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Câu 1: Bạn hãy cho biết, những sự kiện lịch sử gắn liền với các mốc lịch 

sử của Quảng Bình sau đây? 

+ Năm 1069? 
+ Năm 1604? 
+ Năm 1831? 
+ Năm 1989? 
Trả lời:  
+ Năm 1069, để phá tan âm mưu cấu kết giữa quân xâm lược nhà Tống và 

Chiêm Thành, một đại quân Đại Việt do Lý Thánh Tông dẫn đầu và tướng Lý 
Thường Kiệt chỉ huy đã tiến đánh vào tận kinh thành Chăm-pa, bắt được vua 
Chiêm là Chế Củ đưa về Thăng Long. Để được tha, vua Chiêm cắt dâng 3 Châu: 
Bố Chính, Ma Linh, Địa Lý (gồm Quảng Bình và các huyện Vĩnh Linh, Gio 
Linh, Cam Lộ, Bắc Hướng Hóa của Quảng Trị ngày nay) cho nhà Lý. Từ đó 
Quảng Bình chính thức thuộc về Đại Việt, vùng đất Quảng Bình và Bắc Quảng 
Trị ngày nay có tên gọi mới là Châu Bố Chính, Châu Lâm Bình và Châu Minh 
Linh và trở thành biên cương phía Nam của Đại Việt. 

+ Năm 1604, giai đoạn 1558 - 1604, vùng đất Bắc sông Gianh gọi là xứ 
Đàng Ngoài, vùng Nam sông Gianh gọi là xứ Đàng Trong. Năm 1604, Nguyễn 
Hoàng đổi phủ Tiên Bình thành phủ Quảng Bình. Từ đây, Quảng Bình chính 
thức được xác lập trên bản đồ hình chữ S. 

+ Năm 1831, dưới đời vua Minh Mạng, Bố Chính được đổi lại tên gọi củ 
như trước đây là tỉnh Quảng Bình. Từ đó, tỉnh Quảng Bình thực sự bắt đầu là 
đơn vị hành chính. Thời Thiệu Trị, toàn tỉnh có 2 phủ, 6 huyện. Phủ Quảng Ninh 
có ba huyện (Phong Lộc, Phong Đăng và Lệ Thuỷ). Phủ Quảng Trạch có 3 
huyện (Bố Trạch, Bình Chánh và Minh Chánh). 

+ Năm 1989, sau gần 15 năm sát nhập Quảng Bình với Quảng Trị và Thừa 
Thiên thành tỉnh Bình Trị Thiên, lấy thành phố Huế làm tỉnh lị, ngày 1/7/1989, 
trước yêu cầu thực tế Trung ương đã có quyết định tách tỉnh Bình Trị Thiên 
thành 3 tỉnh theo địa giới cũ. Tỉnh Quảng Bình phục hồi lại vị trí các huyện như 
trước khi sát nhập. 
 Mở rộng thêm những thông tin đúng và sát với nội dung câu hỏi, trong đó 
nêu trả lời được ý nghĩa của mốc năm 1604, mặc dù chưa đặt là tỉnh, nhưng đây 
là mốc xuất hiện danh xưng Quảng Bình và danh xưng đó tồn tại cho đến ngày 
nay. 
 Câu 2: Hiểu biết của bạn về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách 

mạng của vị Đại tướng đầu tiên của Quân dội Nhân dân Việt Nam - Võ 

Nguyên Giáp. 
Trả lời: 

-  Đôi nét về thời niên thiếu của Võ Nguyên Giáp  
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+ Võ Nguyên Giáp sinh ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, 
tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho yêu nước.  

