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LÝ LỊCH DI TÍCH 

 
I/Tên gọi: Chiến Thắng Thôn Trà Quế 
 

II/Địa điểm phân bố di tích: 

 - Từ bến xe Hội An đi về phía Đông theo đường Hùng Vương khoảng 
400m, tiếp tục đi thẳng theo đường Trần Hưng Đạo đến ngã tư rẽ tay trái theo 
đường Hai Bà Trưng chừng 1km, qua cách đồng lúa Cẩm Châu, đến một cống 
bêtông lớn là đến địa phận Thôn Trà Quế xã Cẩm Hà thị xã Hội An. 

 - Có thể đến di tích bằng các loại phương tiện giao thông đường bộ. 

 

III/Sự kiện, nhân vật, lịch sử và thuộc tính của di tích: 

 Trà Quế là ốc đảo nhỏ nằm cách trung tâm thị xã Hội An về phía Đông 
Bắc khoảng 1,5km. Đây là một thôn của xã Cẩm Hà thị xã Hội An được bao bọc 
bởi con sông Cổ Cò và đầm Trà Quế. Thôn Trà Quế là vùng đất giàu truyền 
thồng văn hoá gắn liền với nghề trồng rau thơm nỗi tiếng trong và ngoài tỉnh 
Quảng Nam từ xưa đến nay.  

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Trà Quế là vùng căn cứ cách mạng 
quan trọng của quân và dân xã Cẩm Hà. 

 Sau khi cao trào “đồng khởi” ở Hội An thắng lợi, từ tháng 9 năm 1964 
đến giữa năm 1968, Thôn Trà Quế trở thành vùng giải phóng của ta. Thời điểm 
này, Nhân dân Trà Quế bám trụ, đánh giặc giữ làng và cũng đã lập được nhiều 
thành tích.  

Sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy của nhân dân ta vào Tết Mậu Thân 
năm 1968, Mỹ - ngụy và chư hầu đã liên tục tiến quân càn quét Thôn Trà Quế. 
Tại đây, địch đã tổ chức đốt nhà cửa, phá hoại ruộng vườn và hoa màu, bắn giết 
nhiều dân lành vô tội. Nhân dân Trà Quế đã bị địch bắt vào ở  trong khu dồn 
Cây Cau (khu vực chùa Cây Cau). Địch muốn cách ly nhân dân Trà Quế với 
Cách mạng. Từ đây, Trà Quế trở thành vùng “trắng dân”. Địch đã cày đi, xác lại 
làm cho Trà Quế trở thành một vùng đất xơ xác, điêu tàn.   

 



Đầu tháng 10.1968, Đại đội Nam Triều Tiên, thuộc lữ đoàn “Rồng Xanh” 
tiến vào thôn Trà Quế, xây dựng ở khu vực này một chốt điểm quân sự kiên cố 
nhằm khống chế, kiểm soát hành lan Đông Bắc của Thị xã Hội An. 

Chốt điểm quân sự này được xây dựng trên một nổng cát cao bao gồm 8 
lô cốt đựơc xây dựng kiên cố, trên mái áp sườn tôn cong để chống pháo kích, 
xung quanh là các ụ chiến đấu được xếp nhiều lớp bằng các bao cát theo hình 
bát quái. Lô cốt chỉ huy bố trí trung tâm chốt điểm được che chắn bởi 7 lo cốt 
chiến đấu xung quanh và nối nhau bằng hệ thống đường thông hào mạng nhện 
1x1mét. Khu vực xung quanh chốt điểm này, địch cài mìn vướng nổ, mìn bấm 
điện dày đặc. 

Tại đây địch bố trí thường xuyên 120 lính Nam Triều Tiên chốt giữ. 
Chúng được trang bị hỏa lực khá mạnh. Ban ngày, địch chia từng toán nhỏ nống 
ra lùng sục chung quanh, ban đêm rút về thay nhau canh gác bảo vệ chốt điểm 
này. 

Chốt điểm quân sự của đại đội Nam Triều Tiên ở thôn Trà Quế có được vị 
trí hết sức thuận lợi: địa hình trống trải, bốn bề sông nước, tầm quan sát rộng, rõ, 
tạo thế phát huy tối đa các loại hỏa lực bắn thẳng. Mặt khác, có thể xem chốt 
điểm này như là khu vực trung tâm của cả một hệ thống bót đồn, cứ điểm liên 
hoàn của địch tại Hội An. Bởi lẽ, Cách chốt điểm này khoảng 800m về phía Bắc 
có chốt điểm Dốc Luyện do Ban chỉ huy Tiểu đoàn 2 của địch và một đại đội 
Nam Triều Tiên chốt giữ. Cách khu vực này về Phía Tây và Tây - Bắc 1km có 
sân bay trực thăng của lữ đoàn Rồng Xanh (thuộc xã Cẩm Hải Điện Bàn) và trận 
địa pháo - căn cứ thiết giáp Cẩm Hà; phía Đông có chốt điểm Dốc Loan (Tân 
Thành xã Cẩm An) do một trung đội Nam triều Tiên khác chiếm đóng. Còn phía 
Nam của chốt điểm này là khu vực dọc hành lang vùng ven nội thị Hội An lúc 
bấy giờ là nơi đóng các cơ quan đầu não của địch.  

