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NHÌN LAÏI PHONG TRAØO XOÂ VIEÁT NGHEÄ TÓNH 
QUA HEÄ THOÁNG DI TÍCH LÒCH SÖÛ CAÙCH MAÏNG ÔÛ NGHEÄ AN

Nguyễn Sỹ Nam*

Xô Viết Nghệ Tĩnh được đánh giá 
là đỉnh cao nhất của phong trào cách 
mạng Việt Nam những năm 1930-1931 
và có ý nghĩa to lớn trong tiến trình lịch 
sử dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm 
ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 
12/9/2015), thông qua việc giới thiệu và 
phân tích hệ thống di tích lịch sử cách 
mạng ở Nghệ An, tác giả mong muốn 
đóng góp một phần nhỏ vào việc khẳng 
định ý nghĩa, phát huy giá trị lịch sử, 
tinh thần yêu nước của phong trào Xô 
Viết Nghệ Tĩnh trong thời đại ngày nay.

Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt 
Nam ra đời đã trở thành động lực, kim 
chỉ nam cho các cuộc cách mạng trong toàn quốc. Nhân dân khắp các tỉnh đã nổi dậy 
đấu tranh với ý thức tự giác và trình độ tổ chức cao. Trong đó, cuộc đấu tranh của công 
nhân và nông dân 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nổi lên như một mũi nhọn tấn công vào bộ 
máy thống trị của đế quốc và phong kiến ở nông thôn Nghệ - Tĩnh. “Lần đầu tiên trong 
lịch sử nước nhà, nhân dân bị áp bức đã giành được chính quyền ở nông thôn 2 tỉnh, 
thực hành chuyên chính dân chủ nhân dân theo kiểu Xô Viết” (Ban nghiên cứu Lịch sử 
Đảng 1962: 3). 

 

* Phó Trưởng phòng Bảo quản, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Trống Xô Viết - biểu tượng của cao trào 
cách mạng thời kỳ 1930-1931
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Cũng như các phong trào cách mạng khác, gắn liền với Xô Viết Nghệ Tĩnh là một 
hệ thống di tích - nơi ghi nhận, chứng kiến những sự kiện lịch sử đã xảy ra. Việc phát 
huy giá trị của các di tích lịch sử cách mạng gắn với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 
ở Nghệ An có vai trò quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “uống 
nước nhớ nguồn”, truyền thống đấu tranh cách mạng và những giá trị nhân văn sâu sắc. 

1. Đặc điểm, phân loại các di tích cách mạng tại Nghệ An
Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Nghệ An diễn ra trong các thời điểm, hoàn cảnh 

khác nhau nên di tích cũng biến thiên theo quá trình phát triển của các phong trào đấu 
tranh.

Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động trên lĩnh vực bảo tồn các di tích vật thể, có thể rút 
ra đặc điểm của di tích lịch sử cách mạng thời kỳ 1930-1931 ở Nghệ An như sau: Các 
di tích đều có nội dung phản ánh, liên quan đến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tại một 
không gian mở, nơi tập trung được những điều kiện thuận lợi để tiến hành cách mạng 
trên diện rộng, hoặc những địa điểm đáp ứng được các nhu cầu bí mật, an toàn làm căn 
cứ liên lạc và họp bàn của các cán bộ lãnh đạo phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm xưa. 
Những địa điểm di tích này chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần tạo 
nên phong trào.

Dựa trên những đặc điểm chung nhất trên đây, các di tích lịch sử cách mạng của 
phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Nghệ An có thể được chia thành các loại hình như sau:

Loại di tích ngoài trời, mang nội dung phản ánh một vài sự kiện tiêu biểu và điển 
hình: Di tích Thái Lão (Hưng Nguyên) gắn liền với cuộc biểu tình ngày 12/9/1930, 
của huyện Hưng Nguyên. Di tích ngã ba Bến Thủy gắn liền với cuộc biểu tình kỷ niệm 
ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930 của công nông Vinh - Bến Thủy và nông dân các vùng 
phụ cận. Di tích nơi ghi dấu tội ác của thực dân Pháp xử bắn 72 chiến sỹ Xô Viết ở Mỹ 
Thành (Yên Thành).