+ Năm 1925, Võ Nguyên Giáp rời Đồng Hới ở quê nhà Quảng Bình để 
vào Huế ôn thi vào trường Quốc học Huế (ông đỗ thứ hai sau Nguyễn Thúc 
Hào)  

+ Võ Nguyên Giáp vào làm việc ở Huế, tại nhà xuất bản Quan Hải Tùng 
Thư do Đào Duy Anh sáng lập và ở báo Tiếng dân của Huỳnh Thúc Kháng. Tại 
đây, Võ Nguyên Giáp bắt đầu học nghề làm báo, chuẩn bị cho giai đoạn hoạt 
động báo chí trong thời Mặt trận Bình dân Pháp…  

- Cuộc đời hoạt động cách mạng  
+ Giai đoạn 1925 - 1945 bắt đầu sự nghiệp quân sự  
- Năm 1925 ông bắt đầu hoạt động cách mạng  
- 1929 tham gia cải tổ Tân Việt Cách mạng Đảng  
- Năm 1936 - 1939 ông là tham gia phong trào mặt trận Dân chủ Đông 

Dương và một trong những sáng lập viên của Mặt trận và là Chủ tịch Ủy ban 
báo chí Bắc Kỳ.Tháng 5/1939 ông day môn Lịch sử tại trường tư thục Thăng 
Long – Hà Nội.  

- Năm 1939 ông sang Trung Quốc gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhận 
được sự dìu dắt của Người. 

- Năm 1941 ông tham gia xây dựng cơ sở cách mạng lập ra Mặt trận Việt 
Minh. 

- Ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo hướng dẫn của Hồ Chí Minh, ông thành 
lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại chiến khu Trần Hưng Đạo. 

- Ngày 25 tháng 12 năm 1944, Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy đội Việt Nam 
Tuyên truyền Giải phóng quân lập chiến công đầu tiên là tập kích diệt gọn hai 
đồn Phai Khắt và Nà Ngần. 

- Ngày 14 tháng 8 năm 1945, Võ Nguyên Giáp trở thành uỷ viên Ban chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó là ủy viên Thường vụ 
Trung ương, tham gia Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. 

+ Giai đoạn 1945 - 1975 tổng Tư lệnh quân đội Việt Nam  
- Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chiến tranh Đông Dương chính thức bùng 

nổ. Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản, ông bắt đầu chỉ đạo 
cuộc đấu tranh vũ trang kéo dài 9 năm chống lại sự trở lại của người Pháp 
(1945-1954) trên cương vị Tổng chỉ huy và Tổng Chính ủy, từ năm 1949 đổi tên 
gọi là Tổng tư lệnh quân đội kiêm Bí thư Tổng Quân uỷ. Ông liên tục đảm 
nhiệm những chức vụ quan trọng trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp 
và chống Mỹ ( 1945 - 1975)  

- Ngày 20/1/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh phong Võ Nguyên 
Giáp làm Đại tướng dầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam  
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- Những chiến dịch Đại tướng tham gia với tư cách là Tư lệnh  chiến dịch: 
(nêu và trình bày vắn tắt mỗi chiến dịch) 

Chiến dịch Việt Bắc (thu đông 1947)  
Chiến dịch Biên giới (năm 1950)  
Chiến dịch Trung Du (năm 1950)  
Chiến dịch Đông Bắc (năm 1951)  
Chiến dịch Đồng Bằng ( năm 1951)  
Chiến dịch Hòa Bình (năm 1951)  
Chiến dịch Tây Bắc (năm 1952), 
Chiến dịch Thượng Lào (năm 1953)  
Đỉnh cao là chiến dịch  Điện Biên Phủ (năm 1954)  
Chiến dịch đường 9 Nam Lào (1971)  
Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975  
+ Võ Nguyên Giáp sau năm 1975  
- Ngày 7 tháng 2 năm 1980, ông là Ủy viên Bộ Chính trị (đến năm 1982) 

và Phó Thủ tướng phụ trách Khoa học - Kỹ thuật  
- Năm 1991, ông thôi chức ủy viên Trung ương, Phó Thủ tướng, nghỉ hưu ở 

tuổi 80  
Mở rộng thêm những nội dung chi tiết đúng và sát với nội dung câu hỏi, có 

văn phong trong sáng, mạch lạc, trong đó có liên hệ những hoạt động của tuổi 
trẻ Quảng Bình nói chung và tuổi trẻ các đơn vị nói riêng tri ân hướng về Đại 
Tướng. 

