
    

DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH CẤP TỈNH 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

-------------------------------------- 

I. Thành phố Thủ Dầu Một (6) 

1 Di tích Đình Phú Cường (Bà Lụa) Toàn cảnh đình Phú Cường 

 

Đình Phú Cường thuộc phường Phú Thọ (Thủ Dầu Một), 

có tổng diện tích 7.656,26m2, được xếp hạng  di tích cấp 

tỉnh năm 2004. Đình xây dựng khoảng nữa Thế kỷ XIX, 

thờ Thành Hoàng thôn Phú Cường,. Đình từng được dư 

luận đánh giá là một trong những ngôi đình có kiến trúc 

nổi tiếng đẹp nhất Nam Bộ:  

Đình thần phong cảnh tốt thay 

Trong rạch bà lụa ngoài rày đại giang 

Nền cao cấp bước tợ thang 

Trong gian chánh điện nghiêm trang phụng thờ. 

(Trích trong Nam kỳ phong tục diễn ca của Nguyễn Liên 

Phong – 1909).  

2 Di tích Trường Kỹ thuật Bình Dương Toàn cảnh Trường mỹ nghệ bản xứ Thủ Dầu Một  

 

Trường tọa lạc tại số 210 Bạch Đằng, Phú Cường, Thủ 

Dầu Một, xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2006. Trường do 

người pháp kết hợp với những nghệ nhân có kinh nghiệm 

của đất Thủ thành lập năm 1901, diện tích 4.561,3m2. Với 

tên gọi ban đầu là Trường mỹ nghệ bản xứ Thủ Dầu 

Một (ecded’artindigene de thu dau mot). Chuyên đào tạo 

về thực hành nghề truyền thống. truyền thống của địa 

phương: mộc, chạm trổ, cẩn gỗ, cẩn xà cừ, đúc đồng, 

trang trí,.. và đa dạng hóa ngành nghề mỹ thuật, cơ khí, 

xây dựng, nhiệt điện, điện tử, bưu chính viễn thông… Với 

bề dày lịch sử, nhà trường đào tạo ra những người thợ tài 

hoa cho đất Thủ - Bình Dương.   



3 Di tích Lò lu Đại Hưng Một góc khu vực phơi sản phẩm Lò lu Đại Hưng 

 

Lò lu Đại Hưng thuộc phường Tương Bình Hiệp (Thủ 

Dầu Một), xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2006 với tổng 

diện tích hiện có 10.985m2, do người Việt gốc Hoa tạo 

dựng vào khoảng đầu Thế kỷ XIX. đồ gốm chủ yếu là lu, 

hủ, khạp, … làm bằng thủ công truyền thống. Di tích này 

đã qua nhiều chủ nhân quản lý và sản xuất. Năm 1975, lò 

lu hoạt động theo mô hình Hợp tác xã sản xuất. Đến năm 

1989, lò lu được Uỷ ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một 

chuyển giao cho thuê và vẫn giữ qui trình sản xuất đồ gốm 

truyền thống từ xưa đến nay. Lò lu đã để lại một dấu ấn 

quan trọng trên con đường phát triển của nghề gốm trên 

đất Thủ – Bình Dương.  

 
 

4 Di tích Đình Tương Bình Hiệp Toàn cảnh ngôi đình Tương Bình Hiệp 

 

Đình Tương Bình Hiệp tọa lạc tại khu phố 2, phường  

Tương Bình Hiệp (Thủ Dầu Một), xếp hạng di tích cấp 

tỉnh năm 2007, với diện tích hiện là 3.576m2xây dựng 

cuối Thế kỷ XIX,. Đây là ngôi đình duy nhất ở vùng Đông 

Nam Bộ thờ vị tiến sĩ khai hóa đầu tiên của vùng đất Nam 

Bộ - Phan Thanh Giản. Ông là một danh sĩ, là đại thần 

triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Ngôi đình với một 

kiến trúc đình làng Việt đặc trưng với gian thờ, đông lang, 

tây lang, với sân rộng và hàng cây cao rợp bóng mát, là 

một trong những ngôi đình giữ được nét kiến trúc gỗ, đặc 

biệt nội thất bên trong với những hàng cột gỗ quý phủ sơn 

mài và chạm khắc khá tinh xảo.  

5 Di tích Mộ Võ Văn Vân Khu mộ Võ Văn Vân 



 

Mộ Võ Văn Vân tọa lạc tại khu phố 3, phường Chánh 

Nghĩa (Thủ Dầu Một), xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 

2008, diện tích 748,8m2. Ông sinh năm 1884 tại (xã An 

Sơn, Lái Thiêu, Thuận An) mất ngày 28/5/1945. Võ Văn 

Vân với tài năng, đức độ của một lương y, ông đã có công 

trong việc đưa tên hiệu của một nhà thuốc y học dân tộc 

nổi tiếng hàng đầu trong một thời gian dài trên cả nước, 

đặc biệt với hiệu “Thằng nhỏ che dù”. Khu mộ là di tích 

lưu niệm danh nhân gắn liền với tên tuổi của một người 

thầy thuốc Võ Văn Vân nổi tiếng ở vùng đất Thủ Dầu Một 

- Bình Dương.  

6 Di tích Nhà ông Nguyễn Tri Quan Toàn cảnh ngôi nhà ông Nguyễn Tri Quan 

 

Công trình tọa lạc tại khu phố 1, p. Tân An (Thủ Dầu 

Một), xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2004, trên tổng diện 

tích 3.243m2. Ngôi nhà xây dựng năm Canh Dần (1890), 

ngôi nhà có lối kiến trúc đặc biệt theo kiểu chữ Khẩu. Nhà 

do ông Nguyễn Văn Hội tạo dựng (cụ tổ ông Nguyễn Tri 

Quan) – ông từng giữ chức Thượng Biện tỉnh An Giang 

và An Sát tỉnh Vĩnh Long. Hiện trong nhà còn giữ sắc 

phong của vua Tự Đức truy ban tên Thụy năm 1866. 

Ngoài ra, còn lưu giữ bức chân dung vua Thành Thái được 

thờ trang trọng ở gian giữa trước bàn thờ tổ tiên. Trải qua 

thời gian và chiến tranh tàn phá hiện còn lại một nhà Từ 

đường.  



