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DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA KHU CĂN CỨ BÀU GỐC 

Phan Thanh Dân (*) 

 

 

Bàu Gốc là một địa danh lịch sử thuộc vùng căn cứ Chiến khu Đ, nơi gắn liền 

lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân miền Đông Nam bộ nói chung, xã Bình 

Mỹ và lực lượng Công an tỉnh Bình Dương nói riêng trong công cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước.  

 

Về địa danh Bàu Gốc1:  Ở khu vực Bắc Tân Uyên và xã Bình Mỹ có tương đối 

nhiều “bàu”, nên hầu hết các địa danh trong vùng thường được người dân địa phương 

gọi gắn liền với thuật ngữ “Bàu” như: Bàu Cá Trê, Bàu Khai, Bàu Năng,…). Tên gọi 

“Bàu Gốc” khởi nguồn từ việc người dân địa phương thường dùng các gốc cây đặt 

dưới bàu nước để giữ đăng bắt cá. Từ đó, “Bàu Gốc” đã trở thành địa danh gắn liền 

với lịch sử của vùng đất và con người nơi đây.  

Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử với nhiều lần sáp nhập và chia 

tách địa giới hành chính, Bàu Gốc cũng có những thay đổi đáng kể. Năm 1923, Bàu 

Gốc là một ấp thuộc làng Mỹ Đức, xã Bình Mỹ, tổng Chánh Mỹ Hạ, quận Tân Uyên, 

tỉnh Biên Hòa. Từ sau năm 1930, Bàu Gốc trở thành một ấp (xóm) của xã Bình Mỹ. 

Năm 1952, một phần của Tân Uyên được tách ra để thành lập huyện mới Đồng Nai 

thuộc tỉnh Thủ Biên, lúc này Bình Mỹ là một phần của tổng Chánh Mỹ Hạ, quận Tân 

Uyên rồi huyện Đồng Nai, tỉnh Thủ Biên. Vào giai đoạn năm 2000, xã Bình Mỹ đã 

 
(*) Bảo tàng Bình Dương. Email: danphanthanh@gmail.com 

1 “Bàu” là “chỗ sâu trũng như ao vũng, thường ở ngoài đồng” - Theo Đại từ điển Tiếng Việt (Nguyễn Như Ý chủ biên), 

NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 2011. 
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thay tên gọi các ấp trước đây thành ấp 1, ấp 2, ấp 3... Đến nay, xã Bình Mỹ có 05 ấp: 

Đồng Sặc, Bàu Gốc, Mỹ Đức, Chòi Dúng và Bình Cơ, trong đó khu di tích Căn cứ 

Bàu Gốc hiện nằm trên địa bàn ấp Mỹ Đức, xã Bình Mỹ.  

Trong thời kỳ kháng chiến chống xâm lược, với đặc điểm nơi đây có rừng rậm 

bao phủ (rừng che bộ đội, rừng vây quân thù), gần mọi nước (vừa cung cấp nước cho 

các đơn vị đóng quân, vừa có tác dụng kìm hãm tốc độ tiến công của địch trong các 

cuộc càn quét vào vùng căn cứ), gần khu vực dân cư (dễ dàng đáp ứng nhu cầu mua 

lương thực, thực phẩm cho cán bộ, chiến sĩ) nên Bàu Gốc trở thành một căn cứ kháng 

chiến có quy mô rộng lớn, được nhiều đơn vị lực lượng vũ trang, ban, ngành từ cấp 

trung ương (cấp R) đến địa phương (cấp tỉnh, huyện) chọn làm căn cứ đóng quân, 

xây dựng và tổ chức hoạt động đấu tranh cách mạng, trong đó có lực lượng An ninh 

của tỉnh (nay là Công an tỉnh Bình Dương). Căn cứ Bàu Gốc còn được gọi là căn cứ 

C4.  

Sự hình thành và quá trình hoạt động của lực lượng An ninh Bình Dương 

tại Căn cứ Bàu Gốc 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đưa nước ta bước vào kỷ 

nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên trong lịch 

sử, nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh 

của mình. Đảng ta từ một Đảng không hợp pháp, trở thành Đảng lãnh đạo chính 

quyền trong cả nước. Nước ta từ một nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành 

nước độc lập và dân chủ.  