Có thể nói rằng đây là một chốt điểm quân sự lớn của địch. Xét về tương 
quan lực lượng thì trong thời điểm lúc bấy giờ thì lực lượng vũ trang của 
phương khó có thể đánh thẳng vào chốt điểm này mà giành thắng lợi. Có lẽ vì lý 
do đó mà bọn lính Nam Triều Tiên trên chốt điểm Trà Quế tỏ ra nghênh ngang, 
ngạo mạn, lộ rõ nhiều sơ hở chủ quan. 

Trước khí thế tiến công dồn dập của quân và dân vào trụ sở USOM,Trại 
Nông, CIA, chốt điểm lăng Bà Tuấn... tiêu diệt nhiều sinh lực địch; cán bộ và 
chiến sĩ Đại đội 2 đặc công thị xã ( được tăng cường một số đồng chí du kích 3 
xã Cẩm Hà, Cẩm Châu, Cẩm An) vinh dự được Ban thường vụ Thị ủy và ban 
chỉ huy Thị đội Hội An giao nhiệm vụ tiến công tiêu diệt chốt điểm Trà Quế - 
Cẩm Hà. 

Đại đội đặc công được thành lập vào tháng 12.1967, đại bộ phận cán bộ, 
chiến sĩ của đại đội đã trải qua thực tiễn chiến đấu, có kinh nghiệm trận mạc và 
đặc biệt thông thạo địa hình của vùng sông nước Hội An. 

Nhận nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó, cán bộ và chiến sĩ Đại 
đội 2 nhanh chóng tổ chức sinh hoạt chi bộ Đảng, chi đoàn Thanh niên Cộng 



sản, ra Nghị quyết lãnh đạo quyết tâm chiến đấu, tổ chức trinh sát nắm địa hình, 
nắm quy luật hoạt động của địch, chọn hướng và mục tiêu tấn công, tổ chức tập 
luyện công kích theo phương án đã chọn... 

Đêm 15.11.1968, tiết đông lạnh lẽo, 24 cán bộ chiến sĩ Đại đội 2 và 4 du 
kích xã Cẩm Hà làm lễ tuyên thệ xuất quân trực tiếp xung trận. Trên cánh tay áo 
của mỗi đồng chí đều mang dòng chữ “Quyết trả thù cho đồng bào Quảng Đà bị 
giặc Pắc- Chung- Hi giết hại”. Lực lượng du kích xã Cẩm Châu, Cẩm An được 
phân công bảo vệ lộ trình hành quân, vị trí tập kết và vận chuyển thương binh, 
tử sĩ. 18 giờ 30 phút, đội quân bắt đầu vượt sông Cổ Cò Cẩm Thanh; 20 giờ, tập 
kết thôn An Mỹ Cẩm Châu; 23 giờ, tiếp cận mục tiêu; 24 giờ 30 phút, các mũi 
xuất kích áp sát cứ điểm, mũi chủ yếu luồn sâu cách lô cốt chỉ huy khoảng 10m. 

Thời gian chờ đợi căng thẳng, Đồng chí Đinh Văn Minh, tham mưu 
trưởng Thị đội, đồng chí Trần Trưng đại đội trưởng và đồng chí Nguyễn Nhỏ chỉ 
huy trận đánh tranh thủ kiểm tra đội hình và động viên khích lệ chiến sĩ. Tích 
tắc, giờ G rồi cũng đến… B40 của mũi thọc sâu phát hỏa, hàng loạt thủ pháo, 
lựu đạn đánh cấp tập vào lô cốt chỉ huy, các tổ chiến đấu chung quanh đồng loạt 
nổ súng tiến công. Những giây phút đầu địch hoàn toàn tê liệt, lô cốt chỉ huy bị 
đánh tung, 3 lô cốt khác bị san bằng, bọn địch còn lại như rắn không đầu, mất 
hết khả năng tác chiến. Phút thứ 10, mũi tiến công chủ yếu hoàn toàn nhiệm vụ. 
Mũi thứ yếu tiến theo hướng đông - bắc và đông - nam chốt điểm. Sau 30 phút 
chiến đấu, các mục tiêu địch đều bị tiêu diệt. Hai mũi tiến công gặp nhau, làm 
chủ hoàn toàn trận địa, tiến hành thu dọn chiến lợi phẩm rồi rút quân sau khi 
không quên gài lại một số mìn. 

