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KHU CAÊN CÖÙ CAÙCH MAÏNG VIEÄT NAM - LAØO 
BAÛN LAO KHOÂ I, XAÕ PHIEÂNG KHOAØI, HUYEÄN YEÂN CHAÂU, TÆNH SÔN LA

 
 Nguyễn Sỹ Nam*

Khu căn cứ Cách mạng Việt Nam - Lào, bản Phiềng Sa (năm 1962 đổi tên thành Lao 
Khô I) xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La là Khu căn cứ của Ban xung phong 
Lào - Bắc do đồng chí Kaysone Phomvihane làm Trưởng ban, hoạt động từ năm 1948 đến 
năm 1951.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào cách mạng ở Việt Nam 
và Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ngày 12 tháng 10 năm 1945 nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào giành độc lập. Ngày 30 tháng 10 năm 1945 Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa và Chính phủ Lào đã ký hiệp định thành lập liên quân Lào - Việt, đặt cơ sở pháp 
lý đầu tiên cho sự hợp tác của hai dân tộc Việt Nam - Lào. 

Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời đã chỉ đạo việc mở rộng Mặt trận kháng chiến 
ở Lào và Campuchia, thiết lập nhiều căn cứ địa cách mạng trên đất Lào và Việt Nam. 
Ngày 14 tháng 6 năm 1948, Bộ Chỉ huy Liên khu 10 ra Chỉ thị thành lập Ban xung phong 
Lào - Bắc (Chỉ thị số 04 - BCH/CT ngày 14/6/1948 của Khu bộ Liên khu 10) do đồng chí 
Kaysone Phomvihane làm Trưởng ban. Nhiệm vụ của Ban là góp phần giúp lực lượng 
kháng chiến ở Lào xây dựng căn cứ cách mạng tại 4 tỉnh phía Bắc của Lào. Trong thư gửi 
cho Ban xung phong Lào - Bắc, Bác Hồ viết: “Kiến lập căn cứ địa Lào độc lập là nhiệm 
vụ cần kíp. Ban xung phong Lào - Bắc phải ra sức gây cơ sở quần chúng trong vùng địch 
kiểm soát. Tôi chúc Ban xung phong Lào - Bắc chóng thành công, khu giải phóng Lào độc 
lập chóng thành lập”.

Tháng 4/1949, Ban xung phong Lào - Bắc hành quân qua các địa phương của Sơn La 
như Mộc Hạ, Mộc Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Phiêng Sa. Đến Phiêng Sa (Yên Châu), Ban 
dừng lại để xây dựng căn cứ và nắm tình hình trước khi tiến vào đất Lào. Trong thời gian 
hoạt động ở Phiêng Sa, đồng chí Kaysone Phomvihane đã được tổ chức bố trí đến ở nhà ông 
Tráng Lao Khô. Đồng chí Kaysone được gia đình ông hết sức giúp đỡ, cưu mang và nhận 
làm con nuôi. Ông Tráng Lao Khô tích cực vận động bà con trong bản Phiêng Sa tạo điều 
kiện cho đồng chí Kaysone và Ban xung phong Lào - Bắc hoạt động. 

* Phó Trưởng phòng Bảo quản, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng đồng bào bản Phiêng Sa đã hết lòng 
giúp đỡ, cung cấp lương thực, thực phẩm, tiền bạc giúp Ban xung phong Lào - Bắc mua sắm 
vũ khí phục vụ chiến đấu. Đặc biệt ông Tráng Lao Khô đã trực tiếp dẫn đường đưa Ban xung 
phong Lào - Bắc vào rừng hoạt động. Hàng ngày ông Tráng Lao Khô mang lương thực, 
thực phẩm vào hang Thẩm Mế nuôi cán bộ Việt Minh và các đồng chí cán bộ nước bạn Lào.

Từ căn cứ địa ở Phiêng Sa, Ban xung phong Lào - Bắc đã tiến sang đất Lào, xây 
dựng căn cứ cách mạng tại 4 tỉnh phía Bắc Lào là Huaphanh, Xiengkhuang, Phongsaly và 
Luangprabang, góp phần xây dựng lực lượng cách mạng Lào phát triển mạnh mẽ, hình thành 
lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân Lào anh em do đồng chí Kaysone Phomvihane 
làm tổng chỉ huy. 