Ngày 26/8/1945, tổ chức “Quốc Gia Tự Vệ Cuộc” tỉnh Thủ Dầu Một ra đời – 

tiền thân của lực lượng Công an nhân dân tỉnh Bình Dương, trên cơ sở quy tụ các đội 

tự vệ do Đảng lập ra trước đó. Quốc gia Tự vệ cuộc tỉnh Thủ Dầu Một giữ vai trò 

quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự, trấn áp bọn tay sai thực dân, bọn đảng 

phái phản động chống phá cách mạng. Trụ sở ban đầu của Quốc gia Tự vệ cuộc của 

tỉnh đặt ở Tòa Tập Tụng (chung với Ủy ban quân sự tỉnh), sau đó dời về nhà tên cò 

Hirche (cò cảnh sát Pháp đã bỏ trốn). Đến tháng 4/1946, Quốc Tự vệ cuộc tỉnh Thủ 

Dầu Một đổi tên thành Ty Công an Thủ Dầu Một, và hoạt động xuyên suốt thời kỳ 

kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Để chuẩn bị cho cuộc tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1968. Ngày 25 tháng 

10 năm 1967, Trung ương Cục quyết định tổ chức lại chiến trường, giải thể các tỉnh 

miền Đông và Quân khu IV, thành lập 5 phân khu vành đai và một phân khu nội đô, 

hình thành các mũi tiến công vào Sài Gòn; hai tỉnh Thủ Dầu Một và Phước Thành 

hợp nhất thành Phân khu V, Căn cứ Ban an ninh Phân khu V được chuyền từ Long 

Nguyên về Chiến khu Đ và chọn rừng Bàu Gốc làm căn cứ để phát triển lực lượng và 

tham gia chiến dịch. Sau cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968, 

địch phản công quyết liệt, căn cứ Bàu Gốc bị đánh phá liên tục, cơ quan phải nhiều 
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lần di chuyển từ Bàu Gốc lên bờ Nam, bờ Bắc sông Bé lên tận vùng rừng Mã Đà, 

Bàu Cháp của Chiến Khu Đ. 

Đầu năm 1969, một Tiểu đoàn lính dù Mỹ tổ chức cuộc càn quét vào căn cứ 

Phân khu V đang đóng tại Bàu Gốc, thuộc xã Bình Mỹ, đánh phá cơ quan đầu não 

của ta. Với tinh thần cảnh giác, đề phòng địch tấn công và bảo vệ an toàn cho cấp uỷ, 

Ban an ninh Phân khu V kịp thời phát hiện âm mưu của địch, lập tức chuyển lực 

lượng về vùng Mã Đà – Chiến khu Đ, đồng thời phân công tổ an ninh vũ trang gồm 

ba đồng chí: Sáu Ngọ, Sáu Thành và Ba Nhị ở lại nghi binh địch, tổ an ninh vũ trang 

chủ động và khéo léo rút lui an toàn về cứ. 

Tháng 11 năm 1972, khi có quyết định giải thể phân khu, thành lập lại tỉnh, 

Ban an ninh Phân khu V trở thành Ban an ninh tỉnh Thủ Dầu Một. Tháng 12 năm 

1974, Ban an ninh của tỉnh chuyển về Căn cứ Bàu Gốc của xã Bình Mỹ xây dựng căn 

cứ. Tại căn cứ này, Ban an ninh tỉnh tập trung xây dựng và phát triển lực lượng, mở 

nhiều cuộc họp tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tấn công chiếm lĩnh các 

mục tiêu quan trọng, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Ngày 13 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch giải phóng 

Sài Gòn mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh”. Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, 

giải phóng Thủ Dầu Một, Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo tiền phương và phân công 

Ban An ninh tỉnh chiếm lĩnh các mục tiêu quan trọng: Toà hành chánh, Toà án, 

Khám đường Bình Dương, nhà việc Phú Cường và Ty cảnh sát Bình Dương. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ Thủ Dầu Một, từ 20/4 đến 26/4/1975 tại căn 

cứ Bàu Gốc xã Bình Mỹ, Ban An ninh tỉnh liên tiếp mở các cuộc họp nhằm xây dựng 

kế hoạch tiến công chiếm tỉnh lỵ Thủ Dầu Một, thống nhất kế hoạch và lập tiểu ban 

tiếp quản gồm các đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 

Ban An ninh tỉnh phụ trách chung cùng các đồng chí Võ Sỹ Lâm, Đỗ Văn A, Phạm 

Quang Khánh, Trần Đức Hùng và cán bộ An ninh vũ trang làm nòng cốt, chia thành 

ba cánh quân đánh vào các mục tiêu quan trọng. Rạng sáng ngày 27/4/1975, các cánh 

quân của ta đồng loạt tiến thẳng vào các mục tiêu đã phân công. 

