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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Phước Hưng là một xã thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược, với lợi thế về địa hình, Phước Hưng được địch 
chọn làm nơi tạm đặt quận lỵ, đưa về đây những đơn vị quân 
đội mạnh nhất kết hợp với những tên tề có bản chất ác ôn, 
hiếu chiến nhất để cai trị, vơ vét của cải và đàn áp Nhân dân. 
Không ngại hy sinh, gian khổ, Đảng bộ, quân và dân Phước 
Hưng đã kiên cường đấu tranh, góp phần cùng Nhân dân cả 
nước chống quân xâm lược, giành được độc lập dân tộc. 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), 
cũng như các địa phương khác ở miền Nam, Nhân dân Phước 
Hưng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do hậu quả của 
chiến tranh để lại. Nhưng với truyền thống cách mạng, phát 
huy tinh thần đoàn kết, Đảng bộ và Nhân dân xã Phước 
Hưng đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều 
thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 
nay, Đảng bộ và Nhân dân xã Phước Hưng tiếp tục vận dụng 
sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, phát triển nông nghiệp, 
thương mại, dịch vụ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
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Để ghi nhớ công lao đóng góp của các lớp cha anh đi trước, 
góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, 
Huyện ủy Trà Cú, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Hưng 
đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 
xuất bản cuốn sách Lịch sử truyền thống cách mạng của 
Đảng bộ và Nhân dân xã Phước Hưng (1930-2015). 
Cuốn sách đã tái hiện tương đối đầy đủ quá trình 85 năm xây 
dựng và phát triển của Đảng bộ và Nhân dân Phước Hưng, 
qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho chặng 
đường phát triển mới.

Trong quá trình biên soạn và xuất bản, mặc dù có nhiều 
cố gắng song cuốn sách vẫn khó tránh khỏi những hạn chế. 
Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng 
chí lão thành cách mạng và bạn đọc để cuốn sách được hoàn 
thiện hơn trong lần xuất bản sau.

Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!

Tháng 4 năm 2020
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT
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Mở đầu

VÙNG ĐẤT, CON NGƯỜI  
VÀ TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH YÊU NƯỚC

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Vị trí địa lý và ranh giới hành chính

Phước Hưng là một xã thuộc huyện Trà Cú, tỉnh 
Trà Vinh, cách trung tâm huyện 12km, cách thành phố 
Trà Vinh 20km. Xã có diện tích tự nhiên 3.197,36ha; 
phía đông giáp xã Thanh Mỹ (nay là xã Mỹ Chánh), 
phía tây giáp xã Tập Sơn, phía nam giáp xã Long 
Hiệp (nay là xã Tân Hiệp), phía bắc giáp xã Tập Ngãi 
(nay là xã Ngãi Hùng). Xã có 9 ấp gồm: Đầu Giồng A, 
Đầu Giồng B, Chợ Trên, Chợ Dưới, Chòm Chuối, Bến 
Chùa, Ô Rung, ấp Trạm, ấp Chợ. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, 
trước tình hình địch tăng cường chiến tranh, chính 
quyền cách mạng đã điều chỉnh lại địa bàn huyện 
để thuận tiện chiến đấu. Năm 1951, xã Tập Sơn và 
xã Phước Hưng sáp nhập thành xã Phước Sơn. Năm 
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1956, do yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, hai xã lại 
tách ra như trước. 

2. Đất đai, hệ thống giao thông, thủy lợi

Về đất đai, xã Phước Hưng có tổng diện tích tự nhiên 
là 3.197,36ha (trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 
2.895ha gồm 2.451ha đất trồng lúa, 31ha trồng màu, 
413ha đất vườn trồng cây ăn trái và cây lâu năm khác). 
Cho đến trước những năm 1980 của thế kỷ XX, ở Phước 
Hưng chỉ sản xuất một vụ lúa. Thời kỳ này, xã chưa có 
hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh nên ruộng đồng có nhiều 
cỏ lác, năng, sậy, canh tác rất khó khăn. Khi hệ thống 
thủy lợi được xây dựng hoàn chỉnh, người dân Phước 
Hưng đã sản xuất được từ 2-3 vụ lúa/năm.

Về giao thông, xã có tỉnh lộ 361 (nay là quốc lộ 54) chạy 
ngang qua. Các ấp trong xã phần lớn nằm trên trục quốc 
lộ 54 này gồm: Đầu Giồng, Trạm, Chợ Trên, Chợ, Chòm 
Chuối, Ô Rung, Bến Chùa. Chợ Cầu Cống (người dân 
không gọi chợ Phước Hưng mà gọi chợ Cầu Cống) cũng 
nằm trên trục lộ này. Xã còn có hai con lộ là: Lộ ngã ba 
Trạm về Long Hiệp (nay là Tân Hiệp) và lộ Bà Bang về 
Nhị Trường (nay là Trường Thọ)

Về thủy lợi, trước khi làm kênh 3/2 và hệ thống 

1. Năm 1945, lộ 36 được chính quyền Pháp cho cán đá; sau trận 
La Bang (1948), được láng nhựa 3km từ chợ đến ấp Trạm; sau năm 
1954 thì được cán đá toàn tuyến.



9

kênh phục vụ nông nghiệp, xã Phước Hưng chỉ có rạch 
Ô Rung1. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước, các công trình thủy lợi dần được đầu tư, phát 
triển và hoàn chỉnh như ngày nay. Sau khi đào xong 
kênh 3/2, Phước Hưng đã có hệ thống kênh, mương tốt 
để phục vụ sản xuất.

3. Dân cư, tôn giáo

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dân 
số ở Phước Hưng có khoảng 3.900 người. Hiện nay, xã có 
3.838 hộ với 16.074 nhân khẩu (trong đó đồng bào dân 
tộc Khmer chiếm 57%). 80% dân số trong xã sinh sống 
bằng sản xuất nông nghiệp. 11% dân số làm dịch vụ 
thương nghiệp2. 9% dân số hoạt động trong lĩnh vực tiểu 
thủ công nghiệp3. 

Trải qua quá trình khai phá, làm ăn, định cư, người 
dân Phước Hưng luôn đoàn kết, nương tựa vào nhau, 
cùng lao động, sinh hoạt. Con người nơi đây luôn trung 

1. Trong thời kháng chiến, do nhiều năm không được khai 
thông, lục bình dày đặc, con rạch ngày càng bị bồi lắng nên việc đi 
lại bằng xuồng của bà con từ Ô Rung đến chợ xã bị cản trở.

2. Trong thời kỳ kháng chiến, người dân chủ yếu là trao đổi 
nông sản. Khi chợ Cầu Cống, chợ Bà Bang được mở rộng thì dịch 
vụ, thương mại ở Phước Hưng mới bắt đầu phát triển.

3. Trước năm 1975, người dân chủ yếu làm nghề đan lát mây, 
tre để sử dụng trong gia đình. Sau năm 1975, các cơ sở sửa chữa cơ 
khí dần được hình thành.
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thực, bác ái, thủy chung, trọng nghĩa khinh tài1, trước 
sau như một, sống chết có nhau. Điều này thể hiện trong 
đời sống lao động sản xuất, khai khẩn đất hoang, chống 
thiên tai, trong chống địa chủ phong kiến áp bức bóc lột 
và qua hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế 
quốc Mỹ xâm lược.

Trong thời kỳ kháng chiến, với chính sách đúng đắn 
của Đảng là tôn trọng tín ngưỡng và bình đẳng dân tộc, 
đồng bào ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa ở Phước Hưng 
luôn đoàn kết, đứng chung trên một trận tuyến chống 
thực dân và đế quốc xâm lược, giải phóng quê hương, 
đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Phước 
Hưng đã đóng góp biết bao công sức, của cải, và cả xương 
máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

Về tôn giáo, xã có 3 chùa Phật giáo Nam Tông của 
người Khmer, 1 chùa Phật giáo Nam Tông của người 
Kinh, 1 chùa Phật giáo phái Bắc Tông của người Kinh, 
1 chùa Ông Bổn, 1 nhà nguyện và 1 miếu (nay là chùa 
Long Hưng ở Ô Rung). 

II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG 
TRƯỚC KHI CÓ ĐẢNG

Năm 1859, thực dân Pháp đem quân đánh chiếm 
thành Gia Định. Triều đình nhà Nguyễn ngày càng suy 

1. Trọng nghĩa khinh tài có ý nghĩa là coi trọng nghĩa khí, coi 
thường tiền bạc (tài chữ Hán là tiền).
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thoái, bế tắc, đã liên tiếp ký hiệp ước đầu hàng dâng 
cho Pháp 3 tỉnh miền Đông và 3 tỉnh miền Tây. Nguy cơ 
bị Pháp xâm lược và cai trị toàn bộ nước ta đã rõ. Mặc 
dù triều đình nhà Nguyễn đầu hàng, nhưng Nhân dân 
Phước Hưng cùng với Nhân dân Nam Kỳ và Nhân dân cả 
nước vẫn quyết tâm đứng lên chống giặc Pháp xâm lược 
theo ngọn cờ của những nhà yêu nước như Bình Tây Đại 
nguyên soái Trương Định, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, 
Thống Linh... Các cuộc khởi nghĩa của các sĩ phu yêu 
nước đều lần lượt thất bại và bị đàn áp rất dã man.

Đầu thế kỷ XX, khi thực dân Pháp đặt xong ách 
thống trị, xây dựng bộ máy tay sai từ Trung ương đến 
cơ sở, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của 
Nhân dân ta đã chuyển sang hình thái mới. Phong trào 
Đông Du của Phan Bội Châu, phong trào Duy Tân của 
Phan Châu Trinh cùng với việc ra đời của Việt Nam 
Quang phục hội (1912) đã cổ vũ phong trào yêu nước của 
Nhân dân ta. Nhưng các phong trào này vẫn còn mang 
tính chất nông dân và tiểu tư sản, bộc lộ nhiều hạn chế, 
bất lực trước các nhiệm vụ lịch sử. 

Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung 
Quốc) để tiếp xúc với những người Việt Nam yêu nước 
và lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức 
cách mạng tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam 
nhằm đẩy mạnh việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin 
về trong nước, trước hết là truyền bá vào phong trào 
công nhân. 
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Năm 1930, ông Nguyễn An Ninh đã đến Trà Cú, tìm 
đến ông Từ Bá Đước1 và những người cùng chí hướng 
để tuyên truyền, vận động, khơi gợi lại phong trào yêu 
nước, tạo điều kiện cho Nhân dân Phước Hưng tham gia 
các phong trào cách mạng.

1. Ông Từ Bá Đước còn có tên là Năm Sinh, sinh năm 1905. Cha 
ông là Từ Bá Chiêu (Bang Cheo) - một đại điền chủ kiêm bang chủ 
người Phúc Kiến. Mẹ ông là bà Trần Thị Thuận, một người phụ nữ 
nông thôn thuần phác. Với cương vị Tỉnh bộ trưởng Thanh niên Tiền 
Phong, Từ Bá Đước được Tỉnh ủy đề cử tham gia Ủy ban khởi nghĩa 
trong Cách mạng Tháng Tám (1945); sau đó được chỉ định làm Chủ 
tịch Ủy ban hành chính lâm thời của tỉnh. Giai đoạn 1950-1954, 
ông là thành viên Hội đồng Kỹ thuật Nam Bộ. Ngày 05/01/1964, ông 
mất sau một cơn truỵ tim cấp. Năm 1976, ông được công nhận liệt 
sĩ hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1984, ông được 
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến 
hạng Nhất.
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PHẦN THỨ NHẤT 

PHƯỚC HƯNG TRONG SỰ NGHIỆP  
ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC  

(1930-1975)
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Chương I
 PHƯỚC HƯNG TRONG THỜI KỲ  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ 
LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH  

CHÍNH QUYỀN (1930-1945)

I. QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG
Năm 1930, ông Nguyễn An Ninh đến Trà Cú, cùng 

với ông Từ Bá Đước, đã tập hợp bà Trần Thị Quy (ở Lưu 
Nghiệp Anh) và ông giáo Đỗ Sành (ở Long Vĩnh) để hoạt 
động cách mạng. Hai năm 1930-1931, Tỉnh ủy Trà Vinh 
có 9 chi bộ ở các quận Càng Long, Cầu Ngang và thị xã 
Trà Vinh. Tuy đã có Tỉnh ủy lâm thời, nhưng nhiều nơi 
trong tỉnh vẫn chưa có đảng viên, trong đó có quận Trà 
Cú. Ngày 01/8/1930, cuộc đấu tranh quy mô của Nhân dân 
Càng Long gây được tiếng vang lớn, đã tác động đến Nhân 
dân Trà Cú nói chung và Nhân dân Phước Hưng nói riêng.

Những năm 1932-1933, thông qua hai ông Dương 
Quang Đông, Nguyễn Duy Khâm..., Từ Bá Đước đã ủng 
hộ tài chính cho phong trào cách mạng Trà Vinh. Tuy 
nhiên, khi đồng chí Trương Văn Nhâm1 được cử về làm 

1. Là cháu của bà Trương Thị Sáu (vợ ông Nguyễn An Ninh).
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Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh thì Từ Bá Đước mới chính thức 
hoạt động theo sự phân công của Đảng. 

Các phong trào cách mạng do Đảng lãnh đạo đã tạo 
được ảnh hưởng tới Phước Hưng. Ở xã đã xuất hiện các 
hình thức đấu tranh như rải truyền đơn, míttinh, hội 
họp tuyên truyền cách mạng... Nhân dân Phước Hưng 
nhiệt liệt hưởng ứng với các khẩu hiệu:

- Dân cày có ruộng!
- Giảm tô, giảm tức, bỏ công lễ!
- Giảm thuế thân và không làm xâu!
- Đả đảo đế quốc Pháp!
- Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm!

Các khẩu hiệu trên được hô vang mỗi khi Nhân dân 
Phước Hưng kéo lên quận đấu tranh. Năm 1936, cuộc 
bầu cử Quốc hội Pháp đã đưa Chính phủ cánh tả của 
Lêông Blum lên cầm quyền. Đây là thời cơ cho phong 
trào cách mạng phát triển. 

“Bước vào năm 1936, hệ thống tổ chức Đảng ở Trà 
Vinh được kiện toàn thêm một bước... Quận Trà Cú và 
quận Tiểu Cần trước đây chưa có đảng viên cộng sản, 
đến nay đã có, tuy chưa tổ chức được Đảng bộ quận 
nhưng cơ sở cách mạng phát triển rộng khắp, được tổ 
chức ngay cả trong hàng ngũ địch”1. 

1. Đảng bộ tỉnh Trà Vinh: Tỉnh ủy Trà Vinh, hạt nhân lãnh đạo 
phong trào cách mạng - 70 năm thắng lợi vẻ vang (1930-2000), 
Ban Tư tưởng Tỉnh ủy Trà Vinh, 2002, tr.17.
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Giữa năm 1936, Từ Bá Đước cùng một số nhân sĩ 
trí thức tên tuổi khác như bác sĩ Mạch Dùng, thầy giáo 
Thọ, thầy giáo Nghiễn, bác sĩ Bổn... tham gia Ủy ban 
Hành động tỉnh Trà Vinh1. Cuối năm 1936, Bùi Quang 
Chiêu, Tạ Thu Thâu xuống Trà Vinh để vận động 
tranh cử Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ. Ủy ban Hành 
động tỉnh Trà Vinh quyết định tổ chức đấu tranh. Là 
chỗ quen cũ với hai người này từ khi còn ở Pháp, Từ 
Bá Đước cùng bác sĩ cùng Mạch Dùng được cử đương 
đầu trực tiếp để vạch mặt bọn họ. Cuối buổi míttinh, 
Bùi Quang Chiêu đích thân mời Từ Bá Đước lên diễn 
đàn phát biểu. Thay vì ca ngợi, Từ Bá Đước đã tố cáo 
hành động liếm gót thực dân khi vận động sự hợp tác 
“Pháp - Việt đề huề” của Bùi Quang Chiêu trước hàng 
trăm cử tri, buộc chúng phải cắt ngang buổi ra mắt, 
xua hiến binh giải tán quần chúng. Được sự chỉ đạo 
của Tỉnh ủy, Từ Bá Đước ứng cử và đắc cử vào Hội 
đồng Quản hạt Trà Vinh.

Năm 1939, nội các Đalađiê lên cầm quyền thay thế 
Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp. Chính sách của 
chính phủ mới ở Pháp ngày càng phản động. Bọn thực 
dân ở Đông Dương ra mặt phátxít hóa, đàn áp tự do 
dân chủ, tăng cường bóc lột Nhân dân ta. Ở Trà Vinh, 
thực dân Pháp đàn áp phong trào đấu tranh rất khốc 

1. Đây là tổ chức được lập ra để tập hợp quần chúng đấu tranh 
công khai với địch, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Trà Vinh.
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liệt, mâu thuẫn của nhân dân ta với bọn thống trị tay 
sai ngày càng sâu sắc. Giai đoạn hoạt động công khai, 
hợp pháp đã chấm dứt. Phong trào cách mạng ở nước 
ta nói chung và ở Trà Vinh nói riêng chuyển sang giai 
đoạn mới, giai đoạn đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc 
lên hàng đầu.

Từ ngày 06/11 đến ngày 08/11/1939, Hội nghị lần thứ 
sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Bà Điểm 
(tỉnh Gia Định), do đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tổng 
Bí thư chủ trì. Trước tình hình mới, Hội nghị khẳng 
định: “Bước đường sinh tồn của các dân tộc Đông Dương 
không còn có con đường nào khác hơn là con đường đánh 
đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm, vô luận 
da trắng hay da vàng để giành lấy giải phóng độc lập”1. 
Hội nghị cũng nêu rõ: “Cách mệnh phản đế và điền địa 
là hai mấu chốt của của cách mệnh tư sản dân quyền. 
Không giải quyết được cách mệnh điền địa thì không 
giải quyết được cách mệnh phản đế. Trái lại không giải 
quyết được cách mệnh phản đế thì không giải quyết được 
cách mệnh điền địa - cái nguyên tắc chính ấy không 
bao giờ thay đổi được... tất cả mọi vấn đề của cuộc cách 
mệnh, cả vấn đề điền địa cũng phải nhằm vào cái mục 
đích ấy mà giải quyết”2.

1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.6, tr.536, 538-539.
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II. ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG 
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Sau khởi nghĩa Nam Kỳ, Pháp khủng bố đồng bào 
miền Nam rất dã man. Tình hình tại Trà Cú nói chung, 
Phước Hưng nói riêng rất căng thẳng. 

Tháng 5/1941, đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội 
nghị lần thứ tám của Trung ương Đảng họp tại Pác Bó 
(Cao Bằng). Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi 
tắt là Việt Minh) được thành lập. Tôn chỉ hàng đầu của 
Việt Minh là vận động quần chúng Nhân dân đánh giặc 
ngoại xâm.

Ở Trà Vinh, các văn bản về tuyên ngôn và chương 
trình Việt Minh như báo Giải phóng (bí mật) của Xứ ủy 
Nam Kỳ có được chuyển đến nhưng không liên tục, song 
cũng đã góp phần quan trọng trong định hướng và đẩy 
nhanh nhịp độ phát triển của phong trào cách mạng.

Dưới chế độ cai trị hà khắc của bọn tham quan ô lại, 
phải chịu sưu cao thuế nặng, đời sống của Nhân dân 
Phước Hưng vô cùng cơ cực. Cơm không đủ ăn, áo không 
đủ mặc, nhà ở tạm bợ, xiêu vẹo, trẻ em không được học 
hành, hơn 95% người dân mù chữ. Năm 1945, cả xã có 
1 trường học (trong trường chỉ có 1 phòng học); hai điểm 
dạy chữ Hoa của tư nhân tại ấp Chợ và ấp Đầu Giồng; 
1 trường tư của thầy Phát Lâu dạy chữ Khmer và chữ 
Pháp tại ấp Trạm. Mâu thuẫn giữa người dân với chính 
quyền cai trị ngày càng lên cao. Xã Phước Hưng cũng 
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như huyện Trà Cú được các cán bộ, nhân sĩ từ nhiều 
hướng đến vận động như: Từ Sóc Trăng có các đồng 
chí Dương Kỳ Hiệp, Lâm Kỳ Xuân, Trang Bạch Vân, 
Trang Văn Sáu; từ Cần Thơ có thầy giáo Đây (Mười 
Ken), Trần Bá Điệp, thầy Mỹ...

Ngày 09/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, đập tan bộ 
máy cai trị và hệ thống mật thám gián điệp của Pháp. 
Hệ thống chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim chưa 
có thực quyền. Ở Phước Hưng, hội tề xã trước đây (gồm 
Trần Bửu Thân, Dương Cường, Kim Hơi) đã tự phế 
truất, giải tán. Bọn cường hào tay sai cho địch, bọn gián 
điệp thì trốn chạy không dám hoạt động. “Địa chủ mất 
quan thầy xuống thế”, một số lớn đã đi theo phong trào 
cách mạng.

Ngày 12/3/1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng 
ban hành Chỉ thị “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động 
của chúng ta”. Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ của Đảng là phát 
động cao trào kháng Nhật, cứu nước, lãnh đạo toàn dân 
gấp rút chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính 
quyền trong cả nước. 

Tháng 4/1945, được sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam Kỳ, 
bác sĩ Phạm Ngọc Thạch1 đã đứng ra công khai tổ chức 
phong trào Thanh niên Tiền phong để tập hợp lực lượng. 

1. Trước đó, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được đồng chí Trần Văn 
Giàu - Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ kết nạp vào Đảng.
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Hoạt động công khai, phong trào nhanh chóng phát triển 
mạnh mẽ, có hệ thống từ Trung ương (đóng ở Sài Gòn) 
tới nhiều tỉnh, huyện, xã. 

