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BAÙO KHE LAU VAØ VAI TROØ CUÛA NOÙ VÔÙI CAÙCH MAÏNG TUYEÂN QUANG 
NHÖÕNG NAÊM ÑAÀU KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG THÖÏC DAÂN PHAÙP

Trương Thị Hải*

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện đang lưu giữ một số hiện vật báo chí, tờ tin, tranh cổ 
động… về lịch sử và cách mạng Tuyên Quang trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954). 
Trong đó, đáng chú ý là sưu tập báo Khe Lau được Ty Thông tin Tuyên Quang ấn hành trong 
thời gian khoảng một năm sau Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947. Đây là nguồn tư liệu 
quý báu, rất có giá trị về các mặt: hiện vật, lịch sử cũng như thông tin được truyền tải (tình 
hình kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, các hoạt động văn hóa, xã hội…) trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang và cả nước.

Tên báo được đặt theo một sự kiện lịch sử (chiến thắng Khe Lau) cũng là địa danh thuộc 
xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (còn gọi là Hòn Lau), nơi chứng kiến sự 
kiện Bộ Chỉ huy khu X, Trung đội Pháo binh khu X phối hợp với Trung đoàn 112 Hà Tuyên 
cùng bộ đội, du kích địa phương đánh chặn cánh quân Pháp trên đường rút lui từ Chiêm 
Hóa về Tuyên Quang. Trận Khe Lau diễn ra trong khoảng hơn một giờ đồng hồ, kết quả 
là quân ta đã tiêu diệt hơn 200 
lính địch, bắn chìm 2 tàu chiến 
và 1 ca nô của giặc Pháp. Chiến 
thắng Khe Lau được Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp đánh giá là 
một trong mười trận thắng lớn 
của quân và dân ta trong chiến 
dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 
1947, góp phần bảo vệ an toàn 
Trung ương Đảng, Chính phủ 
và làm phá sản âm mưu “đánh 
nhanh thắng nhanh” của thực 
dân Pháp (Lời giới thiệu Di tích 
Chiến thắng Khe Lau).

* Ths. Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Sưu tập báo Khe Lau ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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Báo Khe Lau in một mặt bằng mực đen trên chất liệu giấy, chế tác bằng kỹ thuật in ấn 
Tipo (công nghệ in catalogue). Có hai số báo (số 2 và số 3) khổ 21cm x 31cm còn lại đều 
được in trên khổ 22cm x 32cm. Báo được bố cục rất cân đối, hài hòa với phần măng-séc 
(tiếng Pháp: manchette) ở phía trên cùng, bên phải, chiếm dung lượng khoảng 1/8 trang. Tên 
báo nằm ở trung tâm măng-séc, trình bày dưới dạng chữ lớn bằng nhiều cách thức như chữ 
in hoa (số 3, số 4, số 6, số 7, số 8, số 11), chữ hoa nét thanh nét đậm (số 1, số 2), chữ in hoa 
đổ bóng (số 5). Phía trên măng-séc là tiêu ngữ (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa/ Độc lập - Tự 
do - Hạnh phúc), phía dưới là các thông tin về định kì xuất bản, số báo, ngày phát hành. Giao 
diện báo được chia thành bốn cột theo trục dọc. Nội dung rất phong phú, đa dạng. Bên cạnh 
những chuyên mục cố định như: Tin trong nước, Tin trong tỉnh, Tin chiến sự, Tin thi đua là 
các bài nghị luận thời sự về chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự, ngoại giao… Xen giữa các 
tin bài là một số box thông tin thể hiện theo thể thức đóng khung. Phần chân trang của báo 
bố cục thành hai mảng nội dung; phía trên thường là một chỉ thị, hiệu lệnh của Đảng, Chính 
phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, phía dưới là tên cơ quan chủ quản (Ty Thông tin Tuyên Quang).