Tinh mơ ngày 16.11.1968, bọn lính Nam Triều Tiên ở chốt điểm Dốc 
Luyện được trực thăng đổ xuống Trà Quế giải quyết hậu quả, dẫm phải mìn, lúc 
bay về, trực thăng chở nặng thêm 7 xác. 

Đại đội 2 và du kích xã Cẩm Hà, Cẩm Châu, Cẩm An đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Chỉ sau 45 phút chiến đấu đầy 
thông minh, dũng cảm đã san bằng chốt điểm địch, làm tan xác 1 đại đội lính 
Nam Triều Tiên, tiêu diệt 92 tên ( có 1 đại úy), thu và phá hủy nhiều quân trang 
quân dụng của địch. 

Trận tập kích diệt gọn một đại đội lính Nam Triều Tiên trên “ốc đảo” Trà 
Quế đêm 15.11.1968 của Đại đội 2 đặc công thị xã là một trong những trận đánh 
minh chứng hùng hồn về lòng quả cảm của lực lượng vũ trang nhân dân Hội An. 

 
IV/Loại di tích:   Lịch sử cách mạng 
  
V/Các hiện vật trong di tích: 

-Hiện nay hầu hết, hiện vật gì liên quan đến những sự kiện lịch sử tại di 
tích không còn. 



- Tại Ban tuyên giáo Thị ủy vẫn còn lưu giữ báo cáo kết quả của trận đánh 
này. 

VI/Giá trị lịch sử, khoa học, nghệ thuật, văn hóa: 
- Đây là di tích ghi dấu chiến công của quân và dân Hội An nói riêng và 

nhân dân tỉnh Quảng Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.  

- Đây là một chiến công lớn và đặc biệt quan trọng của Quân và dân 
Quảng Nam, bởi lẽ đây là lần đầu tiên trên chiến trường Quảng - Đà một lực 
lượng nhỏ du kích và bộ đội địa phương đã tấn công diệt gọn một đại đội Nam 
Triều Tiên trong công sự kiên cố của chúng. 

- Đây là chiến công tiêu biểu cho lối đánh du kích, đặc công “lấy yếu 
thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều” của quân và dân ta.  

 - Ngoài ra, Thôn Trà Quế còn là một vùng đất từng là chiếc nôi cách 
mạng của quân và dân Quảng Nam. Đây là một trong những nơi đặt sở chỉ huy 
tiền phương của Mặt trận 4 tỉnh Quảng Đà để tấn công địch ở nội ô Hội An 
trong cuộc tổng tiến công và nỗi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.  

 
VII/Trạng thái bảo quản di tích: 

- Trải qua thời gian, nên hầu hết các công trình quân sự ở đây hầu như đã 
bị mất hoàn toàn.  

- Di tích đã được đưa vào sách danh mục bảo vệ của UBND thị xã Hội An 
 - Năm 2004, di tích đã được dựng bia lưu để ghi lại các sự kiện lịch sử 
liên quan. 

VIII/Các phương án bảo vệ di tích: 
 - Cần đưa di tích vào tuyến tham quan nhằm giới thiệu cho du khách đồng 
thời tuyên truyền cho các thế hệ trẻ Hội An biết về một địa điểm lịch sử cách 
mạng đã góp phần quan trọng vào chiến công của quân và dân Hội An trong 
những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
 - Cần tôn tạo lại cảnh quang ở khu vực Bia di tích để phục vụ cho du 
khách tham quan du lịch. 

IX/Cơ sở pháp lý để bảo vệ: 
 - Khu vực dựng bia lưu niệm Di tích thuộc quyền sở hữu của nhà nước. 
 - Làng Rau Trà Quế hiện nay cũng đã được khoanh vùng bảo vệ để đề 
nghị tỉnh công nhận là làng nghề truyền thống 

- Di tích đã được đưa vào danh mục bảo vệ di tích Hội An năm 2000. 



- Di tích đã được lập biên bản khoanh vùng bảo vệ để đề nghị Tỉnh ra 
quyết định công nhận là di tích cấp Tỉnh.  
 
X/Tài liệu bổ sung:  
 - Lịch sử Đảng bộ thị xã Hội An (1930 - 1975).      
 - Sách Hội An thị xã anh hùng. 
 - Lời kể của những nhân chứng lịch sử. 

(Hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Quản lý Bảo tồn  Di tích Hội An) 
 

           Hội An, ngày 14 tháng 9 năm 2007 
TRUNG TÂM QLBT DI TÍCH HỘI AN                      Người lập 
        

   Đã ký 
 

                Quảng Văn Quý 
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