Tháng 6/1945, tổ chức Thanh niên Tiền phong ra 
đời. Đây là tổ chức do phátxít Nhật cho thành lập 
nhằm tập hợp thanh niên dưới chiêu bài chống Pháp. 
Ngay từ đầu, Xứ ủy Nam Kỳ đã khéo léo đưa nhiều 
cán bộ, đảng viên vào nắm những vai trò trọng yếu, 
biến tổ chức này bên ngoài là của địch, nhưng thực 
chất là hoạt động theo sự chỉ đạo của ta. Tỉnh bộ Trà 
Vinh, rồi Quận bộ Thanh niên Tiền phong quận Trà 
Cú cũng ra đời trong tháng 6/1945. Thủ lĩnh Thanh 
niên Tiền phong tỉnh Trà Vinh là Từ Bá Đước. Trong 
Ban lãnh đạo Tỉnh bộ Thanh niên Tiền phong còn có 
bác sĩ Mạch Dùng, nhà giáo Nguyễn Duy Khâm (đảng 
viên)... Đồng chí Dương Quang Đông, Bí thư Tỉnh ủy 
trực tiếp lãnh đạo Thanh niên Tiền phong tỉnh. Thủ 
lĩnh Quận bộ Thanh niên Tiền phong Trà Cú là ông 
Lê Văn Tồn (ông Phán) cùng các ông Cao Phát Thành 
(đảng viên), nhà giáo Đỗ Văn Nại (đảng viên). Dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Thanh niên Tiền phong 
hoạt động công khai, hợp pháp, tập hợp, đoàn kết rộng 
rãi các tầng lớp nhân dân. Thanh niên Tiền phong đảm 
nhận một số chức năng của chính quyền, giải quyết 
các việc hằng ngày cần thiết cho dân. Thanh niên Tiền 
phong thực hiện tuyên truyền chính trị trong Nhân 
dân; tham gia dạy bình dân học vụ và làm công tác xã 
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hội, y tế địa phương; tập luyện võ nghệ và kỹ thuật 
quân sự. Đội ngũ Thanh niên Tiền phong ở Trà Cú 
phát triển nhanh, trở thành một lực lượng quần chúng 
hùng hậu có tổ chức của Quận ủy.

Xã Phước Hưng đưa những cơ sở nòng cốt đứng ra 
vận động thành lập Thôn bộ Thanh niên Tiền phong 
Phước Hưng. Anh Bảy Phải1 (người ấp Rạch Rô I, xã 
Nhị Long, quận Càng Long) được phân công làm Thôn 
bộ trưởng Thanh niên Tiền phong Phước Hưng. Thôn 
bộ còn có các đồng chí Dương Văn Khuê, Văn Rội, Tư 
Ngà (rỗ), Tư Ngà (trắng) và Xã Sáng. Đây là tổ chức 
hoạt động công khai và rộng rãi nhất tỉnh đến thời điểm 
trước khởi nghĩa Phước Hưng. 

Thôn bộ Thanh niên Tiền Phong Phước Hưng phát 
triển nhanh, tập hợp được hầu hết thanh niên, nam nữ 
vào từng trung đội. Các đoàn, toán Thanh niên Tiền 
phong trong các ấp tự trang bị gậy gộc, tầm vông vạt 
nhọn, ngày đêm tập luyện đội hình, đội ngũ và các thế 
võ tự vệ, võ chiến đấu. Dưới lá cờ đỏ sao vàng, họ hát 
vang các bài hát cách mạng như bài ca Lên đàng, Cùng 
nhau đi Hồng binh, Tiếng gọi thanh niên, Bạch Đằng 
giang..., thể hiện khí thế hừng hực chiến đấu và tinh 
thần quả cảm, sẵn sàng đi theo tiếng gọi thiêng liêng 
của Tổ quốc. 

1. Từng là lính Nhật, đã bỏ hàng ngũ địch,
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Thanh niên Tiền phong Phước Hưng còn tập hợp 
được đông đảo dân nghèo ở thôn quê, nông dân tá điền 
vào đội ngũ. Đây là lực lượng bán vũ trang hợp pháp 
cùng với các lực lượng xung kích tạo thành đội ngũ hùng 
hậu để chuẩn bị cho khởi nghĩa.

Những ngày đầu tháng 8/1945, tình hình thế giới 
và trong nước diễn biến nhanh chóng. Ở chiến trường 
châu Âu, phátxít Đức - Ý đầu hàng quân Đồng minh, 
báo hiệu Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc. 
Chớp thời cơ phátxít Nhật đầu hàng, quân Đồng minh 
chưa vào Đông Dương, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung 
ương Đảng chủ trương phát động cuộc khởi nghĩa giành 
chính quyền trên phạm vi cả nước. Từ ngày 13 đến 
ngày 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân 
Trào (Tuyên Quang). Hội nghị quyết định phát động 
khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh - Chủ tịch Ủy ban dân tộc giải phóng kêu 
gọi: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà 
tự giải phóng cho ta”1.

Ngày 19/8/1945, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền 
Bắc giành chính quyền thành công. Ở Nam Bộ, Xứ 
ủy Nam Kỳ chỉ thị cho các tỉnh ủy thành lập Ủy ban 
Khởi nghĩa các cấp chuẩn bị sẵn sàng, chờ lệnh Xứ ủy. 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, 
t.3, tr.596.
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Tỉnh Trà Vinh chỉ đạo cho các huyện chuẩn bị lực lượng, 
sẵn sàng hành động. Các xã trong huyện (trong đó có 
xã Phước Hưng) lãnh đạo cán bộ, đảng viên, cơ sở quần 
chúng cách mạng vận động Nhân dân đứng vào hàng 
ngũ Thanh niên Tiền phong, ráo riết chuẩn bị tốt hậu 
cần cho cuộc khởi nghĩa và giữ tinh thần sẵn sàng hành 
động khi có lệnh thống nhất từ Tỉnh ủy.

Ủy ban Khởi nghĩa quận Trà Cú gồm các ông, bà: 
Cao Phát Thành, Đỗ Văn Nại, Sáu Còn, Nguyễn Thị 
Tâm (bà Năm Tâm)... Ông Cao Phát Thành làm Trưởng 
ban. Ngày 22/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa các xã trong 
huyện (trong đó có xã Phước Hưng) được thành lập. Ủy 
ban Khởi nghĩa xã Phước Hưng gồm các đồng chí: Dương 
Văn Khuê, Chủ tịch; Kim Hơi, Phó Chủ tịch; Thân Vọ, 
Ủy viên; Xã Sáng, Ủy viên; Bảy Phải, Ủy viên; Tư Ngà, 
Ủy viên.

Nhận lệnh của Ủy ban Khởi nghĩa Trà Cú, Ủy ban Khởi 
nghĩa Phước Hưng họp khẩn cấp trong đêm 22/8/1945 để 
bàn phương án và quyết định những việc cần làm trước 
mắt gồm:

- Tập trung ngay một lực lượng quần chúng xuất phát 
trong đêm 24/8 để kịp tới tỉnh lỵ vào sáng hôm sau, cùng 
với quần chúng các quận Châu Thành, Càng Long, Cầu 
Ngang... tham gia biểu tình thị uy giành chính quyền, 
dưới sự chỉ huy của Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh. Lực lượng 
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này ăn mặc gọn gàng, được trang bị vũ khí thô sơ, chủ 
yếu là tầm vông vạt nhọn.

- Gửi hiệu triệu của Tổng bộ Việt Minh, truyền đơn 
đi khắp các xã và dán ở nhiều nơi trong quận lỵ với nội 
dung như sau:

“Hỡi đồng bào cả nước!

Hỡi các đoàn thể cứu quốc!

Phát xít Nhật đã gục đầu hàng Anh, Mỹ, Nga, Tàu. 
Quân Đồng minh sắp tràn vào Đông Dương. Giờ Tổng 
khởi nghĩa đã đánh! Dân tộc ta đến lúc vùng dậy cướp 
lại quyền độc lập của mình!”1.

Khi tham gia biểu dương khí thế cách mạng, các lực 
lượng và quần chúng liên tục hô vang các khẩu hiệu:

- Chính quyền về tay Việt Minh!

- Lập Chính phủ dân chủ cộng hòa!

- Việt Nam độc lập muôn năm!

Ngày 24/8/1945, nhận được lệnh khởi nghĩa của Xứ 
ủy, lập tức Tỉnh ủy Trà Vinh gửi đi các quận.

Lúc này, Ban hội tề xã Phước Hưng có 11 tên, chịu sự 
chi phối trực tiếp của Hương cả Hòa. Đa số bọn chúng 
đang rất hoang mang, lo sợ sau ngày Nhật đảo chính 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, 
t.7, tr.558.
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Pháp (09/3/1945). Lợi dụng thời cơ đó, đồng chí Dương 
Văn Khuê1 cùng với tập thể ra sức vận động quần chúng 
tham gia vào các tổ chức cách mạng, sẵn sàng hành 
động khi có lệnh.

Đồng chí Khuê được chỉ định làm Trưởng ban Khởi 
nghĩa Phước Hưng. Ban Khởi nghĩa của quận Trà Cú và 
xã Phước Hưng đã sử dụng thế công khai hợp pháp của 
Thanh niên Tiền phong, cổ vũ phong trào làm cho lực 
lượng cách mạng lớn mạnh vượt bậc theo cấp số nhân. 
Ban Khởi nghĩa xã Phước Hưng tập hợp được các anh em 
trong Thôn bộ Thanh niên Tiền phong gồm: Bảy Phải, 
Văn Rội, Tư Ngà (rỗ), Tư Ngà (trắng) và Xã Sáng, lấy 
danh nghĩa là phong trào Việt Minh. Phong trào Việt 
Minh đã kịp thời cổ vũ Nhân dân Trà Cú nói chung, 
Nhân dân Phước Hưng nói riêng quyết tâm vùng lên 
giành chính quyền về tay.

Sáng ngày 25/8/1945, lực lượng khởi nghĩa đã đến 
nhà việc xã Phước Hưng kéo cờ đỏ sao vàng, hô vang 
các khẩu hiệu đã được phổ biến. Trưa ngày 25/8/1945, 
Trưởng ban Khởi nghĩa Dương Văn Khuê tuyên bố: Các 
tên Hương cả Hòa, Hương thân Dương, Hương quản 
Nhiều, Hương bộ Dần, Hương sư Cứt (người Tiều), Hương 
trưởng Thúi, Hương biện Hộ... đã không còn nhiệm vụ gì 
trong xã. 14 giờ chiều ngày 25/8/1945, 5 khẩu súng, hơn 

1. Trong quá trình hoạt động, đồng chí Dương Văn Khuê được 
kết nạp vào Đảng.
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100 viên đạn cùng toàn bộ hồ sơ sổ sách, con dấu được 
Hương biện Hộ đem nộp cho Ban Khởi nghĩa. Cuộc khởi 
nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám 
(1945) ở Phước Hưng thắng lợi mà không đổ một giọt 
máu, không hao một viên đạn.

Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên 
ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Tuyên 
ngôn khẳng định:

“... Sự thực là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam tự 
tay Nhật, chứ không phải tự tay Pháp. Pháp chạy, Nhật 
hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng 
xích thực dân gần 100 năm nay để gây nên nước Việt 
Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy 
mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa. 

...Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và 
sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân 
Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính 
mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”1.

Dưới sự chỉ đạo Ủy ban Khởi nghĩa quận Trà Cú, 
trực tiếp là Ủy ban Khởi nghĩa xã, các tầng lớp nhân 
dân xã Phước Hưng đã nhất loạt nổi dậy giành chính 
quyền thành công tại xã nhà, góp phần xứng đáng vào 
thắng lợi chung của Cách mạng Tháng Tám trên địa 
bàn huyện Trà Cú và cả tỉnh Trà Vinh. Cách mạng 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.3.



28

Tháng Tám (1945) là một mốc son lịch sử chói lọi trong 
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nước ta. 
Cùng với Nhân dân cả nước, Nhân dân Phước Hưng từ 
thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước. 

Sau Cách mạng Tháng Tám, ở Phước Hưng, chính 
quyền cách mạng được xây dựng. Lực lượng vũ trang 
được hình thành. Đây là cơ sở ban đầu, thuận lợi cho 
Nhân dân Phước Hưng tiến hành thắng lợi cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược đất nước ta.
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Chương II

PHƯỚC HƯNG TRONG KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC 

(1945-1954)

I. TRONG NĂM ĐẦU KHÁNG CHIẾN CHỐNG 
THỰC DÂN PHÁP (1945-1946)

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám (1945), hòa 
cùng niềm vui của Nhân dân cả nước và Nhân dân Trà 
Cú, Nhân dân Phước Hưng đã hăng hái tham gia vào 
công cuộc xây dựng chính quyền mới, ổn định an ninh 
trật tự, khôi phục sản xuất, bảo vệ vững chắc thành 
quả cách mạng. Ngày 25/8/1945, Ủy ban Dân tộc giải 
phóng chuyển thành Chính phủ lâm thời do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đứng đầu. Để kịp thời lãnh đạo phong trào 
cách mạng ở Phước Hưng, chiều ngày 26/8/1945, tại chợ 
Phước Hưng, cuộc míttinh chào mừng thắng lợi được 
tổ chức, đồng thời Ủy ban Hành chính lâm thời (gọi tắt 
là Lâm ủy Hành chính) ra mắt, gồm các ông: Dương 
Văn Khuê, Chủ tịch; Kim Hơi, Phó Chủ tịch; Thân Vọ, 
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Ủy viên; Xã Sáng, Ủy viên thư ký; Bảy Phải, Ủy viên 
Quân sự; Tư Ngà (Rỗ), Ủy viên Công an.

Ngày 03/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính 
phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 nhiệm 
vụ cấp bách, trong đó “chống giặc đói” được đặt lên 
hàng đầu.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy và 
Ủy ban Hành chính lâm thời quận Trà Cú, Ủy ban Hành 
chính lâm thời xã Phước Hưng bắt tay ngay vào thực 
hiện nhiệm vụ mới. Sau Cách mạng Tháng Tám, đời 
sống người dân vô cùng khó khăn. Chính quyền xã đã 
thực hiện bãi bỏ các loại thuế của chính quyền thực dân 
phong kiến như: thuế thân, thuế thổ sản... cho người 
dân. Đồng thời, Ủy ban Hành chính lâm thời xã vận 
động dòng họ Từ Bá1 và những điền chủ khác giảm tô 
tức cho nông dân.

Chính quyền xã Phước Hưng chủ trương khui vựa 
lúa của chủ Khiếm phát cho người dân chống đói. Việc 
phát chẩn được thực hiện theo đúng nguyên tắc: Tất cả 
người dân không có lúa ăn đều được đến kho đem lúa 

1. Ở Phước Hưng, dòng họ Từ Bá gần như chiếm hữu toàn bộ 
đất đai để phát canh thu tô. Từ Bá Chiêu (Bang Cheo) cùng các 
con là thế lực có quyền hành, điều khiển được cả tổng và tề xã khi 
cần. Bang Cheo có hai con nuôi đỡ đầu, lấy họ Từ, cũng quản lý 
nhiều đất đai. Riêng ông Từ Bá Đước sau khi giành chính quyền 
(25/8/1945) thì làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính lâm thời tỉnh 
Trà Vinh.
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về bằng cách mang, vác, gánh... Người nghèo đến nhận 
lúa bao nhiêu cũng được, nhưng tuyệt đối không cho chở 
bằng ghe, xuồng, xe bò... để tránh kẻ tham lam tải về dự 
trữ cho riêng mình. Chính quyền cách mạng xã Phước 
Hưng còn tịch thu vải, dầu lửa, muối về cấp phát cho 
Nhân dân tại địa điểm ấp Chợ Trên.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ Trung ương về việc 
thống nhất tên gọi của chính quyền nhân dân, tháng 
9/1945, Ủy ban Hành chính lâm thời xã Phước Hưng đổi 
thành Ủy ban nhân dân lâm thời. Ủy ban nhân dân lâm 
thời xã Phước Hưng gồm các đồng chí: Dương Văn Khuê 
làm Chủ tịch, Kim Hơi và Xã Sáng làm Phó Chủ tịch, 
Bảy Phải làm Ủy viên Quân sự, đồng chí Tư Ngà làm Ủy 
viên Công an, đồng chí Thân Vọ làm Tổng thư ký.

Bên cạnh tăng gia sản xuất nhằm “chống giặc đói”, 
Ủy ban nhân dân xã Phước Hưng còn phát động phong 
trào “chống giặc dốt”. Do chính sách ngu dân của thực 
dân Pháp, hơn 95% người dân Phước Hưng sống trong 
cảnh mù chữ, không được học hành. Chính quyền cách 
mạng tuyên truyền cho người dân thấy rõ quyền được 
đi học và trách nhiệm phải học tập của mình, sau đó, 
vận động các chùa mở lớp bình dân học vụ. Ở từng xóm, 
ấp, chính quyền xã động viên người biết chữ dạy người 
chưa biết; người biết nhiều dạy người biết ít. Các lớp 
bình dân học vụ, các lớp xóa dốt được mở ở khắp nơi. 
Phong trào học bình dân học vụ phát triển rất mạnh ở 
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hai ấp Ô Rung, Trà Mềm. Nhờ đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ 
trước khi tham gia cách mạng chưa biết chữ, nay đã đọc 
được, viết được... Đến cuối năm 1945, phần lớn người 
dân (từ độ tuổi đi học đến dưới 40 tuổi) trong xã đều có 
thể đọc, viết, hiểu chữ quốc ngữ. Đây là một thành tích 
đáng trân trọng của chính quyền và Nhân dân Phước 
Hưng trong việc nâng cao dân trí, tích cực xoá bỏ các tàn 
dư của chế độ thực dân. Các lớp bình dân học vụ cũng là 
nơi phát động phong trào xây dựng đời sống mới, bài trừ 
mê tín, dị đoan, xóa bỏ các tập tục lạc hậu và các tệ nạn 
xã hội như: cờ bạc, hút xách, trộm cắp... Tinh thần đoàn 
kết, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc anh em Kinh, Khmer, 
Hoa ngày càng được tăng cường.

Thực hiện lời kêu gọi của Tỉnh ủy Trà Vinh, từ ngày 
17 đến ngày 24/9/1945, chính quyền cách mạng xã 
Phước Hưng đã phát động Nhân dân tích cực tham gia 
“Tuần lễ Vàng” nhằm kêu gọi sự đóng góp của người dân 
cho các hoạt động quốc phòng, giúp Chính phủ vượt qua 
giai đoạn khó khăn.

Trước nguy cơ thực dân Pháp tái xâm lược nước ta, 
thực hiện sự lãnh đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân 
quận Trà Cú, xã Phước Hưng tiến hành thành lập Đội 
tự vệ xã do đồng chí Bảy Phải làm Đội trưởng. Đội 
viên gồm các thanh niên khoẻ mạnh, trai tráng, tích 
cực trong đội ngũ Thanh niên Tiền phong, Thanh niên 
Cứu quốc đã được thử thách qua cuộc khởi nghĩa giành 
chính quyền. Các thành viên của Đội tự vệ xã đều hạ 
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quyết tâm chống giặc ngoại xâm. Tuy chỉ được trang 
bị vũ khí thô sơ như giáo mác, tầm vông vạt nhọn, gậy 
gộc, dây thừng, nhưng họ vẫn tranh thủ ngày đêm 
rèn luyện võ thuật. Quận ủy, Ban Quân sự quận Trà 
Cú giao nhiệm vụ cho xã Phước Hưng phối hợp với xã 
Thanh Mỹ và xã Tập Sơn chốt giữ cặp theo tuyến tỉnh 
lộ 36 để đề phòng thực dân Pháp thâm nhập, phá hoại 
vùng tự do của ta.

Ngày 23/9/1945, thực dân Pháp núp bóng quân Anh 
gây hấn, nổ súng tấn công Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến 
tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Nhận được mệnh 
lệnh của trên, của Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận 
Trà Cú, xã Phước Hưng thành lập Ủy ban Kháng chiến 
trực thuộc Ủy ban nhân dân xã do Ủy viên quân sự 
Bảy Phải làm Chủ tịch, Văn Rội làm Phó Chủ tịch. 
Nhiệm vụ của Ủy ban Kháng chiến là đầu mối thống 
nhất trong việc huy động sức mạnh của Nhân dân, tích 
cực chuẩn bị tổ chức kháng chiến khi thực dân Pháp 
trở lại xâm lược xã Phước Hưng và huyện Trà Cú. Các 
lò rèn được sử dụng để rèn vũ khí bén, nhọn như dao 
găm, mã tấu, phi tiêu để trang bị trước mắt cho đội 
cảm tử. Ngoài ra, ta còn làm tầm vông vạt nhọn để sử 
dụng đại trà.

Ngày 24/9/1945, Chính phủ Trung ương lâm thời ra 
huấn lệnh cho quân, dân Nam Bộ và kêu gọi đồng bào: 
“Phải đoàn kết chặt chẽ, muôn người như một, dũng 
cảm, thận trọng, thật cương quyết và bình tĩnh nghe 
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theo lệnh chính phủ để đưa cuộc giải phóng của chúng 
ta đi đến thắng lợi cuối cùng”1.

Ngày 12/12/1945, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm 
Trà Vinh. Lãnh đạo quận Trà Cú họp bàn thực hiện lệnh 
của Ủy ban nhân dân tỉnh, huy động quần chúng, trong 
đó các đội tự vệ, cảm tử quân làm nòng cốt; thực hiện 
phá hoại, ngăn cản bước tiến của địch và không cho địch 
có chỗ trú quân.