Với quân số không bằng 1% quân địch nhưng các cán bộ chiến sĩ an ninh Thủ 

Dầu Một đã khôn khéo vận dụng biện pháp quần chúng, mưu trí, dũng cảm tạo nên 

sức mạnh tổng hợp giữa tiến công và nổi dậy. Khi lực lượng ta tiến công đến đâu đều 

được đông đảo quần chúng kéo theo hỗ trợ tạo thành lực lượng hùng mạnh, khí thế 

ngút trời khiến quân địch hoảng sợ, hàng ngũ rệu rã, nhanh chóng buông súng đầu 

hàng, hốt hoảng tìm đường thoát thân. Ta đã tiến công chiếm lĩnh các mục tiêu quan 

trọng mà không tốn một viên đạn, tránh được đổ máu, thương vong. Đúng 10 giờ 

ngày 30 tháng 4, lực lượng An ninh tỉnh Thủ Dầu Một dưới sự chỉ huy của đồng chí 

Nguyễn Văn Tấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban An ninh tỉnh đã chiếm 

lĩnh hoàn toàn ba mục tiêu trọng yếu và thu toàn bộ hồ sơ tài liệu của địch. 
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Thị xã Thủ Dầu Một được giải phóng, uy thế của cách mạng và cuộc tiến công 

thần tốc của các binh đoàn chủ lực là điều kiện thuận lợi cho quân và dân Nam Bến 

Cát, Phú Giáo, Châu Thành, Lái Thiêu, Dĩ An đẩy mạnh cuộc tiến công và nổi dậy 

giải phóng địa phương. 

Cùng với việc giải phóng hoàn toàn Sài Gòn – Gia Định, lúc 11 giờ 30 phút ngày 

30/4/1975 quân và dân Bình Dương đã làm chủ thị xã Thủ Dầu Một, giải phóng hoàn 

toàn tỉnh nhà. Ngay trong đêm 30/4/1975, lực lượng an ninh tỉnh đã triển khai các 

biện pháp ổn định tình hình, kêu gọi tất cả nguỵ quyền ra đăng ký trình diện và làm 

tốt công tác giữ gìn trật tự trị an. 

Ngay sau ngày 30/4/1975, lực lượng an ninh nhân dân lại bước vào cuộc đấu 

tranh trong giai đoạn mới, tuy trong điều kiện hoà bình nhưng không kém phần khó 

khăn gian khổ và quyết liệt trong chống địch cũng như xây dựng tỉnh nhà từng bước 

tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

  

Lực lượng Công an tỉnh Bình Dương tổ chức thắp nến tri ân tại Căn cứ Bàu Gốc 

Đặc điểm di tích 

Căn cứ Bàu Gốc là nơi tổ chức hoạt động, phát triển lực lượng và chiến đấu 

của lực lượng Công an tỉnh Bình Dương trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước. Nơi đây ghi dấu những chiến công hiển hách, mãi là niềm tự hào của các thế hệ 

cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh nhà. Theo các nhân chứng lịch sử, địa điểm Khu tưởng 

niệm Căn cứ Bàu Gốc hiện nay không phải là vị trí chính của Căn cứ Bàu Gốc năm 

xưa, mà nó chỉ đóng vai trò là trạm tiền tiêu của tất cả các đơn vị đóng quân trên địa 

bàn thời ấy, trong đó có lực lượng công an tỉnh. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải 

phóng năm 1975, rừng Căn cứ Bàu Gốc đã bị triệt hạ, khai phá để trồng cây cao su, 

hoa màu,… vì vậy, để hình thành một địa điểm họp mặt truyền thống, lực lượng công 

an tỉnh đã chọn vị trí hiện nay để xây dựng Khu tưởng niệm Căn cứ Bàu Gốc.  

Tháng 8 năm 2014, được sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, Công 

an tỉnh Bình Dương đã đầu tư xây dựng Khu tưởng niệm Căn cứ Bàu Gốc tại ấp Mỹ 

Đức, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên. Đây là công trình tiến tới chào mừng kỷ 

niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng kỷ niệm 
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70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2015). 