Sau khi thành lập, lực lượng vũ trang của nhân dân Lào đã hợp tác chặt chẽ với lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, cùng giúp đỡ nhau phát triển và đánh đuổi kẻ thù chung 
là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, thống nhất cho mỗi nước.

Khu căn cứ Cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện 
Yên Châu, tỉnh Sơn La chứa đựng những giá trị to lớn về lịch sử; truyền thống đoàn kết, 
hữu nghị, thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; là niềm cổ vũ, động viên 
quan trọng đối với nhân dân hai nước trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày 
nay. Khu căn cứ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia theo 
Quyết định số 1240/QĐ-BVHTTDL ngày 03/4/2012.

Toàn cảnh khu căn cứ Cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô I (Yên Châu, Sơn La)
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Khu di tích được chia thành 3 khu vực chính: 
- Khu vực 1 là khu di tích gốc, gồm toàn bộ nền nhà của ông Tráng Lao Khô đã sinh 

sống từ những năm 1930.
- Khu vực 2 được xây dựng trên diện tích 3.500m2, gồm các hạng mục chính là: Nhà 

tưởng niệm; bia dẫn tích, nhà trưng bày. Trong đó tiêu biểu là Đài biểu tượng hữu nghị Việt 
Nam - Lào được xây dựng với ý tưởng đài hoa rực rỡ trên núi rừng Tây Bắc. Đài biểu tượng 
được xây dựng trên đỉnh đồi, cao 18m, phần đế tạo hình sóng nước với các cánh hoa sen, 
hoa cham pa cách điệu, thể hiện nét văn hóa đặc trưng hai nước Việt Nam - Lào. 

- Khu vực 3 bao gồm toàn bộ bản Lao Khô hiện nay với gần 100 hộ gia đình dân tộc 
Mông đang sinh sống.

Để phát huy giá trị 
của Di tích lịch sử cách 
mạng Việt Nam - Lào 
nhằm tri ân các thế hệ tiền 
bối đã có những đóng góp 
to lớn cho sự nghiêp cách 
mạng, qua đó góp phần 
giáo dục truyền thống lịch 
sử cách mạng cho nhân 
dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, 
việc xây dựng nhà trưng 
bày - một công trình văn 
hóa gắn liền với di tích đã 
được xếp hạng cấp Quốc 
gia là một việc làm cần thiết. Những tư liệu, hiện vật, hình ảnh được trưng bày trong nhà 
truyền thống giúp các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu một cách toàn diện hơn về giá trị của 
di tích, sự đóng góp to lớn của nhân dân bản Phiêng Sa nói chung và ông Tráng Lao Khô nói 
riêng với cách mạng Lào và đồng chí Kaysone Phomvihane trong quá trình hoạt động cách 
mạng tại Việt Nam, tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào 
trong chiến tranh cũng như trong công cuộc đổi mới. 

Nội dung trưng bày gồm: 
- Không gian khánh tiết:
Nhóm tượng thể hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane 

bắt tay đoàn kết trên nền hình ảnh quốc kỳ hai nước Việt Nam - Lào. 
- Phần thứ nhất: quá trình hình thành hoạt động của Ban xung phong Lào - Bắc: những 

đóng góp quan trọng của nhân dân bản Phiềng Sa và ông Tráng Lao Khô. Tình hình cách 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 
cắt băng khánh thành Khu Di tích
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mạng nước ta trong giai đoạn lịch sử 1945- 1950 dẫn đến việc Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh quyết định liên minh với lực lượng yêu nước Lào, thành lập lực lượng vũ trang đầu 
tiên của cách mạng Lào.

Những đóng góp quan trọng của nhân dân bản Phiêng Sa, và ông Tráng Lao Khô đối 
với Ban xung phong Lào - Bắc và đồng chí Kaysone Phomvihane.