Theo lệnh của Ủy ban Kháng chiến và Ban Quân sự 
quận Trà Cú, một bộ phận của lực lượng tự vệ Phước 
Hưng do đồng chí Văn Rội dẫn quân, đã kết hợp với 
đơn vị vũ trang quận do đồng chí Đỗ Văn Nại lãnh đạo, 
lập phòng tuyến chặn địch ở đoạn giữa ấp Giồng Trôm 
xã Thanh Mỹ với ấp Đầu Giồng xã Phước Hưng. Một 
lực lượng chỉ được trang bị 2 khẩu súng nòng, 1 khẩu 
súng Anh, vài trái lựu đạn, còn lại toàn bộ là vũ khí 
thô sơ; lực lượng còn lại phối hợp với lực lượng quân sự 
quận và tự vệ xã Tập Sơn xây dựng các phòng tuyến 
sẵn sàng chiến đấu chống địch hành quân, tấn công vào 
quận lỵ Trà Cú. Với tinh thần khẩn trương xây dựng 
phòng tuyến đánh địch, đồng chí Đỗ Văn Nại phân 
công nhiều cán bộ có năng lực đi vận động quần chúng 
tham gia. Chỉ trong một đêm, đồng bào Kinh, Khmer, 
Hoa ở Phước Hưng đã đắp được hàng ngàn ụ đất, đào 
giao thông hào dọc lộ 36. Những nhà tầng kiên cố như 

1. Báo Cứu quốc, số 50, ngày 24/9/1945.
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nhà Từ Bá Phước (chợ Cầu Cống), nhà Hội đồng Gồng 
(Hòn Non - Chòm Chuối), nhà việc xã Phước Hưng đều 
bị chọc thủng. Nhân dân Phước Hưng thực hiện “vườn 
không, nhà trống” theo lệnh “tiêu thổ kháng chiến”. 

Khi quân Pháp tiến qua Đầu Giồng đến Chòm Chuối 
thì những tên phản động Sơn Khiêu, Lục Châu... đã lôi 
kéo được một số người nhẹ dạ cùng nhóm lưu manh phản 
động, đội lốt sư sãi, thúc giục quần chúng người Khmer 
uy hiếp người Việt, làm rối loạn hậu phương của cách 
mạng. Tên đại úy Pháp đã ra lệnh giết Lục Châu, Thạch 
Thân, Sơn Khiêu ở Bến Chùa, hai anh em Thạch Hưng, 
Thạch Lai ở Ba Trạch, Sơn Ương ở Nô Đùng, Thạch Nem 
ở An Quảng Hữu, Kim Hem ở ấp Đầu Giồng... Bộ mặt 
phản động của địch lần lượt được phơi bày.

Ngày 15/12/1945, quân Pháp với quân số một trung 
đội, được trang bị trung liên, tiểu liên theo lộ 36 vượt qua 
đất Châu Thành tiến vào xã Phước Hưng bằng xe cuộc. 
Tại nhà của Hai Bội ở ấp Trạm, xung quanh là vườn 
hoang, ta bố trí trận địa và phân công các đội viên cảm 
tử, dựa vào chiến hào và rào rấp chống giặc. Khi quân 
Pháp đến Đầu Giồng giáp ấp Trạm, ông giáo Bức (một 
đội viên cảm tử quân, có uy tín và biết sử dụng súng) đã 
bắn chết tên lính Pháp đi đầu bằng khẩu súng trường 
Anh. Quân Pháp triển khai đội hình chống trả, xả súng 
áp đảo vào trận địa phục kích của ta. Ta chỉ có một ít địa 
lôi, lựu đạn, súng lửa, sắt nhọn hai đầu, dao găm và tầm 
vông vạt nhọn. Tiếng hô “xung phong” vang lên. Toàn 
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trận địa reo hò xông lên đánh giáp mặt với địch. Quân 
ta gây thương tích cho địch bằng giáo mác, sắt nhọn và 
tầm vông. Địch bắn trả bằng tiểu liên, trung liên, trong 
trận này khiến 30 cảm tử quân đã hy sinh.

Thực dân Pháp rất thâm độc. Trước khi đánh vào 
Trà Cú, chúng đã dùng bọn mật thám, tay sai kích 
động, mua chuộc một số phần tử phản động trong 
nhóm người Khmer và tuyên truyền là Pháp không 
đánh người Khmer, chỉ đánh người Việt, người Khmer 
nào giúp tiêu diệt Việt Minh thì sẽ được giao quyền và 
cho hưởng quyền lợi lớn, tha hồ giết và lấy của cải của 
người Việt. Trong tình hình bọn mật thám kết hợp với 
bọn tay sai ngóc đầu dậy lập công, đa số cán bộ ta tạm 
rút về vùng ấp Ô, ấp Ô Rung, một số khác tạm lắng chờ 
qua tình trạng bất lợi. Trước mắt, ta cần bảo toàn lực 
lượng, chấn chỉnh đội ngũ, xây dựng cơ sở, tạo thời cơ 
đánh địch.

Tuy bị địch chiếm đóng, nhưng cán bộ và Ủy ban nhân 
dân xã luôn bám địa bàn để hoạt động, đặc biệt là gây 
dựng phong trào cách mạng ngay trong quần chúng. 
Ngày 06/01/1946, được sự chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy 
và Ủy ban nhân dân quận Trà Cú, cùng với cả nước, xã 
Phước Hưng tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội 
thống nhất. Người dân Phước Hưng lần đầu tiên được 
thực hiện quyền và nghĩa vụ của một cử tri nước Việt 
Nam độc lập, góp phần vào thành công chung của cuộc 
bầu cử trên địa bàn quận Trà Cú và cả tỉnh Trà Vinh.
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Để bảo toàn lực lượng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Trà Vinh, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Trà Cú 
phát động quần chúng thực hiện tiêu thổ kháng chiến. 
Thực hiện chỉ đạo, một số gia đình trong xã đã bỏ nhà 
ra ở vùng tự do ở Ô Rung, Chánh Hội, Ngã Tư (xã Tập 
Ngãi), Trà Mềm (xã Tập Sơn) gây không ít khó khăn cho 
bọn lấn chiếm.

Ngày 06/3/1946, Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp được 
ký kết. Biết rõ âm mưu của Pháp, ngày 09/3/1946, Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị “Hòa 
để tiến”, trong đó nhấn mạnh: “Mục đích của giai cấp 
tiền phong - giai cấp công nhân - ở Đông Dương trong 
giai đoạn này vẫn là hoàn toàn giải phóng cho Tổ quốc, 
thống nhất dân tộc và hoàn thành củng cố chế độ cộng 
hòa dân chủ. Muốn hoàn toàn giải phóng cho Tổ quốc 
phải chống chủ nghĩa thực dân”1. Chỉ thị kết luận: “Tổ 
quốc gặp những bước khó khăn. Nhưng con thuyền cách 
mạng đang luồn những mỏm đá ghềnh để lướt tới”2. Chỉ 
thị đã tạo niềm phấn khởi và tin tưởng trong đội ngũ 
cán bộ và Nhân dân cả nước.

Trong thời gian này, thực dân Pháp đã tiến hành 
khôi phục và tổ chức bộ máy cai trị đến xã, ấp, thực hiện 
kiểm tra, kiểm soát gắt gao mọi hoạt động của những 
người hoạt động cách mạng trước đó như buộc phải làm 

1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, 
t.8, tr.50, 56.
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giấy khai báo, đầu hàng, quy định lệ trình diện theo 
định kỳ. Bên cạnh đó, thực dân Pháp còn khôi phục việc 
thu các thứ thuế, thực hiện độc quyền phân phối muối, 
khuyến khích nạn hút thuốc phiện, rượu, cờ bạc,...  
phát triển hòng đầu độc dân ta. Tuy nhiên, bộ máy tề 
không hoạt động được như trước Cách mạng Tháng Tám 
(1945). Chiếm được Trà Cú, thực dân Pháp dùng bọn tề 
người Khmer để huy động đồng bào Khmer đi sửa lại 
những nơi bị phá hỏng trên lộ 36 nhằm phục vụ ý đồ cai 
trị của chúng. Hàng ngàn người Khmer ở Phước Hưng, 
Tập Sơn,... phải lao động cực nhọc hàng tháng trời, bị 
bọn tay sai trông coi đánh đập, hành hạ. Vì vậy, đồng 
bào Khmer đã hiểu được bản chất xấu xa của địch.

Lúc này, Phước Hưng chưa có chi bộ đảng. Cán bộ xã 
gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động. Sau khi các đồng 
chí lãnh đạo quận Trà Cú cùng lực lượng vũ trang trở về 
địa bàn, Quận ủy chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Nắm lại số người tích cực tham gia giành chính 
quyền có tư tưởng vững vàng, thành lập Ban vận động 
lâm thời của từng xã dựa trên các đoàn thể Thanh niên 
cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc; tổ chức lại dân quân tự vệ, 
xây dựng cơ sở ở các ấp.

- Phổ biến rộng rãi Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp ngày 
06/3/1946, đặc biệt là điều khoản Pháp phải ngưng các 
cuộc hành quân khủng bố, bắt những người làm cách 
mạng và chuẩn bị trưng cầu ý dân. Tố cáo Pháp đã vi 
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phạm những điều đã thỏa thuận; nêu rõ những thuận lợi 
của ta mà Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã chỉ rõ và tích cực xây dựng cơ sở, chuẩn bị kháng 
chiến lâu dài.

- Chăm lo ổn định đời sống cho quần chúng sau những 
biến động mạnh do địch tái chiếm và xúi giục một bộ 
phận người Khmer gây ra mâu thuẫn xô xát. Vận động 
quần chúng giúp nhau ổn định chỗ ở, tạo công ăn việc 
làm, chống địch tăng thuế, chống địch bắt bớ trả thù.

- Khống chế bọn tề điệp, trừ khử những tên ác ôn 
không chịu cải tà quy chính; có điều kiện thì đánh một 
số đơn vị, đồn bót địch với phương châm “bí mật bất ngờ, 
cơ động nhanh”, thu vũ khí trang bị cho ta.

- Tất cả mọi hoạt động phải nhằm vào việc tập hợp 
cho được quần chúng vào tổ chức cách mạng, làm cơ sở 
cho công cuộc kháng chiến lâu dài.

Một thời gian sau, tin thắng trận liên tiếp được gửi 
về như: Trận Bến Tranh, ta đã thu súng của một tiểu 
đội lính; trận đánh Cồn Lợi, bắt sống một tên đội Pháp, 
thu toàn bộ súng đạn, trong đó có một khẩu tiểu liên; 
trận đánh đồn Cầu Quan, ta diệt 15 tên, thu 2 súng... 
Những tin thắng trận đó khiến cho Nhân dân Phước 
Hưng vô cùng phấn khởi, ngày càng tin tưởng vào “bộ 
đội thầy Nại”1.

1. Lực lượng tự vệ quận.
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Ngày 17/12/1946, Pháp gây hấn ở Hà Nội, xấc xược 
gửi tối hậu thư đòi tước vũ khí của bộ đội ta để vào chiếm 
đóng Hà Nội. Với quan điểm trước sau như một, quyết 
tâm giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, 
20 giờ ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu 
gọi toàn quốc kháng chiến, khẳng định:

“... Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, 
không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người 
Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu 
Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, 
không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng 
phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu 
cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng 
kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta”1. 

Hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị Toàn dân kháng chiến 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.534.
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của Trung ương Đảng, trước sự chuyển biến của tình 
hình chung, Đảng bộ và Nhân dân Trà Cú, trong đó có 
quân và dân xã Phước Hưng càng quyết tâm giải phóng 
quê hương. 

Ở Trà Cú, đồng chí Đỗ Hải Hượt, Tỉnh ủy viên được 
phân công xây dựng lại Đảng bộ quận Trà Cú. Các xã 
ven sông Hậu và xã Đôn Châu thành lập chi bộ trước. 
Đến giữa tháng 12/1946, các xã đều có chi bộ lâm thời 
(hay dự bị).

 Chi bộ xã Phước Hưng được thành lập gồm các đồng 
chí: Dương Văn Khuê, Tạ Văn Hưng, Huỳnh Văn Chì, 
Bảy Phải. Đồng chí Dương Văn Khuê làm Bí thư, Từ 
đây, phong trào cách mạng ở Phước Hưng ngày càng 
phát triển mạnh. Các hội cứu quốc cũng được thành lập.

Để giải quyết vấn đề dân tộc, đồng chí Phạm Thái 
Bường, Bí thư Tỉnh ủy khẩn trương họp, kiểm điểm tình 
hình. Lãnh đạo quận Trà Cú quyết định tất cả cán bộ, 
các đoàn thể quần chúng, lực lượng vũ trang đều phải 
làm công tác dân vận, phải tôn trọng phong tục tập quán 
của đồng bào Khmer, đặc biệt là phải gần gũi với các sư, 
nhất là sư cả, phải tham khảo các vị khi có việc liên 
quan đến chùa chiền và đồng bào Khmer. Một số đồng 
bào người Khmer tham gia kháng chiến được cách mạng 
bố trí vào các chức vụ chủ chốt như: Kim Sóc (là Acha ở 
chùa Trạm, ấp Trạm, xã Phước Hưng) làm Phó Chủ tịch 
Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh; ông Thạch Tụm, 
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Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính huyện 
Trà Cú làm Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành 
chính tỉnh; ông Lâm Cụi là người Khmer đầu tiên làm 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Trà Cú; ông Trần Lái 
(được kết nạp Đảng năm 1947) làm Phó Chủ tịch Ủy 
ban Kháng chiến hành chính quận Trà Cú.

Ta chủ trương đẩy mạnh và tiếp tục bao vây, cô lập 
đồn quận lỵ Ngã Ba bằng hình thức tuyên truyền, vận 
động đồng bào không bán lương thực, thực phẩm cho 
địch, hoặc vận động đồng bào có con em làm lính trong 
đồn bỏ ngũ, làm cho bọn lính càng thêm uể oải. Đêm đêm, 
ta huy động quần chúng tổ chức míttinh, hội họp, hò reo 
đả đảo địch, đồng thời nổi trống, gõ mõ làm huyên náo cả 
một vùng.

Quận trưởng và binh lính của địch trong đồn ngày 
càng lâm vào thế nguy ngập. Người dân không bán lương 
thực, thực phẩm cho đồn. Giao thông bị cắt đứt. Ta tổ chức 
tuần hành biểu dương lực lượng; lực lượng vũ trang thì 
đến đêm lại bắn vào đồn. Tên Quận Báu phải giả điên, bỏ 
việc. Tên tỉnh trưởng đưa tên Chỉ làm Quận trưởng, thay 
cho Quận Báu. Đồng chí Nguyễn Thăng Bằng đã viết thư 
giáo dục Quận Chỉ. Tuy nhiên, Quận Chỉ ngoan cố cho 
thiết lập thêm ụ chiến đấu, đốc thúc binh lính đánh trả. 
1 giờ sáng ngày 30/12/1946, ta hạ lệnh tiến công. Tự vệ xã 
chiến đấu áp sát, bắn vào đồn. Không được ứng cứu giải 
vây, Quận Chỉ ra lệnh bí mật rút khỏi đồn theo đường 
tắt từ Cầu Hanh qua các ấp Chòm Chuối, Cầu Cống, 
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Đầu Giồng (xã Phước Hưng)... tìm đường về tỉnh lỵ Trà 
Vinh. Tự vệ và quần chúng xã Phước Hưng kết hợp với 
lực lượng của quận hò reo, truy bắt. Lực lượng vũ trang 
ta đã bắt được Quận Chỉ cùng bọn tùy tùng đang trốn 
trong ruộng lúa. Ta thu 5 súng trường. 

Ngày 31/12/19461, quân và dân Trà Cú tổ chức 
míttinh mừng công tại chợ Ngã Ba quận lỵ. Như vậy, chỉ 
12 ngày sau Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, quân 
và dân Trà Cú nói chung, quân và dân Phước Hưng nói 
riêng đã đóng góp sức người, sức của để giải phóng quận 
Trà Cú lần thứ nhất. 

II. XÂY DỰNG VÙNG GIẢI PHÓNG, ĐÁNH ĐỊCH 
LẤN CHIẾM (1947-1950)

Huyện Trà Cú2 được giải phóng hoàn toàn, Tỉnh ủy, 
Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh cùng nhiều cơ 
quan cấp tỉnh đã về Trà Cú, lấy các xã Tập Sơn, Phước 
Hưng, An Quảng Hữu làm căn cứ, đóng trụ sở tạm thời 
để chỉ đạo cuộc kháng chiến toàn tỉnh. Một số đơn vị 
như Vệ quốc đoàn, quân chủ lực của Chiến khu 8, đơn 
vị vũ trang của tỉnh cũng về Trà Cú rút kinh nghiệm. 

1. Ngà 31/12 hằng năm được chọn là ngày hội truyền thống của 
huyện Trà Cú.

2. Đầu năm 1947, theo tinh thần của Hiến pháp năm 1946, cấp 
quận được gọi thống nhất trên cả nước là huyện. Tỉnh ủy Trà Vinh 
triển khai thực hiện đổi cấp quận thành huyện (trong khi phía địch 
vẫn gọi là quận).
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Đồng bào xã Phước Hưng đã hết lòng chăm sóc, nuôi 
nấng các đơn vị bằng “hũ gạo nuôi quân”, “con gà kháng 
chiến” mà đồng bào đã chuẩn bị từ trước.

Thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy, xã Phước 
Hưng tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng nhân dân xã 
khóa I (1947-1948). Đây là cuộc sinh hoạt chính trị rộng 
rãi trong nhân dân. Lần đầu tiên người dân Phước Hưng 
được thực hiện quyền dân chủ của mình. 

Tháng 02/1947, thực hiện quyết định của Tỉnh ủy 
Trà Vinh, Đảng bộ huyện Trà Cú tổ chức hội nghị để 
hoạch định những công tác trước mắt. Các xã Phước 
Hưng, Tập Sơn, An Quảng Hữu được chọn làm căn cứ 
cho các cơ quan cấp trên đóng để chỉ đạo kháng chiến, 
huấn luyện, mở lớp đào tạo. Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện gồm các đồng chí: Đỗ Hải Hượt, Bí thư; Đỗ Văn 
Nại, Huyện ủy viên phụ trách quân sự; Châu Bửu Lập, 
Huyện ủy viên phụ trách công an; các đồng chí Trần 
Khanh, Quang Trọng, Trần Văn Long, Đàm Lường, 
Quang Điểm làm Huyện ủy viên.

Lúc này, Chi bộ xã Phước Hưng gồm các đồng chí: 
Dương Văn Khuê, Bí thư; Huỳnh Văn Chì, đảng viên; 
Bảy Phải, đảng viên; Tạ Văn Hưng, đảng viên. Để mở 
rộng mặt trận, thu hút các thành phần trong xã tham 
gia kháng chiến, xã Phước Hưng thành lập Mặt trận 
Liên Việt, liên kết đồng bào Kinh, Khmer, Hoa để chung 
tay chống giặc. Ông Kim Hơi được cử làm Chủ nhiệm. 
Cấp ủy xã tập trung thực hiện công tác xóa nợ cho dân 
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nghèo, không để người dân nào lâm vào cảnh bần cùng; 
thực hiện giao đất canh tác giảm tô tức theo quy định 
của Chính phủ. 

Theo chủ trương của Tỉnh ủy, tháng 10/1947, một 
trung đội vũ trang tuyên truyền Miên - Việt liên quân, 
chuyên làm công tác vận động trong đồng bào Khmer 
được thành lập. Trung đội này đã ra mắt đồng bào tại 
chợ Trà Trót, xã Tập Sơn. Ban Chỉ huy Trung đội gồm: 
Keo Saray (Phạm Lô) làm Trung đội trưởng, Huỳnh Bửu 
Kĩnh làm Trung đội phó, Thạch Sửu (tức Thạch Thiện 
Chí) làm Chính trị viên.

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi 
thi đua ái quốc:

 “... Diệt giặc đói,
Diệt giặc dốt,
Diệt giặc ngoại xâm,
... Làm cho mau,
Làm cho tốt
Làm cho nhiều.
... Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia 

kháng chiến và kiến quốc”1.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Nhân dân Phước Hưng nô nức ra sức lao động sản xuất 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.556.
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nông nghiệp, phát triển nhiều ngành nghề tiểu thủ công 
nghiệp như trồng dâu nuôi tằm, dệt vải, đan lát, nấu 
đường, chế biến nước mắm... để cải thiện cuộc sống. Cán 
bộ, chiến sĩ trong các cơ quan, đoàn thể tích cực tham 
gia công tác dân vận như: phát thuốc chữa bệnh, giúp đỡ 
người già, chăm sóc trẻ em, sửa nhà, sửa chùa, nạo vét 
giếng nước... Phong trào văn nghệ phát triển, góp phần 
xây dựng “đời sống mới”.

Cuối năm 1948, thực dân Pháp mở cuộc càn lớn vào 
4 huyện Cầu Ngang, Trà Cú, Tiểu Cần và Châu Thành. 
Chúng đổ quân lên vàm An Quảng Hữu, đánh xuyên 
ngang xã Tập Sơn theo tỉnh lộ 36 tiến đến chiếm xã 
Phước Hưng. Trên đường hành quân, chúng đốt nhà, 
cướp của, giết trâu, bò, heo, bắt người đánh đập tàn 
nhẫn. 