 

II. Thành phố Thuận An (5) 

7 Di tích Miếu Mộc Tổ Toàn cảnh mặt tiền của ngôi Miếu Mộc Tổ 

 

Miếu Mộc Tổ tạo lạc khu 2, kp. Long Thới, phường Lái 

Thiêu (Thuận An), xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2004, 

diện tích 55,95m2, do các nghệ nhân của ngành mộc vùng 

đất Lái Thiêu lập nên để thờ ông Tổ nghề, tỏ lòng biết ơn, 

tôn kính người sáng lập nghề Mộc -  Lỗ Ban Tiên Sư, một 

người rất có tài về ngành xây dựng năm 1944. Nơi đây, để 

lại một dấu ấn quan trọng trên con đường phát triển của 

nghề mộc và sơn mài đất Thủ. Bên trong trang trí bao lam, 

khảm thờ, liễn, hoành phi được làm bằng gỗ chạm khắc 

hoa văn tinh xảo.   

8 Di tích Đình An Sơn Toàn cảnh Đình An Sơn 

 

Đình An Sơn thuộc ấp An Qưới, xã An Sơn (Thuận An), 

xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2005, tổng diện tích đất sử 

dụng 2,700m2, do nhân dân địa phương tạo lập thờ thần 

hòang bổn cảnh trước năm 1914. Đình là một di tích lịch 

sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh, đặc biệt nơi đây diễn 

ra nhiều sự kiện lịch sử như phong trào nông dân Thủ 

khoa Nguyễn Hữu Huân, thiên địa hội… Trong hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ, đình là 

nơi hoạt động cách mạng của địa phương. 
 

9 Di tích Chiến khu Thuận An Hòa Tượng đài chiến thắng chiến Khu Thuận An Hòa  



 

Vùng đất chiến khu thuộc phạm vi ba xã Thuận Giao, An 

Phú và Hòa Bình của huyện Lái Thiêu (nay là Thuận An), 

xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2012, diện tích 30.011m2. 

Đây là một căn cứ cách mạng xây dựng vào cuối năm 

1945. Trong suốt 30 năm, Thuận An Hòa vẫn tồn tại đầy 

hiên ngang trước bom đạn ác liệt của kẻ thù. Là đầu mối 

căn cứ chiến lược quan trọng của Huyện ủy, Tỉnh ủy và 

các cơ quan đơn vị kháng chiến lân cận như Sài Gòn – Gia 

Định, Biên Hòa…Thuận An Hòa nằm trong hệ thống căn 

cứ địa cách mạng ở miền Đông Nam Bộ, đóng vai trò 

quan trọng vào thắng lợi của các chiến dịch Xuân Mậu 

Thân 1968, chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972 và chiến 

dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. 
 

10 Di tích Đền Bình Nhâm Mặt chính Đền Bình Nhâm  

 

Đến tọa lạc tại phường Bình Nhâm, Thuận An, xếp hạng 

di tích cấp tỉnh năm 2013, tổng diện tích 3.321,6m2. Nơi 

đây, vào tháng 8 năm 1930, Tỉnh ủy Gia Định quyết định 

thành lập chi bộ Đảng cộng sản Bình Nhâm - là một trong 

ba chi bộ đầu tiên của tỉnh Thủ Dầu Một (Bình Dương). 

Chi bộ Bình Nhâm ra đời gồm các đồng chí: Ba Phèn, 

Nguyễn Văn Tiết, Đinh Văn Sáng (Tám Sáng), Nguyễn 

Văn Lộng (Tự Chùa), Hồ Văn Cống, Sáu Nâu… đồng chí 

Ba Phèn làm Bí thư chi bộ. Sự ra đời của Chi bộ Bình 

Nhâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ 

chức quần chúng đấu tranh trong suốt hai thời kỳ kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, góp phần làm 

nên chiến thắng hào hùng của dân tộc. 
 

11 Di tích Miếu Bà Bình Nhâm Mặt chính diện Miếu Bà Bình Nhâm 



 

Miếu Bà Bình Nhâm tọa lạc tại khu phố Bình Phước, 

phường Bình Nhâm, Thuận An. Xếp hạng di tích cấp tỉnh 

năm 2018, với diện tích 3.321,6m2. Miếu xây dựng vào 

năm 1914, thờ Bà Chúa Xứ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín 

ngưỡng của nhân dân trong vùng. Miếu Bà Bình Nhâm là 

một ngôi miếu có kiến trúc kết hợp giữa gỗ và gạch ngói, 

giữa nghệ thuật chạm khắc cùng nghệ thuật đắp nổi, là 

minh chứng cho sự tài hoa, khéo léo của người thợ đất 

Thủ Dầu Một - Bình Dương. Đây là một trong số ít ngôi 

miếu có tuổi đời tồn tại khá nguyên vẹn sau hơn 100 năm 

ở vùng đất Thuận An, Bình Dương. 
 

III. Thành phố Dĩ An (5) 

12 Di tích cách mạng căn cứ Hố Lang  Cổng chính vào khu di tích căn cứ Hố Lang 

 

Căn cứ Hố Lang thuộc p.Tân Bình (Dĩ An), xếp hạng di 

tích cấp tỉnh năm 2004, với tổng diện tích là 14863, 35m2. 

Hố Lang là một vị trí chiến lược quân sự cực kỳ quan 

trọng, tại đây có thể nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn 

các ấp, xã thuộc Dĩ An và Biên Hòa, nhất là có thể quan 

sát được mọi hoạt động của sân bay quân sự Biên Hòa, 

cho nên Hố Lang là nơi thiết lập căn cứ cách mạng hoạt 

động lâu dài. Căn cứ Hố Lang nơi che chở, đùm bọc quân 

dân địa phương, là chỗ dựa của lực lượng cách mạng cung 

cấp lương thực, thuốc men…Trong hai cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ở miền Đông Nam 

Bộ, “Hố Lang” địa danh nổi tiếng đã đi vào lòng người 

như một biểu tượng cho cách mạng, biểu tượng cho tinh 

thần bất khuất của nhân dân Dĩ An.       

 

13 Di tích Đình thần - Dinh Ông Ngãi Thắng Cổng Đình thần - Dinh ông Ngãi Thắng 



 

Đình tạo lạc tại phường Bình An, thành phố Dĩ An, xếp 

hạng di tích cấp tỉnh năm 2009, với tổng diện tích 

3.119,72m2, xây dựng khoảng đầu Thế kỷ XIX, được ban 

sắc thần đời vua Tự Đức (thứ 5) năm 1852, thờ Thành 

Hoàng Bổn Cảnh và Bố Chánh Đại thần Trương Công Đạt 

– một vị quan triều Lê. Trải qua nhiều lần tu bổ, sữa chữa 

qua các năm 1956, 1967, 1971 và 2000 ngôi đình bảo lưu 

giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Đặc biệt, trong khuôn 

viên đình có ngôi mộ đại thần Trương Công Đạt cổ kính, 

uy nghiêm. Trong hai cuộc kháng chiến, đình là cơ sở hoạt 

động cách mạng của địa phương. 
 

