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Di tích Gò Tháp

Di tích lịch sử khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Gò Tháp.
Đây là nơi cư trú của một bộ phận dân cư thuộc Vương quốc Phù Nam (TK1- TK6),
là căn cứ kháng chiến chống Pháp của Thiên Hộ Dương – Đốc Binh Kiều (1862Xã Tân Kiều,
1866), căn cứ của Xứ ủy Nam bộ (1946-1949).
huyện Tháp
Qua nhiều đợt khai quật thu thập nhiều di vật phong phú như: Gốm thô, Gốm mịn,
Mười
Gốm màu, Cọc gỗ nhà sàn, Tượng Thần Vishnu, Shiva … phát hiện nhiều loại hình
di tích như: Cư trú, Mộ táng, kiến trúc … Đặc biệt có 2 lễ hội diển ra vào ngày 1415/3 âm lịch và ngày 14-15/11 âm lịch.
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được xếp hạng
cấp quốc gia
đặc biệt vào
ngày
27/9/2012.

1

1419/QĐ -TTg

Di tích Chùa Kiến
An Cung

Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Kiến An Cung. Ngôi chùa này thể hiện một công
trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, uy nghi lộng lẫy và trang trọng mang đậm dấu ấn
tôn giáo, chùa do nhóm người Hoa ở tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc định cư tại Sa đéc,
phường 2, xây dựng từ năm 1924 đến năm 1927 thì hoàn thành, với mục đích thờ cúng tổ tiên
TX Sa Đéc và dạy dỗ con cháu.
Chùa gồm 3 gian, kiểu chữ Công, không có kèo, chỉ có đòn tay ráp mộng chịu lực
trên cột gỗ. Mái ngói gồm 3 lớp kiểu dợn sóng thành đỉnh theo ngũ hành với 06
cung điện thu nhỏ thật sắc nét, tinh vi.

1

Được xếp hạng
di tích cấp
quốc gia ngày
27/4/1990.

2

84/QĐ-BVHTT

Khu di tích Nguyễn
Sinh Sắc

Đây là di tích lịch sử, văn hóa, nơi an nghỉ của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
(1862–1929) - thân sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích được khánh thành vào
ngày 13/2/1977 và vào năm 1990 mở rộng thêm mô hình nhà sàn và Ao sen; tiếp
đến 2/12/2010, Công trinh Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị được khánh thành,
Khu di tích được trùng tu, tu bổ, xây mới nhiều hạng mục công trình và nâng tổng
phường 4, diện tích Khu di tích lớn hơn 9 ha.
TP Cao Lãnh Toàn bộ Khu di tích gồm các công trình: Mộ Cụ và vòm mộ, hồ sao và đài sen, nhà
trưng bày về cụ Nguyễn Sinh Sắc, nhà trưng bày về cuộc đời hoạt động của Chủ
Tịch Hồ Chí Minh, mô hình Nhà Sàn Bác Hồ và ao sen, tái tạo làng Hòa An xưa với
các nhà di tích liên quan đến Cụ Sắc và các kiểu nhà ở truyền thống của Đồng Tháp,
…Lễ giỗ Cụ diễn ra vào ngày 27/10 âm lịch hàng năm đã được nâng lên thành lể hội
cấp Tỉnh.

1

Được xếp hạng
di tích cấp
quốc gia vào
ngày
09/4/1992.

Khu di tích Nguyễn
Sinh Sắc

Đây là di tích lịch sử, văn hóa, nơi an nghỉ của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
(1862–1929) - thân sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích được khánh thành vào
ngày 13/2/1977 và vào năm 1990 mở rộng thêm mô hình nhà sàn và Ao sen; tiếp
đến 2/12/2010, Công trinh Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị được khánh thành,
Khu di tích được trùng tu, tu bổ, xây mới nhiều hạng mục công trình và nâng tổng
phường 4, diện tích Khu di tích lớn hơn 9 ha.
TP Cao Lãnh Toàn bộ Khu di tích gồm các công trình: Mộ Cụ và vòm mộ, hồ sao và đài sen, nhà
trưng bày về cụ Nguyễn Sinh Sắc, nhà trưng bày về cuộc đời hoạt động của Chủ
Tịch Hồ Chí Minh, mô hình Nhà Sàn Bác Hồ và ao sen, tái tạo làng Hòa An xưa với
các nhà di tích liên quan đến Cụ Sắc và các kiểu nhà ở truyền thống của Đồng Tháp,
…Lễ giỗ Cụ diễn ra vào ngày 27/10 âm lịch hàng năm đã được nâng lên thành lể hội
cấp Tỉnh.

1

Được xếp hạng
di tích cấp
quốc gia vào
ngày
09/4/1992.

3

420/QĐ-BVHTT

Là loại hình di tích lịch sử cách mạng.
Tỉnh ủy Kiến Phong (nay là Đồng Tháp) chọn Xẻo Quít làm căn cứ kháng chiến
chống Mỹ cứu nước từ năm 1960 đến năm 1975, trong khu vực I di tích có các công
trình như: Công sự chiến đấu các loại, công sự chống bom pháo, Hội trường Tỉnh
Di tích căn cứ kháng Xã Mỹ Long,
ủy, nhà làm việc của Bí thư Tỉnh ủy, nhà của đội C.279. Nhà Văn thư, nhà bếp, nhà
chiến của Tỉnh ủy
Mỹ Hiệp,
đón khách, nhà của đ/C Chánh văn phòng Tỉnh ủy. Đến tham quan các công trình
Kiến Phong (Xẻo
huyện Cao
này ngoài đường bộ ra, quí khách được tham quan bằng xuồng ba lá len lõi trong
Quít)
Lãnh
rừng tràm nguyên sinh có tuổi thọ trên 50 năm tuổi và khoảng trên 200 loài động
thực vật rất hấp dẫn, được giao lưu đờn ca tài tử, trải nghiệm các mô hình thú vị như
dở chà cá, đua xuồng bắt vịt, vượt cầu dừa Xẻo Quít và được thưởng thức các món
đặc sản vùng Đồng Tháp Mười.

1

Được xếp hạng
di tích cấp
quốc gia vào
ngày 09/4/1992
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420/QĐ-BVHTT

Di tích Chiến thắng
Giồng Thị Đam –
Gò Quản Cung

5

Xã An
Phước,
huyện Tân
Hồng

Đây là di tích lịch sử cách mạng.
Tiểu đoàn 502 tỉnh Kiến Phong được thành lập ngày 23/9/1959 tại Giồng Thị Đam.
Sau 3 ngày thành lập (26/9/1959) Tiểu đoàn đã lập một chiến công vang dội tại
Giồng Thị Đam- Gò Quản Cung, đánh bại cuộc hành quân cấp trung đoàn của địch,
với thất bại thảm hại này buộc địch phải họp Hội đồng quân kỷ trung ương kiểm
điểm các lực lượng tham chiến. Đây là một trận đánh lớn thời bấy giờ, giữa lúc cuộc
đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam bị dìm trong bể máu, Trung ương chưa
cho phép đấu tranh vũ trang, cách mạng miền Nam đang trong thời kỳ đen tối. Đây
được xem là “Tiếng sấm đầu mùa” phát đi hiệu lệnh xung phong cho cả miền Nam.
Thắng lợi này không chỉ có ý nghĩa chiến thuật mà mang ý nghĩa chiến lược, nó
khẳng định con đường cách mạng miền Nam phải là con đường bạo lực cách mạng.

1

Được xếp hạng
cấp quốc gia
ngày
19/01/2004.

02/QĐ-BVHTT

Di tích Chiến thắng
Giồng Thị Đam –
Gò Quản Cung

Xã An
Phước,
huyện Tân
Hồng

Đây là di tích lịch sử cách mạng.
Tiểu đoàn 502 tỉnh Kiến Phong được thành lập ngày 23/9/1959 tại Giồng Thị Đam.
Sau 3 ngày thành lập (26/9/1959) Tiểu đoàn đã lập một chiến công vang dội tại
Giồng Thị Đam- Gò Quản Cung, đánh bại cuộc hành quân cấp trung đoàn của địch,
với thất bại thảm hại này buộc địch phải họp Hội đồng quân kỷ trung ương kiểm
điểm các lực lượng tham chiến. Đây là một trận đánh lớn thời bấy giờ, giữa lúc cuộc
đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam bị dìm trong bể máu, Trung ương chưa
cho phép đấu tranh vũ trang, cách mạng miền Nam đang trong thời kỳ đen tối. Đây
được xem là “Tiếng sấm đầu mùa” phát đi hiệu lệnh xung phong cho cả miền Nam.
Thắng lợi này không chỉ có ý nghĩa chiến thuật mà mang ý nghĩa chiến lược, nó
khẳng định con đường cách mạng miền Nam phải là con đường bạo lực cách mạng.

1

Được xếp hạng
cấp quốc gia
ngày
19/01/2004.

5

02/QĐ-BVHTT

Di tích lịch sử lưu niệm Đền thờ Trần Văn Năng. Ông là người huyện Vĩnh Xương
tỉnh Khánh Hòa, rất giỏi võ nghệ, theo Nguyễn Ánh từ khi khởi nghiệp, làm quan
dưới thời Gia Long lập nhiều chiến công, dẹp yên loạn lạc trên cả nước. Dưới thời
Minh Mạng, giúp Vua đắc lực trong việc cải cách nền hành chính quốc gia, ổn định
Xã Tân
tình hình kinh tế, xã hội, tạo lập kỷ cương phục hưng và phát triển văn hóa dân tộc.
Di tích Đền thờ Trần
Thạnh,
Có cống hiến to lớn việc giữ yên bờ cỏi, miền biên viễn cực Nam của Tổ quốc,
Văn Năng
huyện Thanh nhiều lần ngăn chặn sự xâm lấn của Xiêm La, đặc biệt phá tan cuộc xâm lược quân
Bình
Xiêm trong những năm 1933 – 1934. Cũng chính trong cuộc bình Xiêm này, do tuổi
cao, sức yếu lại dốc sức đánh giặc, ông đã lâm bệnh qua đời năm 1835. Đây là nơi
khâm liệm thi hài ông, trước khi đưa về Huế làm quốc tang.
Lễ hội hàng năm diển ra vào ngày 15-16/2 âm lịch do huyện tổ chức với số lượng
khách trong và ngoài tỉnh khoảng 30000 người

1

Được xếp hạng
cấp quốc gia
ngày
19/1/2004.
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02/QĐ-BVHTT
Đây là di tích lịch sử cách mạng.
Sau tập kết 10 ngày, bọn lính ngụy đồn Ba Vỹ cướp của, bị dân bắt giữ, lính đồn đến
giải vây, bắn chết 4 người, bị thương 6 người. Hôm sau (12/11/1954) bọn ngụy bố
Thị trấn
ráp xã Bình Thành bắn chết 3 người, bắt giam khoảng 600 người, giam ở Trường
Di tích Vụ thảm sát Thanh Bình,
học xã Bình Thành tra tấn dã man, 14h30’ chúng gạn 24 đem ra sông thủ tiêu, tổng
Bình Thành
huyện Thanh
số nạn nhân là 33 người, không cho người nhà mang xác về mai táng, chúng đào hố
Bình
chôn chung tại đây. Nhân dân đã tố cáo với Ủy hội quốc tế giám sát đình chiến đóng
tại Tân Châu- Long Xuyên, Ủy hội đã điều tra và kết luận: “Quân đội Liên hiệp
Pháp vi phạm điều 14 mục C Hiệp định Giơ-neo 1954.”

