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KỶ VẬT SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN 

 

Lê Thị Tuấn 

 

Đó là Bản mật danh, mật mã của 
đơn vị Q 80. Nội dung bản mật danh, 
mật mã quy định tên gọi các địa 
phương là những chữ số: Cẩm Hà là 
102, Cẩm An là 103… hoặc những tên 
gọi mang ý nghĩa khát khao, quyết tâm 
đạt mục tiêu của cách mạng như Xuyên 
Long là Kiên cường, Bình Dương là 
Dũng cảm, Bình Đào là Tiến lên. Bản 
mật danh, mật mã này nhằm đảm bảo bí 
mật về nội dung công văn, báo cáo,… 
trong quá trình chỉ đạo, nắm bắt tình 
hình để lên phương án mở chiến dịch 
năm 1968. 

Hiện vật khác cũng được nhiều du 
khách quan tâm đó là Truyền đơn của 
Mặt trận Dân tộc Giải phóng Quảng 
Nam - Đà Nẵng kêu gọi công chức, 
cảnh sát, hội tề trong chính quyền Sài 
Gòn hãy thức tỉnh trước thời cuộc quay 
về với chính quyền cách mạng. Truyền 
đơn có đoạn viết: 

“…Giờ thắng lợi đã điểm, ngày 
toàn thắng đã đến tận nơi rồi! 

Mỹ suy, ngụy rã, phần tất thắng sẽ 
thuộc về nhân dân và quân đội giải 
phóng.  

Các bạn hãy dũng cảm hành động 
ngay! Sống hay chết tùy các bạn xử trí. 

Sứ mạng của Tổ Quốc đang hứa 
hẹn nhiều ở các bạn!”. 

Từ những lá truyền đơn này cùng 
với những mưu lược công kích, khởi 
nghĩa giành thắng lợi đã gây nên một 
chuyển biến tư tưởng mạnh mẽ trong 
hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền. 
Nhiều người đã quay trở về với cách 
mạng, với nhân dân. Truyền đơn được 
đồng chí Nguyễn An - Phó Ban an ninh 
năm 1968 cất giữ và tặng cho Bảo tàng 
Hội An. 

Một hiện vật không kém phần 
phần quan trọng trong số những hiện 
vật được trưng bày tại Bảo tàng Hội An 
đó là Sơ đồ Lao xá Hội An do cơ sở vẽ 
và bàn giao cho Ban An ninh Hội An 
năm 1967 để chuẩn bị cho chiến dịch 

      ChiÕn dÞch Tæng tiÕn c«ng vµ næi 
dËy TÕt MËu Th©n 1968 ®· ghi vµo lÞch 
sö d©n téc nh÷ng trang sö ®Çy oai 
hïng. 50 n¨m qua, ®Êt níc cã biÕt 
bao ®æi thay, ph¸t triÓn, song nh÷ng 
c©u chuyÖn, h×nh ¶nh, hiÖn vËt liªn 
quan ®Õn chiÕn dÞch nµy vÉn sèng m·i 
víi thêi gian. HiÖn nay, t¹i B¶o tµng Héi 
An lu gi÷ vµ trng bµy trang träng 
kh«ng Ýt hiÖn vËt liªn quan ®Õn chiÕn 
dÞch nãi trªn. §ã lµ nh÷ng b»ng chøng 
sèng ®éng thÓ hiÖn tinh thÇn chiÕn ®Êu 
anh dòng, mu trÝ, s¸ng t¹o cña qu©n - 
d©n Héi An trong cuéc Tæng tiÕn c«ng 
vµ næi dËy vµo TÕt MËu Th©n 1968 nãi 
riªng, trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng, ®Êu 
tranh gi¶i phãng d©n téc, thèng nhÊt 
níc nhµ nãi chung. 

 

Lê Thị Tuấn                                                                                  Kỷ vật sống mãi với thời gian                           
 



Th«ng tin nghiªn cøu B¶o tån Di s¶n      Sè 01(41)–2018 

 
Mậu Thân năm 1968. Bản sơ đồ vẽ tay 
bằng mực xanh trên giấy Pơ luya mỏng, 
sơ đồ vẽ vị trí Lao xá Hội An và những 
vị trí trọng yếu xung quanh. 

Một trong số những hiện vật được 
đông đảo du khách quan tâm đó là 
chiếc ghe của Anh hùng Lê Văn Đức, 
quê xã Cẩm Thanh. Dưới vỏ bọc phụ 
giúp gia đình đánh cá, đồng chí Đức đã 
cùng gia đình sử dụng chiếc ghe này để 
vận chuyển cán bộ, tài liệu, vũ khí cho 
cách mạng. Trong chiến dịch Mậu 
Thân, vào tháng 5 năm 1968, đồng chí 
Đức nhận nhiệm vụ chuyển tài liệu, vũ 
khí và xây dựng đường dây giao liên từ 
vùng địch ra vùng giải phóng (bấy giờ 
là Cẩm Thanh). Vào một đêm tối trời, 
đồng chí Đức cùng con trai Lê Văn 
Nhựt đem tài liệu là những sơ đồ, đồn 
bốt và 20 quả lựu đạn do cơ sở nội 
tuyến của đồng chí Đức cung cấp để 
chuyển cho cơ sở của ta nghiên cứu tấn 
công địch. Khi đồng chí Đức vừa bước 
xuống ghe thì bị một tiểu đội của Trung 
Đoàn 51 vây bắt. Biết mình lọt vào ổ 
phục kích của địch, đồng chí Đức vẫn 
bình tĩnh tiếp tục cùng con đẩy ghe ra 
bến giả vờ đi đánh cá. Thế là súng nổ, 
bọn địch bắn xối xả xuống ghe, đồng 
chí Đức bị thương ở tay và bụng, máu 
ra lai láng nhưng vẫn tỉnh táo rút hết tài 
liệu đang giấu trong người rồi cột vào 
20 quả lựu đạn dìm xuống lòng sông và 
nói “Con cứ chèo vào bờ, đừng sợ!”. 
Bọn địch ào xuống lục soát nhưng 
không có gì cả. Đồng chí Đức và con 
trai phản đối chúng bắn phá dân lành đi 
đánh cá, đấu tranh buộc chúng phải đưa 
đồng chí vào bệnh viện băng bó, cứu 
chữa và bồi thường. Trên đường đến 
bệnh viện, dù bị thương nặng, nhưng 
đồng chí Đức vẫn miên man suy nghĩ vị 

