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Tóm tắt: Ngày 6/3/2005, Chính phủ 

quyết định dành khoản kinh phí tới 

2.600 tỷ đồng cho việc nâng cấp, 

cải tạo Quốc lộ 6 lên Tây Bắc. 

Trước đó, đèo Pha Đin dài 32km, 

có thuyết cho rằng con đèo đất cao 

đến tận trời để “ông trời và bà đất 

gặp nhau” cho thoả niềm thiên địa 

trùng phùng. Trên thực tế, đây là 

nơi tiếp giáp giữa tỉnh Sơn La và 

tỉnh Điện Biên, nằm trong hệ thống 

cao nguyên Tả Phình. Mái Đông, 

Pha Đin thuộc xã Phỏng Lái, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La; mái Tây, 

Pha Đin bắt đầu từ xã Toả Tình, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên... Dự án hoàn thành, đèo Pha Đin từ khoảng 125 khúc cua đặc biệt nguy 

hiểm trên chiều dài 32km, xuống còn khoảng 60 cua trên chiều dài 26km; có cua rộng tới 60 mét, độ dốc hạ 

xuống còn  8% thay vì 12% tới 15% trước đây. Đặc biệt mặt đường rộng giúp cho vận tốc ôtô nhanh gấp 4 

lần mà độ an toàn lại lớn hơn ngay cả với xe siêu trường siêu trọng. Dưới chân Pha Đin, về sườn núi phía 

Tây, thung lũng Mường Quài huyện Tuần Giáo phóng khoáng trải rộng với nhiều làng bản còn lưu giữ được 

những giá trị văn hoá truyền thống. Nếu đi du lịch Điện Biên, một khi quỹ thời gian cho phép, xin bạn hãy 

thực hiện chuyến dã ngoại theo quốc lộ 6 để có cơ hội trải nghiệm Pha Đin. Tây Bắc hiện nay không còn 

nhiều hoa ban, nhưng Pha Đin quanh năm lúc nào cũng đẹp, cũng nên thơ khi lòng ta bồng bềnh với gió núi 

mây ngàn và đặc biệt nó đã ghi dấu ấn Anh hùng của Quân-Quân đội Nhân dân Việt Nam và Dân-Những 

người thợ Cầu-Đường Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải năm xưa và hôm nay... 

Nhiều năm trước đây, từ thủ 

đô Hà Nội lên Tây Bắc theo 

Quốc lộ 6 là một hành trình hết 

sức khó khăn, không chỉ làm 

nản lòng rất nhiều du khách 

muốn đến với vẻ đẹp hùng vĩ 

của núi rừng Tây Bắc, mà còn 

gặp muôn vàn khó khăn trong 

thông thương, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sự phát triển 

của ngành giao thông vận tải 

cũng như phát triển kinh tế xã 

hội khu vực. Lên Ðiện Biên, 

bạn sẽ phải vượt đèo Pha Ðin 

dài 32 km với độ cao trên 

1.400m, khi lên dốc, lúc xuống 

đèo, con đường ngoằn ngoèo, 

chênh vênh, một bên là vách 

núi dựng đứng, một bên là vực 

sâu thăm thẳm, lại nhiều "cua 

tay áo" hiểm trở. Ðược vượt 

đèo Pha Ðin là một cuộc du 

lịch đầy thú vị của mọi người 

trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ. 

Đó cũng là một trong những 

con đường tiếp vận vũ khí đạn 

dược và lương thực cho chiến 

dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 

Sự hiểm trở của Pha Đin đã 

được ghi vào sử sách, văn 

chương của lịch sử qua mô tả 

của những vần thơ: 

Thót tim leo dốc Pha Đin 

Xe luồn trong núi, núi chìm 

trong mây 

Đèn pha chong giữa ban ngày 

Phì phò máy thở, níu tay rã rời! 

Trong kháng chiến chống 

Pháp, một trong những tuyến 

huyết mạch quan trọng tiếp 

vận vũ khí đạn dược và lương 

thực cho chiến dịch Điện Biên 

Phủ đã khiến đèo Pha Đin trở 

thành một biểu tượng của tinh 

thần gan dạ với hơn 8.000 

thanh niên xung phong "quyết 

tử cho Tổ quốc quyết sinh". 

Nhằm chặn đứng tuyến tiếp 

vận này của Việt Minh, suốt 48 

ngày đêm ròng rã, tướng Pháp 

Christian de Castries đã cho 

máy bay oanh tạc Quốc lộ 6, 

trong đó đèo Pha Đin và ngã 

ba Cò Nòi là hai nơi hứng chịu 

nhiều nhất lượng bom đạn đổ 

xuống.  