Câu 3: Hãy nêu vắn tắt tiểu sử về 05 danh nhân, trong số 10 danh nhân 

nổi tiếng sau? ( Mỗi nhân vật viết không quá 300 từ) 
Trả lời:  
1. Dương Văn An (1514 - ?) 
Tự: Tĩnh Phủ, sinh năm 1514 tại làng Tuy Lộc (nay là xã Lộc Thuỷ), huyện 

Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.  
- Là tác giả Ô Châu Cận Lục đây là cuốn sách địa lý quan trọng đầu tiên 

viết về vùng đất Bình Trị Thiên ngày nay, được xem là tác phẩm địa phương chí 
có giá trị. Tác phẩm Ô Châu Cận Lục còn được xem là tác phẩm đầu tiên của 
văn học thành văn Quảng Bình bởi cảm hứng văn chương thấm đẫm trong từng 
trang địa chí. 

 
2. Hoàng Hối Khanh 
Ông vốn là người Huyện Yên Định tỉnh Thanh Hoá, thi đậu Thái học sinh 

năm 1384 đời vua Trần Phế Đế, sau đó được bổ làm tri huyện huyện Nha Nghi 
và chọn sông Kiến Giang ứng dụng quân sự cũng như khai thác ruộng đất làm 
kế lâu dài.  



 5 

Ông mộ dân 12 dòng họ từ hai châu (Hoan Châu và Ái Châu) đem vào định 
cư lập làng xóm theo chế độ điền trang. Tổng số người của Thái ấp ông lên đến 
vài nghìn, ruộng đất đến trên 500 mẫu. Ông chia đều chi 12 dòng họ và những 
nông nô để họ tự lo cày cấy làm ăn tự do. Ông áp dụng chính sách “tịnh vi nông 
động vi binh” và “ngụ nông ư binh”: ngày làm ruộng, đêm tập luyện, khi có giặc 
làm lính, khi bình yên làm nhà nông. Chính nhờ chính sách này, ông đã giữ 
được an ninh nơi miền đất mới phương nam, chăn đứng được các cuộc xâm lấn 
của Chiêm Thành. Tưởng nhớ danh tướng có công khai canh lập làng xóm, nhân 
dân làng Tiểu Phúc Lộc đã xây lăng mộ ngài ở xã Trường Thuỷ và lập miếu thờ 
Ngài ở xã Phong Thuỷ. 

3. Đào Duy Từ (1572-1634) 
Quê: xã Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Họ Đào không sinh ra 

tại Quảng Bình, không cư trú hẳn tại Quảng Bình, song từ lâu ông đã được các 
thế hệ nhân dân Quảng Bình tôn phong là danh nhân địa phương bởi những 
thành quả to lớn mà ông để lại trên mảnh đất này trong 8 năm làm quan cho 
chúa Nguyễn: xây dựng luỹ Đào Duy Từ hùng vĩ và đồ sộ. 

- Với tài năng sáng tạo, ông sáng tác nên bài phú Ngoạ long cương vãn và 
đêm ngày ngâm xướng, tự ví mình như Khổng Minh tái thế, nhưng bị quên lãng. 
Tài năng của Đào Duy Từ vọng đến tai Khám lý Hoài Nhơn Trần Đức Hoài vào 
làm quan xứ Đàng trong năm 1627. Theo truyền ngôn, được tôn phong là ông tổ 
nghề tuồng. 

4. Nguyễn Hữu Cảnh (1650 -1700 ) 
Nguyễn Hữu Cảnh tên thật là Nguyễn Hữu Thành, huý Cảnh (Kính), ra đời 

năm 1650 tại xã Chương Tín (nay là xã Vạn Ninh), huyện Phong Lộc (nay là 
huyện Quảng Ninh) khi thân phụ ông là Chưởng cơ Nguyễn Hữu Dật đang đồn 
trú tại cửa Nhật Lệ, phò chúa Nguyễn (xem mục Nguyễn Hữu Dật). 