14 Di tích Đình Bình An Cổng chính vào đình Bình An 

 

Đình tọa lạc phường Bình An, Dĩ An, xếp hạng di tích cấp 

tỉnh năm 2009, xây dựng trước năm 1852, được ban sắc 

thần đời vua Tự Đức (thứ 5) năm 1852, thờ Thần Hoàng 

Bổn Cảnh. Năm 1945, đình bị thực dân Pháp đốt cháy, 

đến năm 1950 xây dựng lại và qua nhiều lần sữa chữa 

đình vẫn bảo lưu được những giá trị truyền thống văn hóa 

– một tín ngưỡng dân gian thờ cúng nhớ ơn các bậc tiền 

thân và các vị tướng tài của dân tộc. Ngôi đình tọa lạc 

trong cảnh quan thiên nhiên thoát mát, có diện tích 

2962.468m2. Trong khuôn viên của đình có diện tích 

221.926m2 là khu mộ của ông Trương Công Cẩn -  một vị 

tướng tài thời nhà Nguyễn. Trong những năm kháng chiến 

chống thực dân Pháp, đình là nơi ẩn náu, hội họp và tập 

kết lực lượng của các chiến sĩ các mạng của địa phương.  

 

 

15 Di tích Nhà máy xe lửa Dĩ An Tượng đài nhà máy xe lữa Dĩ An 



 

Nhà máy xe lửa Dĩ An tại đường Lý Thường Kiệt, phường 

Dĩ An (Dĩ An), xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2012, diện 

tích 178.057,8m2. Do thực dân Pháp xây dựng (1902-

1912) nhà máy xe lửa Dĩ An chính thức hoạt động sau 10 

năm, với tên tiếng Pháp là: Grand Atelier des Chemins de 

Fer de Dĩ An. Nơi đây ghi dấu sự ra đời của một trong 

những chi bộ Đảng đầu tiên của Xứ ủy Nam kỳ, là nơi 

diễn ra phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân chống 

xâm lược của thực dân đế quốc. Với lịch sửhơn 100 năm 

hình thành và phát triển là niềm tự hào của những người 

thợ nhà máy Xe lửa Dĩ An hôm nay vững bước trên con 

đường Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.  

 

16 Di tích Suối Mạch Máng Toàn cảnh khu di tích Suối Mạch Máng 

 

Suối Mạch Máng (Suối Sọ) thuộc phường Tân Bình, thành 

phố Dĩ An. Xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2013, diện tích 

397,4m2. Nơi đây, vào tháng 5 năm 1968 đã diễn ra trận 

chống càn vô cùng anh dũng của quân và dân xã trên vùng 

đất Tân Bình, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ... Ngày 

nay, địa danh Suối Mạch Máng là niềm tự hào của người 

dân Tân Bình nói riêng và nhân dân Bình Dương nói 

chung, nơi ghi dấu sự kiện lịch sử vẻ vang của quân và 

dân ta trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ . 

 

IV. Huyện Dầu Tiếng (10) 

17 Di tích căn cứ cách mạng Rừng Kiến An Một phần Khu căn cứ cách mạng Rừng Kiến An 



 

Căn cứ cách mạng Rừng Kiến An (căn cứ Hốc Tràm, 

Rừng cấm Kiến An) thuộc ấp 2, xã An Lập, huyện Dầu 

Tiếng. Xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2004, tổng diện tích 

244ha. Rừng Kiến An gắn liều các sự kiện lịch sử của tỉnh 

Bình Dương trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ 

xâm lược từ năm 1960 đến năm 1975. Đây là nơi đóng 

quân của nhiều cơ quan, đơn vị Huyện ủy và Huyện đội 

Bến Cát, Trường Đảng Tỉnh, Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy, 

Ban tổ chức Tỉnh Ủy, Y4 Sài Gòn – Gia định, tỉnh đoàn 

Bình Dương, Ban nông hội,…Tiểu đoàn Phú Lợi, Trung 

đoàn 1 và 2 Sư đoàn 9, Đoàn Hậu cần 83 của Miền, Trung 

đoàn 304… 

 

18 Di tích Vòng thành đất họ Võ  Du tích Vòng thành đất họ Võ 

 

Vòng thành Đất – Họ Võ, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, 

xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2005, có diện tích 

35.305,5m2, Vòng thành là hình chữ nhật, vuông góc diện 

tích (300m x 260m), đắp bằng đất, chân thành rộng 5m. 

Một chứng tích về xây dựng căn cứ quan trọng thời chống 

Pháp xâm lược, từ năm 1859 – 1867. Di tích đã hình thành 

trên vùng đất Bưng Rê – Long Tân (Dầu Tiếng) do thủ 

lĩnh Võ Văn Nhâm và nghĩa quân xây dựng nên. Võ Văn 

Nhâm là một nghĩa sĩ lập căn cứ địa đầu tiên ở Dầu Tiếng 

để chống lại thế lực thực dân Pháp và thú dữ, ông là nghĩa 

quân quyết lòng chống Pháp trong giai đọan đầu kháng 

chiến ở Nam bộ.  
 

19 Di tích Vườn cây cao su thời Pháp thuộc Trưng bày ngoài trời tại di tích Vườn cây cao su 



 

Vườn cây cao su thuộc địa phận xã Định Hiệp (Dầu 

Tiếng), xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2009, tổng diện tích 

69.966,05m2, được trồng thời Pháp thuộc, tại đồn điền 

Michelin của thực dân Pháp vào đầu thế kỷ XX. Nay là Lô 

50, làng 14, nông trường Trần Văn Lưu, công ty cao su 

Dầu Tiếng. Nơi đây đã diễn ra các phong trào đấu tranh 

của công nhân, chống chế độ quản lý hà khắc, bóc lột sức 

lao động của các ông chủ đồn điền. Tiêu biểu là cuộc đấu 

tranh của công nhân làng 1, làng 14 vào cuối năm 1936. 