- Phần thứ hai: tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
Phần đầu trưng bày bức ảnh Chủ tịch Hồ chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane; 

Bên dưới trích hai câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone 
Phomvihane về tình đoàn kết hữu nghị của 2 nước Việt Nam - Lào:

“Việt - Lào hai nước chúng ta, 
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”

                                    Chủ tịch Hồ Chí Minh
“Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt

sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”
                                                 Chủ tịch Kaysone Phomvihane 
Về tình cảm của nhân dân các bộ tộc Lào đối với các chiến sỹ quân tình nguyện 

Việt Nam.
 Không gian trưng bày giới thiệu các chuyến thăm, làm việc của các đồng chí lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước ta tại nước CHDCND Lào và của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
CHDCND Lào tại Việt Nam.

Sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Việt Nam đối với nước bạn Lào (về kinh tế, văn hóa - 
xã hội, an ninh - quốc phòng). Sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đối 
với các chiến sỹ quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam. Thông qua các tư liệu hiện vật và 
hình ảnh nêu bật tình hữu nghị đoàn kết của tỉnh Sơn La với 8 tỉnh phía bắc nước Lào trong 
chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

Giới thiệu tới khách tham quan các chuyến thăm, làm việc của các đồng chí lãnh đạo 
tỉnh Sơn La, các ban ngành, đoàn thể tại các tỉnh phía bắc nước Lào và ngược lại, sự giúp 
đỡ của chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đối với nhân dân các tỉnh phía bắc 
nước Lào (về kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng).

Hình ảnh về việc xây dựng đường biên giới hữu nghị giữa Sơn La với CHDCND Lào.
- Phần thứ ba: bản Lao Khô ngày nay.
 Giới thiệu về những đổi thay của bản Lao Khô về các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, 

y tế... Hình ảnh về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước của hai nước Việt Nam 
- Lào trong Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam - Lào và trong 
quá trình xây dựng, tôn tạo khu di tích.
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Năm 2017, hai nước Việt Nam - Lào kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 
Trong quá trình sưu tầm tài liệu hiện vật, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã giúp Bảo tàng Sơn 
La sưu tầm và phục chế các hiện vật tài liệu hình ảnh phục vụ kịp thời cho sự kiện lịch sử 
đặc biệt này (6/7/2017).

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, tỉnh Sơn La đã chuẩn bị việc trùng tu, tôn tạo di tích, nhà 
trưng bày, cơ sở vật chất… và hoàn thành Khu di tích đúng vào dịp kỷ niệm. Đảng bộ và 
Nhân dân tỉnh Sơn La vinh dự đón tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Pany Yathotu, 
đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Lào, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, 
Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, đại diện 16 tỉnh, thành phố của Lào và 16 tỉnh thành phố của 
Việt Nam, cùng đông đảo bà con các dân tộc trong khu vực biên giới Việt Nam - Lào đã 
tham dự buổi lễ.

Một số hiện vật trưng bày tại di tích
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Khu Di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam - Lào là niềm tự hào của nhân dân các dân 
tộc trong xã Phiêng Khoài nói riêng, của tỉnh Sơn La nói chung. Đây cũng là minh chứng 
lịch sử cho sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân dân hai dân tộc, luôn đồng lòng dù trong 
chiến tranh hay hòa bình.

THE VIETNAM - LAOS REVOLUTIONARY BASE
LAO KHÔ I VILLAGE, PHIÊNG KHOÀI COMMUNE, YÊN CHÂU DISTRICT, 

SƠN LA PROVINCE
Nguyễn Sỹ Nam

The Vietnam - Laos Revolutionary Base which located in Lao Khô I, Phiêng Khoài commune, 
Yên Châu district, Sơn La province is the base of the Lao - North Volunteer Committee that led 
by Comrade Kaysone Phomvihane (former President of the Lao People ‘s Democratic Republic) 
operating from 1948 to 1951.

The Revolutionary Base contains great historical values, the tradition of solidarity, friendship 
and harmony between the people of Vietnam and Laos. It is an important encouragement for the 
people of the two countries to protect and build their country. The Ministry of Culture, Sports and 
Tourism of Vietnam has classified the Base as National Monument according to Decision No. 1240/
QD-BVHTTDL dated 03/4/2012. In addition, a cultural monument associated with the Revolutionary 
Base was built with the aim to display revolutionary artifacts. The contents of the exhibition are 
concentrated on the process of formation of the Lao - North Volunteer Committee and the solidarity 
and friendship of the two countries.