Từ sau Cách mạng Tháng Tám (1945), để động viên 
những địa chủ “khai minh” tham gia hoặc ủng hộ kháng 
chiến, ta chỉ vận động họ giảm tô, giảm tức, bãi bỏ công 
lễ, công lộc cho người dân tá điền. Giữa năm 1949, thực 
hiện khẩu hiệu “ruộng đất cho dân cày”, Chính phủ ban 
hành chủ trương về chính sách ruộng đất. Sau đó, Chi 
bộ, Ủy ban Kháng chiến hành chính xã Phước Hưng 
thành lập Hội đồng tạm cấp ruộng đất của xã gồm: đồng 
chí Dương Văn Khuê, Bí thư làm Chủ tịch; đồng chí Tạ 
Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính 
làm Phó Chủ tịch; Ủy viên gồm các đồng chí: Huỳnh 
Văn Chì, Bảy Phải, Xã Sáng, Kim Hơi.
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Hai đồng chí Nguyễn Kiến Nghĩa và Nguyễn Ngọc 
Thanh trong Hội đồng tạm cấp ruộng đất tỉnh đã về 
Phước Hưng để chỉ đạo rà soát điều chỉnh việc tạm cấp, 
tạm giao ruộng đất trên địa bàn; nhắc nhở thực hiện đúng 
các chính sách về thuế nông nghiệp, đảm phụ quốc phòng. 

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, dưới sự lãnh đạo 
của Huyện ủy Trà Cú, xã Phước Hưng đã cấp hơn 2.500 
công đất cho bà con Kinh, Khmer, Hoa canh tác.Về nộp 
tô, không phân biệt cố nông, bần nông, trung nông, nếu 
mướn ruộng đất của địa chủ phản động, ác bá bỏ trốn 
thì không phải trả tô; nông dân làm ruộng của địa chủ 
tiến bộ vẫn bám địa phương thì trả 2 giạ lúa một công. 
Về ruộng đất của địa chủ phản động, của thực dân Pháp 
cướp của nông dân, xã thực hiện tịch thu, tạm cấp trên 
cơ sở nguyên canh.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã Phước Hưng còn 
vận động địa chủ kháng chiến hiến ruộng đất, đồng thời 
tịch thu ruộng đất của địa chủ vắng mặt để giao cho nông 
dân sản xuất. Đối với công điền, công thổ, xã cũng chủ 
trương tạm giao, tạm cấp cho nông dân. Trong quá trình 
thực hiện, xã luôn ưu tiên cho các gia đình thương binh, 
liệt sĩ, gia đình có công trong kháng chiến. Đồng bào ba 
dân tộc Kinh, Khmer, Hoa trong xã đều được hưởng quyền 
lợi như nhau. Người được tạm cấp đất có giấy chứng nhận 
của Ủy ban Kháng chiến hành chính xã.

Trong thời gian này, xã Phước Hưng cũng tiến hành 
đo đạc lại toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, thống kê 
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số hộ nông dân, số nhân khẩu trong xã, đồng thời đề 
nghị Ủy ban Kháng chiến hành chính huyện Trà Cú ra 
quyết định tạm cấp đất bình quân cho mỗi lao động. Cụ 
thể: Mỗi người trong tuổi lao động được cấp 5 công, trẻ 
em dưới 15 tuổi được cấp 2 công. Công tác cấp đất tại xã 
Phước Hưng hoàn thành trong vòng hơn 1 tháng.

Chính quyền xã còn khuyến khích Nhân dân khai 
phá, làm chủ đất hoang, tăng gia sản xuất bằng trồng 
rẫy, nuôi cá, trồng dâu nuôi tằm quay tơ dệt lụa và các 
nghề thủ công khác góp phần cải thiện đời sống. Được 
làm chủ, hưởng trọn hoa lợi làm ra, không phải nộp 
tô nặng như trước, lại được miễn thuế, nên người dân 
Phước Hưng vô cùng phấn khởi biết ơn Đảng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và Mặt trận Việt Minh. Từ đó, Nhân dân 
Phước Hưng luôn sẵn sàng đứng lên, không ngại hy sinh 
chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong năm 1949, địch hành quân từ Trà Vinh theo 
lộ 36 chiếm xã Phước Hưng. Chúng tạm xây dựng cơ 
quan quận tại xã Phước Hưng rồi chiếm đóng các bót Bến 
Chùa, Trạm, Đầu Giồng, Tùa Thóc1 và lần lượt chiếm 
các xã Tập Sơn, Nô Men, Long Hiệp, Ngã Ba. Địch đóng 
quận lỵ tại chợ Phước Hưng trong khoảng 20 ngày. Sau 
đó, chúng xây dựng chi khu Trà Cú tại Ngã Ba, bỏ địa 
điểm ở Phước Hưng. Thực dân Pháp đưa Bùi Duy Xây 
lên làm Quận trưởng Trà Cú. Tiểu đoàn 310 kết hợp với 

1. Tùa Thóc ở đây có nghĩa là gò nổi.
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tự vệ chiến đấu phục vụ hậu cần bao vây, tiến công địch, 
Tiểu đoàn 310 đánh mạnh trong đêm. Địch rút về Trà 
Vinh, ta giải phóng xã Phước Hưng lần thứ nhất.

Năm 1950, Bộ Tư lệnh Nam Bộ quyết định mở chiến 
dịch mùa xuân năm 1950 để góp phần với chiến trường 
chính ở miền Bắc. Bộ Tư lệnh Khu 8 chọn Trà Vinh 
làm trọng điểm của chiến dịch mùa xuân với mặt trận 
chính là Trà Cú. Chiến dịch được bố trí trên ba mặt 
trận. Huyện đội Trà Cú cung cấp cho mỗi mặt trận một 
trung đội làm nhiệm vụ trinh sát, liên lạc. Xã Phước 
Hưng phục vụ mặt trận A (từ Cầu Cống đến Bắc Trang) 
và mặt trận B (từ Giồng Lức đến Cầu Cống). Trà Cú nói 
chung và xã Phước Hưng nói riêng đã ráo riết chuẩn bị 
lương thực, thực phẩm; bố trí các đội tải thương, trạm 
xá quân y; tiến hành công tác binh địch vận và dân vận. 

Chiến dịch Trà Vinh kéo dài từ ngày 26/3 đến ngày 
07/5/1950. Trên địa bàn Phước Hưng, ta đã chiếm đồn 
Cầu Cống, đồn Ngã Ba Trạm (ngoài); bót Tùa Thóc đầu 
hàng, bót Ngã Ba Trạm (trong) tháo chạy. Tiểu đoàn 
lính Âu - Phi vừa tới Tùa Thóc thì bị Tiểu đoàn 308 của 
ta vận động chia cắt ra tiêu diệt. Tên thiếu tá Tiểu đoàn 
trưởng chết ngay tại Đầu Giồng. Ta bắt sống 14 tên, 
trong đó có 1 đại úy là Tiểu đoàn phó, 1 trung úy, 3 hạ 
sĩ quan, thu 70 súng trong đó có 1 cối 60 ly, 1 đại liên, 2 
trung liên và 3 máy thông tin.

Trong chiến dịch Trà Vinh, quân và dân Trà Cú cùng 
quân chủ lực giải phóng được 5 xã: Nhị Trường, Long Hiệp, 
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Đôn Châu, Ngãi Xuyên và Hàm Giang; tiêu diệt, bức 
hàng, bức rút 15 đồn bót, lô cốt: Tùa Thóc, Củ Chi, Ngã 
Ba Trạm, Xà Lôn, Sóc Ruộng, Nô Men, Trà Sất Ngoài, 
Trà Sất Trong, Ba Cụm Trong, Ba Cụm Ngoài, Lộ Quẹo, 
chùa Bà Nhì, chùa La Bang, kênh La Bang, Tha La; thu 
hơn 100 súng. Chiến dịch Trà Vinh trên đất Trà Cú góp 
phần tích cực làm phá rã và phá sản chiến thuật hệ thống 
đồn, tháp canh Đờ LaTua của thực dân Pháp.

Sau chiến dịch, thực dân Pháp xua quân tái chiếm, 
lập tề kìm kẹp, trả thù, đàn áp Nhân dân, hãm hiếp phụ 
nữ, cướp của. Các anh Dương Văn Thanh, Nguyễn Văn 
Lời, Nguyễn Văn Mực, Năm Nhiễu... bị bắt đi tù. Dựa 
chân Pháp và bọn tề xã, số địa chủ bỏ trốn đã quay về 
khống chế người dân đòi tô, cướp lại ruộng đất. Với sự hỗ 
trợ của quần chúng, Chi bộ, Ủy ban Kháng chiến hành 
chính Phước Hưng chỉ đạo quân, dân, du kích xã phối hợp 
với hai xã Tập Sơn, Long Hiệp đấu tranh làm thất bại âm 
mưu của địch, bảo vệ thành công thành quả cách mạng. 

III. ĐẤU TRANH CHỐNG LẤN CHIẾM, TÍCH CỰC 
TIẾN CÔNG ĐỊCH ĐẾN NGÀY TOÀN THẮNG 
(1950 - 1954)

Giữa năm 1950, thực dân Pháp tìm mọi thủ đoạn để 
trấn áp phong trào cách mạng. Chúng tập trung triển 
khai kế hoạch “bình định đặc biệt” do tướng Đờ Lát Đờ 
Tátxinhi khởi xướng và chỉ đạo kế hoạch, nhằm chuyển 
từ thế thất bại sang thế chủ động. Ở Nam Bộ, địch triển 
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khai kế hoạch “đóng đồn mạng nhện” theo phương thức 
“vết dầu loang” với 2 lực lượng chủ yếu là UMDC (bảo an 
Thiên chúa giáo) và Commandos (lực lượng biệt kích). 
Chiến dịch này mở màn từ tỉnh Bến Tre với 4 tiểu đoàn 
UMDC của tên Leon Leroy1. 

Từ giữa năm 1950, thực dân Pháp ồ ạt lấn sang địa 
bàn Trà Vinh với sự có mặt của 3 tiểu đoàn UMDC. 
Chúng chủ yếu tập trung đánh phá các huyện ven sông 
Tiền xuống tới Duyên Hải. Trong khi đó, tại các huyện 
ven sông Hậu, chúng đưa các tiểu đoàn bảo an Hòa Hảo 
từ Long Xuyên, Vĩnh Long xuống đánh phá.

Tại Phước Hưng và các xã trong huyện Trà Cú, địch 
cho bọn lính lê dương, bảo an binh... càn quét, đánh phá 
vào các vùng căn cứ của ta. Nhận định được ý đồ của 
địch, Huyện ủy chỉ đạo chủ động đánh địch, bảo vệ vùng 
căn cứ. Để phù hợp với tình hình, tổ chức của ta được 
giản chính lại, nhập văn phòng cấp ủy và ủy ban từ tỉnh 
đến xã lại với nhau, các lực lượng vũ trang phân tán về 
địa phương, du kích nhiều xã bám trong dân chiến đấu.

Ngày 27/6/1951, Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam 
Bộ ban hành Nghị định số 174/NĐ-51 về sáp nhập 20 tỉnh 
Nam Bộ thành 11 tỉnh, theo đó, Trà Vinh và Vĩnh Long 
sáp nhập thành tỉnh Vĩnh Trà; huyện Trà Cú sáp nhập 
hai xã Phước Hưng và Tập Sơn thành xã Phước Sơn.

1. Người dân thường gọi là Một On.
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Chi bộ xã Phước Sơn được thành lập gồm các đồng 
chí: Đỗ Thành Tự (Bảy Bừ), Bí thư; Nguyễn Văn Kế, 
Phó Bí thư; Tạ Văn Hưng, Phó Bí thư; Huỳnh Văn Chì, 
Thường trực Chi ủy; Nguyễn Văn Nghệ, Xã đội trưởng; 
Nguyễn Thị Lực, Hội trưởng Phụ nữ.

Tiếp thu Nghị quyết của Tỉnh ủy Vĩnh Trà, Chi bộ xã 
Phước Sơn đã cụ thể hóa thành 5 công tác quan trọng 
là: Tiến hành công tác địch, ngụy vận, chống bắt lính, 
đôn quân; củng cố cơ sở nơi đã có, xây dựng nơi chưa có. 
Động viên nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, chống 
xáo trộn ruộng đất, chống địa chủ dựa vào thực dân 
Pháp ngóc đầu dậy bóc lột địa tô. Củng cố du kích xã, tổ 
chức du kích mật, củng cố đường giao liên, xây dựng căn 
cứ, bảo vệ cơ quan lãnh đạo đóng trên địa bàn. Quyết 
tâm xây dựng căn cứ lõm ở các ấp Ô Rung, Ông Rùm, 
Trà Mềm vững chắc để đứng chân hoạt động.

Xã Phước Sơn cũng được huyện chỉ đạo thành lập Ủy 
ban Kháng chiến hành chính gồm các đồng chí: Dương 
Văn Khuê, Chủ tịch; Hứa Lư, Phó Chủ tịch; Xã Khánh, 
Ủy viên Thư ký; Huỳnh Công Chánh, Ủy viên. Xã Phước 
Sơn cũng quan tâm củng cố các ngành, đoàn thể ngày 
càng vững mạnh.

Về phía địch, chúng vẫn duy trì ranh giới hai xã 
Phước Hưng và Tập Sơn như cũ. Cuối năm 1951, ở Trà 
Cú, địch tăng cường ruồng bố, đánh biệt kích. Trước tình 
hình đó, Tiểu đoàn chủ lực 310 phải phân tán lực lượng 
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để tăng cường cho các xã, trong đó đưa về xã Phước Sơn 
1 trung đội. Đơn vị này phối hợp với du kích xã hoạt động 
theo chủ trương phá hoại vùng địch hậu. Lực lượng vũ 
trang được tăng cường đã bám vào các ấp để tiến hành 
công tác dân vận.

Từ năm 1952, địa bàn xã Phước Sơn ngày càng bị thu 
hẹp. Chi bộ xã chủ trương tích cực xây dựng cơ sở, tận 
dụng các loại vũ khí thô sơ để phục kích, bắn tỉa làm 
tiêu hao và gây thối động trong lòng địch. Tình hình cả 
huyện Trà Cú cũng như tại xã Phước Sơn là vô cùng ác 
liệt. Địch tăng cường đánh ra các ấp căn cứ của ta. Chi 
bộ xã Phước Sơn có lúc phải di chuyển sang đất Chánh 
Hội (Tập Ngãi) và Từ Ô (Hùng Hòa). Hầu hết đảng viên 
luôn trung kiên, giữ vững niềm tin, kiên trì bám trụ, 
vượt qua khó khăn, ác liệt, tạo địa bàn, tạo thế để Chi 
bộ bám trụ hoạt động.

Tháng 3/1952, du kích xã bao vây bót chùa Tháp, 
diệt tên sếp Nịch ác ôn và kêu gọi binh lính bót Bến 
Trị ra hàng. Tất cả lính đồn đã ra đầu hàng, nộp toàn 
bộ vũ khí. Thời gian này, trên địa bàn xã, ta diệt 5 
tên ác ôn càng làm cho bọn đồn trú hoang mang. Công 
tác địch vận được thực hiện tốt. Kết quả, các bót Đầu 
Giồng, Trạm, Bến Chùa, Bà Tây, Leng có 93 binh sĩ 
Khmer rã ngũ về nhà làm ăn, 34 lính bót ra đầu hàng 
nộp vũ khí, được giáo dục rồi cho trở về với gia đình.
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Tháng 10/1952, Pháp đưa một tiểu đội Commandos 
đột kích vào ấp Ô Rung nhằm tiêu diệt du kích của ta. Do 
địch lội nước phát ra tiếng động lớn nên bị hai đồng chí 
Lâm Hai và Ba Khanh phát hiện. Ta đã cho du kích chặn 
đánh, bắt được tên ách chỉ huy Tiểu đội Commandos. 

Tháng 10/1953, Trung ương Cục miền Nam ban 
hành nghị quyết về tập trung công tác địch ngụy vận 
đi đôi với tác chiến để hưởng ứng chiến dịch Đông Xuân 
1953-1954. Phối hợp với chiến trường toàn huyện Trà 
Cú, Phước Sơn đưa du kích xã cùng với 1 trung đội của 
trên tăng cường về, tiến hành bao vây pháo kích vào 
các đồn bót địch từ bót Đầu Giồng đến bót Leng. Chi 
bộ xã tổ chức vận động thanh niên tham gia tòng quân 
giết giặc. Tân binh được bổ sung vào du kích xã và địa 
phương quân của huyện, tỉnh nhằm “tích cực rèn luyện 
lực lượng, chuẩn bị tổng phản công”. Du kích xã Phước 
Sơn đã dồn sức phá thế bao vây của địch và bao vây lại 
chúng; nhanh chóng chuyển vùng, ra sức phát triển cơ 
sở trong hàng ngũ địch, tích cực trừ gian, diệt ác, phát 
động quần chúng tham gia phong trào.

Ở Trà Cú, binh lính địch, kể cả bọn Commandos, đào 
và rã ngũ hàng loạt. Tuy nhiên, một số tên ác ôn vẫn đi 
phục kích ở nhiều nơi vào ban đêm. Ở Đồng Cò, chúng 
phục kích và bắt được đồng chí Nguyễn Văn Xồm (Ba 
Xồm), Trưởng công an xã Phước Sơn. Đồng chí Ba Xồm 
đã bị chúng chặt đầu tại chỗ.
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Tháng 3/1954, ta vận động sếp đồn tại chợ Phước 
Hưng đưa 3 thùng đạn súng trường và hẹn ngày giờ giao 
đồn, nộp súng. Nhưng đến ngày giờ giao đồn, nộp súng, 
một trung đội địch từ Trà Vinh đổ xuống bảo vệ đồn. 
Sau đó, sếp đồn bị đổi đi nơi khác nên ta mất thời cơ. 

Khi chiến dịch Điện Biên Phủ gần đi đến thắng lợi, 
một số tề xã Phước Sơn đã hoang mang, tìm gặp cán bộ 
cách mạng xin tha tội và hứa sẽ làm nội ứng khi cần. Lúc 
này, Chi bộ xã Phước Sơn vừa đẩy mạnh hoạt động vũ 
trang, vừa phát động thực hiện phương hướng đến cuối 
năm 1954 là: Phát triển nhân dân du kích chiến tranh; 
tăng cường công tác binh địch vận, công tác vùng địch 
tạm chiếm; thực hiện giảm tô, giảm tức, tạm cấp ruộng 
đất ở những nơi chưa cấp; chấn chỉnh đảng viên, củng cố 
các đoàn thể đẩy mạnh công tác dân vận, trí vận và tôn 
giáo.

Khi Pháp đánh chiếm Trà Cú lần thứ hai, xã Phước 
Sơn lập phòng tuyến chống từ ấp Đầu Giồng tới ấp 
Trạm, gây cho địch nhiều thiệt hại. Ta thực hiện bao 
vây, bắn tỉa, phá hoại giao thông, cô lập quận lỵ của 
địch đóng tại xã Phước Sơn khiến chúng phải rút lực 
lượng về Ngã Ba. Chi bộ xã Phước Sơn tiếp tục thực 
hiện nhiệm vụ đấu tranh cách mạng. Cán bộ, đảng viên 
luôn kịp thời lãnh đạo các mặt công tác trong xã. Lực 
lượng cách mạng đã dựa vào cơ sở trong Nhân dân để 
đấu tranh chính trị, làm công tác địch vận, tiến hành 
chiến tranh du kích, từng bước giành thắng lợi.
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Ngày 07/5/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi 
làm nức lòng đồng bào, chiến sĩ trong cả nước. Ngày 
20/7/1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết. Cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Nhân dân cả 
nước nói chung, Nhân dân Phước Sơn nói riêng đã kết 
thúc thắng lợi vẻ vang.

Cách mạng Tháng Tám (1945) thắng lợi là một mốc 
son vô cùng quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách 
mạng hào hùng của Chi bộ, quân và dân xã Phước Hưng. 
Dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, Nhân dân Phước Hưng 
luôn đoàn kết keo sơn, nhất tề đứng lên khởi nghĩa, 
góp phần cùng Nhân dân Trà Cú giành chính quyền 
thắng lợi. Nhân dân Phước Hưng từ thân phận nô lệ đã 
bước lên vị trí làm chủ quê hương, đất nước, làm chủ 
bản thân. Khi tái chiếm nước ta, thực dân Pháp đã tập 
trung lực lượng đánh ngay vào xã Phước Hưng để làm 
bàn đạp đánh chiếm toàn huyện, đặc biệt là trung tâm 
quận lỵ Trà Cú. Trong 9 năm kháng chiến, quân và 
dân Phước Hưng luôn vượt mọi khó khăn gian khổ, anh 
dũng chiến đấu và ngày càng trưởng thành. Mặc dù 
thắng lợi chưa trọn vẹn, nhưng Nhân dân Phước Hưng 
luôn một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn 
sàng bước vào cuộc đấu tranh mới để giành độc lập, 
thống nhất nước nhà.
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Chương III

PHƯỚC HƯNG TRONG  
KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC  

(1954-1975) 

I. ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ ĐÒI ĐỊCH THI HÀNH 
HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ, KẾT HỢP ĐẤU TRANH 
CHÍNH TRỊ VỚI ĐẤU TRANH VŨ TRANG, TIẾN LÊN 
ĐỒNG KHỞI (7/1954-1960)

1. Đấu tranh chính trị đòi địch nghiêm chỉnh 
thi hành Hiệp định Giơnevơ (7/1954-7/1956)

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã buộc thực dân Pháp 
phải ngồi vào bàn hội nghị và ký Hiệp định Giơnevơ 
ngày 20/7/1954. Bản tuyên bố cuối cùng của Hội nghị 
được các nước tham gia ký kết có nội dung: Các bên tham 
gia Hội nghị thừa nhận về nguyên tắc sự độc lập, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; việc hiệp thương 
giữa hai miền bắt đầu từ ngày 20/7/1955 và Tổng tuyển 
cử tiến hành vào tháng 7/1956, quyết định lấy vĩ tuyến 
17 làm giới tuyến quân sự tạm thời ở Việt Nam.