Loại hình di tích nhà thờ của các dòng họ, đình thờ của các làng dùng làm cơ sở 
hoạt động của các cấp bộ Đảng thời kỳ 1930-1931, tiêu biểu như: Nhà thờ họ Nguyễn 
Duy, Thanh Phong (Thanh Chương); Nhà thờ họ Hoàng Trần, (Đặng Sơn, Đô Lương); 
Nhà thờ họ Nguyễn Sỹ (Thanh Lương, Thanh Chương); Đền Thượng (Quỳnh Nghĩa, 
Quỳnh Lưu)… hay một số đình làng vừa là cơ sở hoạt động của Đảng vừa là trụ sở 
hoạt động của chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh như: Đình Võ Liệt (xã Võ Liệt, Thanh 
Chương); Đình Trung (làng Đỏ, Hưng Dũng, Tp. Vinh); Đình Phú Nhuận (Đặng Sơn, 
Đô Lương).

Ngoài ra, còn có loại hình di tích cách mạng bao hàm thêm một số giá trị văn hóa 
- lịch sử khác như:
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Những di tích vừa là địa điểm hoạt động của Đảng vừa gắn liền với một số danh 
nhân lịch sử cách mạng ở những cấp độ khác nhau: Nhà thờ họ Phạm gắn liền với liệt 
sỹ Phạm Hồng Thái (Hưng Nhân, Hưng Nguyên); Nhà thờ họ Hoàng Văn gắn liền với 
liệt sỹ Hoàng Văn Tâm (phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò).

Một số di tích ngoài nội dung phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng thời kỳ 1930-
1931, còn có nội dung lịch sử quê hương đất nước mà ở đó, nhân dân ta tôn thờ những 
vị nhân thần có công khai cơ lập ấp, được các triều đại phong kiến sắc phong làm bản 
cảnh Thành Hoàng như: Nhà thờ Thái Đắc (Bài Sơn, Đô Lương); Đền Pháp Độ (Diễn 
Thắng, Diễn Châu).

Có di tích ngoài giá trị lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng, còn có giá trị về mặt kiến 
trúc, văn hóa mà tiêu biểu là Đình Võ Liệt với 6 tấm bia ký ghi danh sách 445 người đỗ 
đạt khoa bảng của Tổng Võ Liệt.

Một số di tích tiêu biểu của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Nghệ An
“Theo bảng thống kê hệ thống di tích lịch sử cách mạng thời kỳ 1930-1931 ở tỉnh 

Nghệ An theo loại hình kiến trúc của Ban Quản lý Di tích Danh thắng tỉnh Nghệ An, có 
56 di tích liên quan đến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh” (Nguyễn Văn Bích 2013: 45). 
Tuy nhiên, còn một số di tích tiêu biểu ở Nghệ An như:

Ngã ba Bến Thủy: thuộc phường Trung Đô, Tp. Vinh, địa điểm diễn ra cuộc đấu 
tranh của công nhân và nông dân Vinh - Bến Thủy, cùng các huyện lân cận như: Nghi 
Lộc, Hưng Nguyên trong ngày kỷ niệm Quốc tế lao động 1/5/1930. Tại đây, khi địch 
đàn áp khủng bố bắn vào đoàn biểu tình đã xuất hiện những gương hy sinh dũng cảm: 
đồng chí Nguyễn Đôn Nhoãn cướp súng của tên giám binh đập vào tường không cho 
bắn vào đoàn biểu tình. Trong khi cuộc đấu tranh diễn ra ác liệt, để giữ vững tinh thần 
của quần chúng, đồng chí Trần Cảnh Bình quê ở Đức Thịnh, Hưng Lộc đã trèo lên cột 
đốn tại ngã ba Bến Thủy vẫy cờ và hô vang khẩu hiệu, kêu gọi quần chúng tiếp tục tiến 
lên…

Nghĩa trang liệt sỹ 12/9/1930 ở xã Hưng Thái, huyện Hưng Nguyên, nơi diễn ra 
cuộc đấu tranh của hàng vạn nông dân hai huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn với sự hợp 
lực của 300 công nhân Vinh - Bến Thủy tham gia vào cuộc biểu tình. Đây là địa điểm  
ghi lại tội ác thực dân Pháp đàn áp khủng bố trắng, cho máy bay 2 lần ném bom vào 
đoàn biểu tình làm 217 người chết, 125 người bị thương nặng, đồng thời là mồ chôn 
chung các chiến sỹ trong cuộc đấu tranh. Chưa hết, ngày 9/12/1961, trong chuyến về 
thăm quê lần thứ hai, Bác đã đến nghĩa trang Liệt sỹ Thái Lão dâng hương, hoa, đồng 
thời kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng 
dân tộc. 