Nơi này minh chứng một giai đoạn lịch sử, ghi dấu về 

cuộc sống cơ cực và tinh thần đấu tranh đòi quyền tự do 

dân chủ của công nhân cao su dưới chế độ cai trị của thực 

dân Pháp.“Bán thân đổi mấy đồng xu. Thịt xương vùi gốc 

cao su mấy tầng” (Thơ Tố Hữu) 

 

20 Di tích Đình Dầu Tiếng Toàn cảnh ngôi đình Dầu Tiếng 

 

Đình tọa lạc tại thị trần Dầu Tiếng (Dầu Tiếng), xếp hạng 

di tích cấp tỉnh năm 2009, với diện tích 3.766,56m2. Đình 

xây dựng trước năm 1853 bên tả ngạn sông Sài Gòn. Đến 

năm Mậu Thìn (1952), do trận bão lụt lớn đình bị ngập 

phải di dời về vị trí hiện nay. Tổng diện tích 3050.59m2, 

với cảnh quan thiên nhiên có nhiều cây xanh cổ thụ 

thoáng mát rất yên tĩnh và cổ kính. Đình được ban sắc 

thần đời vua Tự Đức (thứ 5) năm 1852, thờ Thần Thành 

Hoàng Bổn Cảnh. Đình được nhân dân gìn giữ và lưu 

truyền những giá trị văn hóa tín ngưỡng dân gian của 

người Việt.  Ngôi đình có ý nghĩa lịch sử thời mở đất lập 

làng và phát triển cuộc sống cộng đồng. Trong thời kỳ 

kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đình là nơi tổ chức 

hoạt động của chiến sĩ cách mạng ở địa phương.  

 

21 Di tích Khu căn cứ cách mạng Vườn Trầu Bia kỷ niệm thành lập Tiểu đoàn Phú Lợi  



 

Khu căn cứ cách mạng Vườn Trầu thuộc ấp Đồng Bà Ba, 

xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng. Xếp hạng di tích cấp tỉnh 

năm 2009, với diện tích 1.308m2. Tại đây, vào lúc 9 giờ 

ngày 5 tháng 6 năm 1965 buổi lễ chính thức đọc quyết 

định thành lập Tiểu đoàn Phú Lợi của Bộ chỉ huy Quân 

khu miền Đông. Tiểu đoàn Phú Lợi đã lập nên nhiều chiến 

công vang dội trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ 

như chiến thắng Suối Dứa, Bông Trang – Lò Gạch, truông 

Bồng Bông….góp phần cùng quân và dân trong tỉnh trong 

đại thắng mùa Xuân năm 1975. 
 

22 
Di tích Địa điểm lần đầu tiên Mỹ sử dụng máy bay  

B-52 ném bom tại Việt Nam 

Khu tưởng niệm địa điểm lần đầu tiên Mỹ sử dụng máy 

bay B-52 ném bom tại Việt Nam  

 

 Địa điểm lần đầu tiên Mỹ sử dụng máy bay B-52 ném 

bom tại Việt Nam tại ấp Bở Cảng và ấp Trảng Lớn xã 

Long Nguyên, huyện Bến Cát (nay là ấp Hốc Măng, xã 

Long Tân, huyện Dầu Tiếng). Xếp hạng di tích cấp tỉnh 

năm 2011, với diện tích 3.699,27m2. Tại đây, vào ngày 18 

tháng 6 năm 1965, lần đầu tiên đế quốc Mỹ sử dụng máy 

bay B-52 ném bom đánh phá căn cứ của ta, mở đầu cho 

việc sử dụng rộng rãi máy bay B-52 ném bom rải thảm, rải 

chất độc hóa học hủy diệt môi trường sống ở nhiều vùng 

rộng lớn trên chiến trường miền Nam Việt Nam.  

23 Di tích Chùa Hoa Nghiêm Toàn cảnh Chùa Hoa Nghiêm  



 

Chùa Hoa Nghiêm tọa lạc tại thị trấn Dầu Tiếng, xếp hạng 

di tích cấp tỉnh năm 2012, có diện tích 175,75m2. Đây là 

một trong những ngôi chùa đầu tiên được xây dựng trên 

vùng đất Dầu Tiếng vào ngày rằm tháng giêng năm 1940 

(Phật lịch 2482). Chùa Hoa Nghiêm là nơi gặp gỡ giao lưu 

của những người công nhân cao su sớm giác ngộ cách 

mạng, họ vừa làm nhiệm vụ sản xuất vừa đấu tranh với 

bọn chủ Tây, đòi quyền dân sinh dân chủ, vừa tham gia 

công việc kháng chiến với tư cách là người ở hậu phương, 

đóng góp tiền của, nuôi giấu cán bộ,… Nơi đây là địa chỉ 

liên lạc bí mật của tổ chức cơ sở Đảng huyện Dầu Tiếng. 

Với lực lượng cán bộ cùng quần chúng nhân dân bám trụ 

đấu tranh tại chỗ trong 2 thời kỳ kháng chiến chống thực 

dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

 

24 Di tích Chiến thắng Suối Dứa Tượng đài chiến thắng Suối Dứa 

 

Chiến thắng Suối Dứa thuộc khu phố 6, TT Dầu Tiếng, 

xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2015. Nơi đây, vào lúc 9 giờ 

30 phút ngày 8/7/1965, Tiểu đoàn Phú Lợi ( C1, C2, C3, 

C4), Đại đội 64 ( C64) Dầu Tiếng và Đội Dân quân du 

kích xã Thanh An. Bố trí lực lượng C3 khóa đầu, C1 và 

C2 đánh chính diện phía đông lộ 14, C2 khóa đuôi, C4 

đánh diệt 2 tua Cầu Cát và kìm chế pháo 105 chi khu Dầu 

Tiếng, C64 bố trí đối diện phía tây lộ 14 gần Sông Sài 

Gòn… Trận Suối Dứa là trận phối hợp chặt chẽ giữa lực 

lượng bộ đội chủ lực tỉnh, bộ đội huyện và du kích xã; 

trận chiến đấu thu nhiều vũ khí nhất; và trở thành trận đầu 

tiên ở miền Đông Nam Bộ một tiểu đoàn bộ đội địa 

phương tiêu diệt gọn một tiểu đoàn chủ lực ngụy. 
 

25 Di tích Chiến khu Long Nguyên Mô hình tổng thể khu di tích chiến khu Long Nguyên 



 

Chiến khu Long Nguyên thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng), 

xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2018, diện tích 50.346,0m2. 

Nơi đây từng là nơi trú đóng của các cơ quan đầu não của 

ta như: Khu ủy Miền Đông, Tỉnh ủy Gia Định, Tỉnh ủy 

Thủ Dầu Một, cơ quan huyện Bến Cát; các lực lượng vũ 

trang: Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 301, Đặc khu Sài Gòn – 

Chợ Lớn, là nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt, gian 

khổ và cả sự hy sinh của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và 

nhân dân ta qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại 

xâm. Trong thời khắc lịch sử năm 1975, quân ta đã chọn 

căn cứ Căm Xe ở Chiến khu Long Nguyên làm Sở chỉ huy 

chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam 

thống nhất Đất nước. 
 