58

Điểm C Điều 14 Hiệp định quy định: Mỗi bên cam 
kết không dùng cách trả thù hay phân biệt đối xử nào 
đối với những cá nhân hoặc tổ chức vì lý do hoạt động 
của họ trong thời kỳ chiến tranh và cam kết bảo đảm 
quyền tự do, dân chủ của họ. 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
thắng lợi, hòa bình được lập lại. Ở Trà Cú và Phước 
Sơn, khắp nơi tổ chức míttinh mừng thắng lợi. Các cuộc 
míttinh đã thu hút đông đảo đồng bào Kinh, Khmer, Hoa 
và cả những binh sĩ ngụy đang sinh sống tại địa phương 
tham gia. Huyện ủy, chi bộ các xã đã mở nhiều cuộc sinh 
hoạt chính trị rộng lớn từ nội bộ đến Nhân dân, người 
đi tập kết cũng như người được phân công ở lại để quán 
triệt các điều khoản trong Hiệp định Giơnevơ, sẵn sàng 
bước vào cuộc chiến đấu mới.

Nhận thấy ý đồ thâm độc của đế quốc Mỹ từ trước 
khi kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hội 
nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã 
khẳng định: “đế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân 
yêu chuộng hòa bình thế giới, và hiện đang trở thành kẻ 
thù chính trực tiếp của nhân dân Đông Dương”1.

Tháng 9/1954, Bộ Chính trị quyết định giải thể 
Trung ương Cục, lập lại Xứ ủy Nam Bộ. Tháng 10/1954, 
Xứ ủy họp phiên đầu tiên, đề ra yêu cầu của cuộc đấu 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, 
t.15, tr.225.
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tranh là buộc đối phương phải thi hành Hiệp định 
Giơnevơ, thực hiện tự do dân chủ, dân chủ hóa chính 
quyền miền Nam đi đến tổng tuyển cử trên cả nước. 
Phương châm hoạt động chung của miền Nam là bí 
mật kết hợp với công khai và nửa công khai. Trong đó, 
tổ chức Đảng hoạt động hoàn toàn bí mật; tổ chức và 
hoạt động của quần chúng thì theo phương thức công 
khai, hợp pháp và nửa hợp pháp, đấu tranh bằng các 
hoạt động hợp pháp.

Xứ ủy quyết định đưa cán bộ, đơn vị vũ trang đi tập 
kết, lựa chọn một số cán bộ cần thiết để ở lại. Khẩu 
hiệu nêu ra lúc này đối với cán bộ là “ra đi vĩ đại, ở 
lại vinh quang”. Ở Phước Hưng, cán bộ, chiến sĩ đi tập 
kết gồm các đồng chí: Hà Diệu, Nguyễn Văn Tân (Đầu 
Giồng), Lâm Quang Tiều (ấp Trạm); Châu Thủy Triều, 
Lê Thanh Nụ, Huỳnh Văn Xái, Huỳnh Văn Tâm (ấp 
Chợ); Nguyễn Văn Thiên, Nguyễn Văn Châu (ấp Bến 
Chùa); Hồ Nguyên Hiển, Trần Minh - tức Năm Bắc (ấp 
Chợ); Lâm Hai, Nguyễn Văn Muôn (ấp Ô Rung)1. 

Sau ngày chuyển quân tập kết, trong lúc Nhân dân 
miền Nam mong chờ ngày hiệp thương Tổng tuyển cử 
thống nhất đất nước thì đế quốc Mỹ đã chuẩn bị sẵn, 
chớp thời cơ, hất cẳng thực dân Pháp để nhảy vào độc 
chiếm miền Nam. Mỹ đưa Ngô Đình Diệm về nước, 
thành lập chính phủ bù nhìn, biến miền Nam thành 

1. Ngoài ra, xã còn đưa các đồng chí Từ Hùng, Từ Khố đi tập kết.
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thuộc địa kiểu mới với âm mưu chia cắt lâu dài nước ta 
nhằm ngăn chặn và đẩy lùi phong trào giải phóng dân 
tộc ở Đông Dương. Ngô Đình Diệm đã ráo riết chuẩn bị 
lực lượng để sẵn sàng cho chiến tranh chia rẽ hai miền 
Nam - Bắc; chà đạp lên nguyện vọng hòa bình của Nhân 
dân ta.

Tháng 5/1955, Ngô Đình Diệm mở chiến dịch Nguyễn 
Huệ để đàn áp phong trào cách mạng ở hai tỉnh Trà Vinh 
và Vĩnh Long, củng cố chính quyền từ tỉnh đến huyện, 
xã. Địch tập hợp, lập lại Hội tề xã Phước Sơn gồm: Chủ 
tịch Trần Bửu Thân, Xã trưởng Dương Cường, Hương 
quản Kim Hơi, Tám Hảo (an ninh), Kim Khê (cảnh sát), 
Lục bộ Kim Mạnh, Hương hào Long, Hương biện Prụm, 
Hương thân Kim Vọ.

Cùng với việc xây dựng bộ máy kìm kẹp, tại các xã, 
đế quốc Mỹ gom tàn quân còn lại từ thời Pháp thuộc, 
trang bị vũ khí và phương tiện chiến tranh mới, thành 
lập tiểu đội dân vệ, sau đó nâng lên thành trung đội. 
Song song với việc thiết lập bộ máy cai trị, bộ máy quân 
sự, Ngô Đình Diệm còn tìm mọi cách lừa mị, ban phát 
quyền lợi chính trị, dùng tiền mua chuộc những người 
nhẹ dạ, cả tin để làm tay sai hoặc gián điệp cho chúng. 
Chúng củng cố nhà nguyện ở Đầu Giồng (Phước Hưng), 
vận động bà con người Kinh, người Khmer vào Công 
giáo, trở thành những giáo dân ngoan ngoãn để dễ bề 
lợi dụng làm bàn đạp chống phá phong trào cách mạng. 
Bên cạnh đó, chúng còn thành lập các đoàn thể chính trị 
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phản động như Thanh niên cộng hòa, Phụ nữ liên đới, 
Mặt trận quốc gia... 

Để đối phó, Chi bộ xã Phước Sơn cũng chủ động cài 
cắm cơ sở hoặc đưa những quần chúng tốt vào chi phối 
các tổ chức của địch như: Ở ấp Đầu Giồng có Dương Văn 
Thanh (Năm Cò Lép), Trầm Văn Sễn; ấp Trà Mềm Nhỏ 
có Hai On; ấp Chòm Chuối có Tạ Văn Hiếu (Sáu Hiếu), 
Huỳnh Văn Niên, Trần Văn Lộc (Ba Búa); ấp Bến Chùa 
có Thạch Thơm. Đồng chí Trần Văn Phát (Tư Bình) là 
phụ trách chung. Ngoài ra để tập hợp quần chúng, Chi 
bộ xã Phước Sơn chủ trương lập các đoàn thể biến tướng 
mà địch cho phép hoạt động như: hội vạn vần đổi công, 
đội bóng đá, đội văn nghệ, đội mai táng, đội múa lân.... 
Đây là các tổ chức chân rết để các đảng viên trong Chi 
bộ kịp thời nắm bắt tin tức, ý đồ, tình hình địch cũng 
như những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tổ 
chức những cuộc đấu tranh chính trị với quy mô từ nhỏ 
đến lớn. Khi địch gom thanh niên ở các ấp để thành lập 
các đội Tự vệ hương thôn, thì Chi bộ xã Phước Sơn chỉ 
đạo các đồng chí đảng viên và đối tượng cảm tình Đảng 
tại các ấp cài cắm người vào Tự vệ hương thôn hoạt động 
để nắm tình hình địch.

Để khôi phục quyền lợi của giai cấp địa chủ và phủ 
nhận thành quả của cách mạng, chính quyền Ngô Đình 
Diệm liên tiếp ban hành Chỉ dụ số 2, Chỉ dụ số 7 và Chỉ 
dụ số 57 về vấn đề ruộng đất. Thực hiện các chỉ dụ này, 
bọn tề xã Phước Sơn buộc nông dân phải kê khai ruộng 
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đất được chính quyền cách mạng cấp, làm khế ước thuê 
và đóng tô cho địa chủ. Lợi dụng thời cơ, bọn phú nông 
và địa chủ phản động bỏ chạy trước đây đã quay lại, dựa 
vào bọn lính làng buộc nông dân phải ký giấy trả đất 
và truy thu địa tô. Trước tình hình đó, các đồng chí Đỗ 
Thành Tự1 - Bí thư, Nguyễn Văn Kế - Phó Bí thư, Tạ 
Văn Hưng - Phó Bí thư, Huỳnh Văn Chì - Thường trực 
Chi ủy và Nguyễn Văn Nghệ, Nguyễn Thị Lực - Chi ủy 
viên đã họp khẩn cấp để phân công các đảng viên, cán 
bộ cốt cán trực tiếp bám các ấp vận động Nhân dân kiên 
quyết chống lại âm mưu của địch, bảo vệ quyền lợi của 
người nông dân, bảo vệ thành quả cách mạng. Nhân 
dân xã Phước Sơn đấu tranh chống các chỉ dụ này bằng 
cách lánh mặt, không ra xã làm khế ước thuê đất. Khi 
bọn trắc địa được bọn tề xã đưa xuống đo đất, bà con đấu 
tranh bằng nhiều hình thức như: không kê khai, khai 
khống, khai ít... gây khó khăn cho địch. Cũng trong thời 
gian này, Tòa án quân sự tỉnh Trà Vinh đã xử tử hình 
khiếm diện (vắng mặt) những tên hội tề như: Hương 
quản Hơi, Hào Long, Thân Vọ và Năm Xom. Trong đó, 
Hào Long, Thân Vọ và Năm Xom đã làm đơn gửi cho 
cách mạng xin được khoan hồng, tha tội chết và hứa 
không gọi dân kê khai đất đai. Riêng tên Quản Hơi vẫn 
ngoan cố, không xin khoan hồng và ngày càng có những 
hành động tàn ác. Được sự chấp thuận của Huyện ủy 

1. Tháng 12/1955, đồng chí Đỗ Thành Tự hy sinh. Đồng chí Tạ 
Văn Hưng thay làm Bí thư.
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Trà Cú, Chi bộ xã Phước Hưng giao cho đồng chí Trần 
Văn Khanh (Ba Khanh - bí danh Lôi Lão Hổ) xử tử hình 
tên Hương quản Kim Hơi. Hằng ngày, tên Hơi dẫn theo 
một trung đội dân vệ, tiến hành bắt thanh niên đi lính, 
đàn áp phong trào cách mạng của Nhân dân. Hắn còn cố 
lập công bằng cách dẫn lính đi tuần tra, phục kích, lùng 
sục sâu vào vùng căn cứ của ta để truy sát cán bộ cách 
mạng hòng lập công với chủ mới. Đồng chí Ba Khanh 
đã theo dõi quy luật đi lại của hắn, biết hắn thường dẫn 
bọn dân vệ đi tuần từ công sở lên Đầu Giồng. Các đồng 
chí Chín Hội, Ba Xã, Ba Khanh thống nhất phương án 
đào công sự cặp theo lộ, ém quân đoạn Đầu Giồng (nơi 
tương đối vắng người). Khi Quản Hơi dắt 1 tiểu đội lính 
đi tuần như mọi khi, chờ cho tiểu đội này lọt vào trận 
địa phục kích, ta nổ súng đồng loạt, khiến chúng không 
kịp trở tay. Ta đã diệt được Quản Hơi và gần hết tiểu đội 
dân vệ xã, thu 8 súng và rút lui an toàn.

Ngày 17/7/1955, Ngô Đình Diệm tuyên bố không có 
tổng tuyển cử. Cũng trong tháng 7/1955, chúng tổ chức 
cuộc trưng cầu ý dân nhằm phế truất Bảo Đại, đưa Ngô 
Đình Diệm lên ngôi tổng thống, ngang nhiên vi phạm 
Hiệp định. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, Chi 
bộ xã Phước Sơn đã lãnh đạo Nhân dân trong xã đấu 
tranh chống lại trưng cầu ý dân bằng cách không đến 
các điểm bỏ phiếu, nếu bị thúc ép thì tìm mọi cách làm 
cho lá phiếu không hợp lệ như bôi đen trên lá phiếu, xé 
hoặc đâm thủng mặt Ngô Đình Diệm.
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Trước những hành động ngang ngược vi phạm Hiệp 
định của địch, Chi bộ xã Phước Sơn chỉ đạo các đảng viên 
bám chặt các ấp, nắm chặt quần chúng, tuyên truyền 
giúp quần chúng hiểu rõ âm mưu, ý đồ của địch và dựa 
vào Điểm c Điều 14 của Hiệp định để đấu tranh với địch.

Đầu năm 1956, Chi bộ xã Phước Sơn vận động Nhân 
dân lập thùng thư dân nguyện với các nội dung yêu cầu 
chính quyền Sài Gòn nghiêm chỉnh chấp hành Hiệp 
định, tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử và bình thường 
hóa quan hệ hai miền Nam - Bắc. Kết quả đã có hàng 
chục thùng thư ở khắp các ấp với gần 1.000 chữ ký của 
quần chúng các giới.

2. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ 
trang tiến lên Đồng khởi (7/1956-1960)

Để phù hợp với tình hình mới, đồng chí Lâm Văn 
Trọng thay mặt Huyện ủy Trà Cú đến chỉ đạo Chi bộ xã 
Phước Sơn. Tháng 10/1956, Chi bộ xã Phước Sơn tổ chức 
họp gồm các đồng chí Tạ Văn Hưng - Bí thư, Nguyễn Văn 
Kế - Phó Bí thư, Lưu Tấn Phát (Tám Lai) - Phó Bí thư, 
Huỳnh Văn Chì - Thường trực Chi ủy, Trần Văn Chuối 
(Tư Bốn) - Chi ủy viên cùng một số đảng viên khác. Thay 
mặt Huyện ủy Trà Cú, đồng chí Lâm Văn Trọng công bố 
quyết định tách xã Phước Sơn thành hai xã Phước Hưng 
và Tập Sơn như cũ. Ấp Bến Chùa được đưa về xã Phước 
Hưng, ấp Vàm Buôn được đưa về xã Ngãi Xuyên. Đồng 
chí Tạ Văn Hưng làm Bí thư Chi bộ xã Phước Hưng.
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Sau khi tái lập, Chi bộ xã Phước Hưng bám ấp Ô 
Rung để hoạt động gồm các đồng chí: Tạ Văn Hưng1 - Bí 
thư; Huỳnh Văn Chì - Thường trực Chi ủy; Nguyễn Thị 
Lực - đảng viên; Huỳnh Văn Niên - đảng viên... Ngoài 
ra, ở Ô Rung còn có các đồng chí ở xã khác, ở huyện cũng 
bám trụ để hoạt động như: đồng chí Cao Văn Biện (bám 
trụ và tham gia chỉ đạo), đồng chí Châu Văn Tư, đồng 
chí Lợi Râu...

Ngay sau thời gian tổng tuyển cử, địch ráo riết tiến 
hành chiến dịch “tố cộng, diệt cộng”, truy lùng những 
người tham gia kháng chiến và các gia đình có người 
thân đi tập kết hoặc đang hoạt động cách mạng trên 
toàn miền Nam. Xác định Phước Hưng là địa bàn trọng 
điểm trong chiến dịch “tố cộng, diệt cộng”. Địch tăng 
cường đưa về đây các lực lượng thám báo chi khu, thám 
báo tiểu khu, cài cắm gián điệp để theo dõi từng gia 
đình mà chúng nghi ngờ nhằm thẳng tay đàn áp, chia rẽ 
dân tộc. Đồng thời, chúng đưa bọn “công dân vụ” xuống 
ấp để nắm, phân loại Nhân dân, tiến hành đổi thẻ căn 
cước. Những ai chưa có thẻ cũng được làm căn cước mới 
nhằm thống kê lại dân và chia thành ba loại để có đối 
sách riêng gồm:

Loại A: loại dân “bất hợp pháp” gồm cán bộ, đảng 
viên và những người kháng chiến cũ.

1. Tháng 12/1958, đồng chí Cao Văn Biện thay đồng chí Tạ Văn 
Hưng làm Bí thư.
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Loại B: Loại dân “nửa hợp pháp” là người có thân 
nhân tập kết, có liên quan những người kháng chiến cũ.

Loại C: Những người không có liên quan với cách mạng.

Chúng chủ trương dựa vào loại C đánh loại A và 
làm cho loại B hoảng sợ, khuất phục. Trên cơ sở đó, bọn 
“công dân vụ” củng cố lại ngụy quyền, tổ chức trưởng ấp, 
trưởng khu, bọn chỉ điểm, gián điệp để đánh phá cơ sở 
cách mạng còn lại trong dân.

Tình hình ngày càng xấu đi với ta. Nhiều cán bộ, đảng 
viên và cơ sở quần chúng phải nằm im. Trước tình hình đó, 
để chủ động lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng, đồng 
chí Trần Thành Đại, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đã xuống 
phổ biến chủ trương và củng cố lại Huyện ủy Trà Cú với 
thành phần gồm 9 đồng chí: Trần Văn Long, Bí thư; Đàm 
Lường, Phó Bí thư; Thạch Tụm, Phó Bí thư và các đồng chí 
Ủy viên Thường vụ và Huyện ủy viên là: Lâm Tấn Vững, 
Nguyễn Văn Đức, Huỳnh Hữu Hạnh, Nguyễn Văn Mẹo, 
Nguyễn Văn Lòng (Hai Pháp), Lâm Văn Trọng. Huyện ủy 
Trà Cú phân công đồng chí Đàm Lường, Phó Bí thư Huyện 
ủy và đồng chí Lâm Tấn Vững, Ủy viên Thường vụ Huyện 
ủy xuống các xã trong huyện để củng cố. 

Chi bộ xã Phước Hưng xác định nhiệm vụ cấp bách 
lúc này là tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
cán bộ, đảng viên và quần chúng; chỉ đạo Đoàn Thanh 
lao (Thanh niên lao động xã) phát triển được 15 đoàn 
viên, do đồng chí Tạ Văn Hưng làm Bí thư Đoàn.
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Chi bộ xã tiếp tục vận động hàng trăm quần chúng 
kéo ra xã đấu tranh, đòi địch không được trả thù những 
người kháng chiến cũ theo tinh thần tại Điểm c Điều 14 
của Hiệp định. Địch chỉ đạo tên Tám Hảo - Ủy viên an 
ninh Hội tề, Kim Khê (cảnh sát) trực tiếp chỉ huy lực 
lượng đàn áp quần chúng. Dù tay không, nhưng quần 
chúng nhân dân vẫn kiên cường chống trả, giằng co với 
địch, đồng thời thực hiện phân tán lực lượng.

Trước tình hình căng thẳng của chiến dịch “tố cộng, 
diệt cộng”, Huyện ủy Trà Cú chủ trương tổ chức tinh 
giản gọn nhẹ ở cấp huyện. Các ban, ngành, đoàn thể 
được phân tán hoạt động lẻ do từng người trong Huyện 
ủy trực tiếp nắm mỗi bộ phận qua tổ trưởng. Mỗi huyện 
ủy viên sẽ phụ trách xã hay liên xã. Các ngành không 
còn hệ thống dọc xuống xã, mà huyện ủy viên phải làm 
toàn diện tại xã mình phụ trách.

Chi bộ xã Phước Hưng có ít đảng viên. Số đảng viên 
hợp pháp vẫn tiếp tục bám dân để hoạt động công khai. 
Các đồng chí đã lộ, bị địch theo dõi, truy sát thì phải 
lui vào bí mật, xây dựng cơ sở bám trụ trong dân bằng 
nhiều hình thức “hầm bí mật” ngoài địa hình hoặc trong 
nhà dân, ai có điều kiện làm “vách đôi” để ở thì đỡ vất 
vả hơn. Số cán bộ, đảng viên đã lộ, có điều kiện, thì được 
cho đi “điều lắng”1 sang địa phương khác.

1. Điều là chuyển từ địa bàn đã lộ sang địa bàn mới, lắng 
là tạm nằm mai phục chờ lệnh của Đảng.
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Lực lượng của ta tại xã lúc bấy giờ chỉ bám được vào 
hai ấp Ô Rung và Trà Mềm Nhỏ, là khu vực liên hoàn để 
lánh địch. Địch càn, cán bộ, đảng viên phải tạm thời qua 
bám ấp Chánh Hội (Tập Ngãi) một thời gian, sau đó trở 
về Ô Rung đứng chân, bám vào các ấp địch kìm để xây 
dựng cơ sở, phối hợp với phong trào đấu tranh của các xã 
khác dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy.

Bên cạnh đó, Chi bộ xã còn xây dựng được cơ sở rộng 
trong các xóm, ấp, là nòng cốt trong các phong trào đấu 
tranh chính trị, thu đảm phụ, lạc quyên, phục vụ phá 
kìm, phá ấp chiến lược như:

Ấp Đầu Giồng có: Nguyễn Văn Hên, Trầm Hư, Trầm 
Ál (bị lộ, thoát ly), Huỳnh Văn Tiết (Tiết Ma Rốc), Diệp 
Xuân.

Xóm Đồng có: Chệt Nã, Sáu Thố, Út Nỡ, Kim Duyên.

Ấp Trạm có: Kim Nhiên, ông Phịch, Kim Vọ (làm 
Hương Thân).

Ấp Chợ Trên có: Lưu Văn Miên, Thạch Chánh, Huỳnh 
Văn Ty, Huỳnh Thị Muộn.

Ấp Chòm Chuối có: Thạch Thơm, Trương Văn Trọng, 
Trần Thị Dậu, Nguyễn Thị Nái.