7

1

Được xếp hạng
cấp quốc gia
ngày
19/01/2004

02/QĐ-BVHTT

Đây là di tích lịch sử cách mạng.
Sau tập kết 10 ngày, bọn lính ngụy đồn Ba Vỹ cướp của, bị dân bắt giữ, lính đồn đến
giải vây, bắn chết 4 người, bị thương 6 người. Hôm sau (12/11/1954) bọn ngụy bố
Thị trấn
ráp xã Bình Thành bắn chết 3 người, bắt giam khoảng 600 người, giam ở Trường
Di tích Vụ thảm sát Thanh Bình,
học xã Bình Thành tra tấn dã man, 14h30’ chúng gạn 24 đem ra sông thủ tiêu, tổng
Bình Thành
huyện Thanh
số nạn nhân là 33 người, không cho người nhà mang xác về mai táng, chúng đào hố
Bình
chôn chung tại đây. Nhân dân đã tố cáo với Ủy hội quốc tế giám sát đình chiến đóng
tại Tân Châu- Long Xuyên, Ủy hội đã điều tra và kết luận: “Quân đội Liên hiệp
Pháp vi phạm điều 14 mục C Hiệp định Giơ-neo 1954.”

1

Được xếp hạng
cấp quốc gia
ngày
19/01/2004

7

02/QĐ-BVHTT

Vườn quốc gia Tràm Chim là một khu đất ngập nước, được xếp trong hệ thống rừng
đặc dụng của Việt Nam. Nơi đây được Ban Thư ký Công ước Ramsar công nhận là
khu Ramsar của thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn sinh thái quốc
gia với hơn 130 loài cá nước ngọt, 132 loài chim nước với 32 loài chim quý hiếm
huyện Tam
Danh thắng Vườn
được ghi vào sách đỏ của Việt Nam và Thế giới như: Ngan cánh trắng Đại bàng đen,
Nông, tỉnh
quốc gia Tràm Chim
Cổ rắn, Bồ nông chân xám, Cò lạo Ấn Độ, … đặc biệt là Sếu cổ trụi, Sếu đầu đỏ
Đồng Tháp
cùng với hệ sinh thái và quần xã vô cùng đa dạng. Bên cạnh đó là vẻ đẹp hoang sơ
của thiên nhiên vùng đầm lầy ngập nước quanh năm với “Hội đoàn sen - súng” hồng
hồng trắng trắng cả một góc trời, rồi đến vẻ xanh mướt vùng đồng lúa hòa lẫn là
đồng cỏ ống, đồng cỏ năngrồi rừng tràm xanh ngắt.

1

12/10/2015

3441/QĐBVHTTDL

8

Di tích Địa điểm Cơ
quan Giao bưu
Thông tin vô tuyến
điện Nam bộ

9

Là loại hình di tích lịch sử cách mạng.
Ngành giao thông liên lạc được thành lập từ ngày 23/9/1945 để tổ chức bộ máy liên
Xã Phú
lạc từ Xứ ủy, Ủy ban kháng chiến hành chính Nam bộ xuống các tỉnh và ngược lại
Cường,
phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam bộ.
huyện Tam Tại Gò Mười Tải - Đồng Tháp Mười, những tri thức, công chức, công nhân đã lắp
nông
ráp được máy thu phát vô tuyến điện, thành lập Phòng vô tuyến điện Nam bộ, lắp
ráp đài phát thanh Nam bộ phát sóng vào ngày 01/12/1947 đưa tiếng nói Nam bộ
kháng chiến cho đến ngày thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp tháng 10/1954.

1

Được xếp hạng
cấp quốc gia
vào ngày
03/8/2007.

40/QĐ-BVHTT

Di tích kiến trúc
nghệ thuật Chùa
Bửu Hưng

Xã Long
Thắng,
huyện lai
Vung

Được xếp vào loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật, chùa Bửu Hưng do Nguyễn
Đăng Đại Sư từ Phú Xuân (Huế) vào đây sáng lập vào khoảng đầu thế kỷ 18, khi
đoàn cư dân miền ngoài vào khai phá vùng đất này. Trong thời kỳ lập quốc, Nguyễn
Ánh có đến cư trú tại Chùa này, khi lên ngôi Vua Gia Long có ban sắc tứ cho Chùa
năm 1803 với tấm biển: “Sắc Tứ Bửu Hưng Tự Gia Long Nhị Niên”. Năm 1821 Vua
Minh Mạng ban tặng Chùa 01 tượng Phật Di Đà cao 1,8m, ngang 1,3m và pháp khí
thờ tự.Các lễ cúng lớn trong năm: Thượng ngươn 15/4 Âl, Trung ngươn 15/7 Âl, Hạ
ngươn 15/10 Âl.

1

Được xếp hạng
cấp quốc gia
ngày
03/8/2007.
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39/QĐ-BVHTT

Di tích Nhà cổ ông
Huỳnh Cẩm Thuận

Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận. Di tích này do ông Huỳnh
Cẩm Thuận cất nhà vào năm 1917, kiểu biệt thự, có 3 gian, mặt trước xây kiểu cửa
vòm, kiến trúc La Mã thời phục Hưng thế kỷ 17, cột gỗ tròn, vách gạch, nền lát gạch
phường 2, hoa. Nội thất trang trí nhiều mảng chạm Mai, Lan, Cúc, Trúc, sơn son thếp vàng …
TX Sa Đéc Con là Huỳnh Thủy Lê thừa kế ngôi nhà này, ông là nhân vật chính của tiểu thuyết
tự truyện “Người tình” (L’ Amant) do nhà văn nữ người Pháp Marguerite Duras viết
vào năm 1984, tiểu thuyết được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới…. “L/Amant
“được trao giải thưởng Goncourt năm đó.

Di tích Đình Phú
Hựu

Đây là loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật. Đình Phú Hựu ra đời vào đầu thế kỷ 19
do ông Thiều Văn Lộc là ngườ địa phương đứng ra vận động nhân dân xây cất, thờ
Thần Thành hoàng Bổn cảnh. Được Vua Tự Đức sắc phong thờ Thần Thành hoàng
Bổn cảnh năm 1852, có bức Phù điêu thờ Hùng Vương.
TT Cái Tàu
Đình được xây dựng kiên cố vào năm 1903 tại địa điểm hiện nay, có kiến trúc qui
Hạ, huyện
mô, kết cấu và trang trí nội thất độc đáo là một trong những ngôi Đình lớn tiêu biểu
Châu Thành
của tỉnh Đồng Tháp; đình là cơ sở cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và
chống Mỹ.
Các lễ cúng trong năm: Kỳ yên vào ngày 16,17,18/3 Âl; Hạ điền: 17/6 Âl; Thượng
điền 17/12 Âl.

1

Được xếp hạng
di tích cấp
quốc gia vào
ngày
4706/QĐ18/12/2009.
BVHTTDL

1

Được xếp hạng
cấp quốc gia
vào ngày
18/12/2009.
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4705/QĐBVHTTDL

12

xã Long

Được xếp vào loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật. Đình Long Khánh ra đời vào
khoảng 1830, thờ Thần Thành hoàng Bổn cảnh. Năm 1852, Vua Tự Đức sắc phong
thờ Thần Thành hoàng Bổn cảnh. Đình được xây dựng kiến cố từ năm 1908 đến năm
1911 thì hoàn thành. Đình có qui mô rất lớn, có 114 cột gỗ căm xe tròn, có các hạng
mục: Võ qui, Võ Ca, Tiền tế, Chánh điện, Nhà khách, Miếu Bạch Mã Thái Giám, Bà

Được công
nhận di tích

Di tích Đình Long
Khánh

Được xếp vào loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật. Đình Long Khánh ra đời vào
khoảng 1830, thờ Thần Thành hoàng Bổn cảnh. Năm 1852, Vua Tự Đức sắc phong
thờ Thần Thành hoàng Bổn cảnh. Đình được xây dựng kiến cố từ năm 1908 đến năm
1911 thì hoàn thành. Đình có qui mô rất lớn, có 114 cột gỗ căm xe tròn, có các hạng
xã Long
mục: Võ qui, Võ Ca, Tiền tế, Chánh điện, Nhà khách, Miếu Bạch Mã Thái Giám, Bà
khánh A, Chúa Xứ … đều được xây dựng kiên cố khang trang lộng lẫy.
huyện Hồng Năm 1928, 1929 Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngự
thỉnh thoảng có đến Đình xem mạch và hốt thuốc trị bệnh cho dân. Năm 1979 trong
chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, nơi đây là Quân Y Viện của Sư đoàn 330
điều trị thương tích cho bộ đội.
Các lễ cúng lớn trong năm: Hạ điền vào ngày 09,10/5 Âl; Thượng điền vào ngày
16,17/12 Âl.

1

Được công
nhận di tích
cấp quốc gia
vào ngày
18/12/2009.

4704/QĐBVHTTDL

13

Di tích Đình Định
Yên

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Định Yên. Ngôi đình này ra đời vào đầu thế kỷ 19,
thờ Thần Thành hoàng Bổn cảnh. Được Vua Tự Đức sắc phong thờ Thần Thành
hoàng Bổn cảnh năm 1852.
Đình được xây dựng kiên cố từ năm 1909 đến năm 1912 thì khánh thành, đến nay
xã Định Yên, các hạng mục kiến trúc còn nguyện vẹn trừ Võ ca. Kiến trúc Đình có quy mô và kết
huyện Lấp cấu điển hình của ngôi Đình Nam bộ đấu thể kỷ 20; nội thất Đình có các Hoành phi,
Vò
Bao lam, Câu đối được chạm khắc rất tinh vi, đặc sắc với các đề tài Long, Lân, Quy,
Phụng, Xuân, Hạ, Thu, Đông… được sơn son thép vàng, nhiều bàn thờ, tủ thờ cẩn
óc xà cừ rất tinh xảo.
Có 2 lễ cúng lớn trong năm: Hạ điền vào ngày 15,16/4 Âl; Thượng điền: 15,16/11
Âl.

1

Được xếp hạng
cấp quốc gia
vào ngày
06/6/2012.

2140/QĐBVHTTDL

14

Di tích Đình Tân
Phú Trung

15

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Tân Phú Trung. Ngôi đình này được xây vào đầu
thế kỷ 19, thờ Thần Thành hoàng Bổn cảnh và Quan Thánh Đế Quân. Được Vua Tự
Đức sắc phong thờ Thần Thành hoàng Bổn cảnh năm 1854. Đình được xây dựng
kiên cố vào năm 1914 đến nay, các hạng mục kiến trúc còn nguyên vẹn, kiến trúc
xã Tân Phú
Đình có quy mô và kết cấu điển hình của ngôi Đình Nam bộ thời Nguyễn đầu thế kỷ
Trung, huyện
20; nội thất Đình có các Hoành phi bao lam, câu đối được chạm khắc rất tinh vi đặc
Châu Thành
sắc với các đề tài Long Lân Qui Phụng, Xuân, Hạ, Thu, Đông…được sơn son thép
vàng. Đặc biệt Đình thờ tượng Quan Thánh Đế Quân bằng gỗ trầm rất quý.
Các lễ cúng lớn trong năm: Hạ điền 16,17,18/1 Âl, Quan Thánh Đế Quân: 24/6 Âl;
Thượng điền 16,17/11 Âl.

1

Được xếp hạng
cấp quốc gia
vào ngày
06/6/2012.

2141/QĐBVHTTDL

Di tích Đình Tân
Phú Trung

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Tân Phú Trung. Ngôi đình này được xây vào đầu
thế kỷ 19, thờ Thần Thành hoàng Bổn cảnh và Quan Thánh Đế Quân. Được Vua Tự
Đức sắc phong thờ Thần Thành hoàng Bổn cảnh năm 1854. Đình được xây dựng
kiên cố vào năm 1914 đến nay, các hạng mục kiến trúc còn nguyên vẹn, kiến trúc
xã Tân Phú
Đình có quy mô và kết cấu điển hình của ngôi Đình Nam bộ thời Nguyễn đầu thế kỷ
Trung, huyện
20; nội thất Đình có các Hoành phi bao lam, câu đối được chạm khắc rất tinh vi đặc
Châu Thành
sắc với các đề tài Long Lân Qui Phụng, Xuân, Hạ, Thu, Đông…được sơn son thép
vàng. Đặc biệt Đình thờ tượng Quan Thánh Đế Quân bằng gỗ trầm rất quý.
Các lễ cúng lớn trong năm: Hạ điền 16,17,18/1 Âl, Quan Thánh Đế Quân: 24/6 Âl;
Thượng điền 16,17/11 Âl.