Măng-séc (manchette) số 2 chữ hoa nét thanh nét đậm

Khẩu hiệu, tên cơ quan ấn hành ở số 4
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Căn cứ vào định kỳ xuất bản (Báo ra mỗi tuần lễ hai kỳ: thứ tư và thứ bảy) thì từ thời 
điểm báo Khe Lau phát hành số 1 (ngày 20/11/1948) đến ngày 25/12/1948 có 11 số báo 
được in. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện đang lưu giữ 9 số (thiếu số 9 và số 10). Theo hồ 
sơ hiện vật của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia), sưu tập 
hiện vật báo Khe Lau có các thông tin sau:

THÔNG TIN CHUNG

Số phát hành Số lượng Chất liệu Kích thước Kỹ thuật
chế tác Hiện trạng

Số 1 1 Giấy 22cm x 32cm In tipo Cũ, nguyên vẹn
Số 2 1 Giấy 21cm x 31cm In tipo Nguyên vẹn
Số 3 1 Giấy 21cm x 31cm In tipo Nguyên vẹn
Số 4 1 Giấy 22cm x 32cm In tipo Nguyên vẹn
Số 5 1 Giấy 22cm x 32cm In tipo Cũ, nguyên vẹn
Số 6 1 Giấy 22cm x 32cm In tipo Cũ, nguyên vẹn
Số 7 1 Giấy 22cm x 32cm In tipo Cũ, nguyên vẹn

Số 8 1 Giấy 22cm x 32cm In tipo Cũ, nguyên vẹn

Số 11 1 Giấy 22cm x 32cm In tipo Cũ, nguyên vẹn

THÔNG TIN LƯU GIỮ, XÉT DUYỆT

Báo Khe Lau Số ký hiệu Thời điểm 
thẩm định

Tổ chức 
thẩm định

Ngày nhập 
kho cơ sở

Số 1 13911/G11149

Cả 9 số báo Khe 
Lau đều được thẩm 
định trong hai ngày: 
mùng 7 và mùng 9 
tháng 10 năm 1992

Hội đồng xét duyệt 
hiện vật thuộc Bảo 
tàng Cách mạng 
Việt Nam (nay là 
Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia)

11/11/1992
Số 2 13906/G11144 11/11/1992
Số 3 13907/G11145 12/11/1992
Số 4 13912/G11150 11/11/1992
Số 5 13913/G11151 11/11/1992
Số 6 13139/G10377 12/11/1992
Số 7 13908/G11146 12/11/1992
Số 8 13909/G11147 12/11/1992
Số 11 13910/G11148 12/11/1992

Báo Khe Lau với việc truyền bá sự kiện và nhiệm vụ cách mạng Tuyên Quang 
trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp

Mặc dù số lượng phát hành và hiện còn lưu giữ được không nhiều nhưng báo Khe Lau 
với vai trò là cơ quan ngôn luận của Ty Thông tin Tuyên Quang đã làm rất tốt công tác thông 
tin, tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội đất nước nói chung, tỉnh Tuyên Quang 
nói riêng và truyền tải tới bạn đọc nhiều vấn đề thời sự trên thế giới.

Số 1 ngày 20/11/1948: truyền tải nhiều sự kiện lớn, nói về tinh thần đoàn kết của nhân 
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dân Tuyên Quang, các huyện Yên Bình, Yên Sơn… đóng góp lương thực cho bộ đội và lực 
lượng du kích. Mục Tin trong tỉnh thông tin huyện Yên Bình đã xóa nạn mù chữ cho số đông 
nhân dân. Ngoài ra, phản ánh thành tích chiến đấu của bộ đội Liên khu V và Tin sau cùng 
về cuộc nhảy dù của quân Pháp xuống Việt Trì. Chủ trương của số 1 là: “Chuẩn bị phá tan 
cuộc tấn công mùa đông của địch” của Đảng và Nhà nước.