26 Di tích Danh thắng núi Cậu- Lòng hồ Dầu Tiếng  Một trong những bãi đá có cảnh trí đẹp của danh thắng 

 

Núi Cậu- Lòng hồ Dầu Tiếng thuộc ấp Tha La, xã Định 

Thành, huyện Dầu Tiếng. Xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 

2007, tổng diện tích 16.172.083,7m2. Quần thể núi Cậu 

gồm 21 ngọn núi (7 ngọn lớn và 14 ngọn nhỏ) xếp thành 

hình chữ U. Vùng núi Cậu có trữ lượng lớn thảo mộc 

thiên nhiên và các loại gỗ quý như: gõ, căm xe, giáng 

hương, bằng lăng... Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều 

loài động vật như: nai, mễn, heo rừng... Lòng hồ Dầu 

Tiếng là một công trình thủy lợi với diện tích rộng trên 

27.000ha, có sức chứa 1,5 tỷ mét khối nước. Hồ có khả 

năng tưới tiêu cho hàng trăm ngàn hecta hoa màu của các 

tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, Long An và Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
 

V. Huyện Phú Giáo (3) 

27 Di tích Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành Toàn cảnh di tích Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành 



 

Dinh thuộc ấp 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, 

xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2004, diện tích 4.869,6m2 

Toà nhà do Mỹ - Diệm xây dựng năm 1956, một tuyến 

phòng thủ vững chắc phía đông bắc Sài Gòn của địch. Nơi 

đây vào 9/1961, Khu ủy và Bộ tư lệnh Miền quyết định 

tiến công vào tỉnh lỵ Phước Thành nhằm phá tan ý đồ bao 

vây chia cắt chiến khu Đ của chúng. Cuộc tấn công sau 

01giờ 30 phút đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn lực 

lượng chiếm đóng, với gần 2000 tên địch... giải phóng 

tỉnh Phước Thành. Chiến thắng Phước Thành lần đầu tiên 

ta tiêu diệt một tỉnh lỵ của Mỹ - Diệm, một thắng lợi của 

nghệ thuật quân đội, khẳng định sức mạnh đường lối của 

chiến tranh nhân dân, phá sản của chiến lược “chiến tranh 

đặc biệt” của địch.  
 

28 Di tích Chùa Bửu Phước Toàn cảnh ngôi chùa Bửu Phước 

 

Chùa Bửu Phước Tọa Lạc Xã Phước Hòa, huyện Phú 

Giáo, xếp hạng di tích cấp tỉnh 2007, diện tích 3.425,9m2. 

Ngôi chùa xây dựng năm 1908, đến năm 1946 pháp hiện 

chùa là cơ sở hoạt động bí mật của ta, nên chùa bị giặc 

Pháp phá hủy. Năm 1954, Sư Thiện An tái lập chùa và trải 

qua nhiều lần bom đạn tịch tàn phá đã hu hại và được tu 

bổ, phục hồi năm 2005. Đây là ngôi chùa được xây dựng 

sớm nhất tại vùng đất Phú Giáo và là cơ sở hoạt động cách 

mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 

đế quốc Mỹ. 
 

29 Di tích Cầu Sông Bé Cầu Sông Bé 



 

Cầu được bắc qua dòng Sông Bé nối liền hai xã Vĩnh Hòa 

và Phước Hòa, huyện Phú Giáo, xếp hạng di tích cấp tỉnh 

2012. Do thực dân Pháp xây dựng vào khoảng năm 1925. 

Trên cây cầu này, đã có lúc địch biến thành đoạn đầu đài, 

nơi để tra tấn, đánh đập, những nhịp bê tông hóa cọc xử 

bắn nhiều đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cách mạng, rồi đẩy 

xác xuống dòng sông. Nơi đây, vào chiều ngày 29/4/1975, 

chế độ Mỹ - Ngụy buộc phải đánh sập cầu để rút chạy, 

đánh dấu cho sự thất bại hoàn toàn của bọn đế quốc xâm 

lược và chính quyền bù nhìn trên đất nước ta, trong chiến 

dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Cầu Sông Bé trở thành chứng 

nhân lịch sử  của những chiến tích bi hùng về chiến tranh 

tàn khốc, của một thời đấu tranh giải phóng dân tộc của 

quân và dân ta tại chiến trường đông Nam Bộ.  

 

VI. Thị xã Bến Cát (2) 

30 Di tích Bót Cầu Định Một phần dấu tích còn lại của Bót Cầu Định 

 

Bót Cầu Định thuộc khu phố 3, phường Tân Định, Bến 

Cát, xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2004, với diện tích 

3.429,38m2. Bót Cầu Định do thực dân Pháp xây dựng 

năm 1946, là một trong những bót điển hình, có vị trí quan 

trọng chốt giữ quốc lộ 13 và cửa ngõ phía bắc của tỉnh 

Thủ Dầu Một. Tại đây, đêm 31/5/1954,với sự phối hợp 

“Nội công, ngoại kích”, Đại đội 65, Tiểu đoàn 303 và tiểu 

đội trinh sát đặc công do đồng chí Ngô Chí Quốc chỉ huy 

đã tiêu diệt toàn bộ Bót Cầu Định…. Nơi ghi dấu những 

chiến công công oanh liệt của quân và dân vùng đất Thủ 

Dầu Một- Bình Dương. 
 

31 Di tích Chùa Long Hưng Toàn cảnh Chùa Long Hưng 



 

Chùa Long Hưng (Tổ Đỉa) thuộc phường Tân Định, Bến 

Cát, xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2005, diện tích 

8.332,9m2. Chùa do người dân làng Thới Hòa (Tân Định) 

tạo dựng vào năm 1764, vì mến mộ đức độ của vị Thiền 

sư đã dày công trên con đường hoằng hóa đạo pháp và 

khai sơn lập tự, tổng diện tích hiện có 12.660,4m2. Trải 

qua 9 vị trụ trì và nhiều lần trùng tu, tôn tạo vào những 

năm 1768, 1920, 1930, 1945, 1966, 1987, 2003.Thời kỳ 

chống thực dân Pháp, chùa là cơ sở hoạt động cách mạng 

của địa phương, 3 lần đánh thắng Bót Cầu Định. Trong 

kháng chiến chống đế quốc Mỹ, chùa là địa điểm trọng 

yếu tiếp tế lương thực, thuốc men… góp phần vào thắng 

lợi chung của dân tộc.  
 