Được xếp hạng
cấp quốc gia
vào ngày
06/6/2012.

1

2141/QĐBVHTTDL
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16 Văn Thánh Miếu

Di tích Bia Tiền
Hiền Nguyễn Tú

17

phường 1,
TP Cao
Lãnh,
tỉnh ĐT

Được xây dựng vào năm 1857 tại thôn Mỹ Trà, tổng Phong Thạnh, phủ Kiến Tường,
tỉnh Định Tường do Tiến sĩ Hồ Trọng Đính là tri phủ Kiến Tường chủ xướng. Miếu
thờ Khổng Tử và các học trò của ông, nó thể hiện sự tôn sư trọng đạo và các giá trị
văn hóa cổ truyền của dân tộc. Năm 1878, Văn Thánh Miếu được về vị trí hiện nay.
Từ năm 1951 – 1975, do chiến tranh nên Văn Miếu ngưng hoạt động. Cho đến năm
1995, thư viện tỉnh Đồng Tháp sử dụng làm trụ sở cơ quan.
Văn Thánh Miếu là biểu tượng sự tôn sùng nho học của nhân dân Cao Lãnh lúc bấy
giờ. Đồng thời nói lên tinh thần hiếu học và tôn sư trọng đạo của người xưa.

Được xếp vào loại hình di tích lịch sử lưu niệm.
Nguyễn Tú là người quê ở Quy Nhơn đến khai phá vùng đất này đầu tiên với tên gọi
là khố trường Bả Canh. Là người có công lập hai làng Mỹ Trà và An Bình. Mộ được
Phường 2, phát hiện vào năm 1878, bia do chủ trưởng làng Mỹ Trà là Phạm Công Khanh lập
TP Cao Lãnh văn bia này.
Bia ghi lại công lao của ông Nguyễn Tú đã đến khai mở vùng đất Cao Lãnh rất sớm
trước khi Gia Long lên ngôi. Nhờ có văn bia này mà người ta biết được vị trí khố
trường Bả Canh vào thế kỉ XVIII.

539/QĐ-UBND-HC

1
Được công
nhận di tích
cấp tỉnh
20/04/2001.

539/QĐ-UBND-HC

Được công
nhận di tích
cấp tỉnh
1 20/04/2001.

Di tích lịch sử lưu niệm Đền thờ ông bà Đỗ Công Tường. Ông có tục danh là Lãnh,
quê ở miền Trung, đến lập nghiệp vào năm 1817 tại làng Mỹ Trà, tổng Phong Thạnh
, tỉnh Sa Đéc. Tính tình cương trực nên giử chức câu đương để phân xử các vụ tố
tụng trong làng. Được mọi người kính trọng, ông cũng góp phần làm cho vùng đất
nầy phát triển thêm. Năm 1820, bịnh dịch tả bùng phát dử dội, làm cho nhiều người
Di tích Đền thờ ông, Phường 2,
chết rất thê lương…Ông bà đã khấn nguyện chết thay cho dân làng và cầu mong
bà Đỗ Công Tường TP cao Lãnh
bịnh dịch trên mau chấm dứt. Lời nguyện của Ông Bà trở thành hiện thực, sau khi
chôn cất Ông Bà thì bịnh dịch tả cũng từ từ chấm dứt. Để ghi ơn tấm lòng hy sinh
cao quý, nhân dân đã xây dựng miếu thờ Ông Bà tại chợ mà Ông đã sáng lập trước
đó. Năm 1972 miếu Ông Bà được xây dựng khang trang hơn.
Địa danh Cao Lãnh lấy từ tên tục của Ông là Lãnh với chức câu đương gọi là Câu
Lãnh lâu ngày gọi thành Cao Lãnh.
Lể giổ hàng năm tổ chức vào ngày 9-10/6 âm lịch, được nâng lên thành lễ hội cấp
thành phố.
18

loại hình di tích lịch sử cách mạng.
Cụ Nguyễn Văn Linh sinh năm 1915, tại làng Mỹ Ngãi, tổng Phong Thạnh, quận
Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc. Sau khi Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ_1862, Ông
tham gia chống Pháp dưới quyền chỉ huy của Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều
tại Đồng Tháp Mười. Do có tài thao lược nên được phong làm Thống lãnh binh. Bị
Di tích Đền thờ Tam
giặc bắt, chúng tra tấn và dụ dỗ nhưng không thành. Cuối cùng, giặc giết Ông cùng
vị Đại thần và
Xã Mỹ Tân,
với hai người bạn chiến đấu là Thống Bình và Thống Chiếu.
Tượng cụ Thống
TP Cao Lãnh
Đền thờ tam vị đại thần: Thống Linh, Thống Chiếu, Thống Bình và mộ cụ Nguyễn
Linh
Văn Linh được xây vào năm 1970 tại xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh
Tượng đài cụ Thống Linh được xây dựng vào năm 1967, tại đường Phan Bội Châu,
phường 2, TP. Cao Lãnh.
Lễ giỗ cụ Thống Linh được tổ chức hằng năm vào ngày 07/07 âl, đã được nâng lên
thành lễ hội văn hóa cấp thành phố.

539/QĐ-UBND-HC

Được công
nhận di tích
cấp tỉnh
1 20/04/2001.

Thuộc

19

539/QĐUBND-HC

Được công
nhận di tích
cấp tỉnh
1 20/04/2001.

Đây là loại hình di tích lịch sử cách mạng.
Nhân dân làng Hòa An có truyền thống yêu nước lâu đời. Thanh niên Hòa An xuất
dương sang Trung Quốc, Nhật trong phong trào Đông du của Phan Bội Châu. Đặc
biệt Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Huy đã về ở đây từ năm 1917 và mất năm 1929.
Tháng 2/1927, ba thanh niên Sa Đéc dự lớp huấn luyện của Tổng bộ Việt Nam thanh
Di tích Bia lưu niệm
niên đồng chí hội tại Quảng Châu có một người làng Hòa An là Lưu Kim Phong.
thành lập Chi bộ
Xã Hòa An, Cuối năm 1927, ba hạt giống đỏ đã về hoạt động cách mạng tại tỉnh nhà. Sau 6
Đảng đầu tiên của TP Cao Lãnh tháng phát triển, tổ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội đầu tiên được
Tỉnh Đồng Tháp
thành lập tại xã Hòa An.
Sau khi An Nam cộng sản Đảng tuyên bố thành lập ở Nam Kì vào tháng 09/1929.
Đến tháng 11/1929, tổ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội Hòa An được
công nhận là Chi bộ An Nam cộng sản Đảng.
Bia lưu niệm được xây dựng vào tháng 01/1995, khánh thành vào ngày 30/04/1995
để ghi lại sự kiện này.
20

Di tích Chùa Bửu
Lâm

21

Di tích lịch sử cách mạng Chùa Bửu Lâm. Ngôi chùa này do nhà sư Nguyễn Văn
Châu sáng lập vào đầu thế kỉ XVIII. Lúc đầu, ngôi chùa được xây dựng bằng tre, lá,
cốt tượng bện bằng mây, nhào đất sét rồi sơn cánh kiến. Dần về sau, chùa được xây
dựng khang trang hơn, nhiều nhà sư trụ trì rất nổi tiếng trong giới Phật giáo Nam kỳ.
Chùa là cơ sở của các tổ chức trung ương, Khu 8, tỉnh Sa Đéc trong kháng chiến
Xã Bình
chống Pháp và trong kháng chiến chống Mỹ chùa là cơ sở cách mạng của địa
Hàng Trung,
phương. Năm 1969, chùa bị bom Mỹ phá hủy gần hết chỉ còn sót lại nhà Đông lang.
huyện Cao
Một cuộc đấu tranh giữa nhà chùa với địch để đòi bồi thường thiệt hại. Chúng đồng
Lãnh
ý bồi thường nhưng với điều kiện chùa phải được xây dựng ở nơi khác nhưng nhà
chùa không đồng ý. Đến ngày giải phóng 30/04/1975, chùa là nơi các binh lính đến
giao vũ khí cho chính quyền cách mạng. Chùa hiện nay được xây dựng lại trên nền
cũ vào năm 1994. Các lễ cúng trong năm: giỗ tổ 16/02 âl, Thượng ngươn 15/01 âl,
Trung ngươn 15/07 âl, Hạ ngươn 15/10 âl.

539/QĐ-UBND-HC

Được công
nhận di tích
cấp tỉnh
1 20/04/2001.

539/QĐ-UBND-HC

Được công
nhận di tích
cấp tỉnh
1 20/04/2001.

Di tích Khu Căn cứ
Bắc Dầu Quán Tre

22

Tượng đài tưởng
niệm vụ thàm sát
Long Hưng B

Di tích lịch sử cách mạng Khu căn cứ Bắc Dầu Quán Tre.
Xã Bình
Năm 1956, sau khi Đảng ta quyết định lợi dụng danh nghĩa giáo phái để thành lập
Tấn, huyện Tiểu đoàn 5 Đinh Bộ Lĩnh vào ngày 30/02/1956 và chọn Bắc Dầu Quán Tre làm căn
Thanh Bình cứ. Tại đây huyện ủy đã chỉ đạo trồng tràm, gáo tre để bảo vệ căn cứ và tiến hành
xây dựng công sự hầm bó mật để hoạt động. Trong suốt thời kỳ kháng chiến đến
năm 1975, các cơ quan của huyện vẫn tồn tại trong lòng dân và chỉ đạo cuộc kháng
chiến đến ngày thắng lợi.

xã Long
Hưng B,
huyện Lấp
Vò

Được công
nhận di tích
cấp tỉnh
1 20/04/2001.

Được xếp vào loại hình di tích lưu niệm sự kiện lịch sử.
Xã Long Hưng B là căn cứ địa cách mạng quan trọng của huyện Lấp Vò trong kháng
chiến chống Mỹ. Sau Đồng khởi, phong trào đấu tranh chính trị ở đây nổ ra rất mạnh
mẽ tại căn cứ ngụy quân, ngụy quyền Lấp Vò. Tháng 04/1962, địch cay cú huy động
lực lượng lớn để đàn áp nhân dân với nhiều cách đàn áp rất tàn bạo. Chúng mổ
bụng, moi tim, bắn chết thảm sát 23 người dân và chiến sĩ. Để tưởng nhớ những
người đã ngã xuống, tượng đài được xây dựng tại nơi xảy ra vụ thảm sát vào năm
2000.

23

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
20/4/2001.

539/QĐUBND-HC

1

Di tích Đình Tòng
Sơn và Đền thờ Phật
Thầy Tây An

24

539/QĐ-UBND-HC

Xã Mỹ An
Hưng A,
huyện Lấp
Vò

Thuộc loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật.
Đình Tòng Sơn ra đời vào khoảng nữa đầu thế kỷ XIX, thờ Thần Thành hoàng Bổn
cảnh có sắc phong của vua Tự Đức năm 1853. Đình là nơi ông Đoàn Minh Huyên
đến trị bệnh dịch cho dân vào năm 1849. Lúc đó, đình cất bằng tre lá. Đình có thờ
ông Đoàn Minh Huyên cho đến khi xây dựng đền thờ ông ở bên cạnh đình. Về sau,
đình được xây dựng lại kiên cố, đến năm 1972 có tu bổ thêm. Có 2 lệ cúng trong
năm: Hạ điền 17 – 18/04 âl, Thượng điền 17 – 18/12 âl.
Ông Đoàn Minh Huyên (1807 – 1856), người thôn Tòng Sơn, nay là xã Mỹ An
Hưng A, huyện Lấp Vò. Là người sáng lập đạo Bửu Sơn Kỳ Hương có tên là Phật
Thầy Tây An. Là người có công vận động nhân dân khai hoang lập ấp ở nhiều nơi
của miền Tây Nam bộ và trị bệnh cứu dân. Chùa Phật Thầy được xây dựng vào năm
1863 trên nền cũ, nơi ông chữa bệnh dịch cho dân năm 1849. Trước sân chùa có
miếu Tam hoàng: Thiên, Địa Nhơn; cột phướng đặt ở giữa. Chính điện là ngôi Tam
bảo thờ bức trần điều thờ Bửu Sơn Kỳ Hương, đối diện có bàn thờ Phật Thầy Tây
An. Tại đây còn giữ những di vật có liên quan đến ông Đoàn Minh Huyên.