Đình làng Quỳnh Đôi: thuộc xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, nơi tập trung quần 
chúng hội họp, mít tinh treo cờ Đảng và là địa điểm làm việc của chính quyền Xô Viết; 
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sân khấu biểu diễn văn nghệ, lớp học chữ Quốc ngữ. Khi phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 
bị đàn áp, thực dân Pháp đã biến đình làng thành nơi tra tấn các chiến sỹ cách mạng, xử 
bắn 9 chiến sỹ tham gia phong trào đấu tranh ở phía trước, bên trái đình làng. 

Điểm di tích lịch sử đấu tranh kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga 7/11/1930, 
thuộc xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Nhân dịp kỷ niệm 13 năm Cách mạng tháng 
Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hàng ngàn nhân dân các tổng thuộc 
phủ Diễn Châu đã xuống đường đấu tranh với các khẩu hiệu “Ủng hộ Cách mạng tháng 
Mười Nga”, “Việt Nam hoàn toàn độc lập”… Đoàn biểu tình kéo đến Cầu Bùng định 
tiến về bao vây phủ Diễn Châu thì bị thực dân Pháp cho lính đến đàn áp, bắn xả vào 
đoàn biểu tình, máu đỏ nhuộm thắm cả khúc sông Bùng. Trên 40 người đã hy sinh trong 
cuộc đấu tranh. 

Đình Võ Liệt thuộc 
xã Võ Liệt, huyện Thanh 
Chương: đây là xã có 
truyền thống yêu nước và 
hiếu học. Đình là nơi hội 
tụ văn hóa làng xã từ bao 
đời nay, các bia đá khắc 
tên những người đỗ đạt 
để làm gương cho hậu thế 
noi theo. Năm 1930-1931, 
đình là nơi tập trung nhân 
dân trong vùng kéo về bao 
vây, đập phá huyện đường, 
điển hình là cuộc đấu tranh ngày 1/9/1930 với 20.000 người tham gia. Chính quyền Xô 
Viết Nghệ Tĩnh ra đời, đình là nơi làm việc, hội họp, chia thóc cho dân nghèo của Xã 
Bộ Nông. Đình Võ Liệt là di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Nó vừa độc đáo về kiến 
trúc nghệ thuật, vừa ghi dấu hoạt động phong phú của Đảng ta trong phong trào Xô Viết 
Nghệ Tĩnh 1930-1931.

Nhà cụ Vi Văn Khang thuộc xã Môn Sơn, huyện Con Cuông: vào cuối năm 1930 
đầu năm 1931, nhiều cơ sở Đảng ở thành phố và miền xuôi bị địch khủng bố. Thực hiện 
chủ trương rút lui của Trung ương và Xứ ủy Trung Kỳ, Tỉnh ủy Nghệ An đã về Môn 
Sơn vận động quần chúng, xây dựng cơ sở giác ngộ cách mạng cho quần chúng ở các 
bản làng. Đồng chí Vi Văn Khang đã lấy nhà mình làm nơi hội họp, ăn nghỉ cho cán bộ 
thượng cấp đi về. Tháng 4/1931, tại nhà đồng chí Vi Văn Khang, Tỉnh ủy tổ chức cuộc 
họp thành lập chi bộ miền núi đầu tiên ở Nghệ Tĩnh.