VII. Huyện Bàu Bàng (3) 

32 
Di tích Ấp chiến lược Bến Tượng Ấp chiến lược Kiểu mẫu do Đế quốc Mỹ và chế độ Ngô 

Đình Diệm xây dựng (ảnh tư liệu) 

 

Di tích thuộc ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, Bến Cát, xếp 

hạng di tích cấp tỉnh năm 2012, diện tích 2.007,2m2. Đây 

là Ấp chiến lược Kiểu mẫu do Đế quốc Mỹ và chế độ Ngô 

Đình Diệm xây dựng đầu tiên ở miền Nam Việt Nam. Sau 

khi thành lập vào tháng 3 năm 1963, đích thân Tổng thống 

Ngô Đình Diệm và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ 

MacNamara đến đây thị sát. Từ ấp chiến lược Bến Tượng 

này, Mỹ - Diệm đã xây dựng trên 17.000 ấp chiến lược 

khác trên toàn miền Nam để thực hiện chiến lược “chiến 

tranh đặc biệt”. Đến cuối năm 1964, quân và dân ta đã phá 

banh Ấp chiến lược này. Phá ấp chiến lược Bến Tượng là 

phá đi chiến lược chiến tranh kiểu mới mà Mỹ áp đặt ở 

miền Nam, tạo thế và đà cho công cuộc kháng chiến 

chống Mỹ trên toàn chiến trường miền Nam Việt Nam, 

góp phần tạo nên chiến thắng hào hùng của dân tộc. 

 

33 Di tích Chiến thắng Bàu Bàng Bia Chiến thắng Bàu Bàng 



 

Chiến thắng Bàu Bàng thuộc xã Lai Uyên, huyện Bàu 

Bàng, xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2012, diện tích 

13.909,5m2. Tại đây vào ngày 12/11/1965 ngày chiến 

thắng lịch sử mở đầu cho phong trào “Bám thắt lưng địch 

mà đánh”, “Tìm Mỹ mà diệt” của quân và dân ta. Trận 

Bàu Bàng là một nỗi đau trong lịch sử của sư đoàn 1 bộ 

binh Mỹ - đơn vị được mệnh danh là “Anh cả đỏ” bất khả 

chiến bại. Chiến thắng Bàu Bàng là chiến công chói lọi, 

làm nức lòng quân và dân cả nước.  

   

34 Di tích Chiến thắng Bót Cây Trường Nhà lưu niệm di tích chiến thắng Bót Cây Trường 

 

Bót Cây Trường - Một cứ điểm quân sự quan trọng của 

chính quyền Sài Gòn án ngự trên trục đường huyết mạch 

13, chia cách giữa cơ quan đầu não cách mạng Chiến khu 

Đ và vùng Tam Giác Sắt… Ngày 18/10/1963, Tiểu đoàn 

bộ binh 5 và Đại đội đặc công Trung đoàn 2 thuộc Sư 

đoàn 9 đã tiêu diệt hoàn toàn Bót Cây Trường. Chiến 

thắng này đã phá tan hệ thống ấp chiến lược Long 

Nguyên, giải phóng người dân bị địch dồn vào ấp chiến 

lược, góp phần quan trọng cổ vũ phong trào diệt địch phá 

kìm của nhân dân, phá sản kế hoạch thực hiện ấp chiến 

lược kiểu mẫu của chính quyền Sài Gòn ở chiến trường 

Miền Nam. Trận đánh Bót Cây Trường đã nêu cao tấm 

gương anh dũng hi sinh của anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố.  

 

VIII. Thị xã Tân Uyên (11) 

35 Di tích Chùa Hưng Long (chùa Bà Thao) Toàn cảnh chùa Long Hưng 



 

Chùa Hưng Long thuộc phường Thạnh Phước (thị xã Tân 

Uyên), với diện tích 5.397.34m2. Chùa do một gia đình 

điền chủ Phan Thị Khai (tục gọi là Bà Thao) xây dựng vào 

năm Ất Hợi  (1695) để chiêm bái, cầu phúc cho gia đình 

vừa để cho dân làng địa phương đến dâng hương lễ Phật, 

cầu được bình an. Chùa được đánh giá là một trong bốn 

ngôi chùa cổ của đất Thủ Dầu Một – Bình Dương. Trong 

hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp - Mỹ, chùa Hưng 

Long là nơi hội họp của cơ sở kháng chiến; nơi bảo vệ, 

nuôi dưỡng nhiều đồng chí hoạt động cách mạng như: 

Phạm Văn Trọng, Trần Văn Xôm, Bồ Minh Chí, Dương 

Văn Diêu, Mười Trí, Hai Sơn, Hai Cao, Chín Đàn, Út 

Đưa, Sáu Phát…  
 

36 Di tích Đình Tân Trạch Toàn cảnh đình Tân Trạch 

 

Đình thuộc xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, xây dựng vào 

năm Giáp Dần (1854), diện tích 5.479,8m2. Đình là nơi 

ghi dấu của một vùng đất có quá trình phát triển lâu đời, 

một công trình kiến trúc với bộ cột gỗ quý và có kích 

thước lớn còn lưu giữ cho đến nay ít nơi nào có được. 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đình bị chiếm cứ 

làm nơi đóng đồn đến năm 1945. Thời kỳ kháng chiến 

chống mỹ, đình còn là nơi tiếp tế lương thực, đạn dược, 

thuốc men cho bộ đội. Ngày nay đình là một di tích, nơi 

thờ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì quê hương đất 

nước.   

37 Di tích Chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên Toàn cảnh bia chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên 



 

Tháp canh thuộc xã Thạnh Phước, Tx. Tân Uyên, xếp 

hạng di tích cấp tỉnh năm 2008, diện tích 1.800m2. Do 

thực dân Pháp xây dựng khoảng năm 1948, cao 7 – 12 

mét, bằng gạch và đá. Là loại công sự vững chắc nằm 

trong hệ thống đồn, bót, tháp canh, của địch trên chiến 

trường Đông Nam Bộ.Nơi đây, đêm 18 rạng 19/03/1948, 

tổ du kích Tân Uyên (Trần Công An, Hồ Văn Lung, Trần 

Văn Nguyên..) trang bị lựu đạn tự tạo, súng trường, thang 

và trét bùn lên người… bí mật đột nhập… tiêu diệt gọn 11 

tên địch, thu 08 khẩu súng và 20 quả lựu đạn. Chiến thắng 

Tháp canh cầu Bà Kiên mở màn cho quân ta đánh bại 

hàng loạt đồn bót, tháp canh ở chiến trường Nam Bộ và cả 

nước. Là cái nôi của sự hình thành một binh chủng mới 

của quân đội ta, binh chủng Đặc công. 
 