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh 539/QĐ-UBND-HC
20/04/2001.

1

Di tích lịch sử cách mạng Khu căn cứ kháng chiến của Thị xã ủy Cao Lãnh còn gọi
là Khu căn cứ Vườn ông Huề, tọa lạc tạp xã Mỹ Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng
Di tích Khu căn cứ
Tháp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, để thuận lợi trong việc nắm bắt tình hình
Xã Mỹ Trà,
kháng chiến của Thị
và chỉ đạo chiến đấu, Thị xã ủy Cao Lãnh đã chọn vườn Ông Huề làm căn cứ kháng
TP Cao Lãnh
xã ủy Cao Lãnh
chiến. Từ đây, lực lượng kháng chiến tổ chức phà kềm, hỗ trợ cho phong trào đấu
tranh chính trị, binh vận và xây dựng cơ sở nội tuyến. Nơi đây còn đóng vài trò là
địa điểm liên hệ, công tác củ nhiều cán bộ về địa phương hoạt động.
25

26

1
Đây là di tích lịch sử cách mạng được thành lập từ năm 1968. Lãnh đạo huyện ủy
Cao lãnh đã chọn địa bàn nằm sau các xã: Mỹ Thọ, Mỹ Hội, Nhị Mỹ, Thiện Mỹ, Mỹ
Di tích Căn cứ
Xã Mỹ Thọ,
Quý làm căn cứ hay còn gọi là căn cứ Tràm Dơi. Huyện ủy đã trồng thêm rừng, xây
kháng chiến của
huyện Cao
hầm bí mật để bảo vệ căn cứ. Các cán bộ ta sống trong lòng dân để hoạt động và
Huyện ủy Cao Lãnh
Lãnh
đánh lui nhiều cuộc càn quét của địch và bảo vệ căn cứ này cho đến ngày giải phóng
miền Nam.

Di tích Chống lấn
chiếm Vàm Xáng
Mỹ Thọ

27

được công
nhận là di tích
cấp tỉnh vào
ngày
28/3/2002.

1

Di tích lịch sử cách mạng chống lấn chiếm Vàm Xáng Mỹ Thọ.
Sau khi hiệp định Pari chính quyền Sai Gòn tiến hành nhiều cuộc hành quân càng
quyết tái lấn chiếm vùng giải phóng của ta trong đó có Vàm Xáng Mỹ Thọ. Ngày
28/01/1973, địch đã sử dụng tiểu đoàn bảo an 423 cộng 3 đại đội bảo an hai đại đội
Xã Mỹ Thọ,
thám báo và hai đại đội trung vệ có tăng cường thêm lực lượng chủ lực tiểu đoàn
huyện Cao
2/16 chi đoàn ½ và đại đội trinh sát. Tại đây, ta và địch giành nhau từng tất đất. Lực
Lãnh
lượng của ta vừa chiến đấu vừa viết truyền đơn tác động đến gia đình binh sĩ, kêu
gọi gia đình có con em chiến đấu cho giặc buông súng trở về với cách mạng gây cho
địch hoang mang. Cuối cùng sau hơn 01 tháng ta đánh bại âm mưu lấn chiếm của
địch trên Vàm Xáng Mỹ Thọ.

Được UBND
tỉnh Đồng
Tháp công
nhận di tích
cấp tỉnh ngày
28/3/2002.

509/QĐ-UBND-HC

UBND tỉnh
Đồng Tháp
công nhận di
tích ngày
28/3/2002.

1

509/QĐ-UBND-HC

Di tích Nơi diễn ra
trận tiêu diệt Thiếu
tướng Chanson và
Thủ hiến Thái Lập
Thành

Phường 3,
Tp Sa Đéc

Di tích này được xếp vào loại hình di tích lịch sử cách mạng.
Ngày 31/07/1951, đoàn kinh lý quân đội Pháp và chính phủ bù nhìn Nam Việt do
thiếu tướng Chanson_Ủy viên cộng hòa Pháp, tư lệnh quân đội Nam Việt và Thủ
hiến Thái Lập Thành dẫn đầu đoàn kinh lý tại tiểu khu Sa Đéc. Cảm tử quân Phan
Văn Út đã mưu trí, linh hoạt chạy áp sát Chanson và Thủ hiến Thái Lập Thành kích
nổ lựu đạn OF để trong túi quần. Kết quả, Thái Lập Thành chết tại chỗ, Chanson
chết trên đường đi cấp cứu tại Vĩnh Long và làm chết và bị thương một số tùy tùng,
riêng Phan Văn Út hy sinh sau đó.
Đây là trận thắng vang dội khắp Nam kỳ, báo chí nhiều nơi trên thế giới có đăng tin
vụ việc này. Ngày 16/08/1951, Ủy ban kháng chiến hành chính Nam bộ ra Chỉ thị số
92/KH-51 tặng Huy hiệu kháng chiến Nam bộ. Ngày 22/07/1998, Chủ tịch nước
CHXHCN Việt Nam ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang
nhân dân cho Liệt sĩ Phan Văn Út. Tượng đài (tượng đồng) xây dựng tại công viên
mang tên Phan Văn Út đối diện nơi trận đánh cảm tử năm xưa.

28

509/QĐ-UBND-HC

1

Di tích Xóm Rẫy cụ
Hồ

29

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
28/3/2002.

Phường 2,
Tp Sa Đéc

Di tích Xóm Rẫy Cụ Hồ thuộc loại hình di tích lịch sử cách mạng.
Rẫy Cụ Hồ được thành lập từ năm 1948 gồm 4ha, chuyên trồng rau xanh. Trong rẫy
có 25 hộ. Được sự hướng dẫn của cán bộ ta, đồng bào trong rẫy xẻ nhiều đường
ngang dọc và thay đổi địa hình. Các hộ mặt tiền làm cơ sở báo tin khi có người lạ
mặt hay có địch đến. Các hộ trong rẫy cùng với cán bộ ta tiến hành chống địch.
Trạm liên lạc đặt tại nhà ông Tư Huệ. Đây là cơ sở “Lòng dân” không chỉ nuôi chứa
cán bộ trong thành mà còn các cán bộ nơi khác của tỉnh ủy và cả Nam bộ. Từ rẫy Cụ
Hồ bộ đội ta xuất kích đánh địch khắp nơi trong Sa Đéc làm cho địch kinh. Nhân
dân trong rẫy luôn tin vào Đảng vào Bác:
“Dân ta xóm rẫy Cụ Hồ
Trọn đời giữ mãi ngọn cờ vàng sao”

Được công
nhận di tích
vào ngày
28/3/2002

1

509/QĐ-UBND-HC

Thuộc loại hình di tích lịch sử cách mạng.
Trước năm 1930, xã Phong Hòa thuộc huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Đây là vùng đất
Di tích Nơi thành lập
có truyền thống yêu nước rất mạnh mẽ. Qua hoạt động đấu tranh đã tập hợp được
Xã Phong
một trong những Chi
nhiều quần chúng hình thành các hội như: hội lân, hội đạo tỳ, hội vần đổi công…Từ
Hòa, huyện
bộ Đảng đầu tiên
các hội này, phong trào phát triển rất mạnh mẽ đã tạo tiền đề thành lập Chi bộ Đảng
Lai Vung
của tỉnh Cần Thơ
Phong Hòa vào khoảng tháng 11/1929. Đây là một trong những Chi bộ Đảng đầu
tiên của tỉnh Cần Thơ. Để ghi nhớ sự kiện này, tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng bia vào
năm 1994. Đến năm 2011 bia được xây dựng mới hoành tráng hơn.
30

509/QĐ-UBND-HC

1

Di tích Tòa Hành
chính tỉnh Sa Đéc

Phường 3,
Tp Sa Đéc

31

Di tích Chùa Thiên
Hậu

32

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
28/3/2002.

Phường 1,
Tp Sa Đéc

Là loại hình di tích lịch sử cách mạng.
Được xây dựng khoảng cuối thế kỷ XIX. Là nơi làm việc của tỉnh trưởng Sa Đéc.
Ngày 25/08/1945, đoàn đại biểu Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh Sa Đéc do đồng chí Trần
Thị Nhượng (Sáu Ngài) đến gặp tỉnh trưởng Sa Đéc là Lê Tấn Bửu buộc giao chính
quyền cho Việt Minh. Tên Bửu lúc đầu không đồng ý nhưng trước sức mạnh của
quần chúng tập trung hoan hô Ủy ban Khởi nghĩa, buộc chúng phải chấp nhận bàn
giao chính quyền cho Việt Minh.
Đây là nơi chứng kiến sự mưu trí, dũng cảm, kiên quyết không khoan nhượng của
quần chúng cách mạng đê cướp chính quyền về tay nhân dân vào tháng 08/1945 mà
điển hình là bà Sáu Ngài.

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
10/04/2003.

417/QĐ-UBND-HC

1

Được xếp vào loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật.
Chùa Thiên Hậu ra đời vào đầu thế kỷ XIX nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng cho
cộng đồng người Hoa ở Sa Đéc. Được xây dựng kiên cố vào năm 1886, vật liệu
chuyển từ Trung Quốc sang. Kiến trúc y hết như các ngôi chùa ở Trung Quốc từ chất
liệu, màu sắc, phong cách thờ cúng…Chùa thờ bà Thiên Hậu Ngươn quân, sắc
phong đời nhà Hán ở Trung Hoa là Thiên Hậu Thánh Mẫu hộ quốc tề dân. Người
Hoa đến Nam bộ bằng đường biển. Họ tin rằng bà là người có công cứu hộ những
người đi biển khi bị sóng gió đánh chìm. Tưởng niệm đến bà thì được bà độ trì cho
tai qua nạn khỏi. Khi đã an cư lạc nghiệp thì họ chung tay xây dựng ngôi chùa để
thờ bà.
Các lễ cúng trong năm: 23/03 âl, và 09/09 âl.

UBND tỉnh
Đồng Tháp xếp
hạng di tích
cấp tỉnh ngày
10/4/2003.

1

416/QĐ-UBND-HC

Di tích Đình Vĩnh
Phước

33

Di tích Nghĩa trang
liệt sĩ tỉnh Đồng
Tháp

Phường 1,
Tp Sa Đéc

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Vĩnh Phước. Ngôi đình này được xây dựng vào
khoảng nữa đầu thế kỷ XVIII thờ Thần Hoàng Bổn Cảnh có sắc phong của vua Tự
Đức năm 1852. Đình được xây dựng kiên cố năm 1904 gồm có các hạng mục như:
cỗng tam quan, sân đình, võ ca, chánh điện, nhà hậu. Kiến trúc đình rất quy mô với
các kết cấu cột kèo bằng gỗ quý, mái ngói âm dương, trang trí bên ngoài rất hoành
tráng.
Trước giải phóng, đình có thờ Tống Phước Hòa là thuộc tướng của Nguyễn Ánh.
Đình còn có tên là Đình Gạo vì có thời gian là nơi người mua bán gởi gạo, nơi phát
gạo cho dân nghèo.
Các lễ chính trong năm: Hạ điền 16 – 17/01 âl, Thượng điền 17/07 âl.

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
10/4/2003.