Số 2 ngày 24/11/1948: phần Tin thế giới phản ánh sự kiện Tổng Liên đoàn Việt Nam 
liên lạc với Tổng Liên đoàn Lao động thế giới nhờ chuyển cho “Tổng Công đoàn Pháp và 
anh em thợ đình công Pháp số tiền 150.000 phật lăng” (đơn vị tiền tệ của nước Pháp Franc - 
FRF - TG) để tỏ lòng đoàn kết giữa nhân dân cần lao Pháp và Việt Nam. Mục Tin trong nước 
thông tin về các chiến thắng quân sự ở Yên Phụ, Hà Đông. Tin trong tỉnh là sự kiện một số 
địa phương giải quyết nạn mù chữ, Hội nghị Thông tin toàn tỉnh Tuyên Quang tại Yên Sơn 
ngày 19/11/1948. Cuối trang báo là khẩu hiệu khẳng định: “Tích cực chuẩn bị chống giặc 
tức thi đua yêu nước”.

Số 3 ngày 27/11/1948: Tin chiến sự truyền tải các hoạt động quân sự ở Việt Trì, Phú 
Thọ, Sơn Tây, Trung Hà, Liên khu I. Tin trong nước phản ánh sự kiện nhân dân cả nước ủng 
hộ xã Bắc Đáp (Yên Bái), ngoài ra là các sự kiện chiến thắng Liên khu X của nhân dân Tuyên 
Quang. Khẩu hiệu ở số 3 vẫn là: “Tích cực chuẩn bị chống giặc tức thi đua yêu nước”.

Số 4 ngày 1/12/1948: Tin thế giới là sự kiện công nhân và nhân dân lao động hai quốc 
gia: Pháp (thủy thủ và công nhân bến tàu Dunkerque), Mỹ (2000 tài xế thuộc 300 công ty 
xe hơi ở thành phố Nữu Ước - tức New York) đình công. Tin trong tỉnh phản ánh tinh thần 
ủng hộ dân quân, du kích (gây quỹ, đóng góp lương thực, thực hiện nghiêm chỉnh chính sách 
thuế, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đồng bào tản cư, quyết tâm diệt “giặc dốt” của 
nhân dân Tuyên Quang. Tin chiến sự là sự kiện quân ta phá cầu Long Biên, đột nhập thủ đô 
Hà Nội, tiêu diệt giặc ở Sơn Tây. Ngoài ra còn có thông tin về việc toàn dân ủng hộ áo rét 
cho người chiến chinh, anh em du kích ở mục Tin trong nước. Khẩu hiệu của Ty thông tin 
Tuyên Quang ở số này là: “Mùa đông đã đến nơi rồi/ Gửi ngay áo rét cho người chiến chinh”. 

Số 5 ngày 4/12/1948: Đưa Tin chiến sự về một số trận đánh Yên Bái, Vĩnh Yên, Phú Thọ 
gây cho địch nhiều thiệt hại. Phần Tin trong nước tập trung vào các hoạt động thi đua mua 
công phiếu kháng chiến của nhân dân Tuyên Quang và cả nước. Khẩu hiệu của Ty thông tin 
Tuyên Quang ở số này là: “Mua công phiếu kháng chiến là trực tiếp tham gia kháng chiến”.

Số 6 ngày 8/12/1948: Đăng lời kêu gọi thi đua kỷ niệm hai năm ngày toàn quốc kháng 
chiến (19/12/1946 - 19/12/1948), Quân lệnh Thu Đông của Đại tướng Tổng chỉ huy (Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp) kêu gọi toàn dân đánh tan cuộc tiến công năm 1948 của thực dân 
Pháp. Ngoài ra, báo còn đưa tin Tuyên Quang đón tiếp phái đoàn Nam bộ. Khẩu hiệu chung 
cho số 6 là: Tích cực sửa soạn kỷ niệm “Hai năm kháng chiến toàn quốc”.