®Ìo pha ®in - dÊu Ên anh hïng  

cña nh÷ng ngêi thî cÇu - ®êng tedi 

 KS. NGUYỄN VĂN BÍCH 
 Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT 

 (sưu tầm và tổng hợp) 
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Bia  dấu ấn lịch sử  

trên đỉnh đèo Pha Đin 

Pha đin là một địa danh không 

lạ với những cư dân của Tỉnh 

Điện Biên, Sơn La hay các 

chiến sĩ bộ đội thuộc quân khu 

hai - Bộ quốc Phòng và những 

người thợ Cầu – Đường phía 

Tây Bắc đất nước. Nhưng với 

nhiều người khác, Đèo Pha 

Đin là tên gọi, hay địa danh 

vẫn còn xa xôi lắm. Pha Đin 

vào một trong "tứ đại đèo" 

vùng Tây Bắc, bên cạnh Đèo 

Ô Quy Hồ, Đèo Khau Phạ và 

Đèo Mã Pí Lèng. Cũng có khi 

Pha Đin được xếp cùng nhóm 

trong sáu con đèo gây ấn 

tượng nhất Việt Nam bao gồm 

Khau Phạ (trên Quốc lộ 32), 

Hồng Thu Mán (trên Quốc lộ 

4D), Ô Quy Hồ (hay đèo 

Hoàng Liên Sơn trên Quốc lộ 

4D), Hải Vân (trên Quốc lộ 1A) 

và Hòn Giao (trên đường Tỉnh 

723, Khánh Hòa). Nói tới Pha 

Đin là gắn liền tới các địa danh 

Pá khôm, Háng tàu, Lai bay, 

chiềng Pha, Quài tở, Tỏa 

Tình… cùng những ruộng lúa 

nương, bản Mèo ngay giữa 

đèo và hạt giao thông Vườn 

đào, nơi vào những ngày mờ 

sương mùa đông nếu có giặt 

giũ thì cũng không thể phơi 

khô được. Pha Ðin tiếng địa 

phương nghĩa là nơi tiếp giáp 

giữa trời và đất. Mức độ khó 

khăn trong thời gian đó thể 

hiện ở hành trình từ Hà Nội 

đến ngã ba Tuần Giáo - 

Km406, ngã ba giao giữa QL6 

và QL279 đi Điện Biên và Lai 

Châu phải mất đến hai ngày 

đường. Đó là chưa kể đến 

quanh co, dốc gắt, say xe và 

tai nạn giao thông. Ai đó mỗi 

lần qua đây khi xưa đều ám 

ảnh bởi sự heo hút không 

bóng người qua lại, bởi những 

câu chuyện "thổ phỉ" có thật. 

Đến nay, người ta vẫn không 

khỏi "gai người" khi nghĩ đến 

khoảng thời gian vượt dốc, đổ 

đèo với những khúc quanh tay 

áo. Tây Bắc trong quá khứ, có 

lẽ đã mang lại những cảm giác 

heo hút, xa xôi, trùng điệp và 

khó khăn. 

Được sự quan tâm của Đảng, 

Chính phủ và trực tiếp của Bộ 

Giao thông vận tải, quốc lộ 6, 

trục dọc quan trọng nhất nối 

liền thủ đô với vùng Tây Bắc 

của tổ quốc, đã được đầu tư 

nâng cấp, cải tạo. Đoạn từ Hà 

Nội đến Tuần Giáo với tổng 

chiều khoảng hơn 400km đã 

được đưa vào khai thác. Hành 

trình Hà Nội – Tuần Giáo chỉ 

còn không đến nửa ngày 

đường. Đã không còn những 

đèo dốc, không còn những 

điểm đen, những khúc cua tay 

áo “chết người”, những đoạn 

dốc gắt lên xuống liên miên nổi 

tiếng như dốc Cun, dốc Má, 

đèo Qui Hậu, đèo Thung Khe, 

đèo Hủa Tạt, đèo Pha Đin. 

Những đèo dốc khác như đèo 

Đá Mộc Châu, đèo Chiềng 

Đông và Chiềng Pấc cũng đã 

được cải tạo triệt để và dần đi 

vào quên lãng. Tây Bắc đã 

không còn heo hút, xa xôi, 

đường lên Tây Bắc đã không 

còn quanh co, khó khăn và 

trùng điệp nữa. 