Thuộc loại hình di tích lịch sử lưu niệm.
Sau ngày giải phóng 30/04/1975, với tấm lòng tri ân “uống nước nhớ nguồn”, Tỉnh
ủy và UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo xây dựng nghĩa trang liệt sĩ. Công trình khởi
công vào năm 1980 với diện tích 35.557 m2, khánh thành vào ngày 26/07/1984.
Phường Mỹ
Kiến trúc nghĩa trang liệt sĩ do kiến trúc sư Đinh Khắc Giao thiết kế.
Phú, TP Cao
Đây là một công trình kiến trúc vừa hiện đại vừa có tính dân tộc và mang tính địa
Lãnh
phương. Công trình gồm có: tượng đài, phù điêu, lễ đài, hồ sen ở giữa phía trước.
Các mộ anh hùng, liệt sĩ ở hai bên, được trồng các thảm hoa ở phía trên. Đây là nơi
giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, là địa điểm thu hút khách tham
quan.

34

Được UBND
tỉnh Đồng
Tháp xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
10/04/2003.

1
Di tích lịch sử lưu niệm mộ ông Phan Văn Cử. Ông sinh năm 1881 tại làng Mỹ Trà,
tổng Phong Thạnh, tỉnh Định Tường, trong một gia đình khá giả có truyền thống yêu
nước. Là người có công lớn trong việc vận động ủng hộ tài chính cho phong trào
Đông Du ở Nam kỳ. Ông mất năm 1917 tại Cao Lãnh, văn bia trên mộ ông Phan
Di tích Mộ ông Phan Phường 4, Văn Cử được ông Diệp Văn Kỳ là bạn đã nhờ cụ Sắc đọc và ông Kỳ viết. Mộ được
Văn Cử
TP Cao Lãnh xây dựng theo lối kiến trúc Đông Tây kết hợp bằng gạch, cát, vôi, đá hoa cương, đá
cẩm thạch, phù điêu hoa văn trang trí cũng bằng đá do các thợ xây dựng lăng tẩm ở
kinh đô Huế thực hiện.
Năm 2011, mộ Cụ được chuyển về khu di tích Nguyễn Sinh Sắc thuộc phường 4,
thành phố Cao Lãnh.
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414/QĐ-UBND-HC

1

418/QĐ-UBND-HC

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
10/04/2003.

1

415/QĐ-UBND-HC

Di tích Miếu Tiền
hiền Huỳnh Công
Huy

36

Xã Tân
Thành A,
huyện Tân
Hồng

Thuộc loại hình di tích lịch sử lưu niệm, ông Huỳnh Công Huy tham gia kháng
chiến chống Pháp dưới sụ chi huy của Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều ở Đồng
Tháp Mười, được phân công quản đốc quân lương. Cuộc khởi nghĩa thất bại, ông về
Sa Rài kêu gọi dân chúng tiến hành khai hoang, lập ấp. Năm 1870, làng Tân Thành
được thành lập, ông là người có công lao to lớn trong việc khẩn hoang. Ông mất
năm 1884 cho đến năm 1885, dân làng lập Miếu thờ với tư cách là Tiền hiền khai
phá vùng đất này.
Các lễ trong năm: Hạ điền 15 – 16/03 âl, vu lan bồn 15 – 16/07 âl, Thượng điền 15 –
16/12 âl.

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
10/4/2003.

Di tích lịch sử lưu niệm mộ cụ Nguyễn Quang Diêu. Ông sinh năm 1880, tại làng
Tân Thuận. Là một nhà nho yêu nước tham gia phong trào Đông Du xuất dương
sang Tàu năm 1913, bị giặc bắt giam ở Hỏa Lò, đày ở đảo Guyane (Nam Mỹ). Năm
1917, ông vượt ngục sang Trinidad. Năm 1920, Cụ trở về Trung Quốc và liên lạc
Xã Tân
với các nhà cách mạng Việt Nam. Năm 1926, ông đổi tên thành Trần Văn Vẹn về
Di tích Mộ cụ
Thuận Tây, hoạt động ở Sa Đéc, Châu Đốc, Long Xuyên , sáng tác nhiều tác phầm tuyên truyền
Nguyễn Quang Diêu
TP cao Lãnh kháng Pháp, bị mật thám luôn theo dõi. Cuối đời, cụ giả dạng làm nghề dạy học ở
làng Vĩnh Hòa (Tân Châu) cho đến khi mất năm 1936. Đây là ngôi mộ cải táng của
ông.
Lễ giỗ của ông được tổ chức vào ngày 15/05 âl hằng năm, được nâng lên thành lễ
hội văn hóa cấp thành phố.
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Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
15/06/2004.

980/QĐ-UBND-HC

1

Di tích Phòng tuyến
Cái Tàu Hạ
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419/QĐ-UBND-HC

1

Được xếp vào loại hình di tích sự kiện lịch sử.
Phòng tuyến Cái Tàu Hạ được xây dựng vào thời kỳ đầy khi Pháp đánh chiếm Mỹ
Tho Vĩnh Long. Chuẩn bị đánh chiếm xuống Sa Đéc. Tỉnh ủy đã chỉ đạo đồng chí
TT Cái Tàu
Nguyễn Hữu Xuyến xây dựng phong tuyến Cái Tàu Hạ nhằm ngăn chặn quân Pháp
hạ, huyện
Đánh chiếm Sa Đéc. Nhân dân cùng với du kích chặt những cây sao, đào xẻ đượng,
Châu Thành
đắp vật cản từ chợ đến chùa bà Xoàn. Phía đông bắc cầu Cái Tàu một hệ thống
chướng ngại vật thứ 2 được dựng lên. Hệ thống phòng tuyến này góp phần đánh lui
nhiều cuộc hành quân đánh chiếm Sa Đéc của Pháp tiều biểu trong ngày 17/01/1946.

Được công
nhận di tích
ngày 15/6/2004

1

977/QĐ-UBND-HC

Thuộc loại hình di tích sự kiện lịch sử.
Khu căn cứ Tỉnh ủy Vĩnh Long tọa lạc tại Xẻo Mát–nơi hợp lưu của hai con rạch
Cái Tàu Hạ và rạch Nha Mân (nay thuộc ấp Hòa An, xã Hòa Tân, huyện Châu
Xã Hòa Tân, Thành, tỉnh Đồng Tháp). Với vai trò trọng yếu nên nơi đây được chọn làm căn cứ
Di tích Căn cứ Tỉnh
huyện Châu tỉnh ủy Vĩnh Long trong giai đoạn kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Đây cũng là nơi
ủy Vĩnh Long
Thành
diễn ra nhiều trận đánh giữa ta và địch trong thế trận giằng co nhằm giành ưu thế
trên chiến trường, kiểm soát cửa ngõ ra vào huyện Châu Thành. Qua đó góp phần
đập tan các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai trong giai đoạn 19681969.
39

Di tích Đình Thường
Lạc

40

Di tích Đình Tân
Dương – Bức Phù
điêu Tân Dương

41

Được xếp vào loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật, đình Thường Lạc được xây
dựng vào năm 1822, thờ Thần Hoàng Bổn Cảnh có sắc phong của vua Tự Đức năm
1852. Trong kháng chiến chống Pháp và để hưởng ứng chủ trương “tiêu thổ kháng
Xã Thường chiến”, ngôi đình đã thiêu hủy như nhà dân để cho giặc Pháp không sử dụng làm trụ
Lạc, TX
sở.
Hồng Ngự Sau đó, khu vực này là căn cứ du kích địa phương gắn với chiến công tiêu diệt tàu D
27 trên sông Sở Thượng. Đình được xây dựng lại năm 1955.với quy mô nhỏ hơn
trước
Các lễ cúng trong năm: hạ điền 16-17/5 âm lịch, thượng điền 16-17/12 âm lịch.

Xã Tân
Dương,
huyện Lai
Vung

được UBND
tỉnh công nhận
di tích lịch sử
văn hóa cấp
tỉnh vào ngày
15/6/2004.
979/QĐ-UBND-HC

1

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
15-6-2004.

976/QĐ-UBND-HC

1

Di tích lịch sử cách mạng Đình Tân Dương–Bức Phù điêu Tân Dương. Ngôi đình
này được xây dựng vào khoảng thế kỷ XIX, thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh.
Trong kháng chiến chống Pháp, thực hiện chủ trương “tiêu thổ kháng chiến”, đình
được nhân dân tháo dở và di chuyển về rạch Cả Dâu. Đến năm 1956, đình được dời
về vị trí cũ. Ngày 13/05/1930, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Tân Dương, đông đảo
quần chúng kéo đến trụ sở tề Tân Dương để đón tỉnh trưởng Sa Đéc đi kinh lý. Khi
ca nô cập bến, quần chúng đưa khẩu hiệu và hô to: hoản thuế thân, bỏ thuế sát sinh,
miễn thuế công điền, công thổ…Tên tỉnh trưởng không đồng ý và định xuống ca nô
đi, bị quần chúng kéo ca nô lên bờ, không thoáithác được nên tên tỉnh trưởng buộc
ký tên hứa giải quyết các yêu sách của đoàn biểu tình, sau đó đi về Sa Đéc, bỏ dở
cuộc đi kinh lý.
Các lễ cúng trong năm: hạ điền : 10-11/5 al.

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
22/12/2005.

1

2294/QĐ-UBND-HC

Di tích Bia Chi đội
Trần Phú (Hải ngoại)

Phường 2,
Tp Sa Đéc

Thuộc loại hình di tích lịch sử lưu niệm sự kiện.
Chi đội Trần Phú được thành lập ngày 26/12/1946 trên đất Thái Lan gồm 426 chiến
sĩ con em Việt kiều yêu nước ở Thái Lan và Lào. Sau hơn 60 ngày đêm hành quân
gian khổ đến ngày 29/02/1947 Chi đội về đến Tây Ninh. Được phân công về chiến
đấu tại tỉnh Sa Đéc, Chi đội đã lập nhiều chiến công vang dội như: trận đánh vào
trung tâm thị xã Sa Đéc đêm 18/05/1947, trận tiêu diệt tiểu đoàn lê dương tại rạch
Chân Đùng tháng 06/1947, đánh đoàn công voa giữa Mù U và Cái Xếp và nhiều trận
đánh ở Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành, Cao Lãnh. Sau 3 năm, Chi đội đã trưởng
thành và cùng với lực lượng vũ trang tỉnh nhà góp phần làm nên thắng lợi vang dội
trong kháng chiến chống Pháp.Hơn 300 chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường Sa
Đéc.
Để tưởng nhớ sự hi sinh của những Việt kiều yêu nước, bia được khởi công xây
dựng vào 26/05/2003, khánh thành ngày 02/02/2005.

42

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
22/12/2005.

Được xếp vào loai hình di tích kiến trúc nghệ thuật
Đình Mỹ Long được xây dựng vào khoảng đầu thể kỷ XIX, thờ Thần Thành Hoàng
Bổn Cảnh và Đại càng Quốc gia Nam hải có 3 sắc phong của vua Thiệu Trị vào năm
1845 và của vua Tư Đức 2 sắc phong vào năm 1850.
Xã Mỹ Long, Trong kháng chiến chống Pháp, thực hiện chủ trương “tiêu thổ kháng chiến”, đình
Di tích Di tích Đình
huyện Cao được nhân dân tháo dở vào năm 1947. Toàn bộ lư đồng, pháp khí thờ tự và đại hồng
Mỹ Long
Lãnh
chung giao cho binh công xưởng chế tạo vũ khí. Đến năm 1958, đình được dựng lại
với qui mô bằng 1/3 so với trước đó.Trong kháng chiến chống Mỹ, cột phướng cao
12m trước sân đình là nơi thường xuất hiện lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng
miền Nam Việt Nam.
Các lệ cúng trong năm: hạ điền 16-17/4 âl, thượng điền 19-20/12 âl.
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2291/QĐ-UBND-HC

1

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
14/11/2006.