Số 7 ngày 11/12/1948: Tin thế giới là sự kiện hai cựu Bộ trưởng Pháp: Andve Philipp và 
Yoes Farges ký bản hiệu triệu kêu gọi chính phủ Pháp “phải điều đình với cụ Hồ Chí Minh”. 
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Bản hiệu triệu khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện đang được toàn thể dân chúng ủng 
hộ chứ không như Chính phủ Nguyễn Văn Xuân vừa do Pháp lập nên (Thủ tướng Cộng 
hòa tự trị Nam Kỳ từ mùng 8/10/1947 đến 27/5/1948 - Tác giả). Bên cạnh đó báo tiếp tục 
truyền tải những thông tin xung quanh sự kiện Tuyên Quang đón tiếp phái đoàn Nam bộ.

Số 8 ngày 15/12/1948: Tin chiến sự đăng tải toàn văn Thông cáo của Bộ chủ huy mặt 
trận Việt Trì - Vĩnh Yên về trận tấn công của ta vào Bạch Hạc, Việt Trì đêm 29/11/1948. 
Tin trong nước là sự kiện một kỹ sư Hoa Kiều hô hào và bỏ ra 1.200 đồng mua công phiếu 
kháng chiến cùng một số Tin trong tỉnh về Tòa án Quân sự Liên khu X. Khẩu hiệu cách 
mạng in trên số này là: Hồ Chủ tịch đã nói: Chúng ta đủ điều kiện thắng lợi nhưng phải 
đánh mạnh, đừng chủ quan, đừng lạc quan. 

Số 11 ngày 25/12/1948: tập trung vào sự kiện Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành 
chính huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) làm lễ khởi công lập thôn Giếng Tanh thành làng kiểu 
mẫu. Ngoài ra còn truyền tải thông tin Giặc Pháp coi thường tôn giáo, kêu gọi Ủng hộ mùa 
đông binh sĩ, tuyên dương Một cử chỉ đáng quý của chị em phụ nữ huyện Yên Sơn (quyên 
góp tiền ủng hộ kháng chiến).

Báo Khe Lau với Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947
Chiến thắng Việt Bắc năm 1947 có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc kháng chiến 

chống Pháp (1946 - 1954). Chiến dịch bắt đầu bằng sự kiện thực dân Pháp tiến công lên Việt 
Bắc ngày 7/10/1947. Thực hiện chỉ thị của Đảng, Chính phủ, quân và dân ta đã anh dũng 
chiến đấu, từng bước đẩy lùi cuộc tiến công của địch. Quân dân ta chủ động bao vây, tiến 
công địch ở Bắc Kạn, buộc chúng phải rút khỏi Chợ Đồn, Chợ Rã.

Ở hướng đông, quân địch bị chặn đánh tại Đường số 4, tiêu biểu là trận Đèo Bông Lau 
nổi tiếng. Hướng tây, quân dân ta phục kích tiêu diệt đối phương trên sông Lô mà điển hình 
là các trận đánh ở Đoan Hùng, Khe Lau. Chiến dịch kết thúc vào ngày 19 tháng 12 năm 
1947 khi đại bộ phận quân Pháp buộc phải rút lui khỏi Việt Bắc. Thắng lợi của chiến dịch 
Việt Bắc - Thu Đông 1947 không những bảo toàn được cơ quan đầu não kháng chiến mà 
còn chuyển cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp sang giai đoạn mới, làm phá 
sản chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp, buộc chúng phải chuyển sang “đánh 
lâu dài” (Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003: 47).