Địa điểm di tích lịch sử Tràng Kè thuộc xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành - địa 
phương nằm trên quốc lộ số 7 sang Lào, có phong trào đấu tranh mạnh. Địch đã tập 

Đình Võ Liệt (Thanh Chương, Nghệ An)
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trung đàn áp, xử bắn các chiến sỹ Cộng sản, tổ chức rước cờ vàng và phát thẻ quy thuận. 
Tại đây, chúng đã xử bắn 72 chiến sỹ tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Quần thể di tích lịch sử tại làng Đỏ thuộc Yên Dũng Thượng (nay là phường Hưng 
Dũng, Tp. Vinh) gồm 6 di tích. Thứ nhất là Đình Trung: nơi hội tụ văn hóa qua nhiều 
thời kỳ. Năm 1930-1931, Đảng đã lấy Đình Trung làm địa điểm mít tinh, diễn thuyết 
và hội họp, tiêu biểu là cuộc tập trung lực lượng công nhân, nông dân ở Vinh và các 
làng lân cận Nghi Lộc, Hưng Nguyên, biểu tình ngày 1/5/1930. Đình cũng là trụ sở làm 
việc của chính quyền Xô Viết 1930-1931. Thứ hai là Dăm Mụ Nuôi: nơi đây, các đồng 
chí Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Đức Cảnh cùng các đồng chí trong Xử ủy Trung Kỳ 
thường họp kín bàn việc đấu tranh cho ngày 01/05/1930 lịch sử. Dăm Mụ Nuôi cũng 
là nơi có nhiều hoạt động văn hóa mừng chính quyền Xô Viết ra đời như Tết Cộng sản 
1930-1931. Thứ ba là Cây Sanh Chùa Nia: địa điểm treo cờ Đảng, nơi tập trung tự vệ 
để tập luyện phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cũng là địa điểm họp bí mật của Đảng. 
Hiện nay, trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nghệ An đã cho xây dựng xung quanh 
gốc cây và làm bia dẫn tích. Thứ tư là Nhà ông Nguyễn Hữu Diên: Cơ quan ấn loát của 
Xứ ủy Trung Kỳ. Thứ năm là Nhà ông Nguyễn Sỹ Huyến: Cơ sở làm việc của đồng chí 
Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Đức Cảnh, Xứ ủy Trung Kỳ và Tỉnh Đảng bộ Vinh - Bến 
Thủy. Thứ sáu là Nhà ông Lê Mai: Cơ sở hoạt động của Xứ ủy Trung Kỳ và tỉnh Đảng 
bộ Vinh - Bến Thủy từ năm 1929-1931. 

Nhà thờ họ Hồ Cu Án thuộc xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, đây là nhà thờ của 
một dòng họ có truyền thống yêu nước và khoa bảng (có 5 danh nhân cách mạng, 4 đời 
nối tiếp cửa trưởng là liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng - bà Nguyễn Thị Thảo, vợ liệt sỹ 
Hồ Tùng Mậu, mẹ liệt sỹ Hồ Mỹ Xuyên), là cơ sở làm việc, treo cờ Đảng, in truyền đơn, 
tài liệu cơ sở làm việc của Đảng trong các thời kỳ: 1925, 1930-1931, 1936-1939, 1945 
và cả trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

2. Thực trạng các di tích và công tác bảo tồn, phát huy các giá trị của các di 
tích cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Nghệ An.

Từ thống kê nêu trên có thể thấy ở Nghệ An, hệ thống di tích lịch sử cách mạng 
gắn liền với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh rất phong phú, chứa đựng nhiều giá trị lịch 
sử, văn hóa - nhân văn. Do vậy việc bảo tồn và phát huy những di tích đó rất quan trọng 
và cấp thiết. 