Những người thợ Cầu-Đường 

của Tổng công ty tư vấn thiết 

kế giao thông vận tải (TEDI) rất 

vinh dự và tự hào được đóng 

góp sức mình vào thành công 

chung của ngành GTVT và ghi 

dấu ấn Anh hùng trên mọi 

miền của Tổ quốc. Ở vùng núi 

Tây Bắc hùng vĩ, TEDI đã 

được Bộ GTVT tin tưởng và 

giao phó thực hiện dịch vụ tư 

vấn nhiều dự án nhưng có lễ 

dấu ấn lớn nhất phải kể đến 

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc 

lộ 6. Hiện nay, đoạn Hòa Bình 

– Sơn La đã được đưa vào 

khai thác an toàn, đạt hiệu quả 

kinh tế cao với tiêu chuẩn 

đường cấp III miền núi cùng 

toàn bộ Dự án cải tạo, nâng 

 

Đèo Pha Đin xưa 
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cấp Đoạn Sơn La - Tuần Giáo 

(Km321 – Km406) đạt tiêu 

chuẩn đường cấp IV. Quốc lộ 

6 đã góp sức đáng kể trong sự 

nghiệp Công nghiệp hóa và 

Hiện đại hóa vùng Tây Bắc 

trong đó có Thủy điện Sơn La.  

Trong sự thành công mang 

tính lịch sử này, sự nổi trội và 

ghi dấu ấn Anh hùng của 

những người thợ Cầu-Đường 

TEDI phải kể đến đó là sự đổi 

thay lột xác của đèo Pha Đin 

nổi tiếng với chiều dài 32km, 

mức chênh cao lên đến 799m. 

Từ đỉnh đèo có cao độ 

+1442m, xuống chân đèo phía 

Tuần giáo có cao độ +643m 

với 8 lát xê rợn người trên 

đường xuống đèo đã được coi 

là rất nguy hiểm với Độ dốc 

của đèo khoảng 10%, có chỗ 

12% đến 15% thậm chí cục bộ 

19% và không nhiều chuyên 

gia Cầu-Đường dám nghĩ đến 

khả năng cải tạo do phải khắc 

phục mức chênh cao 799m 

trên một khảng cách chỉ có 

3459m. Hơn thế nữa, khu vực 

này lại là núi đất đỏ qua hàng 

chục năm tồn tại cùng “trời đất” 

những cánh rừng cùng hoa 

ban trắng nay đã trở thành 

những nương ngô trơ trọi mùa 

thu hoạch, nên nền đất đèo 

nhìn chung tương đối yếu và 

rất dễ xảy ra sụt, trượt, lở đất. 

Những người thợ Cầu-Đường 

TEDI đã tập trung toàn bộ sức 

lực và trí tuệ để tìm tòi, luồn 

lách để thị sát, phân tích, đánh 

giá và đề xuất các giải pháp 

hợp lý, chuyển tải thành công 

những tiến bộ khoa học công 

nghệ trong xây dựng cầu 

đường vào sản phẩm và cuối 

cùng là công trình đã được 

đưa vào sử dụng. Tuyến 

đường tránh đèo Pha Đin 

được xây dựng bám theo 

sườn núi các đỉnh đèo phụ 

phía trái quốc lộ 6 cũ, nay đã 

khiến xe cộ ít lưu thông qua 

cung đường đèo Pha Đin và 

con đèo chỉ còn phù hợp với 

những du khách ưa mạo hiểm. 

Giờ đây, những ai đã từng một 

lần qua Pha Đin thì chỉ còn 

nhớ tới Pha Đin như một điểm 

giao hòa giữa trời và đất, là 

con đường mà cha anh chúng 

ta đã kéo pháo tải đạn suốt 

chín năm kháng chiến Điện 

Biên, là con đường in bóng 

đoàn quân Tây Tiến năm xưa 

và hãy nhớ rằng: hàng chục 

năm đã qua, Pha Đin luôn 

đồng nghĩa với đèo dốc trùng 

điệp, 8 lát xê trên đường 

xuống đèo luôn là sự kinh 

hoàng trong trí óc của những 

người lái xe. 

Quốc lộ 6 được nâng cấp, cải 

tạo thành công, được Bộ Giao 

thông vận tải đánh giá cao và 

cũng được những người tham 

gia giao thong, đặc biệt ở các 

tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện 

Biên nhìn nhận tích cực. Chất 

lượng của công trình không chỉ 

được đánh giá qua chất lượng 

phục vụ cao, an toàn mà còn 

được đánh giá cao qua các 

giải pháp thiết kế, xây dựng 

tiên tiến, bền vững. Du hành 

trên cung đường này, sẽ thấy 

nhớ mãi vẻ đẹp của nơi trời – 

đất giao hòa, nơi đã ghi dấu ấn 

Anh hùng của những người 

thợ Cầu-Đường TEDI, những 

người đã nối Thủ đô với vùng 

cao Tây Bắc xa xôi nhưng thật 

gần gũi, thân thương.  

 

Đèo Pha Đin hôm nay 

 