Sau các cuộc đấu tranh rầm rộ của Nhân dân, chính 
quyền Ngô Đình Diệm thẳng tay đàn áp phong trào cách 
mạng, hô hào tiêu diệt tận gốc “những phần tử cộng 
sản”, “thanh lọc dân cư” hòng khuất phục dân chúng. 
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Chúng dùng một lực lượng lớn quân sự, cảnh sát kết hợp 
với bộ máy kìm kẹp liên tục càn quét với nhiều quy mô, 
dùng vũ khí và phương tiện chiến tranh để đe dọa.

Trong thời gian này, Tỉnh trưởng Vĩnh Bình Lương 
Duy Quý tuyên bố “sẽ tiêu diệt Việt cộng, Khmer cộng 
đến tên cuối cùng”. Năm 1958, cũng như trên cả huyện, 
ở xã Phước Hưng, bọn tề xã tổ chức ốp bộ, bắt người dân 
từ 18 đến 52 tuổi vào các tổ chức bán vũ trang như “Bảo 
vệ hương thôn”, “Thanh niên chiến đấu”. Các tổ chức 
này được trang bị gậy tầm vông, mõ tre, dây thừng, đèn 
chai và thay nhau tuần tra trong xóm ấp cả ngày lẫn 
đêm; nếu phát hiện người lạ hoặc tình nghi thì đuổi theo 
bắt giao cho trưởng ấp. Nếu bắt không được phải la lên, 
đánh mõ báo động để lính dân vệ đến. Địch gọi các tổ 
chức này là “đoàn ngũ hóa nhân dân”.

Giữa lúc khó khăn ác liệt, tháng 8/1958, bản Đường 
lối cách mạng miền Nam đã đến với cán bộ, đảng viên và 
phong trào cách mạng của quần chúng, tạo được niềm 
tin và không khí phấn khởi tại Phước Hưng nói riêng, 
Trà Cú nói chung. Chi bộ xã chủ trương xây dựng đội tự 
vệ từ các thanh niên có cảm tình với cách mạng, có năng 
lực do đồng chí Huỳnh Văn Chì trực tiếp chỉ huy. Tuy 
chỉ được trang bị gậy gộc, giáo mác nhưng các chiến sĩ 
trong Đội tự vệ Phước Hưng đã thực hiện tốt nhiệm vụ 
bảo vệ, đưa đón cán bộ đi công tác, diệt ác trừ gian bảo 
vệ phong trào, bảo vệ quần chúng, đồng thời vận động 
quần chúng rào rấp, phá lộ chặn đường địch từ Trà Vinh 
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xuống huyện lỵ.

Tháng 3/1959, Ngô Đình Diệm ban hành Luật 10/59, 
đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, lê máy chém đi 
khắp miền Nam hòng làm lung lay ý chí chiến đấu của 
Nhân dân ta. Tại Trà Cú (trong đó có xã Phước Hưng, 
địch ráo riết đẩy mạnh khoét sâu chia rẽ tình đoàn kết 
giữa hai dân tộc Kinh và Khmer. Song song đó, chúng 
còn đẩy mạnh các hoạt động khủng bố, củng cố chính 
quyền xã, ấp; đẩy mạnh chiến dịch “tố cộng, diệt cộng” 
nhằm bảo vệ cửa ngõ then chốt từ tỉnh lỵ Trà Vinh (tỉnh 
Vĩnh Bình1) xuống huyện Trà Cú.

Trước sự đánh phá ác liệt của kẻ thù, Huyện ủy Trà Cú 
đưa các đồng chí huyện ủy viên trực tiếp xuống chỉ đạo, 
chi viện cho các phong trào cách mạng tại các xã. Đồng chí 
Lê Văn Tý (Hai Râu Kẽm - người Càng Long) - Huyện ủy 
viên được tăng cường về Phước Hưng để chỉ đạo tổ chức 
bắt, trừ khử một số tên ác ôn, từng bước đưa phong trào 
đi lên.

Huyện ủy Trà Cú lãnh đạo các chi bộ trong huyện 
thường xuyên tiến hành công tác tư tưởng, chính trị từ 
trong nội bộ đến quần chúng nhân dân. Tất cả cán bộ, 
đảng viên phải gương mẫu, đi đầu, chấp nhận gian khổ, 
ác liệt, dù địch khủng bố tàn bạo đến đâu cũng kiên 
quyết bám dân, bám đất để lãnh đạo quần chúng đấu 
tranh. Tính từ cuối năm 1955 đến cuối năm 1959, trong 

1. Theo địa giới hành chính của chính quyền Sài Gòn.
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145 đảng viên ở lại, ở Trà Cú có 111 đồng chí hy sinh, 
riêng các xã Phước Hưng, Đôn Châu, An Quảng Hữu, 
Ngãi Xuyên chỉ còn lại vài đồng chí ở hầm bí mật, hoạt 
động đơn tuyến.

Giữa tháng 11/1959, công dân vụ cho 2 tên mật báo 
đi lùng sục cán bộ, sưu tra nắm tình hình. Chúng đi 
khắp các ấp, nhưng bị ta phát hiện, bí mật thủ tiêu 1 tên 
và giáo dục tha 1 tên cho về.

Đầu năm 1960, tại rừng Long Vĩnh, Đảng bộ huyện 
Trà Cú mở cuộc họp tiếp thu Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 15 (mở rộng) Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa II). Xứ ủy chỉ đạo các tỉnh tăng cường hoạt động 
vũ trang, tạo thế cho quần chúng nổi dậy phá kìm. Dưới 
sự lãnh đạo của Huyện ủy, Chi bộ xã Phước Hưng huy 
động quần chúng tham gia biểu tình, đòi tề xã, ấp từ 
chức, chống đưa lính đi càn quét, khủng bố, bắt bớ đồng 
bào; đòi bồi thường cho những gia đình có người bị địch 
giết, bị đốt nhà; chống xáo canh, đòi lại ruộng đất. Các 
bà Nguyễn Thị Lực, Trầm Thị Tùng, Tạ Thị Liên… chỉ 
huy đội quân tóc dài ở Phước Hưng đấu tranh quyết liệt.

Giai đoạn này, bọn tình báo, gián điệp, chỉ điểm hoạt 
động trong dân khiến các cơ sở của ta khó hoạt động, 
thậm chí phải nằm im không hoạt động. Để đối phó, ta 
hoàn thành hồ sơ về tội ác của trưởng ấp Quẹo (ấp Đầu 
Giồng), họp Nhân dân công khai tội ác rồi chém tại chỗ 
để cảnh cáo những tên ác ôn khác. Tiếp theo, ta theo 
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dõi tên Tĩnh, tình báo của quận đưa xuống. Biết hắn 
mê đánh bạc và thường lui tới sòng bạc ở Sóc Ruộng, tổ 
hành động của ta đã đột nhập và bắn chết tại chỗ. Trong 
thời gian này, ta còn trừng trị thêm một số tên như: 
Huỳnh Xiêng, Tư Khem, tên thợ rèn ở ấp Chợ,… Những 
tên ác ôn bị trừng trị đã làm cho đồng bọn phải chùn tay. 
Phong trào đấu tranh chính trị ở Phước Hưng ngày càng 
dấy lên sôi nổi. Xã còn tham gia phối hợp với huyện, đưa 
lực lượng lên tỉnh đấu tranh với Tỉnh trưởng.

Ngày 05/9/1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
III của Đảng khai mạc. Đại hội nêu rõ cách mạng Việt 
Nam có hai nhiệm vụ là: Tiến hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc; giải phóng miền Nam khỏi ách 
thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai.

Cũng trong thời gian này, Huyện ủy Trà Cú phổ biến 
công tác chuẩn bị Đồng khởi trên toàn Nam Bộ. Ấp Ô 
Rung (xã Phước Hưng) là ấp duy nhất được xem là căn 
cứ của xã. Công tác chuẩn bị của Nhân dân Phước Hưng 
diễn ra khẩn trương, sôi nổi; trai, gái, trẻ, già ra sức vót 
chông tre; lò rèn thì rèn mã tấu, dao găm, chông sắt. 
Cán bộ luồn vào các ấp kìm để móc nối với vợ con, cha 
mẹ binh lính ngụy, lấy đạn, lựu đạn, thuốc men gửi về 
ủng hộ cách mạng. Ai có tinh thần thì vác súng về tham 
gia chiến đấu.

Tỉnh ủy phân công đồng chí La Lâm Gia - Ủy viên 
Thường vụ Tỉnh ủy xuống Trà Cú trực tiếp lãnh đạo 
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Đồng khởi. Huyện ủy phân công đồng chí Trần Văn 
Lòng (Hai Lòng) chỉ đạo các xã An Quảng Hữu, Tập Sơn 
và Phước Hưng.

12 giờ đêm 14/9/1960, Nhân dân xã Phước Hưng cùng 
với Nhân dân tỉnh Trà Vinh nhất tề nổi dậy, tiến hành 
Đồng khởi. Đúng theo kế hoạch, đến 0 giờ 30 phút ngày 
15/9/1960, ở mũi chính trị do các đồng chí Nguyễn Thị 
Lực, Trầm Thị Tùng1 chỉ huy các cánh quần chúng từ 
các ấp mang theo mõ, thùng thiếc, khí đá để trong ống 
tre tiến về, cùng đội tự vệ do đồng chí Nguyễn Văn Hoa 
chỉ huy bao vây khép chặt xung quanh tề xã. Lực lượng 
đấu tranh chính trị kêu gọi bọn tề, buộc chúng phải bỏ 
việc, quay về ủng hộ cách mạng. Quần chúng Khmer 
cùng lực lượng sư sãi do Hòa thượng Thạch Nội (chùa 
ấp Trạm) làm nòng cốt kêu gọi binh lính địch. Tham gia 
phong trào có các gia đình binh lính người Kinh cũng 
như người Khmer, kêu gọi chồng, con, em buông súng 
trốn về nhà.

Tại quận lỵ, hơn 2.000 quần chúng nhân dân kéo 
vào biểu tình trên các tuyến đường bao vây xung quanh 
đồn, yêu cầu địch buông súng, nhưng chúng vẫn ngoan 
cố giương súng bắn vào đồng bào, làm chết và bị thương 
một số người. Tuy nhiên, địch vẫn không cản được cuộc 

1. Tạ Thị Liên (bà Hai Quế) cùng với các chị em phụ nữ khác 
thì lo việc hậu cần, vận động gia đình binh lính địch và quần chúng 
nhân dân tiếp tục tham gia cuộc biểu tình đấu tranh chính trị.
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biểu tình đấu tranh chính trị của quần chúng.

Trong ngày 15/9/1960, phong trào nổi dậy vẫn diễn 
ra sôi nổi. Đồng bào, sư sãi Phước Hưng tiếp tục cùng 
lực lượng huyện Trà Cú kéo lên tỉnh lỵ đấu tranh. 
Cuộc đấu tranh có hơn 12.000 người tham gia. Ngày 
20/9/1960, xã Phước Hưng lại tiếp tục vận động đồng 
bào phối hợp với lực lượng huyện Trà Cú kéo lên tỉnh lỵ 
đấu tranh nhân ngày lễ Dolta. Cuộc đấu tranh có hơn 
20.000 người xuống đường với khí thế hừng hực. Địch 
đưa lính đến đàn áp, giết chết 10 người, làm bị thương 
hơn 100 người khác. 

Trong Đồng khởi, ta đã đẩy mạnh cả ba mũi giáp 
công là chính trị, vũ trang, binh vận. Đồng khởi ở Trà Cú 
nói chung và ở xã Phước Hưng nói riêng diễn ra nhiều 
đợt liên tục mấy tháng liền. Khí thế của Nhân dân ngày 
càng lên cao. Bọn tề ngụy hoang mang, dao động, mất 
tinh thần.

Ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
miền Nam Việt Nam được thành lập. Mặt trận chính 
thức tuyên bố: “Đoàn kết tất cả các tầng lớp nhân dân, 
các giai cấp, các dân tộc, các Đảng phái, các đoàn thể, 
các tôn giáo và nhân sĩ yêu nước, không phân biệt xu 
hướng chính trị, để đấu tranh đánh đổ ách thống trị 
của đế quốc Mỹ và tập đoàn Ngô Đình Diệm tay sai của 
Mỹ, thực hiện độc lập dân chủ, hòa bình, trung lập, 
tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc”. Chủ tịch Hồ 
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Chí Minh nói: “Một mặt trận của nhân dân đoàn kết 
chặt chẽ và rộng rãi là một lực lượng tất thắng. Hiện 
nay, trong cuộc đấu tranh anh dũng chống chế độ tàn 
bạo của Mỹ - Diệm, đồng bào ta ở miền Nam cũng có 
“Mặt trận Dân tộc giải phóng” với chương trình hoạt 
động thiết thực và phù hợp với nguyện vọng chính 
đáng của nhân dân. Do đó, có thể đoán rằng đồng bào 
miền Nam nhất định sẽ thắng lợi, nước nhà nhất định 
sẽ thống nhất, Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một 
nhà”1.

Sau đó, Mặt trận Dân tộc Giải phóng của tỉnh, của 
huyện được thành lập. Mặt trận Dân tộc Giải phóng xã 
Phước Hưng do ông Thạch Thơm làm Chủ tịch, đã làm 
lễ ra mắt tại ấp Ô Rung.

Giai đoạn 1954-1960 là một giai đoạn đầy khó khăn, 
gian khổ và hy sinh của các phong trào cách mạng ở 
Phước Hưng. Từ chỗ kết thúc cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp với hào khí chiến thắng, Nhân dân cả 
nước phải bước vào cuộc kháng chiến mới do kẻ thù 
phản bội Hiệp định Giơnevơ. Xã Phước Hưng được xem 
là một trong những địa bàn quan trọng, là cửa ngõ nối 
tiếp giữa tỉnh lỵ Vĩnh Bình với quận lỵ Trà Cú nên địch 
tập trung dồn mọi lực lượng về đây. Trong thời gian địch 
thực hiện Luật 10/59, Chi bộ xã Phước Hưng chỉ hoạt 
động cầm chừng.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.119.
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Tuy nhiên, Chi bộ xã Phước Hưng luôn tuân thủ sự 
đoàn kết nhất trí trong nội bộ, biết dựa vào dân, nắm 
dân để xây dựng phong trào cách mạng; vận động Nhân 
dân đấu tranh chính trị đòi địch nghiêm chỉnh thi hành 
Hiệp định Giơnevơ, chuyển sang đấu tranh đòi dân sinh, 
dân chủ, chống bắt bớ trả thù, khủng bố để bảo vệ lực 
lượng, bảo vệ phong trào.

Đồng khởi (1960) diễn ra trong bối cảnh kẻ địch có 
lực lượng hùng hậu, trang bị khí tài mạnh, nhưng nhờ 
khéo léo vận động quần chúng, biết tranh thủ thời cơ 
và phát huy được lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc 
của các tầng lớp nhân dân, hòa vào phong trào nổi dậy 
chung của cả huyện, cả tỉnh, xã Phước Hưng đã giành 
quyền làm chủ. Từ thế bị động đối phó, Phước Hưng 
chuyển sang thế chủ động tiến công, hình thành vùng 
giải phóng, vùng căn cứ liên hoàn với các xã Tập Sơn, 
Long Hiệp, Nhị Trường (huyện Cầu Ngang), Tập Ngãi 
(huyện Tiểu Cần).

Với thắng lợi của Đồng khởi (1960), quân và dân 
Phước Hưng, Trà Vinh đã góp phần cùng quân và dân 
miền Nam giáng một đòn mạnh vào bộ máy chiến tranh 
xâm lược của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Hệ thống kìm 
kẹp của chúng, đặc biệt là ở nông thôn, bị tan rã từng 
mảng lớn. Vùng giải phóng được mở rộng. Lực lượng ta 
được củng cố, tinh thần và ý chí chiến đấu ngày càng 
lên cao.
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II. GIỮ VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN CHIẾN TRANH 
NHÂN DÂN, PHÁ TAN QUỐC SÁCH “ẤP CHIẾN 
LƯỢC”, GÓP PHẦN ĐÁNH BẠI CHIẾN LƯỢC “CHIẾN 
TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MỸ - NGỤY (1961-1965)

1. Chống địch lấn chiếm, lập “ấp chiến lược” 
(1961-1962)

Trong phong trào Đồng khởi năm 1960, sự lớn mạnh 
của lực lượng quần chúng có tổ chức và sự phát triển của 
các lực lượng vũ trang cách mạng ở miền Nam đã làm 
cho chính quyền Ngô Đình Diệm hoang mang, có nguy 
cơ sụp đổ. Ngày 24/01/1961, Bộ Chính trị họp và nhận 
định: “Thời kỳ tạm ổn định của chế độ Mỹ - Diệm đã qua 
và thời kỳ khủng hoảng liên tiếp, suy sụp nghiêm trọng 
đã bắt đầu”1. Bộ Chính trị quyết định: “đến nay, do lực 
lượng so sánh đã thay đổi, cần phải chuyển phương châm 
đấu tranh: đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh chính trị, đồng 
thời đẩy mạnh đấu tranh vũ trang lên song song với đấu 
tranh chính trị, tấn công địch bằng cả hai mặt chính trị và 
quân sự”2.

Nhận thấy phong trào cách mạng của Nhân dân 
miền Nam đang ngày càng lớn mạnh, chính quyền độc 
tài phátxít có nguy cơ lung lay và sụp đổ, đế quốc Mỹ 
chuyển sang áp dụng chiến lược “chiến tranh đặc biệt” 
để chiếm lại những nơi đã mất sau Đồng khởi. Đặc điểm 

1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, 
t.22, tr.153, 158.
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của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” là dùng quân đội 
ngụy làm công cụ tiến hành chiến tranh, thực hiện dồn 
dân lập “ấp chiến lược” trên quy mô lớn để tách lực lượng 
cách mạng ra khỏi Nhân dân với ý đồ “tát nước, bắt cá”. 
Quân chủ lực ngụy có cố vấn Mỹ chỉ đạo nhằm tiêu diệt 
bộ đội và du kích của ta, thực hiện bình định.

Thời gian này, bọn địch ở Trà Vinh gấp rút chuẩn bị 
các mặt để triển khai việc xây dựng ấp chiến lược, coi 
đây là xương sống của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” 
đang triển khai trên toàn miền Nam. Ý đồ của chúng là 
dùng sức mạnh quân sự và vật chất để gom dân vào ấp 
chiến lược nhằm cách ly, cô lập phong trào cách mạng 
khỏi Nhân dân. Từ tháng 10/1961, tiểu khu Vĩnh Bình 
đã gấp rút triển khai các hoạt động cần thiết cả về quân 
sự, chính trị, kinh tế và tâm lý chiến. Về quân sự, địch 
mở rộng địa bàn càn quét, bắt bớ Nhân dân vùng giải 
phóng, bắt thanh niên đi lính. Về chính trị, chúng cho 
đoàn bình định ngày đêm tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền lừa mị, đưa đám tâm lý chiến trà trộn trong 
Nhân dân. Về kinh tế, chúng ưu tiên đổ tiền của, vật 
tư xây dựng, công cụ sản xuất, chỉnh trang nông thôn 
nhằm lừa mị, mua chuộc, lôi kéo Nhân dân.

Với ý đồ gom dân vào ấp chiến lược, địch thực hiện 
mưu đồ gom thanh niên để bắt đi lính. Biết được ý đồ 
của địch, nhiều thanh niên đã chạy về với cách mạng, 
tham gia du kích hoặc tham gia lực lượng huyện, tỉnh. 
Đầu năm 1961, lực lượng du kích xã Phước Hưng phát 
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triển được gần hai tiểu đội. Đồng chí Huỳnh Văn Chì, 
Bí thư kiêm Chính trị viên xã đội, đồng chí Nguyễn Văn 
Hoa1 làm Xã đội trưởng. Với số quân tương đối đông, Chi 
bộ tập trung xây dựng căn cứ ở ấp Ô Rung và một điểm 
ở ấp Chánh Hội, xã Tập Ngãi (Ô Rung và Chánh Hội là 
hai địa hình liên hoàn nhau).

Cuối tháng 11/1961, địch tiến hành triển khai ấp 
chiến lược trên quy mô toàn huyện. Khi địch gom dân, 
Chi bộ xã chỉ đạo các đảng viên hợp pháp, du kích mật, 
cơ sở quần chúng bám theo vào bên trong ấp chiến lược. 
Nhờ đó, việc liên lạc, chỉ đạo của Chi bộ với quần chúng 
luôn được giữ vững. Khi Nhân dân ổn định nơi ở, Chi 
bộ chỉ đạo cán bộ chính trị tiếp tục vận động Nhân dân 
đấu tranh đòi được tự do về ruộng vườn canh tác. Các 
đoàn thể quần chúng như: Nông hội, Hội Phụ nữ, Đoàn 
Thanh niên được củng cố cho phù hợp với tình hình, vừa 
vận động quần chúng đấu tranh chính trị với địch vừa 
bảo đảm công tác thu đảm phụ, lạc quyên.

Trong lúc địch tập trung quân số đông để lập ấp 
chiến lược, Chi bộ xã chủ trương đẩy mạnh phong trào 
nhân dân du kích chiến tranh nhằm vừa tiêu hao sinh 
lực địch vừa tạo điều kiện cho quần chúng đấu tranh 
chính trị, đẩy mạnh hoạt động binh vận gây khó khăn 
cho địch. Tại 7 ấp trong xã, Chi bộ phân công cấp ủy 

1. Tháng 01/1961, đồng chí Huỳnh Văn Chì thay đồng chí Cao 
Văn Biện làm Bí thư. Năm 1962, đồng chí Nguyễn Văn Hoa hy sinh.
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hoặc đảng viên bám dân, tổ chức lãnh đạo quần chúng 
đấu tranh chống gom dân, chống dỡ nhà với nhiều hình 
thức như đấu tranh tại chỗ hoặc vào xã, lên quận. Với 
bản chất ngông cuồng, địch đàn áp phong trào rất khốc 
liệt. Chúng tập trung càn quét, bắn phá vào vùng giải 
phóng ở Ô Rung, Chánh Hội.