Vấn đề bảo vệ di tích được Đảng và Chính phủ rất quan tâm. Ngày 23/11/1945 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 65 về việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Vào 
năm 1984, Nhà nước đã ban hành pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và 
danh lam thắng cảnh. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng đã định 
hướng cho việc bảo tồn và phát huy tác dụng các di tích lịch sử văn hóa để phục vụ đắc 
lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
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Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tiến hành công nhận và xếp hạng di tích Xô 
Viết Nghệ Tĩnh tại Nghệ An. Dưới đây là một số những di tích nổi bật đã được xếp hạng: 
Tại di tích Ngã ba Bến Thủy, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã xây dựng tượng đài Công 
Nông Liên Minh để tưởng nhớ ngày đấu tranh 1/5/1930 - lần đầu tiên công nông bắt tay 
nhau giữa trận tiền tranh đấu. Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng, 
quyết định số: 1288/QĐ-VH ngày 16/11/1988. Nghĩa trang liệt sỹ 12/9/1930 được Bộ 
Văn hóa cấp bằng xếp hạng di tích quốc gia số: 1288/QĐ-VH, ngày 16/11/1998. Đình 
làng Quỳnh Đôi đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng, Quyết định số: 
1348/QĐ-VH ngày 30/8/1991. Điểm di tích lịch sử đấu tranh kỷ niệm Cách mạng tháng 
Mười Nga 7/1/1930 - nơi diễn ra cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân huyện Diễn 
Châu đã được Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh cùng với UBND huyện xây dựng Đài tưởng 
niệm liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phía đông đường Quốc Lộ số 1. Đình Võ Liệt được 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng xếp hạng Quyết định số 1288/QĐ-VH ngày 
16/11/1988. Nhà cụ Vi Văn Khang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng, 
quyết định số: 15/QĐ-BT ngày 25/01/1994. Tại địa điểm di tích lịch sử Tràng Kè, Bảo 
tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh và chính quyền địa phương đã cho xây dựng Đài căm thù và 
bia dẫn tích. Địa điểm di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng, Quyết 
định số: 34/VH-QĐ ngày 9/1/1990. Quần thể di tích lịch sử tại làng Đỏ được Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng Quyết định số: 84/QĐ-VH ngày 27/4/1990. Nhà thờ 
họ Hồ Cu Án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng, Quyết định số: 03/2000/
QĐ-BVHTT ngày 01/02/2000.

Bên cạnh đó, công tác bảo quản, tôn tạo các di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh hiện rất 
được chú trọng, từng bước đưa các di tích vào đời sống, phục vụ sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Bằng những việc làm thiết thực, nhiều di tích đã thực sự trở thành 
trung tâm sinh hoạt văn hóa, tư tưởng, học tập truyền thống của địa phương. Các di tích 
được chọn làm nơi tổ chức lễ hội văn hóa truyền thống: đốt đuốc trong dịp Hội khỏe Phù 
Đổng, nơi kết nạp Đảng viên, Đoàn viên mới, nơi tổ chức lễ hội mừng Xuân, nơi tiễn 
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đưa các thế hệ con cháu lên đường bảo vệ Tổ quốc (di tích Thái Lão, đình Võ Liệt, đình 
làng Quỳnh Đôi, đình Phú Nhuận, đình Lương Sơn và nhiều nơi khác). Các lễ hội truyền 
thống thường dùng ngọn đuốc được thắp sáng từ các di tích như nhà: cụ Vi Văn Khang, 
đình Long Ân… Đó là những lễ hội mang đậm bản sắc Xứ Nghệ, khơi dậy trong lòng 
dân và thế hệ trẻ tình yêu quê hương đất nước, tạo niềm tin vào con đường mà Đảng và 
Bác Hồ đã chọn, góp phần nâng cao ý thức, niềm tự hào và trách nhiệm bảo vệ di tích 
của nhân dân.

Ngoài ra, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đi vào hoạt động năm 1963 cũng có một 
vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và tôn tạo các di tích. Bảo tàng Xô Viết Nghệ 
Tĩnh đã tổ chức xây dựng các phòng truyền thống bổ sung cho di tích như: “Nhà truyền 
thống tại di tích làng Đỏ - thành phố Vinh, nhà truyền thống tại di tích làng Quỳnh Đôi 
(Quỳnh Lưu), nhà truyền thống tại di tích Môn Sơn (Con Cuông), nhà truyền thống tại 
di tích nhà ông Hoàng Viện (di tích đình Phú Nhuận và nhà thờ họ Hoàng Trần), nhà 
truyền thống tại di tích Hiệu Yên Xuân (Lĩnh Sơn, Anh Sơn), di tích nhà họ Nguyễn 
Duy (Thanh Chương). Hàng năm Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đều có kế hoạch đưa các 
bộ trưng bày lưu động về phục vụ đông đảo quần chúng tại các di tích: đình Tám Mái, 
địa điểm di tích Tràng Kè (Yên Thành), đình Bắc Sơn (Đô Lương), đình Long Ân, đình 
Võ Liệt... Tại các điểm trưng bày lưu động ở các di tích đều có tổ chức các buổi giao lưu 
văn hóa với thanh niên, học sinh địa phương, với các câu hỏi tìm hiểu về lịch sử của di 
tích và các phong trào ở địa phương, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Mỗi đợt trưng bày, 
giao lưu đã phục vụ hàng ngàn quần chúng, nhất là học sinh ở các trường, đạt hiệu quả 
cao trong công tác giáo dục truyền thống” (Phạm Xanh 2000: 380, 381).

