như móng nhà dài 0,7m rộng 0,4m, dày 0,17m chạy chéo theo hướng Nam 
lên Bắc.

Bên dưới tiếp tục phát hiện lớp đá hộc xây/xếp khá cẩn thận cùng cốt nền với hệ thống 
móng tường bao bằng đá của di tích. 

Trong lòng hố còn phát hiện nhiều gạch đá phế liệu đổ lộn xộn dạng đống là dấu vết 
của một kiến trúc đã bị phá bỏ. 

Hai hố thăm dò ở khuôn viên Sở Nội vụ cũng phát hiện những dấu vết của vật liệu xây 
dựng như lớp chạc vôi vữa lẫn mảnh gạch, ngói thời Pháp.

4.2. Di vật
Với tính chất đào thăm dò các di tích kiến trúc nên trong các hố thăm dò không phát 

hiện được nhiều di vật như các địa điểm khảo cổ học cư trú.
Bên cạnh các dấu vết của kiến trúc được tìm thấy, trong các lớp đào chúng tôi cũng có 

những phát hiện một số mảnh vỡ của vật liệu kiến trúc như gạch, ngói, chạc vữa vôi. Đây là 
những mảnh vỡ của vật liệu xây dựng đã bị xáo trộn trong quá trình phá dỡ, san lấp tạo mặt 
bằng xây dựng mới, cũng như do ảnh hưởng của thiên tai, chiến tranh…

Toàn bộ những di vật này đã được chúng tôi tập hợp và sử dụng với mục đích so sánh 
đối chiếu với những di tích được phát hiện trong hố thăm dò. 

5. Những nhận thức sau thăm dò khảo cổ học
Trước tiên, cần phải khẳng định chủ trương đầu tư và tiến hành đào thăm dò khảo cổ 

học tại khu vực Đồi Khau Cả nhằm thu thập thêm tư liệu làm cơ sở góp phần xây dựng Quy 
hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La của Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh Sơn La là rất sáng suốt, tuân thủ Luật Di sản Văn hóa.

Kết quả sơ bộ ở những hố thăm dò đã cung cấp thêm một số tư liệu mới, góp phần xác 
định rõ hơn các khu vực phân bố di tích trong quần thể khu di tích Nhà tù Sơn La tại đồi 
Khau Cả. 

Hai hố thăm dò ở khu vực Bảo tàng tỉnh nằm ở vùng lõi của di tích. Nơi đây cần có 
thêm những cuộc khai quật quy mô để làm rõ hơn dấu vết nền móng còn lại của các kiến 
trúc thời Pháp đã bị phá hủy và vùi lấp trước kia.

Hai hố đào ở Sở Nội vụ ghi nhận nơi đây có dấu tích di tích rất mờ nhạt, nhưng vẫn 
cho chúng ta những thông tin gợi mở có liên quan đến di tích tòa Công sứ cũ nằm ở khu vực 
đỉnh đồi, nơi hiện nay là trụ sở của HĐND và UBND tỉnh Sơn La.

Cho đến thời điểm hiện tại, công tác thăm dò khảo cổ học khu vực đồi Khau Cả mới 
chỉ tiến hành được 3/5 vị trí cần kiểm tra. Các vị trí còn lại là khu vực trụ sở UBND tỉnh và 
Khối các cơ quan tỉnh chưa được tiến hành thăm dò khảo cổ.
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Để đảm bảo cho công tác quy hoạch tổng thể di tích nhà tù Sơn La đạt được kết quả tốt 
nhất, chúng tôi đề nghị công tác khảo sát và thăm dò, khai quật khảo cổ học cần được tiếp 
tục triển khai những bước tiếp theo.
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ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATION OF SON LA PRISON RELIC IN 2017

Le Hai Dang, Tran Quy Thinh, Nguyen Ngoc Quy

The historical relic of Son La Prison is located in To Hieu ward, Son La city, 
Son La province. In order to preserve and promote the values of the Son La prison 
relic, the Government issued a Document on June 8, 2015, approving the policy for 
developing the Master Plan of the relic.

In 2017, the Institute of Archeology cooperated with the Son La Department 
of Culture Sports and Tourism to conduct the archaeological investigation within 
the Son La prison relic. Although archaeological exploration was only carried out at 
3/5 of the places that needed to be examined, the preliminary results provided new 
materials, contributing to a clearer identification of Son La Prison Relic Complex.