38 Di tích Chiến khu Vĩnh Lợi Công chính vào di tích Chiến khu Vĩnh Lợi 

 

Vĩnh Lợi thuộc xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, diện tích 

55.048,88m2. Là căn cứ hình thành năm 1946 (huyện 

Châu Thành, Tổng Bình Điền, tỉnh Thủ Dầu Một) được 

xây dựng giữa 03 khu rừng lớn của xã Vĩnh Tân rộng hơn 

300 ha, được bao bọc bởi hai con suối là suối Cái (suối 

Cầu Thợ Ụt) và suối Vĩnh Lợi ở hướng đông Nam, hướng 

Đông và Tây có hai trục lộ giao thông về hướng Bắc tạo 

sự liên thông với Chiến khu Đ, Chiến khu Thuận An Hòa. 

Căn cứ Vĩnh Lợi là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo của xã, 

huyện và tỉnh. Nơi tổ chức xây dựng, phát triển lực lượng 

cách mạng, gồm 03 thứ quân: Bộ đội chủ lực, du kích tập 

trung và du kích xã, ấp. Chiến khu Vĩnh Lợi là biểu tượng 

là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, nhân dân, các lực 

lượng vũ trang của huyện và của tỉnh Bình Dương. 
 

39 Di tích Đình Vĩnh Phước Chánh diện ngôi đình Vĩnh Phước 



 

Đình Vĩnh Phước tọa lại tại phường Thái Hòa, thị xã Tân 

Uyên, được ban sắc thần năm Tự Đức thứ 5 (1853) thờ 

Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh. Tổng diện tích 3.944,9 m2 , 

đình được nhân dân gìn giữ nguyên vẹn di sản kiến trúc 

nghệ thuật của các bậc tiền nhân để lại. Bảo tồn và lưu 

truyền những giá trị văn hóa tín ngưỡng dân gian của 

người Việt. Ngôi đình có ý nghĩa lịch sử thời mở đất lập 

làng và phát triển cuộc sống cộng đồng. Trong những năm 

kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đình Vĩnh Phước là 

nơi hoạt động cách mạng của địa phương. 

  

40 Di tích Đình Dư Khánh Ngôi đình Đình Dư Khánh 

 

Đình Dư Khánh được Ban Sắc thần năm vua Tự Đức thứ 

5 (1853) thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh. Đình do 

người dân gìn giữ nguyên vẹn di sản kiến trúc nghệ thuật 

của các bậc tiền nhân để lại. Lưu truyền những giá trị văn 

hóa tín ngưỡng dân gian truyền thống của đình làng Việt 

Nam. Ngôi đình có ý nghĩa lịch sử thời mở đất lập làng và 

phát triển cuộc sống cộng đồng. Trong những năm kháng 

chiến chống giặc ngoại xâm, đình là nơi hoạt động cách 

mạng của địa phương. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Tỉnh tại Quyết 

định số 310/QĐ-UBND ngày 15/02/2016.  

41 
Miếu Ông - Nơi hoạt động của tổ chức Trinh sát, Quân 

báo, Biệt động tỉnh Bình Dương trong thời kỳ kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước 

Toàn cảnh di tích Miếu Ông - Nơi hoạt động của tổ 

chức Trinh sát, Quân báo, Biệt động tỉnh Bình Dương  



 

Di tích thuộc phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên. Xếp 

hạng di tích cấp tỉnh năm 2016, diện tích 2.306,3m2. Ngôi 

miếu được lập vào năm 1735, nơi sinh hoạt tín ngưỡng 

của người dân trong vùng cầu cho bình an, mưa thuận gió 

hòa. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tại đây là nơi 

hoạt động bí mật của tổ chức Trinh sát, Quân báo, Biệt 

động tỉnh Bình Dương để nắm tình hình địch, giao liên, 

nhận và truyền tin… Đặc biệt vào sáng ngày 30/4/1975, 

tại Miếu ông, các đồng chí Nguyễn Văn Ron, Trền Văn 

Tòng dùng tần số của tiểu khu 372 kết nối sóng với cơ 

quan của địch kêu gọi Tỉnh trưởng Thủ Dầu Một đầu 

hàng…  

42 Di tích Đình Bưng Cù Cổng Đình Bưng Cù 

 

Đình thần Bưng Cù (Miễu Ông Cù) thuộc làng Tân Khánh 

– Bà Trà, tổng Bình Thiện, huyện Bình An, tỉnh Thủ Dầu 

Một (nay phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương), với tổng diện tích 6.261,5 m2. Vào năm 

1852, vua Tự Đức ban sắc phong tước hiệu thần cho đình 

“Bảo an chánh trực hữu thiện đôn ngưng” để nhân dân 

thờ tự. Đến nay đình bảo lưu nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, 

tín ngưỡng dân gian và các nghi thức thờ cúng truyền 

thống của đình làng Việt Nam. Nơi đây, còn là địa điểm 

ghi dấu sự kiện lịch sử cách mạng của nhân dân địa 

phương qua hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm 

lược. 
 

43 Di tích Nhà  ông Đỗ Cao Thứa Toàn cảnh Nhà  ông Đỗ Cao Thứa 



 

Nhà  ông Đỗ Cao Thứa thuộc Bình Hưng, Bạch Đằng, Thị 

xã Tân Uyên, xếp hạng di tích cấp tỉnh 2004, với tổng 

diện tích 6.957,81m2. Ngôi nhà xây dựng vào khoảng cuối 

Thế kỷ XIX, theo lối kiến trúc chữ Đinh, xây dựng do 

nhóm thợ mộc nổi tiếng khéo tay từ miến Bắc cùng với 

tay nghể nghệ nhân “Thợ Thủ” đã tạo tác nhiều hoa văn 

chạm trổ công phu và tinh xảo từng đầu kèo, bao lam, 

hoành phi, liễn, đại tự, khánh thờ với các chủ đề long, lân, 

quy, phụng, nai, điểu….tạo nên nét nghệ thuật độc đáo 

cho ngôi nhà.  