Trong phạm vi tỉnh Tuyên Quang, chiến thắng Việt Bắc năm 1947 đã tác động đến 
nhiều mặt của đời sống nhân dân trong và sau năm 1947, đồng thời để lại dấu ấn đậm nét 
trên báo Khe Lau, thể hiện ở một số nội dung sau:

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm một năm ngày Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 
1947 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số 3 (ngày 27/11/1948) đã dành phần lớn dung lượng của chuyên mục Tin trong tỉnh để 
đưa tin về các hoạt động kỷ niệm “vừa đúng một năm” chiến thắng Liên khu X, “ngày giặc 
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Pháp rút lui khỏi Tuyên Quang 
cũng là ngày không còn bóng vía 
chúng nó trong Liên khu X nữa”: 
22/11/1947 - 22/11/1948. Hai sự 
kiện kỷ niệm chiến thắng Việt 
Bắc năm 1947 diễn ra trong ngày 
22 tháng 11 năm 1948 đã được 
ghi lại trên báo, cụ thể như sau:

Thứ nhất là sự kiện “toàn thể 
đồng bào và Bộ đội Vệ quốc đoàn, 
cảnh vệ, dân quân, du kích đã họp 
mít tinh tại một địa điểm trong 
huyện Yên Sơn” (Tuyên Quang).

Sự kiện thứ hai diễn ra buổi 
tối cùng ngày: Hai đội nhạc kịch 
thiếu nhi đã trình bày những vở 
kịch và nhiều bản nhạc có nội 
dung “nhắc lại chiến công rực rỡ 
của bộ đội Sông Lô”.

Mục đích của quân, dân 
Tuyên Quang khi tổ chức các 
chương trình mít tinh và biểu diễn 
trên sân khấu là để “kỷ niệm ngày 
chiến thắng vẻ vang”, “nhắc lại những chiến công oanh liệt và oai hùng của mặt trận sông 
Lô, sông Gâm, Đoan Hùng, đèo Gà, Khe Lau, Bình Ca, Cây số 7… trong mùa đông năm 
ngoái” (Trích Tin trong tỉnh, số 3 báo Khe Lau).

Đăng tải “Quân lệnh Thu Đông” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Với đặc điểm của một cơ quan truyền thông - đề cao tính thời sự, Chiến thắng Việt Bắc 

- Thu Đông 1947 diễn ra trước thời điểm báo Khe Lau phát hành số đầu tiên khoảng một 
năm nên Chiến dịch năm 1947 được sử dụng để làm nổi bật chủ trương quân sự của Đảng, 
Chính Phủ năm 1948. Trong đó, đáng chú ý là Quân lệnh Thu Đông của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp được Ty Thông tin Tuyên Quang đăng toàn văn trên số 6 (ngày 8/12/1948).

Quân lệnh cung cấp những thông tin rất có giá trị về mặt quân sự như “ngày 7/11, cuộc 
tiến công Thu Đông (năm 1948 - TG) của giặc Pháp đã bắt đầu. Lục, không quân của giặc 
đã phối hợp tiến đánh Sơn Tây, Việt Trì. Chúng mưu kiểm soát sông Nhị (tức sông Hồng - 
TG) và sông Đà, chúng chuẩn bị bàn đạp để mở những cuộc tiến công mới”. Trong vai trò 
“Tổng chỉ huy Q.Đ.Q.G và D.Q.V.N” (Quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam ), Đại tướng 

Báo Khe Lau, số 3 ngày 27/11/1948
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Võ Nguyên Giáp đã so sánh cuộc tiến công năm 1948 của giặc Pháp với các hoạt động quân 
sự diễn ra trước đó một năm.

Những nét chính của Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947 được đề cập trong 
Quân lệnh Thu Đông (năm 1948) trên báo Khe Lau 

Thời điểm Viện binh của Pháp Nội dung tuyên truyền 
của Pháp

Thành tích, mục tiêu 
của quân ta

“Thu Đông năm 
ngoái” (năm 1947)

Tương đối dồi dào, giặc 
lại chủ quan nên thất bại

“Chủ lực của ta chưa 
ra trận, giặc đã tuyên 
truyền thắng lợi”

“Chúng ta đã thắng 
một trận quan trọng”

“Thu Đông năm 
nay” (năm 1948)