1

1686/QĐ-UBNDHC

Di tích Trụ sở Ủy
ban Khởi nghĩa

Phường 1,
Tp Sa Đéc

Là di tích lịch sử cách mạng.
Di tích Trụ sở Ủy ban Khởi nghĩa được đặt tai căn nhà số 115 Vĩnh Phước; đây là
nơi chỉ huy cuộc khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám trực tiếp là đồng chí Trần Thị
Nhượng. Cụ thể trong đêm 24 rạng sáng 25/8/1945 tại đâyỦy ban Khởi nghĩa đã
cùng với quần chúng nhân dân tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. Với tứ thế là
người làm chủ, đồng chí Trần Thị Nhượng đã yêu cầu tên tỉnh trưởng Lê Tấn Bửu
và phó tỉnh trưởng Kiệt phải sang Trụ sở Ủy ban khởi nghĩa để bàn giao chính
quyền. Đến 14 giở cùng ngày toàn bộ chính quyền tỉnh Sa Đéc về tay nhân dân.
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1684/QĐ-UBND-HC

1

Di tích Gò Chùa Tân
Long
45

Di tích Vụ thảm sát
ở ấp Lợi An
46

Di tích Mộ ông
Nguyễn Văn Ở
47

Được công
nhận di tích
ngày
14/11/2006

Xã tân
Thành B,
huyện Tân
Hồng

Di tích khảo cổ Gò Chùa Tân Long. Ngôi chùa này được xây dựng vào năm 1897,
do ông Nguyễn Văn Thìn sinh năm 1867 tại xã Long Thuận huyện Hồng Ngự sáng
lập. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chùa là cơ sở cách mạng. Năm
1978, chiến sự Tây Nam diễn ra ác liệt, chùa bị tàn phá nhiều. Chùa lưu giữ các hiện
vật thuộc văn hóa Phù Nam như: tượng thần Visshnu, chày, con lăn, Linga –
Yoni…, bước đầu xác đinh vào thời kỳ Hậu kỳ óc Eo (thế kỷ V – VII).

Di tích lịch sử cách mạng Vụ thảm sát ở ấp An Lợi.
Ngày 18/05/1968, Mỹ ngụy tiến hành một cuộc tàn sát đẫm máu những người dân
Xã Thanh
vô tội tại ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ. Đây là trường tiểu học Thanh Mỹ, với 2 lớp: lớp
Mỹ, huyện
5 và lớp 4 do Tiểu ban giáo dục tỉnh Kiến Phong mở, khoảng 20 học sinh. Nạn nhân
Tháp Mười
phần lớn là phụ nữ, trẻ em có cả phụ nữ mang thai, trong đó có cô giáo Trần Thị
Bích Dung.
Di tích kiến trúc nghệ thuật mộ ông Nguyễn Văn Ở.
Xã Bình
Ông sinh năm 1821–1902 là hữu lãnh binh, người có công xây dựng đình Tân Bình
Thạnh
và được thờ với tư cách là Hậu hiền của đình. Mộ ông Nguyễn Văn Ở xây dựng năm
Trung, huyện
1903 do con trai là Nguyễn Văn Ngộ. Toàn bộ ngôi mộ được xây dựng thủ công
Lấp Vò
bằng đá ráp mọng, khắc tạo phù điêu, hoa văn, câu đối rất đẹp.

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
14/11/2006
1683/QĐ-UBND-HC

1
Được xếp hạng
là di tích cấp
tỉnh
ngày
24/12/2007.
1

2021/QĐ-UBNDHC

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
24/12/2007.
1

2023/QĐ-UBND-HC

Di tích Vụ thảm sát
nhân dân ở Mương
Chùa
48

Di tích Chống lấn
chiếm Kinh ba Mỹ
Điền

Được xếp vào loại hình di tích sự kiện lịch sử.
Tại Mương Chùa vào ngày 3/9/1947, đã diễn ra trận đánh giữa đơn vị Vệ quốc đoàn
Xã Hội An và du kích địa phương với binh đoàn Lê dương của Pháp. Kết quả, lực lượng cách
Đông, huyện mạng hi sinh 35 chiến sĩ nhưng cũng gây địch nhiều thương vong. Trước khi rút
Lấp Vò
quân, thực dân Pháp nổ súng tàn sát dã man hơn 300 dân thường tản cư về đây. Để
tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ đã hi sinh và dân thường bị thảm sát trong trận này,
người dân đã cho dựng nên một ngôi miếu nhỏ.

Được xếp hạng
di tích cấp
tỉnh:
24/12/2007
2022/QĐ-UBND-HC

1
Cụm di tích lịch sử cách mạng Dinh quận, Dinh cò, nhà thầy thuốc Lư, phòng tra tấn
và phòng biệt giam gồm các di tích:
- Dinh quận: nơi làm việc của chủ quận Cao Lãnh và là nơi diễn ra các sự kiện chính
Di tích Cụm di tích
trị quan trọng. Cuộc biểu tình ngày 03/05/1930, khởi nghĩa giành chính quyền
Dinh Quận, Dinh Cò
25/08/1945, cuộc đấu tranh chính trị ngày 05/03/1961.
Phường 4,
Tây, Nhà Thầy thuốc
- Dinh cò: nơi làm việc của tên cò Tây Cazennova, trụ sở quốc gia tự vệ sau tháng
TP Cao Lãnh
lư, phòng tra tấn và
8/1945.- Nhà thầy thuốc Lư: lực lượng Hòa Hảo chiếm đóng từ năm 1946 chuyên
phòng biệt giam
truy lùng, bắt bớ, tra tấn những người theo và tình nghi là Việt Minh.
- Phòng tra tấn và phòng biệt giam: sử dụng từ năm 1956 đến năm 1958 để giam
cầm, tra tấn những ai bị bắt nghi là Việt Cộng. Trong số người bị bắt có đồng chí
Nguyễn Văn Thử là Bí thư tỉnh Kiến Phong.

Di tích Khu lưu
niệm Chủ tịch Tôn
Đức Thắng
51

2020/QĐ-UBND-HC

1

Thuộc loại hình di tích lịch sử cách mạng.Sau hiệp định Pari, tại tỉnh kiến Phong mà
đặc biệt là tại Kinh 3 Mỹ Điền cuộc chiến chống lấn chiếm giữa ta và địch diễn ra
Xã Phú
rất gay go và ác liệt. Vì đây là địa điểm dừng chân và vùng vận chuyển quan trọng
Điền, huyện của ta. Sau 75 ngày đêm chiến đấu từ ngày 18/6 đến 31/8/1973 ta giành thắng lợi
Tháp Mười hoàn toàn. Đây là sự kiện nổi bật nhất ở tỉnh Kiến Phong kể từ sau Hiệp định Paris.
Nơi đây có thể là “điểm son” sáng ngời trong lịch sử đấu tranh của quân và dân
Đồng Tháp.
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50

được Ủy ban
nhân dân tỉnh
xếp hạng vào
ngày
24/12/2007

Xã Mỹ An
Hưng B,
huyện Lấp
Vò

Được xếp hạng
là di tích cấp
tỉnh ngày
09/05/2008.

938/QĐ-UBND-HC

1
Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
10/9/2008.

Di tích lịch sử lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Nơi lưu niệm 3 lần Chủ tịch Tôn
Đức Thắng về làm việc với Tỉnh ủy Sa Đéc trong những ngày đầu của cuộc kháng
chiến chống Pháp ở Nam bộ (tháng 10/1945 đến tháng 01/1946).
1

951/QĐ-UBND-HC

Di tích Chùa Phước
Thiện

Xã Bình
Phú, huyện
Tân Hồng

Di tích lịch sử cách mạng Chùa Phước Thiện.
Do nhà sư Trần Văn Liên quê ở Quảng Ngãi sáng lập trước năm 1945. Là cơ sở cách
mạng trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Nhà sư Trần Văn Liên cũng tham gia
cách mạng và vào Đảng năm 1950. Là nơi tá túc cho những người lỡ đường, sa cơ
thất thế. Nhà chùa hốt thuốc trị bệnh miễn phí cho dân và là nơi nuôi giấu cán bộ
cách mạng. Được Mặt trận Việt Minh tỉnh Châu Đốc đặt tên là chùa Phước Thiện.
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941/QĐ-UBND-HC

1

Di tích Địa điểm
Đồng Khởi chiến
thắng giải phóng xã
Thanh Mỹ

Được xếp vào loại hình di tích lịch sử cách mạng. Đêm 24 rạng 25/12/1959, Tỉnh ủy
Xã Thanh Kiến Phong nay là tỉnh Đông Tháp đã phát động đợt tiến công tiêu diệt đồn Vinh
Mỹ, huyện Huê, trừng trị bọn ác ôn và giành được thắng lợi. Đây là xã được giải phóng đầu tiên
Tháp Mười của tỉnh Kiến Phong, mở đầu phong trào các xã trong tỉnh tiến hành nổi dậy, góp
phần mở màn cao trào “ Đồng khởi” khắp miền Nam.

53

1

Di tích Đình Long
Thuận

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Long Thuận. Ngôi đình này được xây dựng vào
Xã Long
năm 1876. Đình được xây dựng kiên cố năm 1930, thờ Thần Thành Hoàng Bổn
Thuận,
Cảnh có sắc phong vua Bảo Đại năm 1936. Trong kháng chiến chống Pháp, nơi đây
huyện Hồng
là trụ sở của chính quyền Việt Minh.
Ngự
Các lễ cúng trong năm: Hạ điền 10 – 11/04 âl, Thượng điền 10 – 11/12 âl.
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Bia được xây
dựng năm
2009. Được
xếp hạng di
tích cấp tỉnh
ngày
09/12/2009.

1656/QĐ-UBND-HC

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày 9/12/2009
1657/QĐ-UBND-HC

1

Di tích Nhà cổ ông
Phường 4,
Nguyễn Thành Giung Tp Sa Đéc

55

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
08/09/2008

Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ ông Nguyễn Thành Giung. Ông sinh năm 1894
tại làng Tân Đông, khu tham biện Sa Đéc. Đổ tiến sĩ khoa học năm 1923, Bộ trưởng
Bộ giáo dục và Thanh niên của chính phủ Nam kỳ năm 1951, mất năm 1959 tại Sài
Gòn. Nhà được cất vào năm 1927 theo kiểu biệt thự kiến trúc Pháp để nghỉ dưỡng
mỗi khi ông về quê nghỉ hè, lễ, tết…
Hiện nay là trụ sở của Ủy Ban nhân dân Phường 4, Thị xã Sa Đéc.

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
09/12/2009.
1

1655/QĐ-UBND-HC

Di tích Đình Mỹ
Ngãi

Được xếp vào loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật, đình Mỹ Ngãi được xây dựng
vào đầu thế kỷ XIX. Thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh và Đại càng Quốc gia Nam
hải. Có 4 sắc phong của vua Thiệu Trị vào năm 1845 và hai sắc phong của vủa Tự
Xã Mỹ Tân,
Đức năm 1852. Đình được xây dựng kiên cố vào khoảng đầu thế kỷ XX. Trong
TP Cao Lãnh
kháng chiến chống Pháp, đình được dời đi để tiêu thổ kháng chiến. Năm 1956, đình
được xây dựng lại trên nền đất cũ.
Các lễ trong năm: Hạ điền 16 – 17/03 âl, Thượng điền 14 – 15/12 âl.
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1654/QĐ-UBND-HC

1

Di tích Đình Tân
Qui Tây

Phường 1,
Tp Sa Đéc

Được xếp vào loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật.
Đình Tân Quy Tây ra đời vào khoảng đầu thế kỷ XIX. Thờ Thần Thành Hoàng Bổn
Cảnh được vua Tự Đức sắc phong năm 1852. Ngôi đình được xây dựng lại kiên cố
vào năm 1928. Vào đêm 12 rạng 13/11/1966 đã diễn ra trận tập kích của lực lượng
vũ trang thị xã Sa Đéc phối hợp lực lượng chủ lực tỉnh Vĩnh Long tiến công tiểu
đoàn 3 thuộc trung đoàn 15 của sư đoàn 9 bộ binh ngụy đóng tại đây.Ta đã tiêu diệt
115 tên, bắt sống 27 tên, thu nhiều vũ khí quân trang quân dụng khác
.Các lệ cúng chính trong năm: 15 – 16/04 âl, Thượng điền 15 – 16/12 âl.