trí để phục kích địch, đó là bờ tre quanh 
bến cá. Đêm đó nằm tại bệnh viện, suy 
nghĩ duy nhất của đồng chí Đức vẫn là 
tìm cách diệt địch tại bờ tre này, nên 
sáng hôm sau, vợ con vào thăm, đồng 
chí đã căn dặn vợ con về gài 2 quả mìn 
tại bờ tre, bảo anh em du kích khi phát 
hiện địch thì bắn một loạt, thế nào 
chúng cũng nhảy vào bụi tre để tránh, 
cứ thế mà bấm mìn. Kế hoạch của đồng 
chí Đức đã được thực hiện. Hai hôm 
sau địch tiếp tục phục kích tại vị trí cũ 
và đã bị con của đồng chí Đức gài mìn 
diệt 12 tên. 

Trong chiến tranh ác liệt của 
những năm 1968 và 1969, đồng chí 
Đức vẫn thường căn dặn vợ con “Nếu 
tôi hy sinh thì gia đình đừng buồn cứ 
tiếp tục hoạt động vì cách mạng sẽ 
chiến thắng, nếu cần hy sinh cả gia 
đình cũng là niềm vinh dự cho con cháu 
sau này”. Một ngày không may cũng 

Bản mật danh, trưng bày tại Bảo tàng Hội An 

Lê Thị Tuấn                                                                                  Kỷ vật sống mãi với thời gian                           
 



Th«ng tin nghiªn cøu B¶o tån Di s¶n      Sè 01(41)–2018 

 
đến với đồng chí, đó là ngày 
22/12/1973, trên đường ra vùng Giải 
phóng nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn 
Đức bị địch phục kích tại điểm Cồn 
Chài và đồng chí đã anh dũng hy sinh 
trên chính chiếc ghe mà mình đã gắn 
bó. 

Qua một số tài liệu, hiện vật được 
trưng bày tại Bảo tàng Hội An đã nói 
lên tinh thần quyết chiến, quyết thắng 
của quân – dân Hội An trong chiến dịch 
Mậu Thân 1968 góp phần đánh bại 
chiến lược “chiến tranh cục bộ” của 
Mỹ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 
Đảng bộ Thị xã, quân và dân Hội An đã 
nỗ lực phi thường, đem hết tinh thần, 
lực lượng để thực hiện quyết tâm chiến 
lược của Đảng với tinh thần “Quyết tử 
cho Tổ Quốc quyết sinh”, “Tất cả để 
chiến thắng giặc Mỹ xâm lược”. Qua 
đợt tấn công và nổi dậy này, quân - dân 
Hội An đã lập nên nhiều thành tích xuất 
sắc, chiếm giữ một số vị trí quân sự 
quan trọng của địch ở nội ô suốt hơn 
một ngày. Với những thành tích đạt 
được, quân và dân Hội An được Ủy ban 
Mặt trận dân tộc giải phóng Trung 
Trung bộ tặng Huân chương Quân công 
hạng Nhì. Các xã Cẩm Hà, Cẩm An 
được tặng Huân chương giải phóng 
hạng nhì và nhiều đơn vị địa phương, 
cá nhân được tặng thưởng những danh 
hiệu cao quý khác. Ngoài ra, thị xã 
Thanh Hóa kết nghĩa cũng tặng cho 
nhân dân Hội An lá cờ đỏ với sáu chữ 
vàng “HỘI AN ANH DŨNG HIÊN 
NGANG”. Lá cờ này hiện nay được 
trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Hội 
An. 

Thời gian dần trôi qua, ký ức 
chiến tranh dần lùi vào quá khứ, mở ra 
một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ 

với cuộc sống hội nhập quốc tế, thêm 
bạn bớt thù để cùng nhau xây một Việt 
Nam hòa bình, thân thiện, phát triển về 
kinh tế, phong phú về đời sống văn hóa. 
Tuy nhiên, chúng ta có được ngày hôm 
nay chúng ta phải luôn ghi ơn những 
anh hùng, liệt sỹ đã xả thân vì Tổ quốc. 
Thể hiện lòng tri ân đó, Bảo tàng Hội 
An trang trọng lưu giữ những kỷ vật 
liên quan, gắn bó đến cuộc đời hoạt 
động cách mạng của đồng bào, chiến sĩ 
trong mặt trận năm xưa. Bảo tàng luôn 
mở cửa để được đón tiếp du khách, 
cộng đồng địa phương đến tìm hiểu về 
một thời oanh liệt của quân và dân Hội 
An 
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