- Nguyễn Hữu Cảnh bắt đầu công cuộc khai khẩn vùng đất Đại Phố bằng 
cách quy tụ dân cư tại chỗ thành từng nhóm, khuyến khích họ khai khẩn đất đai, 
đổi đất Đông Phổ (Giản Phổ) thành phủ Gia Định, điều chỉnh hành chính toàn 
bộ vùng đất Sài Côn (Sài Gòn, Chợ Lớn, Long An), Đồng Nai, lập thành từng 
đơn vị hành chính, quân sự, đặt các chức Lưu thủ, Cai bạ, Ký lục, Cai cơ, Đội ... 
ở mỗi Dinh, để đảm bảo cuộc sống yên ổn của nhân dân. Với công lao to lớn 
đóng góp vào công cuộc khai khẩn, di dân, cải lập nền hành chính, trong công 
cuộc mở cõi vào phương Nam. 

5. Võ Xuân Cẩn (1772- 1852) 
Ông người làng Hoà Luật, huyện Lệ Thuỷ. Thời chúa Nguyễn, ông đã đậu 

Cống sỹ (cử nhân), nhưng không ra làm quan. Đầu niên hiệu Gia Long, ông thọ 
Hàn Lâm Viện và làm đến chức Hình Bộ Thượng Thư, Hiệp Biện Đại Học Sĩ, 
Bình Phú Tổng Đốc. Năm đầu Thiệu Trị, ông được thăng Ngự tiền Đại thần, 
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Đông các Đại học sĩ, quản lý Lại bộ sự vụ kiêm sung hoàng thân sư bảo, quản 
lãnh Quốc Tử Giám, sung Sử quán Tổng Tài. Năm Tự Đức thứ năm (1852) , ông 
được gia chức Thái Bảo và được vua ban cho Ngự chế thi chương. 

Trong quá trình làm quan, ông đã có nhiều tấu trình có giá trị về cải cách 
điền địa, cải cách hành chính được vua chấp thuận và khen thưởng, vua đích 
thân ngự đến ban gấm, đoạn, lụa và tiền; lại sai quan đến tế. Chính vua tự tay 
sắc soạn cho thần đạo bia ghi bốn chữ Tứ triều nguyên lão tức là vị nhuyên lão 
bốn triều vua. Năm 1858, ông được liệt tự vào miếu Hiền Lương. 

6. Lưu Văn Bình (1802-) 
Tự Như Hành, người làng Cao Lao, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đậu 

Phó bảng  khoa Quý Mão (năm 1853), đời Tự Đức. Ông xuất thân từ một dòng 
họ không chỉ nổi tiếng trong vùng mà cho cả tỉnh Quảng Bình: dòng họ Lưu 
Văn ở Cao Lao. 

Ông chăm lo việc giáo dục, mở trường rèn cặp chữ thánh hiền, sỹ tử trong 
huyện tìm đến học ông có đến vài trăm người, ông tận tuỵ, mẫn cán với công 
việc, sống thanh bạch và luôn luôn gần gũi, bình dị với dân. Đến năm 60 tuổi, 
Lưu Văn Bình cáo bệnh hồi hưu và mất ở quê, được tặng Hàn lâm viện Thị độc 
đại học sỹ. 

7. Nguyễn Phạm Tuân (1842 - 1897) 
Ông sinh năm Nhâm Dần (1842), tự là Tử Trai, sau đổi là Dưỡng Tăng, 

hiệu là Minh Phong. Quê: làng Kiên Bính, tổngVõ xá, phủ Quảng Ninh, (nay là 
thị xã Đồng Hới), Quảng Bình. Năm Quý Dậu (1873) đỗ cử nhân, năm Mậu Dần 
(1878) được bổ làm Hành tẩu bộ Lễ. Với lòng thương dân, ông đem hết tâm sức 
tìm phương sách giúp dân thoát khỏi nạn đói, được triều đình khen thưởng, 
thăng làm Biên Tu và cử làm Tri huyện Bố Trạch, hai năm sau đổi làm Tri 
huyện Tuyên Hoá và năm Giáp Thân (1884) thăng bổ Tri phủ Đức Thọ. 