57

Được UBND
tỉnh Đồng
Tháp xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
29/12/2010.

1241/QĐ-UBND-HC

1

Di tích Nhà cổ ông
Trần Phú Cương

Phường 2,
Tp Sa Đéc

Là loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật.
Nhà do ông Trần Văn Nhơn xây dựng năm 1921 đến năm 1923 thì hoàn thành. Với
lối kiến trúc Đông Tây kết hợp. Trang trí nhiều hoành phi, liễng đối, tủ thờ,khí tự
thở cúng…và nhiều vật dụng rất có giá trị.Nơi quay cảnh đám cưới của ông Huỳnh
Thủy Lê trong bộ phim “Người tình” của đạo diển Annaux năm 1990.
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Được UBND
tỉnh công nhận
di tích cấp tỉnh
ngày
09/12/2009.

1
Thuộc loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật
Đình Tân An Trung được xây dựng vào khoảng giữa đầu thế kỷ XIX. Thờ Hùng
Xã Tân
Vương và Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh được vua Tự Đức sắc phong vào năm 1852.
Di tích Đình Tân An
Khánh
Ngôi đình được xây đựng kiên cố vào năm 1925. Trong kháng chiến chống Pháp,
Trung
Trung, huyện đình phải phá hủy để thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến. Năm 1952, đình
Lấp Vò
được dựng lại, đến năm 1967 được tu bổ thêm.
Các lễ cúng hằng năm: cúng Hùng Vương-Hạ điền 09 – 10/03 âl, Thượng điền 16 –
17/07 âl.

UBND tỉnh
Đồng Tháp
công nhận di
tích cấp tỉnh
ngày
29/12/2010.

1238-QĐ-UBND-HC

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
29/12/2010
1

1239/QĐ-UBND-HC

Di tích Đình An
Phong

60

Di tích Miếu Bà
Chúa Xứ

Thuộc loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật,
Đình An Phong được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XIX. Thờ Thần Thành Hoàng
Bổn Cảnh và Đại càng Quốc gia Nam hải với 6 sắc phong: 4 sắc phong của vua
Thiệu Trị vào năm 1845, 1846 và 2 sắc phong của vua Tự Đức năm 1850. Đình
Xã An
được xây dựng kiên cố vào năm 1900. Năm 1946 đình phải tháo dở để thực hiện chủ
Phong,
trương “vườn không nhà trống”. Đến năm 1951, đình An Phong được dựng lại và tu
Thanh bình bổ thêm.
Đặc biệt, trong khởi nghĩa Nam kỳ, đình là nơi phát ra tiếng trống lệnh và tiếng mõ
để tập trung lực lượng khởi nghĩa tiến hành giành chính quyền vào đêm mùng 2 rạng
mùng 3/12/1940.
Các lễ cúng trong năm: hạ điền: 11-12/3 âl, thượng điền: 9-10/12 âl

1240/QĐ-UBNDHC

1

Di tích lịch sử cách mạng Miếu bà Chúa xứ.
Ngôi miếu này ra đời vào khoảng đầu thế kỷ XX. Năm 1952 bị hư hại và được xây
Xã Đốc Binh
dựng lại sau năm 1975. Miếu thờ Bà Chúa xứ như một số nơi ở Nam bộ. Là cơ sở
Kiều,huyện
cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
Tháp Mười
Các lệ cúng trong năm: 16–17/12 âl, cúng cầu bông, cúng thượng điền; 16 – 17/03 âl
cúng Bà Chúa xứ, cúng hạ điền..
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Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
12/12/2011

1

Di tích Căn cứ
kháng chiến Cả Trấp
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Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
29/12/2010.

Xã Tân
Phước,
huyện Tân
Hồng

Di tích lịch sử cách mạng căn cứ kháng chiến Cả Trấp. Được thành lập 1947, căn cứ
kháng chiến Cả Trấp là địa bàn hoạt động, chỉ đạo và chiến đấu trong suốt những
năm kháng chiến chống Pháp và Mỹ của nhiều cơ quan, đơn vị quan trọng của
huyện Hồng Ngự, Tam Nông và tỉnh Châu Đốc. Để giữ vững địa bàn hoạt động,
quân và dân ta đã chiến đấu ngoan cường đánh tan nhiều cuộc càng quyét lớn của
địch, từ đó bảo vệ an toàn khu căn cứ và củng cố tạo lòng tin cho cán bộ, chiến sĩ
đấu tranh đến ngày hoàn toàn thống nhất đất nước.

1121/QĐ-UBND-HC

Được công
nhận di tích
ngày
12/12/2011
1

1122/QĐ-UBND-HC

Di tích Miếu Bà
Chúa Xứ

Loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật,
Miếu bà Chúa xứ được thành lập do Ông Hồ Viết Bá đứng ra tập hợp dân làng để
xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XX. Ban đầu ngôi Miếu được cất vách lá đơn sơ.
Xã Long
Đến năm 1922, Ông Hồ Đăng Dinh là hậu duệ họ Hồ đứng ra mua gỗ, tập trung dân
Khánh B,
làng xây dựng ngôi Miếu kiên cố. Miếu được xây dựng theo hình chữ nhật gồm 02
huyện Hồng
ngôi nhà vuông là Võ ca và Chánh điện. Đây là quần thể gồm 02 ngôi nhà vuông có
Ngự
04 cột cái chính gọi là tứ trụ hay tứ trượng. Ngoài việc là nơi thờ tự tín ngưỡng còn
là nơi hiệu triệu thanh niên trong làng tổ chức huấn luyện chính trị và quân sự để
phục vụ cho kháng chiến.
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1

Di tích Vụ thảm sát
nhân dân ở rạch Cái
Dứa

Xã Vĩnh
Thạnh,
huyện Láp
Vò

Đây là loại hình di tích sự kiện lịch sử. Ngày 17/01/1947, tàu giặc Pháp đi thám sát
từ hướng Sa Đéc đi qua kinh xáng Lấp Vò, nhưng tại đây bị lực lượng du kích ta
phục kích bắn chết 01 tên sĩ quan Pháp và 01 tên lính, bắt sống 02 tên. Do sơ hở, 01
tên đã trốn thoát. Khoảng 09 giờ sáng hôm sau (ngày 18/01/1947), Pháp kéo lực
lượng hùng hậu, thẳng tay khủng bố, bắn giết đồng bào ta rất dã man, chủ yếu là
chặt đầu. Đến nay, nhân dân lấy ngày 27 tháng chạp âm lịch hàng năm làm ngày giỗ.
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1121/QĐ-UBND-HC

Ngày xếp hạng
di tích cấp
tỉnh: 19/9/2012.

20/QĐ-UBND_HC

1

Di tích Đình Tân
Long

Thuộc loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật, lịch sử lưu niệm. Đình Tân Long ra đời
vào năm 1845, thờ Thần Hoàng Bổn Cảnh được vua Tự Đức sắc phong năm
Xã Tân
1852.Ngày 23/11/1940, trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ, cờ đỏ sao vàng được treo lên
Longhuyện
cây dầu cao 25m trước đình. Sau cuộc khởi nghĩa, giặc Pháp đàn áp đẫm máu người
Thanh Bình
dân nơi đây.Các lệ cúng trong năm: Hạ điền 10 – 12/03 âl, Thượng điền 09 – 10/12
âl.
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Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
12/12/2011

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
19/9/2012.
1

Di tích lịch sử lưu niệm Đền thờ Đốc Binh Kiều được xây dựng vào năm 1932, đến
Xã trường năm 1963 được trùng tu kiên cố hơn. Thờ Đốc Binh Kiều người nghĩa binh .cùng
Di tích Đền Thờ Đốc
Xuân, huyện với Thiên Hộ Dương lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp tại Đồng Tháp Mười và
Binh Kiều
Tháp Mười hy sinh tại Gò Tháp sau khi Pháp chiếm xong 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ năm 1862 .
Lễ cúng hằng năm 19–20/3 âl.

18/QĐ-UBND-HC
Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
19/9/2012.

1

19/QĐ-UBND-HC

Di tích Đình Phú
Thành A
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Di tích Đình Tân
Tịch

Được xếp vào loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật.
Đình Thần Phú Thành A được xây dựng năm 1847, được vua Tự Đức sắc phong
Bổn Cảnh Thành Hoàn và sắc phong Đại Càng quốc gia Nam hải 1852. Đình được
Xã Phú
xây dựng theo hình vuông, máy lọp ngói âm dương, phía trên có lưỡng long tranh
Thành A,
châu, phía trong trạm khắc nhiều bức tranh miêu tả các trận đánh nỗi tiến của ông
huyện Tam
cha ta thời phong kiến.
Nông
Hàng năm Lễ cúng Thần Hoàn bổn cảnh được tổ chức trong 3 ngày 19 đến 21 tháng
3 Âm lịch và lễ cúng Đại càng quốc gia nam hải cầu ngư vào 3 ngày 19-21 tháng 12
Âl.

UBND tỉnh
Đồng Tháp
công nhận di
tích ngày
25/11/2013.
1

Là loại hình di tích lịch sử lưu niệm sự kiện và kiến trúc nghệ thuật.Đình Tân Tịch
được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 19 được Vua Tự Đức thứ 7 (năm 1854) phong
sắc Thành hoàng bổn cảnh. Đình không chỉ là nơi thờ tự, tín ngưỡng mà còn gắn
Phường 6,
liền với lịch sử đấu tranh cách mạng, tiêu biểu là sự kiện treo cờ Tổ quốc trên sợi
TP Cao Lãnh
dây thép bay phất phới ngọn cây dầu cổ thụ gần đình trong ngày Quốc khánh Nước
CHXHCNVN 02/9/1945. Hằng năm, đình Tân Tịch có 2 lễ cúng lớn là Thượng điền
15 và 16 tháng 10 âm lịch và cúng Hạ điền vào ngày 15 và 16 tháng 4 âm lịch.
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được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
19/12/2014.

1
Thuộc loại hình di tích lịch sử lưu niệm sự kiện và kiến trúc nghệ thuật đình Tân An
được xây dựng vào đầu đời vua Gia Long. Ban đầu đình được xây dựng bằng tre lá
đơn sơ. Đình được hai triều vua Thiệu Trị và Tự Đức ban tổng cộng 8 đạo sắc
Phường 11,
Di tích Đình Tân An
phong, 2 đạo sắc thần đã bị lạc trong chiến tranh, hiện nay còn lưu 6 đạo sắc. Đây là
TP Cao Lãnh
nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, nơi hội họp của các hương chức trong làng,
còn là nơi quy tụ dân làng hưởng ứng cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu
nước.
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1298/QĐ-UBND-HC

công nhận di
tích cấp tỉnh
ngày
19/12/2014.
1299/QĐ-UBNDHC

1

Di tích Long
Khương Miếu

70

118/QĐ-UBND-HC

Thuộc loại di tích lịch sử lưu niệm sự kiện và kiến trúc nghệ thuật. Ngôi Miếu đã tồn
tại hơn 100 năm, ra đời đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của một cộng đồng làng xã,
đánh dấu cột móc quan trọng trong quá trình khẩn hoang, hình thành một cộng đồng
Xã Long
cư dân đến sinh sống trên vùng đất cù lao. Đây là một trong những ngôi Miếu thờ
Khánh A,
Mẫu được xây dựng khang trang và kiên cố, điều đó thể hiện tấm lòng tôn kính
huyện Hồng
hướng về cội nguồn của mỗi người dân nơi đây.Hàng năm Long Khương Miếu diễn
Ngự
ra một lần lễ cúng vào hai ngày 16 – 17/06 Âl (cứ 3 năm đáo kỳ một lễ lớn) đây là
dịp để mọi người dân nơi đây bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với thần linh và
những bậc tiền nhân đã “phù hộ”.