Trong các cuộc đấu tranh liên tiếp diễn ra những 
tháng đầu năm 1961, nổi bật là cuộc đấu tranh nổ ra 
liên tục trong 3 ngày (15, 16 và 17/3/1961) ở hầu hết các 
xã trong huyện. Ngày 15 và 16/3, hơn 3 vạn quần chúng 
Khmer, Kinh, trong đó có hàng ngàn sư sãi từ các xã, 
chia làm nhiều mũi, hình thành các đoàn biểu tình thị 
uy, kéo về quận lỵ Ngã Ba, giương cao các khẩu hiệu và 
hô: “Chống khủng bố”, “Chống bắt bớ giam giữ”, “Chống 
tăng tô, xáo canh”, “Đòi các quyền dân chủ, dân sinh”...

Một mũi khoảng 500 người, có nhiều sư sãi, mang 
theo bánh tét, bánh dừa, nước uống, phối hợp với đồng 
bào các huyện lân cận tạo thành một cuộc biểu tình 
lớn với hàng chục ngàn người, theo lộ 36 kéo thẳng lên 
tỉnh lỵ. Nhưng khi đoàn vừa đến cầu Giồng Lức (huyện 
Châu Thành) thì một đại đội lính ngụy chặn lại. Các 
nhà sư cởi áo vàng cùng đồng bào xông vào đấu tranh 
bạo lực với địch. Tên chỉ huy địch hạ lệnh nổ súng làm 
chết 1 người (bà Hai Trường ở ấp Cá Lóc, xã Đại An, là 
quần chúng cốt cán đi đầu trong đoàn biểu tình), làm bị 
thương 3 người và hơn 40 người bị bọn lính dùng báng 
súng đánh đập.
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Dưới sự chỉ đạo của ta, đồng bào khiêng xác bà Hai 
Trường đưa về Phước Hưng, tổ chức lễ truy điệu. Đoàn người 
vừa đi vừa hô đả đảo sự tàn ác, dã man của Mỹ - Diệm, Một 
đồng chí đứng lên vừa vạch tội bọn giết người, vừa kêu 
gọi đồng bào tiếp tục đấu tranh, chỉ có đấu tranh mới 
giành được quyền sống. Những tiếng hô “Đả đảo sự tàn 
bạo của Mỹ - Diệm”, “Đả đảo bọn giết người!” vang trời, 
biểu thị lòng căm thù và phẫn nộ của đồng bào ta.

Ở Phước Hưng ta chỉ giải phóng được ấp Ô Rung, 
đồng chí Nguyễn Văn Tân là Ấp đội trưởng (1961), đồng 
chí Tạ Văn Lượng (Tám Lượng) là Trưởng ban cán sự 
kiêm binh vận, kiêm Ấp đội trưởng1. Các ấp Đầu Giồng, 
Trạm, Chợ, Chòm Chuối, Bến Chùa, Chợ Trên nằm trên 
trục lộ bị giặc kìm chặt nên không có Ban cán sự, không 
có ấp đội. Cán bộ công tác phải móc cơ sở ra ngoài ruộng, 
đến Ô Rung để xây dựng, giáo dục, phát triển thêm cơ 
sở. Các cơ sở bám ấp hoạt động hợp pháp. Các đồng chí 
Tạ Văn Lượng và Trầm Ál (sau khi bị địch bắt trở về) 
xây dựng cơ sở bám vào phòng vệ ấp Trạm nổi dậy phá 
rã toán phòng vệ tại chỗ, lấy được 10 súng gồm súng 
săn, trường mát, oẳn tầm sào2 và 2 khẩu cạc bin. Số 
súng thu được này dùng để trang bị cho du kích hoạt 
động phá “ấp chiến lược” thường xuyên hơn.

1. Đồng chí Tạ Văn Lượng làm Ấp đội trưởng từ năm 1964 đến 
năm 1968.

2. Một loại súng trường của Anh.
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Bộ máy chính quyền của địch tại xã Phước Hưng 
được củng cố gồm những tên tay sai ác ôn khét tiếng 
giữ những chức danh chủ chốt, như: Trần Bửu Thân, 
đại diện xã; Tám Hảo, cảnh sát; Cường, xã trưởng; Kim 
Khê, cảnh sát; Trương Văn Hương, phụ tá an ninh; tên 
Buôl, trung đội trưởng dân vệ. Chúng có các đồn, bót: 
Đồn Đầu Cầu, Bến Chùa, Trạm, Đầu Giồng, Cuối Đầu 
Giồng; mỗi đồn có một tiểu đội. Ngoài ra ở mỗi ấp, địch 
cũng tổ chức từ một đến hai tiểu đội phòng vệ dân sự, tối 
đi tuần rồi vào bót ngủ qua đêm.

Trên thực tế, ở xã Phước Hưng, địch lập ra các ấp: 
Đầu Giồng A, Đầu Giồng B, Tùa Thóc, Trạm, Chợ Trên, 
Chợ Giữa, Chợ, Chòm Chuối, Bến Chùa A, Bến Chùa 
B và Ô Rung. Mỗi nơi đều có trưởng ấp, phó trưởng ấp, 
phụ tá an ninh và phòng vệ dân sự; dưới ấp có trưởng 
khu, trưởng liên gia (chúng gọi là ngũ gia liên bảo). Địch 
có đồn bót nhiều, lực lượng đông, tất cả các ấp (trừ ấp Ô 
Rung) đều nằm trên trục lộ nên chế độ tuần tra, canh 
gác, kìm kẹp của chúng rất nghiêm ngặt. 

Trong tình hình đó, Chi bộ xã Phước Hưng vẫn không 
ngừng tổ chức diệt ác, trừ gian, cảnh cáo bọn còn lại để 
hạn chế sự đàn áp của chúng đối với đồng bào ta. Lúc 
này, việc diệt ác, trừ gian để đẩy mạnh các mặt phong 
trào là nhiệm vụ cần kíp. Tên Ký tình báo, tên In trưởng 
ấp Đầu Giồng, tên Rô (đầu hàng), tên Tánh (phản bội)... 
luôn gây khó khăn cho phong trào Thanh niên, Phụ nữ. 
Ban An ninh huyện cử đồng chí Trần Văn Nghĩa (Hai 
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Nghĩa), nhân viên an ninh phụ trách tổ hành động, về 
Phước Hưng để ám sát tên Ký tình báo. Trước khi đi, 
đồng chí Hai Nghĩa được căn cứ tổ chức làm lễ truy điệu, 
nếu thành công thì ăn mừng luôn. Đồng chí Hai Nghĩa 
lên đường làm nhiệm vụ được cơ sở phục vụ. Đến nơi 
đồng chí bố trí cơ sở theo sát, biết tên Ký đang đánh bài 
tại nhà Hai Thể (ấp Chợ - ấp chiến lược tại xã), đồng chí 
bước vào. Người dân xôn xao định bỏ chạy, nhưng đồng 
chí Hai Nghĩa trấn an. Đồng chí đến chỗ tên Ký bắt tay, 
hắn hỏi sao bắt tay trái, đồng chí đáp tay trái bắt mày, 
còn tay phải bắn mày. Ba phát súng nổ trúng ngay đầu, 
tên Ký chết ngay tại chỗ. Đồng chí Hai Nghĩa được cơ sở 
yểm trợ đến căn cứ an toàn. 

Sang năm 1962, địch tiếp tục đẩy mạnh tiến độ 
gom dân, lập ấp chiến lược. Trong tháng 01/1962, 
địch gom dân ở ấp Chánh Hội (Tập Ngãi, huyện Tiểu 
Cần), ấp Ô Rung, ấp Trà Mềm Nhỏ, xóm Đồng (ấp 
Đầu Giồng, xã Phước Hưng) về ấp Chợ. Nhân dân chủ 
yếu sống chen chúc tập trung ở phía sau nhà máy Xã 
Khánh và dọc hai bên kênh Cầu Cống. Riêng các ấp 
có đông đồng bào Khmer, chúng tăng cường các biện 
pháp lừa mị, mua chuộc, áp dụng nhiều ưu tiên để 
kích động đồng bào Khmer xa rời khối đại đoàn kết 
dân tộc, quay sang chống phá cách mạng. Chúng còn 
thành lập cái gọi là “Sama cụm” với toàn bộ tề ấp. Tại 
Phước Hưng, địch xây dựng hai điểm “Sama cụm” ở 
Chòm Chuối và Bến Chùa. 
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Tháng 3/1962, việc triển khai xây dựng ấp chiến lược 
của địch trên địa bàn huyện cơ bản hoàn thành. Địch tổ 
chức khánh thành Chi khu Trà Cú. Ở các ấp chiến lược 
trên địa bàn xã, địch tiếp tục đẩy mạnh chia rẽ dân tộc 
nhằm làm suy yếu chính sách đại đoàn kết dân tộc của 
cách mạng. Danh Đô (người Khmer) được đưa về thay 
tên Châu làm quận trưởng Trà Cú nhằm tranh thủ sư 
sãi, trí thức người Khmer để bình định.

Trong năm 1962, cơ sở trong đồn Đầu Giồng được tổ 
chức để hưởng ứng khi bên ngoài ta đốt khí đá hù dọa. 
Lính bỏ đồn chạy, ta thu được hơn 10 súng trong đó, có 
1 cạc bin, còn lại là súng trường và súng săn. Có được 
súng, Chi bộ xã phát động tất cả cán bộ hoạt động vùng 
kìm cùng với cán bộ làm công tác binh vận cố gắng móc 
nối xin, mua, vận động binh lính gửi đạn ủng hộ cách 
mạng. Số binh lính cảm tình với cách mạng tuy chưa 
dám vác súng ra tham gia chiến đấu, nhưng đã gửi đạn 
và lựu đạn cho du kích chống càn, bảo vệ căn cứ. 

 Địch tổ chức bọn Khmer Sarây hoạt động trên nhiều 
xã, trước tiên tổ chức ở xã Tập Sơn do Tổng Nhẹn chỉ 
huy. Địch đưa lực lượng Khmer Sarây đi bắt lính để xây 
dựng quân đội, củng cố vững chắc hơn các ấp chiến lược. 
Chúng bắt gia đình loại A ban đêm phải thắp đèn, không 
được ra đường, ban ngày có người lạ đến phải trình báo. 
Chúng chủ trương dựa vào loại C, tranh thủ và theo dõi 
loại B, cô lập loại A.
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Bọn quận Trà Cú đưa về xã Phước Hưng 6 tên “công 
dân vụ”, chuyên mặc đồ đen, thường đóng ở chợ để 
bung đi các ấp phân loại Nhân dân, tổ chức tai mắt 
và chỉ điểm... Với thủ đoạn mị dân, bọn lính này đi 
đến đâu thì tổ chức ăn, ở trong Nhân dân đến đó, thực 
hiện cái gọi là “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) 
để khai thác tin tức, thu phục tình cảm, chống phá gia 
đình cách mạng, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong Nhân 
dân... Người dân luôn phải chịu đựng sự quản lý, kìm 
kẹp, theo dõi ngày đêm của địch nên cuộc sống vô cùng 
khó khăn, bức bối.

Xã Phước Hưng gần như bị địch nắm trọn (trừ ấp Ô 
Rung) do xã nằm trên trục lộ 36 nên công tác “phá ấp 
chiến lược” rất khó khăn. Ta đưa cán bộ vào bám trụ chỉ 
làm được công tác xây dựng cơ sở, kết hợp tuyên truyền 
giáo dục thuyết phục, trấn áp số ác ôn, kẻ nào có nợ máu 
với Nhân dân thì lập bản án tiêu diệt, cảnh cáo bọn còn 
lại. Về hình thức, ta chỉ đốt rào, đắp chướng ngại vật, 
đốt cờ ba sọc, đốt ảnh Diệm. Nhưng Nhân dân chỉ có thể 
phá “ấp chiến lược” mà không xây dựng được ấp chiến 
đấu. Địch càng tăng cường tuần tra, canh gác đêm ngày 
trong “ấp chiến lược”, đồng thời tổ chức biệt kích, càn 
quét, bắn pháo ngày, đêm vào các ấp giải phóng kết hợp 
với kế hoạch chiêu hồi, chiêu hàng nhằm mua chuộc cán 
bộ, chiến sĩ cách mạng.
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2. Đẩy mạnh ba mũi giáp công thành cao trào 
giải phóng “ấp chiến lược”, góp phần đánh bại 
“Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ (1963-1965)

Sang năm 1963, địch tiếp tục thực hiện quốc sách 
“ấp chiến lược”. Chúng tập trung nâng cao quy mô 
càn quét, bom pháo để hoàn tất kế hoạch bắt lính, 
đôn quân, gom, tát dân vào các “ấp chiến lược”. Trong 
lúc khó khăn, Chi bộ xã Phước Hưng phải dời sang 
ấp Chánh Hội (xã Tập Ngãi, nay là xã Ngãi Hùng). 
Khi cấp trên rút đồng chí Huỳnh Văn Chì về, đồng chí 
Thạch Thơm được cử thay làm Bí thư Chi bộ kiêm Xã 
đội trưởng. Đồng chí Nguyễn Thị Lực làm Phó Bí thư. 
Đồng chí Huỳnh Văn Thượng (Mười Thành) làm Xã đội 
phó. Cuối năm 1963, đồng chí Huỳnh Văn Vân (Mười 
Vân) làm Xã đội trưởng. Các đảng viên có đồng chí 
Ngô Văn Lư (Hai Công), đồng chí Trần Văn Phát... Do 
số lượng đảng viên ít nên mỗi người phải kiêm nhiệm 
nhiều chức trách.

Tháng 6/1963, Trung ương Cục mở Hội nghị chuyên 
đề phá “ấp chiến lược”. Thực hiện chủ trương của Trung 
ương Cục, Khu ủy Khu Tây Nam Bộ giao nhiệm vụ cho 
các tỉnh phải có kế hoạch để đẩy mạnh thành cao trào 
phá “ấp chiến lược” trên toàn Khu, góp phần cùng toàn 
miền Nam làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc 
biệt” của đế quốc Mỹ. Kinh nghiệm phá “ấp chiến lược” 
được phổ biến rộng rãi, các nơi lên kế hoạch thực hiện 
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phù hợp với địa phương mình. Vùng đồng bằng sông 
Cửu Long đã phá banh, phá vỡ từng mảng lớn. Đặc biệt 
ở vùng đồng bào Khmer (Trà Vinh), cụ thể ở xã Phước 
Hưng, ta tập trung lực lượng bên ngoài vào kết hợp với 
cơ sở bên trong để phá ấp. Cán bộ các ban, ngành, đoàn 
thể tập trung tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng, vạch trần âm mưu, thủ 
đoạn, ý đồ thâm độc của Mỹ và tay sai; xây dựng cơ sở 
tại chỗ, móc nối nhân mối trong binh lính các đồn, trong 
dân vệ và cả phòng vệ dân sự, góp phần lập công với 
cách mạng. Trong các cuộc phá kìm, ta cũng kết hợp thu 
đảm phụ, lạc quyên, rải truyền đơn, treo băng, cờ, phá 
hàng rào, đốt cờ ba que, đốt ảnh Diệm, hoàn thành hồ 
sơ bọn ác ôn để cảnh cáo và trừng trị những tên có nợ 
máu với dân. 

Các cuộc phá kìm của ta đã làm lỏng sự kìm kẹp 
của địch. Ta thu được đạn, lựu đạn, tổ chức được cơ sở 
tại chỗ và cả cơ sở trong tổ chức của địch. Ở xã Phước 
Hưng, tuy không giải phóng được các ấp chiến lược, 
không xây dựng được ấp chiến đấu, nhưng cơ sở ta đã 
phá lỏng, phá hỏng nội dung “ấp chiến lược”. Ta thu 
được đảm phụ, lạc quyên. Đồng bào luôn tích cực ủng 
hộ cách mạng về mọi mặt.

Tháng 11/1963, tại Sài Gòn, tập đoàn Dương Văn 
Minh đảo chính. Chế độ độc tài Ngô Đình Diệm sụp đổ. 
ngụy quân, ngụy quyền hoang mang tột độ. Trên chiến 
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trường Trà Vinh, từng mảng lớn ấp chiến lược bị quân 
ta phá tan. Địch bị đẩy vào thế bị động đối phó hoàn 
toàn, không còn khả năng chi viện cho các đồn trú tại 
các chiến trường vùng sâu.

Nắm bắt thời cơ đó, tại xã Phước Hưng, đồng chí 
Thạch Thơm - Bí thư Chi bộ chủ trì cuộc họp tại ấp Ô 
Rung ra Nghị quyết huy động tổng lực ba mũi giáp công 
quyết tâm tiêu diệt địch, gây dựng lại cơ sở vững mạnh, 
phát triển thêm đảng viên, củng cố hệ thống chính trị 
trong xã, đưa đảng viên về phụ trách ban cán sự ấp. 
Được sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, Chi bộ xã Phước 
Hưng phát động đưa thanh niên tòng quân nhập ngũ 
đến các đơn vị của khu Tây Nam Bộ, của Trung ương 
Cục như: đồng chí Lâm Thái Hùng đi bộ đội miền Đông 
được biên chế vào Tiểu đoàn 22 trực thuộc Phòng 3 Cục 
tham mưu miền Nam; đồng chí Nguyễn Văn Thành 
(Bảy Thành) công tác tại Văn phòng Trung ương Cục 
miền Nam.

Tháng 4/1964, du kích xã Phước Hưng theo dõi nắm 
tình hình đồn Bến Chùa có nhiều sơ hở. Xã đội đề xuất 
với Tiểu đoàn 501 phương án diệt đồn Bến Chùa. Sau 
đó, xã đội phục vụ cán bộ tiểu đoàn điều nghiên và đi 
đến một phương án phối hợp đánh đồn. Trận đánh diệt 
gọn đồn Bến Chùa, thu 15 súng các loại. Súng đạn thu 
được, Tiểu đoàn tặng lại cho xã để trang bị cho du kích. 
Du kích Phước Hưng được thay toàn bộ súng tự tạo bằng 
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súng thu được của địch. Nhờ có sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
Huyện ủy Trà Cú, xã Phước Hưng từng bước khắc phục 
khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp để giữ vững vùng 
giải phóng, xây dựng cơ sở trong các “ấp chiến lược”, diệt 
ác, phá kìm góp phần vào thắng lợi chung, làm phá sản 
hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. 

Trước tình hình đó, Đảng ta chủ trương tiếp tục đấu 
tranh chính trị song song với đấu tranh vũ trang; đấu 
tranh vũ trang để chủ động đối phó với địch tăng cường 
chiến tranh leo thang. Bên cạnh đó phải tăng cường 
hoạt động quân sự và đẩy mạnh hoạt động vũ trang, đưa 
chiến tranh du kích phát triển, đồng thời nâng quy mô 
tác chiến tập trung, nâng mức đánh tiêu diệt và quyết 
định đưa từng tiểu đoàn, đại đội từ miền Bắc vào miền 
Nam, lập khối chủ lực ở chiến trường miền Nam.

Trong giai đoạn chiến tranh ác liệt (1960-1964), Chi 
bộ xã Phước Hưng ngày càng trưởng thành nhờ có sự 
yêu thương, đùm bọc của Nhân dân. Chi bộ luôn quán 
triệt và chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Huyện ủy. Dù 
khó khăn ác liệt, Chi bộ xã Phước Hưng vẫn quyết tâm 
bám đất, bám dân, xây dựng ấp, xã chiến đấu; kết hợp 
ba mũi giáp công quân sự, chính trị, binh vận; phối hợp 
với đơn vị địa phương quân huyện (Đại đội 503) chiến 
đấu giữ địa bàn, phá vỡ âm mưu triển khai gom dân lập 
ấp chiến lược của địch, xây dựng vùng căn cứ dừng chân 
cho một bộ phận cơ quan của tỉnh, huyện.
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III. ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH NHÂN DÂN, 
TRIỆT ĐỂ SỬ DỤNG PHƯƠNG CHÂM “HAI CHÂN, 
BA MŨI” CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH 
CỤC BỘ”, TIẾN ĐẾN TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI 
DẬY XUÂN MẬU THÂN NĂM 1968

Tính đến năm 1964, trên khắp chiến trường Trà Vinh, 
hệ thống ấp chiến lược của địch đã tan rã từng mảng lớn, 
không còn tác dụng kìm dân, giữ đất. Chiến lược “Chiến 
tranh đặc biệt” phá sản, đế quốc Mỹ buộc phải chuyển 
sang chiến lược “chiến tranh cục bộ”, đẩy mạnh leo thang 
chiến tranh, tiến hành đánh phá miền Bắc, mở rộng 
chiến tranh ra khắp Đông Dương. Đế quốc Mỹ ồ ạt đưa 
đội quân viễn chinh Mỹ và các đội quân chư hầu cùng 
trang bị vũ khí hiện đại vào chiến trường miền Nam, thực 
hiện củng cố lục quân, hải quân và không quân. Những 
tên lính Mỹ từ vai trò cố vấn đã trực tiếp nhảy vào tham 
chiến. Mục tiêu chủ yếu của chiến lược “chiến tranh cục 
bộ” là mở những cuộc hành quân càn quét vào những 
khu căn cứ nhằm “tìm” các lực lượng vũ trang còn non trẻ 
của ta mà “tiêu diệt”. Song song đó, được sự yểm trợ của 
quân chủ lực, xe tăng bọc thép và pháo binh bung ra thực 
hiện chương trình “bình định”. Mỹ chia chiến lược “Chiến 
tranh cục bộ” thành 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (từ tháng 7 đến tháng 12/1965): Nhanh 
chóng đưa quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam Việt 
Nam, cùng quân ngụy Sài Gòn triển khai phản công 
chiến lược.
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Giai đoạn 2 (từ tháng 01/1966 đến tháng 6/1966): Tiến 
hành cuộc phản công chiến lược “tìm diệt” quân chủ lực 
của ta, thực hiện bình định, kiểm soát vùng nông thôn.