Chưa đến kịp nên không 
dám tiến công ồ ạt từ đầu “Cũng như năm ngoái” “Chúng ta quyết thắng 

một trận căn bản”

(Nguồn: Báo Khe Lau, Ty Thông tin Tuyên Quang, số 6, ngày 8/12/1948)
Kết thúc Quân lệnh, Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp hạ lệnh: 
“Hãy xốc tới mặt trận. 
Hoàn thành nhiệm vụ giết giặc trong 

Thu Đông với tinh thần quyết chiến và quyết 
thắng của quân đội và dân quân với sự ủng 
hộ nhiệt liệt của đồng bào từ hậu phương 
cho tới vùng bị kiểm soát”. 

Và như đã trình bày, nội dung Quân 
lệnh Thu Đông đã được báo Khe Lau chuyển 
tải đầy đủ tới quân, dân Tuyên Quang cũng 
như cả nước.

Một vài suy nghĩ thay lời kết
Qua sưu tập báo Khe Lau hiện lưu giữ 

tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, có thể nhận 
thấy một số điểm sau:

Trước hết, đây là một sưu tập rất có giá 
trị cả về mặt hiện vật và thông tin từ hiện vật 
trong nghiên cứu lịch sử báo chí cách mạng 
cũng như lịch sử Tuyên Quang. Với tính chất là một tư liệu lịch sử, sản phẩm của Ty Thông 
tin Tuyên Quang trong công tác văn hóa, yêu cầu đặt ra là cần giới thiệu rộng rãi báo Khe 
Lau đến bạn đọc yêu lịch sử, nhân dân Tuyên Quang và cả nước.

Là một tờ báo cách mạng, dẫu số lượng phát hành chưa nhiều, dung lượng mỗi số còn 
hạn chế nhưng báo Khe Lau đã làm rất tốt nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, văn hóa, xã hội 
trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong hệ thống thông tin 

Báo Khe Lau số 6, ngày 8/12/1948
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được truyền tải, báo Khe Lau đã dành một dung lượng đáng kể để giới thiệu các hoạt động 
kỷ niệm Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông năm 1947 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Việc báo hiện có 9/11 số được lưu giữ đang đặt ra yêu cầu tiếp tục công tác sưu tầm 2 
số còn lại để có thể phát huy hơn nữa giá trị lịch sử của báo Khe Lau tại Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia.
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liệu lưu tại phòng Quản lý hiện vật.
Bộ Tổng Tham mưu - Ban Tổng kết lịch sử 1991, Lịch sử Bộ Tổng Tham mưu trong 
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kiện lịch sử (1945-1975), Nxb. Giáo dục, Hà Nội.
Võ Nguyên Giáp 2001, Chiến đấu trong vòng vây, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội.
Vũ Như Khôi 2011, Thế trận chiến tranh toàn dân trong Chiến dịch Việt Bắc - Thu 
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KHE LAU NEWSPAPER AND ITS ROLE WITH THE REVOLUTION 
OF TUYÊN QUANG PROVINCE IN THE EARLY STAGE OF THE RESISTANCE 

WAR AGAINST FRENCH COLONIALISM
Trương Thị Hải

The Vietnam National Museum of History is preserving a number of newspapers, 
leaflets and posters related to the revolutionary history of Tuyên Quang province during the 
anti-French resistance war (1946-1954), of which the collection of Khe Lau Newspapers 
was remarkable.

 Khe Lau Newspaper was published by Tuyên Quang’s Information Department one 
year after the Việt Bắc Campaign Victory 1947. Khe Lau Newspaper was published twice 
a week from 20/11/1948 to 25/12/1948 with 11 numbers in total. The Vietnam National 
Museum of History is currently holding 9 numbers (without nos. 9 and 10).

The Newspaper has a very rich and diversed content. It can be seen as a valuable 
source of the history of the revolutionary press in Tuyên Quang province in particular and in 
the war against the French colonialists in general.