Được xếp hạng
di tích ngày
19/12/2014.

1

1300/QĐ-UBNDHC

Di tích Đình Tân
Thuận Tây

Đình Tân Thuận Tây là loại hình di tích lịch sử lưu niệm và kiến trúc nghệ thuật.
Xã Tân
Ngôi đình thờ Bổn cảnh thành hoàng và Đại Càn quốc gia Nam Hải. Trong thời
Thuận Tây,
kháng chiến, đình là nơi tập hợp nhân dân chống Pháp. Đình thuộc loại hình Đình
TP cao Lãnh
Tân Thuận Tây
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70/QĐ-UBND-HC

1

Di tích Di tích Đình
Thượng Văn

Xã Bình
Thạnh,
huyện Cao
lạnh

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Thượng Văn. Ngôi đình này có lịch sử hình thành
lâu đời được Vua Tự Đức ban sắc phong Thành Hoàng Bổn Cảnh (1852) và là nơi
thờ vị quan lớn Tham tri Binh bộ Bùi Đức Minh được nhân dân tín ngưỡng thờ tự
lâu nay. Ngoài ra, đây còn là cơ sở cho các phong trào đấu tranh cách mạng của
nhân dân trong xã. Hàng năm đình có hai lê cúng lớn: Lễ Thượng điền: ngày 15, 16
tháng Chạp; Lễ Hạ điền (Cầu an): ngày 10, 11 tháng 5 Âl.

72

Di tích Đình Vĩnh
Thới-Tân Hòa

Được UBND
tỉnh Đồng
Tháp xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
22/12/2016. 1512/QĐ1
UBND.HC

Loại hình di tích lichh sử và kiến trúc nghệ thuật đình Vĩnh Thới - Tân Hòa do ông
Phạm Thượng lập vào thế kỷ XIX. Ban đầu, đình tọa lạc trên bờ sông ở vàm Cái Mít
cạnh sông Hậu Giang. Tiếp nối ông Phạm Thượng, người con trai là Phạm Văn Do
tiếp tục khai hoang bờ rạch Cái Mít ven sông Hậu khoảng những năm 50 của thế kỷ
Xã Vĩnh
XIX. Năm Bính Ngọ (1847), ông Do cùng với ông Nguyễn Tấn Sáng tạo lập đình
Thới, huyện
quy mô hơn với hiệu là Tân Hòa vào ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch năm Canh Tuất,
Lai Vung
thời vua Tự Đức thứ ba (1850).
Sau năm 1975, đình Vĩnh Thới - Tân Hòa được Nhà nước trưng dụng làm nơi học
tập và làm kho lương thực. Đến năm 1989, đình được trao trả lại cho chính quyền
địa phương tiếp quản di tích, tiếp tục trông nom, gìn giữ.
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74

được công
nhận vào ngày
18/01/2016.

xếp hạng di
tích cấp tỉnh
ngày 22 tháng
12 năm 2016.

1
Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện và kiến trúc nghệ thuật đình Thường Phước. Năm
1883, ông Thái Công Chiêu đứng ra xây cất ngôi đình. Năm 1944, ngôi đình được
Xã Thường vua Bảo Đại sắc phong Thành Hoàng Bổn Cảnh. Trước cách mạng Tháng Tám
Di tích Đình Thường
Phước 2, 1945, đình Thường Phước còn là nơi hoạt động của các cán bộ cách mạng với mục
Phước
huyện Hồng đích vận động nhân dân đấu tranh. Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đình
Ngự
Thường Phước còn là cơ sở cho cán bộ ta hoạt động và vận động nhân dân đấu tranh
chính trị với địch. Năm 1989, do bị sạt lở nên nhân dân di dời ngôi đình về vị trí
hiện nay. Lễ cúng nhằm ngày 16-17/04 âm lịch và 16-17 tháng chạp,

1513/QĐ-UBND.HC

Được công
nhận di tích
ngày
22/12/2016
1

1511/QĐUBND.HC

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Tân Hội. Ngôi đình này được xây dựng năm 1870.
Xã Tân Hội, Năm 1946 đình bị đốt gần như toàn bộ. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây
Di tích Đình Tân Hội TX Hồng Nam, đình Tân Hội được chọn làm trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã Tân Hội. Đến
Ngự
năm 1997, ngôi đình được sửa lại như hiện nay. Mỗi năm đình có 2 lệ cúng chính:
cúng Hạ điền vào ngày 19-20/04 Âl và cúng Thượng điền vào ngày 16-17/12 Âl.
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1

Di tích Đình Ngã ba
Thông Bình

Di tích lịch sử lưu niệm đình Ngã ba Thông Bình.
Đình Thông Bình ra đời trong thời kỳ khai hoang lập ấp ở vùng biên giới đáp ứng
Xã Thông
cho nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của cư dân vùng biên giới. Nơi đây từng là nơi
Bình, huyện
thiết lập Bảo Thông Bình là thủ sở dưới thời Nguyễn đóng vai trò phòng thủ vùng
Tân Hồng
biên giới. Đình là nơi thờ tự vị danh tướng Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại và
nhiều vị thần khác.
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69/QĐ-UBND-HC
công nhận di
tích lịch sử văn
hóa cấp tỉnh
ngày
18/01/2016.

1

Di tích Miếu Bà
Chúa Xứ

Di tích lịch sử cách mạng Miếu Bà Chúa Xứ.
Ngôi miếu này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của một cộng đồng làng xã
thời kỳ khai hoang lập ấp của làng Tân Huề. Miếu được trùng tu 2 lần do vợ chồng
Chú Dầu xây cất để thờ cúng. Ngoài ra, nơi đây còn là cơ sở hoạt động cách mạng
xã Tân Huề,
tiêu biểu như: Trong kháng chiến chống Pháp, là nơi thành lập “Chi hội Việt Nam
huyện Thanh
Thanh niên Cách mạng đồng chí hội” là nơi giác ngộ quần chúng ủng hộ, tham gia
Bình
các phong trào chống Pháp của Mặt trận Việt minh xã Tân Huề. Trong kháng chiến
chống Mỹ đây là địa điểm để tổ chức hội họp, tuyên truyền đường lối cách mạng,
huấn luyện lực lượng kháng chiến, nơi bám trụ giữ vững địa bàn của du kích xã Tân
Huề.
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68/QĐ-UBND-HC

Được xếp hạng
di tích cấp tỉnh
ngày
26/12/2016

1

Di tích Phủ thờ
Thư Ngọc hầu
Nguyễn Văn Thư
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Được công
nhận di tích
ngày
18/01/2016

xã Mỹ
Xương,
huyện Cao
Lãnh

Đây là di tích lịch sử và lưu niệm sự kiện.
Phủ thờ Thư Ngọc Hầu–Nguyễn Văn Thư được hậu duệ xây dựng và tồn tại đáp ứng
nhu cầu thờ cúng danh tướng thời Nguyễn là Thư Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thư, vị võ
tướng được vua Gia Long sắc phong là Đặc Tấn Phụ Quốc, Thượng Tướng Quân,
Thượng Trụ Quốc, Khâm Sai Chưởng Dinh. Phủ thờ còn là nơi thờ sắc phong bằng
vải lụa thuộc loại quý hiếm được ban tặng cho ông Nguyễn Văn Thư vào năm Gia
Long thứ 13 (1814).

1521/QĐ-UBND.HC

được công
nhận di tích
cấp tỉnh vào
ngày
20/6/2017.

1

654/QĐ-UBND

Bia kỷ niệm
nơi thành lập
địa phương quân
Hồng Ngự

Ấp Bình
Hòa,
xã Bình
Thạnh,
TX Hồng
Ngự

Ra đời từ phong trào Đồng khởi 1960, Lực lượng Địa phương quân huyện Hồng
Ngự thực sự là những người kế tục truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của
nhân dân Hồng Ngự. Với ý chí, tinh thần chiến đấu gan dạ họ không chỉ trụ vững
trên địa bàn bình định trọng điểm của địch với binh lực, hỏa lực và phương tiện
chiến tranh rất mạnh của Mỹ và quân đội Sài Gòn, mà họ còn chiến đấu giành lại thế
chủ động trên chiến trường, đẩy quân địch chuyển sang thế chống đở, ngày một suy
yếu và đi đến tan rã. Để ghi nhớ những chiến công hào hùng đó, chính quyền và
nhân dân đã xây dựng Bia kỷ niệm lực lượng Địa phương quân huyện Hồng Ngự.

Ngày xếp
hạng di tích
11/QĐ-UBND>HC
cấp tỉnh:
3/1/2018.
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1

Quan Đế Miếu

226,
Lý Thường
Kiệt,
Khóm 2,
phường
An Thạnh,
TX Hồng
Ngự

Quan Đế Miếu Hồng Ngự là kiến trúc văn hóa tín ngưỡng đặc sắc và đẹp nhất của
người Hoa ở Hồng Ngự. Miếu được xây dựng theo mô típ kiến trúc mang đậm dấu
ấn Trung Hoa qua cách thiết kế, trang trí tượng gốm trên tầng mái; bên trong trang
trí cầu kỳ hoành tráng với những bao lam, điện thờ, khám thờ v.v.. Quan Đế Miếu
đã được chính những người Hoa di cư đến Hồng Ngự thời kỳ đầu dựng lên, làm nơi
thờ cúng cầu an tinh thần. Qua thời gian và di dời, kết cấu kiến trúc ban đầu không
còn nữa, nhưng chính các thế hệ người Hoa ở Hồng Ngự và Ban cúng tế trong Hội
quán đã rất ý thức, gìn giữ nét kiến trúc cổ, tiêu biểu để trùng tu Quan Đế Miếu hiện
hữu đến ngày nay.

Ấp Tân
Thuận,
xã Tân
Nhuận
Đông, huyện
Châu
Thành

Đình Tân Nhuận Đông được xây dựng và tồn tại nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín
ngưỡng của nhân dân địa phương thờ Thần Hoàng Bổn Cảnh. Đình được xây dựng
theo lối kiến trúc đặc trưng của đình thần ở Nam Bộ.
Tổng thể kiến trúc đình Tân Nhuận Đông còn giữ được nét đặc trưng của đình Nam
Bộ với hệ thống câu đối, liễn, hoành phi gỗ sơn son thiếp vàng nên thuộc loại hình
di tích kiến trúc nghệ thuật.

1

Ngày xếp hạng
di tích cấp
10/QĐ-UBND.HC
tỉnh:
3/1/2018.
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Đình
Tân Nhuận Đông
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Ngày xếp hạng
di tích cấp tỉnh:
1 3/1/2018.
12/QĐ-UBND.HC

Cụm di tích: Đình
Cai Châu,
Đài chiến sĩ trận
vong và nhà
bia tưởng niệm
anh hùng liệt sĩ

82

Theo quan niệm người xưa, đình làng chính là trung tâm văn hóa chính trị của địa
phương, cho nên thường được xây dựng ở những vị trí thuận lợi nhất để dân làng tới
Ấp Tân Hòa lui một cách thuận tiện – có nơi chọn gò đất cao, có nơi chọn phong thủy tốt, đặc
Thượng,
biệt là ở những ngã ba, ngã tư sông. Và đình Cai Châu cũng thế, tại một con rạch
xã Tân Mỹ, Cai Châu, người dân trong vùng đã dựng lên ngôi đình nằm ngay tại ngã ba của con
huyện Lấp rạch này và đặt tên là đình Cai Châu, đình còn có tên gọi khác đó là đình Tân Mỹ
Vò
Trong khuôn viên đình còn có hai hạng mục công trình: Đài Chiến Sĩ Trận Vong và
Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Đài chiến sĩ trận vong được xây dựng năm
1949 còn nhà bia được xây dựng năm 2000.

Ngày xếp hạng
di tích cấp tỉnh:
1 3/1/2018.
13/QĐ-UBND.HC
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