44 Di tích Đình Nhựt Thạnh Toàn cảnh ngôi đình Nhựt Thạnh 

 

Đình thuộc ấp Nhựt Thạnh, xã Thạnh Hội, thị xã Tân 

Uyên, với tổng diện tích 10.326,3m2 và xếp hạng di tích 

cấp tỉnh năm 2019. Đình xây dựng khoảng năm 1848, đặc 

biệt, đình còn lưu giữ Sắc phong của vua Tự Đức ban vào 

năm 1852. Đình mang đậm phong cách kiến trúc mỹ thuật 

của một ngôi đình Nam Bộ xưa, đến nay đình còn bảo tồn 

được phần lớn nếp sinh hoạt văn hóa và các nghi thức thờ 

cúng truyền thống của đình làng Việt Nam. Đình nơi sinh 

hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng. Trong kháng 

chiến chống quân xâm lược, đình trở thành nơi ẩn náu 

hoạt động của cán bộ, chiến sĩ cách mạng tại địa phương.  

45 Di tích Nhà cổ Dương Văn Hổ Toàn cảnh nhà cổ ông Dương Văn Hổ 



 

Nhà cổ Dương Văn Hổ thuộc ấp Điều Hòa, xã Bạch 

Đằng, thị xã Tân Uyên, với diện tích 2.935,5 m2, xếp hạng 

di tích cấp tỉnh năm 2019. Ngôi nhà do ông Trần Hữu 

Nhâm (cha vợ ông Dương Văn Hổ) xây dựng thời gian 4 

năm (từ năm 1911 đến năm 1914). Đến nay, nhà cổ 

Dương Văn Hổ đã trải qua 3 thế hệ giữ gìn và bảo quản. 

Ngôi nhà được trang trí, chạm khắc cầu kỳ và tỉ mĩ, phong 

phú và đa dạng về đề tài, đặc biệt là nghệ thuật chạm khắc 

theo lối ô hộc, chạm thủng, chạm lộng… Các hoành phi, 

liễn đối thể hiện bằng chữ Hán, sơn son thếp vàng, được 

thiết trí trên các cột của gian thờ, đã góp phần tạo được sự 

uy nghi, nghiêm trang, cổ kính của ngôi nhà.  

IX. Huyện Bắc Tân Uyên (4) 

46 Di tích Căn cứ Bàu Gốc Bia Căn cứ Bàu Gốc 

 

Căn cứ Bàu Gốc thuộc xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên. 

Xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2017, tổng diện tích 

5.331,3m2. Đây là di tích gắn liền với lịch sử đấu tranh 

cách mạng của quân và dân miền Đông Nam Bộ và đặc 

biệt là lực lượng Công an tỉnh Bình Dương. Trong kháng 

chiến chống đế quốc Mỹ tại căn cứ Bàu Gốc các chiến sĩ 

an ninh tỉnh cùng các lực lượng vũ trang và nhân dân địa 

phương đánh bại nhiều đợt hành quân càn quét cùa địch, 

lập nên những chiến công vang dội. Tại đây gắn liền với 

lịch sử phát triển của lực lượng Công an tỉnh Bình Dương 

đã trở thành “Địa chỉ đỏ”, nơi giáo dục truyền thống cho 

các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an…  
 

47 Di tích Miếu Bà Đất Cuốc Miếu Bà Đất Cuốc 



 

  Miếu Bà tọa lạc tại ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc 

Tân Uyên. Tổng diện tích 1781,00m2, xếp hạng là di tích 

cấp tỉnh năm 2011. Miếu Bà do người dân địa phương lập 

năm 1919, thờ vị thần Ngũ Hành Nương Nương - nơi gửi 

gắm niềm tin tín ngưỡng duy nhất của cộng đồng thời bấy 

giờ.  Đặc biệt lực lượng của bộ đội Huỳnh Văn Nghệ gọi 

là Vệ quốc đoàn Biên Hòa, đóng căn cứ tại 05 xã: Tân 

Hòa, Mỹ Lộc, Tân Tịch, Thường Lang, Lạc An…mở 

trường huấn luyện Quân chính tại Miếu Bà Đất Cuốc vào 

năm 1945 và góp phần quan trọng xây dựng và phát triển, 

đào tạo lực lượng vũ trang nòng cốt cho các phong trào 

chống Pháp tại Tân Uyên về sau. Miếu Bà là một trong 

những điểm tập trung hoạt động cách mạng tại cái nôi của 

Chiến khu Đ trong thời kỳ chống thực dân Pháp.  

 

48 Di tích Mộ Đức ông Trần Thượng Xuyên Khu Mộ Đức ông Trần Thượng Xuyên 

 

Đây là khu mộ của Đức ông Trần Thượng Xuyên (Trần 

Thắng Tài) (1655 – 1725), là người Hoa. Ông đã có công 

lớn trong công cuộc khai khẩn đất hoang, sản xuất nông 

nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, thương mại ở Cù Lao Phố 

(Biên Hòa) và trong việc lập phố chợ (chợ lớn) ở Sài Gòn, 

vào những năm 1679 - 1715. Là một vị tướng tài, Ông 

từng giúp chúa Nguyễn dẹp loạn và đánh tan nhiều mưu 

đồ phản loạn, góp phần giữ bình yên cho vùng đất mới. 

Với sự cống hiến lớn lao của Ông cùng các con, cháu của 

ông được chúa Nguyễn ban đặc ân:“Nguyễn vi vương, 

Trần vi tướng, Đại đại công thần bất tuyệt”. Sau khi mất, 

Trần Thượng Xuyên và các con cháu của ông đã được an 

táng tại nơi này thuộc Tân Mỹ, Tân Uyên, Biên Hòa (nay 

là tỉnh Bình Dương). 

 

49 Di tích Chiến thắng Bông Trang – Nhà đỏ Tượng đài Chiến thắng Bông Trang – Nhà đỏ 



 

Di tích thuộc ấp 1, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên; 

Xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2018, tổng diện tích 

5.529,8m2. Trận đánh tại Bông Trang - Nhà Đỏ là một 

trong những trận đánh điển hình của tư tưởng tiến công và 

hành động phản công của lực lượng quân đội ta đã trưởng 

thành về mọi mặt. Chiến thắng Bông Trang – Nhà Đỏ 

ngày 24/2/1966 của lực lượng Sư đoàn 9 chủ lực miền có 

ý nghĩa quan trọng góp phần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu 

tranh cách mạng, giúp cho lực lượng cách mạng chuyển 

ngược tình thế từ bị động sang chủ động tấn công, đập tan 

mọi kế hoạch và âm mưu của địch, bảo vệ vững chắc 

vùng căn cứ chiến khu Đ, tạo bàn đạp tiến công vào cơ 

quan đầu não của địch ở Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí 

Minh lịch sử. 
 

 

Văn Thị Thùy Trang 

  