Những năm qua, rất nhiều hoạt động được tổ chức tại các di tích Xô Viết Nghệ 
Tĩnh và đã thu về những kết quả tốt. Ví dụ như mít tinh kỷ niệm tại di tích, dâng hương 
hoa, kể chuyện truyền thống, tổ chức các hoạt động văn thể, đốt đuốc, kết nạp Đảng, 
Đoàn, phát động các phong trào thi đua yêu nước, giao lưu văn hóa. Tổ chức các đoàn 
đến tham quan, học tập truyền thống. Đón nhận các danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 
trang, Mẹ Việt Nam anh hùng. Tổ chức quay phim tư liệu, làm tập ảnh gấp, viết báo, đài, 
tạp chí, tập san, sách… những hoạt động trên được nhân dân đồng tình và ủng hộ nên 
đã tạo ra một đội ngũ tuyên truyền, bảo vệ di tích ngày càng tốt hơn.

Để nâng cao trình độ nghiệp vụ bảo vệ di tích và giới thiệu lịch sử các di tích cho 
khách tham quan du lịch, Cục Di sản Văn hóa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ 
An đã mở các lớp tập huấn công tác bảo vệ di tích. 

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh dẫu đạt được nhiều 
thành tựu, thì vẫn gặp phải một số khó khăn như: việc tổ chức các lớp tập huấn về công 
tác bảo vệ di tích vẫn chưa được thường xuyên do hạn chế về nguồn ngân sách. Bên 
cạnh đó, do các di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh nằm trong điều kiện môi trường tương đối 
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khắc nghiệt và xây dựng đã quá lâu, kinh phí chống xuống cấp của ngành văn hóa lại hết 
sức hạn chế. Mặt khác, việc quy hoạch xây dựng nhà cửa, hệ thống đường giao thông 
phát triển ngày càng nhanh, nên nhiều di tích nằm trong khu vực xây dựng bị ảnh hưởng 
nhiều.

Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh có ý nghĩa lịch sử, văn hóa đặc biệt quan trọng, bởi vậy 
công tác nghiên cứu, trùng tu và phát huy tác dụng giáo dục truyền thống là rất cần thiết. 
Tại nơi đã hình thành hệ thống di tích, cần xây dựng một kịch bản lễ hội truyền thống 
hấp dẫn mang nhiều ý nghĩa giáo dục và giải trí tinh thần, tạo nên những tụ điểm văn 
hóa mang đậm bản sắc dân tộc để thu hút khách tham quan. Những nơi có điểm di tích 
quan trọng không có điều kiện đủ để lập hồ sơ di tích thì nên viết lại đầy đủ nội dung 
lịch sử và làm bia dẫn tích hoặc tượng đài kỷ niệm lịch sử văn hóa… Làm tốt công tác 
trùng tu, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Nghệ An sẽ 
giúp xây dựng, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cũng như yêu miền đất xứ Nghệ 
thân thương, để thế hệ sau có thể nhìn lại, trân trọng và phát huy những giá trị to lớn của 
phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh hào hùng trong lịch sử dân tộc nước nhà.
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LOOKING BACK ON THE SOVIETS NGHỆ - TĨNH MOVEMENT
THROUGH THE REVOLUTIONARY RELICS IN NGHỆ AN PROVINCE

Nguyễn Sỹ Nam

The Nghệ - Tĩnh Soviets has been considered as the most outstanding revolutionary 
movement in 1930-1931 in Vietnam. It influenced strongly and importantly the history 
process of the nation. On the occasion of 85th year of the Soviets Nghệ - Tĩnh movement, 
the author likes to affirm the historical values and patriotism of this movement through 
analyzing the system of revolutionary relics in Nghệ An province. Those values are still very 
important nowadays.