  Kinh đô Huế lọt vào tay giặc, ông treo ấn từ quan, tham gia phong trào 
Cần vương. Tháng 10-1885, ông gặp vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết tại 
Tuyên Hoá, được giao phụ trách cơ quan Cần Vương Trung ương - đóng ở xóm 
Thác đài, làng Cổ Liêm huyện Tuyên Hoá- trung tâm lãnh đạo phong trào nơi 
các lãnh tụ phong trào Cần vương khắp toàn quốc hướng về để dựng cờ chống 
Pháp. Khi bị Pháp bắt ông bình tĩnh dũng cảm nêu cao khí tiết thủ lĩnh nghĩa 
quân, không khai báo mặc dù chúng sử dụng nhiều thủ đoạn mua chuộc. Cuối 
cùng, ngày10-4-1897 ông tự vẫn để bảo toàn khí tiết trước sự bất lực của kẻ thù. 
Cuộc đời ông có sáng tác nhiều ,tác phẩm còn lại một bài: Đề nghĩa vương miếu. 

8. Lê Trực (1841- ?) 
- Lê Trực còn gọi là Lê Văn Trực sinh năm Ất Sửu, người làng Thanh 

Thuỷ, tổng Thuận lễ, huyện Minh Chính, phủ Quảng Trạch (nay thuộc huyện 
Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình). 
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- Năm 1885, kinh đô thất thủ, cua Hàm Nghi ra Tuyên Hoá, xuống chiếu 
Cần Vương, kêu gọi toàn dân giúp vua cứu nước. Ông chiêu mộ quân sĩ, lập căn 
cú từ Thanh Thuỷ đến Trung Thuần, lấy vùng núi Chóp Chài làm trung tâm 
kháng chiến chống Pháp. Uy tín của Lê Trực trong phong trào Cần Vương rất 
lớn, lực lượng quân sự gồm 2000 binh sĩ, 50 súng tay kiểu mới, 8 khẩu thần 
công.Sau khi Hàm Nghi bị bắt, người Pháp dùng chính trị mua chuộc, dụ dỗ, 
khuyến dụ ông về định cư ở quê nhà nhưng ông nhất quyết không đầu hàng. 
        9. Nguyễn Hàm Ninh ( 1808 - 1868) 

Tự: Thuận Chi, hiệu: Thuận Trai, biệt hiệu: Nhâm Sơn lão nhân, sinh 11-2-
1808, quê: làng Phù Kinh (Phù Hoá, Tuyên Hoá), quán: làng Trung Ái, tổng 
Thuận Phong, huyện Bình Chánh (nay là thôn Trung Thuần, xã Quảng Lưu, 
huyện Quảng Trạch). 

- Ông giữ nhiều chức quan trong trong triều đình như: Viên ngoại bộ Hình, 
Lang trung bộ Lễ, Thự án sát tỉnh Khánh Hoà, do tính tình cương trực, ngay 
thẳng, thường xuyên đả kích thói xu nịnh, đạo đức giả, nên bị nhiều kẻ xấu dèm 
pha. Trong 15 năm tại nhiệm và hơn 20 năm về vườn, Nguyễn Hàm Ninh đã để 
lại một gia tài văn chương không nhỏ, tuy nhiên cũng đã thất lạc đi nhiều. Hiện 
nay, còn lại khoảng 200 bài thơ chữ Hán trong hai tập Tĩnh Trai thi tập, Tĩnh 
văn thi tập, bài Phản thúc ước dài 111 câu và một số bài ca trù bằng chữ Nôm 
được lưu trữ tại thư viện Hán Nôm. 

10. Lưu Trọng Lư (1911 - 1991) 
Ông Sinh ngày19-6 -1911 tại làng Cao Lao Hạ (nay là xã Hạ Trạch), huyện 

Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
Cống hiến quan trọng của ông là cùng với Phan Khôi, hai trong những 

người đầu tiên làm cuộc  cách mạng thơ cũ, khởi xướng phong trào thơ Mới. 
Bên cạnh thơ, Lưu Trọng Lư còn sáng tạo rất nhiều tiểu thuyết lãng mạn khác : 
''Cầu sương điếm cỏ''. ''Gió cây trút lá'', ''Người sơn nhân'' (1933), ''Khói lam 
chiều'' (1941).Với những cống hiến văn chương to lớn của mình, tháng 10 năm 
1995, UBND tỉnh Quảng Bình quyết định lấy tên ông để đặt tên giải thưởng văn 
học của tỉnh: Giải thưởng Lưu Trọng Lư. 