Các hạng mục công trình được xây dựng nhằm tái hiện một cách sinh động quá trình 

hoạt động và chiến đấu của lực lượng công an tỉnh trong kháng chiến chống ngoại 

xâm, đồng thời là sự tri ân và tưởng nhớ đến các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh 

cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.  

Trong khuôn viên Khu tưởng niệm Căn cứ Bàu Gốc hiện nay có sự tồn tại của 

Miếu Bà. Theo ông Trần Văn Tâm (Sáu Tâm), Bí thư xã Đoàn từ năm 1969 - 1975, 

ngôi miếu này được thành lập cách nay trên 100 năm. Trước kia, dựa vào những ngày 

lễ cúng tại miếu, lực lượng ta hay dựa vào dân, trà trộn vào dân để tuyên truyền cách 

mạng và bắt liên lạc với nhau. Lúc trước, Miếu Bà chỉ có một bàn đá thô sơ để thờ 

(hiện vẫn còn trong khu miếu). Đến năm 2000, nhân dân quanh vùng đóng góp, xây 

dựng lại ngôi miếu như ngày nay. 

Giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của di tích 

Bình Dương là vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng và văn hoá. 

Trong hai cuộc kháng chiến, Bình Dương được xác định là địa bàn chiến lược quan 

trọng của cả ta và địch, là cửa ngõ tiến vào Sài Gòn – nơi đặt cơ quan đầu não của 

địch, đồng thời là nơi có nhiều căn cứ địa quan trọng của lực lượng cách mạng. Căn 

cứ Bàu Gốc là một bộ phận quan trọng của chiến khu Đ. Nơi đây ghi dấu những 

chiến công oai hùng của quân và dân miền Đông gian lao mà anh dũng.  

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, căn cứ Bàu Gốc đóng vai trò hết 

sức quan trọng trong việc bảo vệ Chiến khu Đ, là nơi đứng chân của các cơ quan, các 

đơn vị lực lượng vũ trang của trung ương, của tỉnh, huyện và du kích địa phương để 

xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện và chiến đấu, đồng thời là hậu phương vững 

chắc cho lực lượng cách mạng. Từ đó, góp phần quyết định thắng lợi trên chiến 

trường Đông Nam bộ nói chung và chiến trường Thủ Dầu Một – Bình Dương nói 

riêng. 

Đối với lực lượng Công an tỉnh Bình Dương, Căn cứ Bàu Gốc có ý nghĩa hết 

sức to lớn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại căn cứ các chiến sĩ An 

ninh Bình Dương cùng các lực lượng vũ trang, nhân dân địa phương đánh bại nhiều 

đợt hành quân càn quét của địch, lập nên những chiến công vang dội. Điều đó thể 

hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, tinh thần yêu nước, sự hy sinh cao cả của các chiến 

sĩ an ninh Bình Dương vì độc lập dân tộc, vì an ninh của Tổ Quốc.  

Miếu Bà nằm trong Căn cứ Bàu Gốc vừa là nơi chiêm bái, phục vụ tín ngưỡng 

cho nhân dân địa phương, đồng thời cũng là nơi trao đổi thông tin, tuyên truyền cách 

mạng đến với quần chúng nhân dân.  

Hoà bình lập lại, lực lượng an ninh Bình Dương lại bước vào cuộc chiến mới 

cũng đầy khó khăn và gian khổ đó là việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội, bảo vệ sự 

bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Khu tưởng niệm Căn cứ Bàu Gốc được Công 
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an tỉnh Bình Dương xây dựng ngay trên mảnh đất căn cứ năm xưa nhằm tôn vinh 

những chiến công vang dội, sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ an ninh tỉnh 

Bình Dương trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc. 

Căn cứ Bàu Gốc là nơi gắn liền với lịch sử của ngành Công an tỉnh Bình 

Dương từ năm 1967 đến nay, là chứng tích oai hùng của thế hệ cha ông trong công 

cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Khu di tích Căn Cứ Bàu Gốc được Công an tỉnh 

Bình Dương đầu tư tu bổ, phục hồi tại xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên nhằm bảo 

tồn dấu tích của một căn cứ kháng chiến, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử 

cách mạng cho thế hệ trẻ trong và ngoài ngành, đồng thời nơi đây trở thành địa điểm 

sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong vùng. Khu căn cứ 

Bàu Gốc được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa 

cấp tỉnh theo quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017. 
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