 
 
Câu 4. Bạn biết gì về phong trào thi đua “Hai giỏi” của quân và dân 

Quảng Bình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ?  

Trả lời: 

- Năm 1965, máy bay Mỹ đã tiến hành nhiều đợt ném bom, bắn phá các 
trọng điểm trên tuyến đường chiến lược 12A miền tây Quảng Bình, các khu 
doanh trại Quân đội ở Thuận Lý ( Lý Ninh, Quảng Ninh) , sân bay Đồng Hới, 
Ba Dốc, tây Hoàn Lão, Vạn Trạch, Bắc Khe Nước ( Bố Trạch), Mỹ Sơn, Mỹ 
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Khoa, Bang ( Lệ Thuỷ), Đồng Lê (Tuyên Hoá), cầu Dài, cầu Lý Hòa, cầu Mỹ 
Đức, nhà máy, xí nghiệp, lò vôi,  lò gạch, lò ngói, các công trình thuỷ lợi đặc  
biệt Hồ chứa nước Cẩm Ly, đôi bờ sông Gianh...  

- Năm 1965, máy bay Mỹ đã tiến hành nhiều đợt ném bom, đánh phá dữ 
dội vào thị xã Đồng Hới và các vùng phụ cận trong tỉnh... 

- Nhân dịp Quảng Bình bắn rơi 100 máy bay Mỹ, Hồ Chủ tịch đã gửi thư 
khen đồng bào và chiến sỹ Quảng Bình “là tỉnh nhà chiến đấu giỏi”. 

- Cuối năm 1965, Tỉnh uỷ đã tổ chức Đại hội thi đua tại thôn Xuân Hoà 
(Hoa Thuỷ, Lệ Thuỷ), đồng chí Tố Hữu, Bí thư Trung ương Đảng đã vào dự. 
Tại Đại hội này, tỉnh đã phát động phong trào thi đua "Hai giỏi": Chiến đấu giỏi, 
sản xuất giỏi. 

- Phong trào thi đua "2 giỏi" trở thành một phong trào thi đua cách mạng 
quần chúng sâu rộng trong quân dân toàn  tỉnh; là nguồn động lực quan trọng 
thúc đẩy các mặt chiến đấu, sản xuất, xây dựng con người mới trong điều kiện 
chiến tranh. Mỗi đơn vị trong lực lượng vũ trang, hợp tác xã, gia đình, cá nhân 
đều có chỉ tiêu phấn đấu " Đơn vị 2 giỏi", " Chiến sỹ 2 giỏi". Từ phong trào đã 
xuất hiện những cá nhân, đơn vị anh hùng, chiến sỹ hai giỏi... 

- Tính đến cuối năm 1965, Quảng Bình đã bắn rơi 141 máy bay Mỹ, bắt 
sống 4 giặc lái; dân quân - tự vệ độc lập bắn rơi 11 chiếc. Riêng năm 1968 quân 
và dân Quảng Bình đã bắn rơi 191 máy bay Mỹ ( riêng dân quân, tự vệ bắn rơi 
50 chiếc), bắt sống 22 giặc lái, gần gấp đôi năm 1967. Lực lượng vũ trang địa 
phương càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng lớn, càng trưởng thành. 
Năm 1968, lực lượng dân quân, tự vệ  có 54.700 người, gấp 2 lần năm đầu chiến 
tranh, đạt tỷ lệ 13,1% so với dân số ( tỷ lệ nữ đạt 32,6%, tự vệ đạt 65,1% so với 
tổng số công nhân viên chức). Năm 1968 đã xây dựng được 161 đại đội, tăng 
gấp 2 lần năm 1967; có 95 phân đội 12,7 ly thường trực chiến đấu thường 
xuyên. Có 79 đơn vị dân quân đã tham gia chiến đấu từ tháng 6 năm 1968 đến 
hết cuộc chiến tranh. 

- Phong trào thi đua "2 giỏi" đã mang lại kết quả lớn về nhiều mặt: Chiến 
đấu, sản xuất , khoa học kỹ thuật, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây 
dựng tổ chức. Từ phong trào thi đua "2 giỏi", tại Đại hội anh hùng chiến sỹ thi 
đua chống Mỹ , cứu nước ngày 01 tháng 01 năm 1967, Quảng Bình có 7 đơn vị 
và 11 cá nhân được Quốc hội, Chính phủ tuyên dương Anh hùng LLVT, Anh 
hùng lao động. 

Câu 5: Quảng Bình có bao nhiêu di tích lịch sử cấp quốc gia? Hãy giới 

thiệu về 05 di tích lịch sử tiêu biểu nhất?  

Trả lời: (10 điểm trong đó trả lời đúng 8 điểm +2 điểm mở rộng) 
1. Quảng Bình có có 51 di tích lịch sử quốc gia  
 Kể tên đúng 51 di tích  
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 2. 05 di tích lịch sử tiêu biểu  
 2.1. Quảng Bình Quan  

 - Quảng Bình Quan hiện đang ở trung tâm phường Hải Đình giữa bốn ngả 
đường: phía Tây là đường đi lên Đức Ninh, phía Đông là đường Mẹ Suốt đi 
xuống bến sông Nhật Lệ, phía Bắc là đường đi Hà Nội, phía Nam là đường đi 
Huế. 
  - Quảng Bình Quan có ba cửa ấy là: 

+ Cửa vào dinh Quảng Bình gọi là Quảng Bình Quan  
   + Cửa Lý Chính Đại Quan Môn, Vua Minh Mạng đổi là Võ Thắng Quan, 
dân gian gọi là Cổng Thượng. 

+ Cửa Thủ Ngự tại cửa biển Nhật Lệ  
  - Tên gọi: sử sách Triều Nguyễn gọi là Lý Chính Đại Quan Môn, khi 

Minh Mạng cho xây gạch mới đổi làm Võ Thắng Quan. Niên đại: Quảng Bình 
Quan là hệ thống thành luỹ cổ được chúa Nguyễn xây từ năm 1630 để bảo vệ 
kinh đô Phú Xuân. 

2.2. Lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh 
- Lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh nằm trên một ngọn đồi cao, cây cối thoáng 

mát của dẫy núi An Mã thuộc xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy. 
- Nguyễn Hữu Cảnh là quan có công lớn dưới thời chúa Nguyễn trong việc 

đánh giặc, mở cõi, định hình lãnh thổ Việt Nam trong một quốc gia thống nhất. 
Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650 tại thôn Phước Long, Chương Tín, huyện 
Phong Lộc (nay là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Ông 
được phong tước Lễ Thành Hầu, Khai Quốc Công Thần, liệt vào hạng Thượng 
Đẳng Công Thần và thờ ở Thái Miếu. Ông mất ngày 9 tháng 5 Canh Thìn 
(1770), an táng tại Cù Lao Phố cạnh dinh Trấn Biên, Đồng Nai. Đến năm 1802, 
di hài của Nguyễn Hữu Cảnh được hậu duệ cải về an táng tại xã Trường Thủy. 
Hiện nay trong khuôn viên Lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh ở Quảng Bình còn tấm 
bia đá rất có giá trị. 

- Bia mộ Nguyễn Hữu Cảnh cao khoảng 1,2m được tạc bằng đá xanh (cẩm 
thạch). Dù mấy thế kỷ đã đi qua xong tên tuổi và sự nghiêp của Nguyễn Hữu 
Cảnh còn mãi khắc ghi với người dân Việt nói chung và nhân dân Quảng Bình 
nói riêng. “Công Lễ Thành Hầu đi mở đất Nghìn năm con cháu mãi còn ghi”. 

2.3. Lũy Đào Duy Từ 
- Luỹ Đào Duy Từ (còn gọi là Lũy Thầy) gắn liền với nhà quân sự tài ba 

Đào Duy Từ. Ông là người xã Hoa Trai, huyện Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Luỹ  
được ông hiến kế xây dựng bằng tất cả tài năng và tâm huyết của mình, nó là 
một hệ thống thành luỹ mang tính chất phòng ngự được hình thành trong cuộc 
chiến tranh Trịnh - Nguyễn (thế kỷ XVII- XVIII). 
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- Trong suốt cuộc nội chiến Trịnh - Nguyễn, luỹ Đào Duy Từ phải chống 
đỡ với rất nhiều cuộc tấn công của quân Trịnh, nhưng chưa bao giờ bị thất thủ 
mà ngược lại đã giáng cho quân Trịnh nhiều đòn đau. 

- Người Quảng Bình, từ người dân quê đến nhà nho học thuở Xưa, không 
mấy ai không biết đến câu ca dao: “Luỹ Thầy ai đắp mà cao Sông Gianh ai bới 
ai đào mà sâu’’.Với những giá trị về lịch sử và kiến trúc quân sự, luỹ Đào Duy 
Từ đã được Nhà nước công nhận là di tích Quốc gia. 

2.4. Hang Tám Cô 
- Hang Tám Cô (xã Sơn Trạch, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) tưởng 

nhớ 8 nữ thanh niên xung phong (TNXP) và 5 chiến sỹ pháo binh đã anh dũng 
hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 

- Đường 20 được khởi công xây dựng ngày 21/1/1966, thông xe ngày 
31/5/1966. Đây là con đường huyết mạch phá thế độc đạo, nối đông Trường Sơn 
với tây Trường Sơn, xuất phát từ phà Xuân Sơn đến ngã ba Lùm Bùm, dài 
125km. Trong những năm giặc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, 
chúng đã tập trung đánh phá cực kỳ khốc liệt các trọng điểm A-T-P (cua chữ A, 
ngầm Ta lê, đèo Pulanhic) Trạ Ang Km12, Km16,5… biến nơi đây thành tọa độ 
lửa, nhằm ngăn chặn sự chi viện của hậu phương với tiền tuyến. 

- Ngày 14/11/1972, máy bay  Mỹ ném bom sập cửa hang làm các chiến sỹ 
TNXP mắc kẹt bên trong. Đồng đội đã nhiều ngày tìm cách tiếp cứu, di chuyển 
khối đất đá lấp cửa hang nhưng không thể cứu được các anh các chị. Trong trận 
bom này, 8 nữ TNXP và 5 chiến sỹ pháo binh đã anh dũng hy sinh. Di tích được 
Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng nằm trong quần thể di tích cấp quốc gia tại 
quyết định số 236/VH/QĐ/ ngày 12/12/1986. 

2.5. Tượng Đài Mẹ Suốt 
- Mẹ Suốt, tên thật là Nguyễn Thị Suốt (1908-1968). Trong những năm 

1964 - 1967, mẹ đã chèo hàng trăm lượt, cả những lúc máy bay Mỹ ném bom 
oanh tạc ác liệt. Mẹ được bộ đội và đồng bào quý mến gọi với tên quen thuộc: 
Mẹ Suốt. Tổng cộng ước tính mỗi năm mẹ Suốt đã chèo thuyền qua lại bến đò 
khoảng 1.400 chuyến. 

- Trong Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1966 tổ chức ở 
miền Bắc, mẹ được mời tham dự. Ngày 1-1-1967, mẹ được phong tặng danh 
hiệu "Anh hùng ngành Giao thông-Vận tải trong chống Mỹ, cứu nước". Ngày 
21-8-1968, trong một lần đi qua bến đò Bảo Ninh, lúc này được sơ tán về phía 
nam cách bến đò cũ 3km, mẹ Suốt đã hy sinh trong một trận oanh tạc của giặc 
Mỹ. Sau đó mẹ được Nhà nước công nhận là liệt sĩ. 

- Năm 1980, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã cho dựng tượng đài 
mẹ Suốt nằm giữa trung tâm bến đò. Hiện nay, cách cầu Nhật Lệ khoảng 1km  
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tại đường Quách Xuân Kỳ đã đặt bức tượng Mẹ Suốt. Bức tượng được khánh 
thành năm 2003, tác giả là nhà điêu khắc Phan Đình Tiến. 
 
 