Giai đoạn 3 (từ tháng 7/1966 đến cuối năm 1967): 
Hoàn thành việc “tìm diệt” quân chủ lực cùng những 
căn cứ du kích và tiêu diệt cơ quan lãnh đạo cuộc kháng 
chiến ở miền Nam, hoàn tất chương trình bình định, rút 
quân Mỹ về nước vào cuối năm 1967.

Trước tình hình ấy, ngày 20/7/1965, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ra lời kêu gọi: “Đứng trước nguy cơ giặc Mỹ cướp 
nước, đồng bào miền Bắc và đồng bào miền Nam đoàn 
kết một lòng, kiên quyết chiến đấu; dù phải chiến đấu 5 
năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, chúng ta cũng 
kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn”1.

Ngày 27/12/1965, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã khẳng định: “... nhiệm vụ chống 
Mỹ, cứu nước hiện nay rõ ràng là nhiệm vụ thiêng liêng 
của cả dân tộc ta, của nhân dân ta từ Nam chí Bắc... cần 
phải cố gắng đến cao độ, tập trung lực lượng của cả hai 
miền để tranh thủ thời cơ giành thắng lợi quyết định 
trong thời gian tương đối ngắn trên chiến trường miền 
Nam. Quân và dân ta cần ra sức tăng cường lực lượng về 
mọi mặt, tiếp tục phát triển thế chủ động, liên tiếp tấn 
công địch, kiên quyết phấn đấu để giành những thắng 
lợi ngày càng to lớn... tiếp tục kiên trì phương châm đấu 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.577.
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tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị, triệt để 
vận dụng ba mũi giáp công (đấu tranh quân sự, đấu 
tranh chính trị và binh vận)”1.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng và lời kêu gọi của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu ủy Khu Tây Nam Bộ đã 
tổ chức học tập chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ, 
lực lượng vũ trang và các đoàn thể quần chúng, chỉ rõ 
âm mưu của Mỹ là tiến hành “chiến tranh cục bộ”, kế 
hoạch là đánh bại miền Nam trong vòng 25-30 tháng 
(tức trong khoảng từ năm 1965 đến năm 1967).

Mùa khô năm 1965-1966, địch ồ ạt tung quân vào 
Trà Cú, nơi có nhiều đồng bào Khmer, coi đây là trọng 
điểm bình định. Địch đưa Trung đoàn 14, Trung đoàn 
16 Sư đoàn 9 bộ binh với trang bị hiện đại (gồm đại liên 
30, cối 60 mm, XM 79, máy thông tin PRC25), có xe tăng 
và xe bọc thép đi cùng với ý đồ tàn phá xóm làng để buộc 
dân phải từ bỏ vùng giải phóng, vùng căn cứ chạy về 
vùng do chúng kiểm soát và vùng tạm chiếm. 

Xã Phước Hưng là cửa ngõ tiến vào huyện Trà Cú, 
nên địch đi đâu, đánh đâu đều hành quân ngang qua 
xã. Đây còn là nơi quân địch đứng chân để xuất phát, 
pháo binh địch triển khai trận địa bắn phá các xã lân 
cận, là nơi tạm dừng của các đội biệt kích thọc sâu vào 
vùng căn cứ của ta.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.26, 
tr.635-639.
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Các ấp chiến lược ở Phước Hưng trên toàn tuyến lộ 
36 được địch sửa chữa, đặt tên mới là “ấp tân sinh”. 
Mỹ - ngụy thực hiện củng cố lại bộ máy kìm kẹp, dùng 
các thủ đoạn lừa mị số dân bị chúng cưỡng bức vào “ấp 
tân sinh”, như: cấp cho tôn, xi măng, sắt, hỗ trợ làm ăn… 
Chúng chụp mũ “tị nạn cộng sản”. Thâm độc hơn, bọn 
CIA còn mua chuộc những người nhẹ dạ, cả tin ở các 
chùa bằng máy đèn, radio, thuốc trị bệnh, tiền bạc... và 
tuyên bố “Quốc gia lo cho người Khmer”.

Xã Phước Hưng có đông đồng bào Khmer, địa hình 
tự nhiên tạo thành thế cô lập, khó liên lạc với các vùng 
giải phóng nên bọn chỉ huy tỉnh Vĩnh Bình và quận Trà 
Cú coi đây là một địa bàn an toàn, chỉ còn vùng lõm Ô 
Rung. Do vậy, trong giai đoạn này, ở Phước Hưng địch 
xây dựng bộ máy kìm kẹp gắn với thực hiện chiến tranh 
gián điệp, chiến tranh tâm lý, thường xuyên bắn pháo 
vào vùng lõm, tàn phá ruộng vườn nhằm lùa hết dân vào 
“ấp tân sinh”. Âm mưu thâm độc của địch là kéo được 
càng nhiều dân vào vùng chúng kiểm soát càng tốt, tách 
dân ra khỏi cách mạng, thực hiện ý đồ “tát nước, bắt cá”. 
Chúng đẩy mạnh hoạt động chiêu hồi chiêu hàng các 
cán bộ, chiến sĩ dao động về với chúng.

Đứng trước âm mưu thâm độc của địch, được sự lãnh 
đạo trực tiếp của Huyện ủy, Chi bộ xã Phước Hưng đã 
xây dựng kế hoạch phát triển lực lượng vững mạnh về 
cả tổ chức và chính trị tư tưởng. Song song đó, Chi bộ 
xã cũng lên kế hoạch đánh địch bằng nhiều hình thức 
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thích hợp. Cán bộ luôn bám sát Nhân dân để xây dựng 
lực lượng nòng cốt với phương châm “cách mạng trong 
lòng dân”, “dân là nền tảng của phong trào cách mạng”. 
Nhờ vậy, ta đã xây dựng được nhiều cơ sở, kể cả những 
cảm tình cách mạng trong lòng địch.

Trong năm 1965, thám báo địch đánh điểm tại nhà 
Sáu Đính ở ấp Ô Rung. Đồng chí Thạch Thơm - Bí thư 
và vợ đồng chí Ba Đạt đã hy sinh.

Đầu năm 1966, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Huyện 
ủy Trà Cú triệu tập lãnh đạo các ban ngành và lãnh đạo 
các xã tham gia học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lời kêu gọi lịch sử 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng kế hoạch hành 
động. Đồng chí Huỳnh Văn Thượng (Mười Thành), Bí 
thư Chi bộ xã Phước Hưng đã quán triệt cho cán bộ, 
đảng viên xã thông suốt tinh thần của Nghị quyết và lời 
kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tất cả cán bộ, đảng 
viên càng thêm tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của 
cách mạng Việt Nam.

Chi bộ xã Phước Hưng được kiện toàn gồm các đồng chí: 
Huỳnh Văn Thượng (Mười Thành), Bí thư; Nguyễn Thị 
Lực, Phó Bí thư; Huỳnh Văn Vân, Xã đội trưởng; Trầm Ál 
(Tôn Tẩn), Trưởng an ninh; Trần Văn Phát, Trưởng binh 
vận; Nguyễn Văn Lẹ (Tư Khum), Chủ tịch Mặt trận.

Xã Phước Hưng bước vào kế hoạch mùa khô với ý 
chí quyết chiến, quyết thắng. Địch cũng dồn sức mở 
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chiến dịch mùa khô, tập trung binh lực cao độ, vũ khí và 
phương tiện chiến tranh hiện đại, tăng cường bắn pháo, 
ném bom, rải chất độc hóa học, hủy diệt môi trường sống.

Ấp Ô Rung là ấp giải phóng duy nhất nên cán bộ 
xã, ấp đều đứng chân trên vùng căn cứ lõm này. Tuy 
chưa rải chất độc hóa học hủy diệt địa hình, nhưng địch 
đã tăng cường bom pháo đánh phá vào đây. Đồng thời, 
chúng liên tiếp mở các cuộc càn quét, biệt kích nhảy dù 
vào địa bàn của ta ở Ô Rung. Lúc bấy giờ, lực lượng vũ 
trang xã Phước Hưng chỉ có hai tiểu đội du kích do hai 
tiểu đội trưởng Tạ Văn Lượng (Tám Lượng) và Thạch 
Răng chỉ huy dưới sự chỉ huy thống nhất của Xã đội 
trưởng Huỳnh Văn Vân. Ấp Ô Rung tuy không lớn, 
nhưng nhờ quyết tâm chiến đấu cao, “sống cũng là đây, 
chết cũng là đây”, “một tấc không đi, một ly không rời” 
của quân và dân ta, nên khi càn vào, địch luôn gặp phải 
các hàng rào chiến đấu kiên cố. Đường đi, mép ruộng, 
mương liếp, góc vườn..., nơi nào ta cũng bố trí nhiều 
hầm chông (chông bãi, chông hầm, chông ghế đẩu) đan 
xen là lôi đạp, lôi giăng, lôi suốt, lựu đạn mìn gạt, mìn 
sát thương các loại và nhất là hệ thống lũy cao, hào sâu 
chống càn ở hướng đông giáp Ngãi Hùng. Ngoài ra, ta 
còn xây dựng hệ thống công sự nhiều tầng nhiều lớp để 
cơ động đánh giặc ở hướng nam từ miếu Ô Rung (nay là 
chùa Long Hưng) tới Trà Mềm Nhỏ.

Trên thực tế, tính chất ác liệt tại Ô Rung đã làm cho 
Chi bộ xã Phước Hưng gặp nhiều khó khăn. Địch đưa 
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gián điệp luồn sâu vào lõm căn cứ của ta. Được cung cấp 
thông tin, bảo an quận tổ chức đột kích Ô Rung, bắn chết 
anh Nguyễn Văn Tân và bắn bị thương anh Trần Văn 
Lộc. Dù bị địch đánh phá với nhiều quy mô khác nhau 
vào căn cứ Ô Rung, nhưng lực lượng vũ trang, dân quân 
du kích, các ban, ngành, đoàn thể của ta đã đánh quyết 
liệt hàng trăm trận, buộc địch phải bỏ lỡ nhiều cuộc càn. 
Anh Nguyễn Văn Đức là tấm gương anh dũng tiêu biểu, 
chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Trong một trận chống 
bọn biệt kích đột ra Chánh Hội B, chỉ có một mình với 
khẩu súng trường K44,vẫn anh dựa vào bờ ruộng để 
đánh địch. Trung đội biệt kích địch với nhiều loại tiểu 
liên, trung liên, XM79... đã áp đảo anh. Bị đạn bắn trúng, 
không chạy được, anh giả chết lừa địch. Hai tên chỉ huy 
trung đội ra lệnh ngừng bắn để bắt sống. Trên đường tiến 
vào, cả hai tên chỉ huy đã bị những viên đạn cuối cùng 
của anh bắn chết tại chỗ. Bọn giặc tràn lên, bắn hàng loạt 
đạn vào anh. Anh Nguyễn Văn Đức đã anh dũng hy sinh.

Năm 1966, cường độ chiến tranh ngày càng được Mỹ 
đẩy lên cao. Địch tăng cường càn quét, biệt kích, nhảy 
dù liên miên trong khi căn cứ của ta lại mỏng. Để bám 
trụ địa bàn đánh địch, các xã được huyện hỗ trợ thành 
lập “công trường” để tự sản xuất, tự trang bị lựu đạn, 
lôi, lôi giăng, sạc đạn, cải tiến đầu đạn cối 105 ly và 155 
ly thành mìn đánh địch. Trước mắt, xã Phước Hưng bố 
trí đồng chí Tạ Văn Lượng về “công trường”, sau đó bổ 
sung hai đồng chí là Kim Suôl và Lưu Văn Thêm.
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Với quyết tâm cao, xã chủ trương tập trung cả cán bộ 
xã, ấp, có điều kiện tiến chiếm, bố trí từng khu vực để 
phá kìm. Ta tập trung tuyên truyền, giáo dục, phát động 
quần chúng xây dựng cơ sở tại chỗ, tổ chức du kích mật, 
thu đảm phụ, lạc quyên; tổ chức nắm quy luật hoạt động 
của địch nhằm tiêu diệt bọn ác ôn, trấn áp bọn hung 
hăng hăm dọa quần chúng; tổ chức cho những người có 
cảm tình với cách mạng thu đạn, lựu đạn và sẵn sàng 
hưởng ứng hành động khi có thời cơ.

Chuẩn bị vào mùa khô 1966-1967, Huyện ủy tổ chức 
cho toàn Đảng bộ học tập các nghị quyết của Trung ương 
Cục và Tỉnh ủy Trà Vinh, nâng cao tinh thần quyết tâm 
chống đế quốc Mỹ, đẩy mạnh chiến tranh du kích, thực 
hiện phương châm kết hợp “hai chân, ba mũi” trên tất 
cả các vùng, giữ vững vùng giải phóng, giành giật vùng 
tranh chấp, thọc sâu trừ gian, diệt ác. Khẩu hiệu hành 
động là: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng đế 
quốc Mỹ”. Phương châm là “Đảng bám dân, dân bám 
đất, du kích bám địch mà đánh”, “một tấc không đi, một 
ly không rời”.

Thực hiện khẩu hiệu “du kích bám địch mà đánh”, 
nắm được thông tin địch tổ chức bầu cử Quốc hội, anh 
Lê Văn Sửa (là cơ sở của ta trong dân vệ) đã nghiên 
cứu, đề xuất một trận đánh để vừa phá bầu cử vừa thu 
súng, trang bị cho ta. Anh dẫn một tổ du kích do đồng 
chí Mười Thành chỉ huy đột nhập vào nơi địch tập trung 
bảo vệ bầu cử. Ta diệt hai tên là tên Chuông dân vệ tăng 
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cường làm trung đội trưởng phòng vệ dân sự ấp Trạm và 
tên cảnh sát quận được đưa xuống bảo vệ điểm bầu cử 
Phước Hưng, thu 2 súng (trong đó có 1 khẩu rulô).

Mùa khô năm 1966-1967, thực hiện sự chỉ đạo của 
Huyện ủy Trà Cú, xã Phước Hưng tập trung củng cố 
căn cứ lõm Ô Rung để chống địch bước vào cao điểm của 
chiến lược “chiến tranh cục bộ”, từng bước giành lại thế 
chủ động trên chiến trường xã.

Ngày 26/6/1967, binh vận huyện Châu Thành tổ 
chức nhân mối trong đồn là đồng chí Bùi Văn Mỹ (khu 
Mang Cá). Đúng theo thỏa thuận, đồng chí Mỹ khóa 
toàn bộ súng của địch trong đồn, rồi báo hiệu cho bên 
ngoài vào diệt 2 tên địch, thu 63 súng, hơn 30.000 đạn 
và 500 quả lựu đạn. Địch phát hiện và trả thù rất man 
rợ. Thấy xuồng, ghe chở người là chúng bắn hủy diệt. 
Địch bắn pháo bầy liên tục vào Trà Mềm, Ô Rung, Xóm 
Đồng, Chánh Hội. Quần chúng phải chạy từ vùng giải 
phóng lên chợ Phước Hưng; người già, đàn bà và trẻ em 
thì phải bơi xuồng để vào chợ. Địch cho hai máy bay 
trực thăng quần đảo, bắn chết và làm bị thương 116 
người (trong đó có người dân của hai huyện Tiểu Cần, 
Châu Thành nhưng phần đông vẫn là người dân Phước 
Hưng), làm chết 20 con trâu. Đây là trận thảm sát lớn 
nhất của địch ở Trà Cú.

Lập tức, huyện chỉ đạo các xã lãnh đạo quần chúng 
đấu tranh. Một lực lượng hơn 3.000 người cùng hầu hết 
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sư sãi ở các chùa trong huyện kéo về xã Phước Hưng. 
Tại Phước Hưng, bà Nguyễn Thị Lực tập hợp các cốt cán 
gồm các bà Trầm Thị Tùng, Tạ Thị Liên,... chia nhau 
đến các ấp vận động người dân tập hợp ở ba điểm Chùa 
Mới, Chùa Trạm và Chùa Cũ. Lực lượng này kết hợp 
với lực lượng của các xã Đôn Châu, Long Hiệp (có sự 
tham gia của đồng bào Kinh, Khmer, Hoa và sư sãi của 
44 chùa) kéo đến huyện lỵ Trà Cú, tập trung tại chùa 
Xoài Xiêm trong 2 ngày 1 đêm, rồi kéo thẳng đến kêu 
gọi Quận trưởng Thạch Quyên ra nhận tội. Đoàn biểu 
tình đấu tranh hơn 1 giờ đồng hồ mới rút. Đây là cuộc 
đấu tranh chính trị với khí thế mạnh mẽ, thể hiện sự 
căm giận, uất ức trước hành động thảm sát man rợ, đẫm 
máu của Mỹ và tay sai.

4. Trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu 
Thân năm 1968

Hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1966-1967 
trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ đã bị thất 
bại. Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc cũng vấp phải 
sự đấu tranh quyết liệt của quân và dân miền Bắc. Nhiều 
máy bay bị bắn rơi, nhiều giặc lái bị bắt khiến cho đế quốc 
Mỹ lâm vào thế bế tắc cả về chiến lược và chiến thuật.

Tháng 12/1967, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng họp, nhận định: “Chúng ta đang đứng trước 
những triển vọng và thời cơ chiến lược lớn. Đế quốc Mỹ 
đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan về chiến 
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lược”1. “Xu thế của tình hình trong cả năm 1968 là địch 
sẽ ngày càng chuyển vào phòng ngự một cách bị động 
hơn trước”2. Bộ Chính trị quyết định “chuyển cuộc chiến 
tranh cách mạng của nhân dân ta ở miền Nam sang một 
thời kỳ mới, thời kỳ tiến công và nổi dậy giành thắng lợi 
quyết định”3.

Sau đó, đồng chí Phạm Văn Kiết (Năm Vận) - Khu 
ủy viên, thay mặt Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh xuống 
để phổ biến ở Rạch Bót (vùng căn cứ của Huyện ủy ở xã 
Long Hiệp). Cuộc họp đã kiểm điểm tình hình chung 
trong huyện. Cuối tháng 01/1968, đồng chí Nguyễn Văn 
Tiết (Ba Trắng) - Thường vụ Tỉnh ủy mở cuộc họp với hai 
huyện Trà Cú và Cầu Ngang tại Long Hiệp, để chuẩn bị 
cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân và 
bàn kế hoạch thực hiện. Huyện ủy đã bàn với các đồng 
chí Bí thư Chi bộ xã để triển khai công tác chuẩn bị, sẵn 
sàng chờ lệnh.

Tiếp thu kế hoạch từ Huyện ủy, đồng chí Huỳnh Văn 
Thượng đã tổ chức triển khai tinh thần của cuộc họp 
và thành lập Ban Chỉ huy Tổng tiến công và nổi dậy ở 
Phước Hưng. Ban Chỉ huy gồm các đồng chí: Huỳnh Văn 
Thượng - Bí thư làm Trưởng ban, Nguyễn Thị Lực - Phó 
Bí thư làm Phó ban, Huỳnh Văn Vân - Xã đội trưởng 
làm Phó ban, Nguyễn Văn Lẹ (Tư Khum) - Trưởng an 

1, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, 
t.29, tr.47, 48, 50.
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ninh làm Ủy viên, Trần Văn Phát - Trưởng binh vận 
làm Ủy viên, Phạm Văn Tư (Ba Cơn) - Mặt trận làm Ủy 
viên, Tạ Văn Vinh (Ba Cương) - Xã đội phó làm Ủy viên.

Du kích xã có hai tiểu đội được trang bị súng đều tay, 
khi vào chiến dịch được đơn vị đường dây (giao liên) phối 
hợp tăng cường thêm khoảng 10 tay súng.

Về phía địch, quân số chung: 200, số đồn bót: 6, dân 
vệ: 112, cảnh sát: 30, phòng vệ: 58. Ban Hội tề có Trần 
Bửu Thân - Đại diện, Xã trưởng Cường, Cảnh sát Kim 
Khê, Trung đội trưởng dân vệ Buôl. Bên cạnh đó, địch 
còn đưa bọn “Phượng hoàng” đến Phước Hưng lập căn 
cứ để chỉ đạo, điều khiển mạng lưới đi khắp các xã khác 
trên cả quận.

Kế hoạch bao vây, tiến công của xã Phước Hưng được 
trên nhất trí thông qua như sau: 

Điểm: bao vây, gọi hàng cụm đồn tề xã. 

Diện: bao vây gọi hàng hai đồn Đầu Giồng và đồn Trạm.

Đến giờ G, ta đồng loạt bắn tỉa các đồn. Đối với cụm tề 
xã, ta bao thúc gần rào, phát loa gọi hàng. Ta vận động 
sư sãi, vợ con, cha mẹ binh lính vào kêu gọi binh lính địch 
buông súng đầu hàng. Bị ta bao vây 4 ngày, địch tại đồn 
Đầu Giồng A phải chạy về Thanh Mỹ. Ta đưa lực lượng 
dân công vào phá đồn. Ngày mùng 5 Tết Mậu Thân (âm 
lịch), địch tại đồn Đầu Giồng B chạy về chợ. Ta tiếp tục 
cho phá đồn, thu một số lựu đạn và đạn do địch bỏ lại. 
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Đến ngày mùng 6 (âm lịch), địch ở đồn Trạm cũng chạy 
về chợ. Thừa thắng, ta dồn hết lực lượng đến bao xiết tề 
xã, tiếp tục đưa sư sãi và gia đình binh sĩ vào gọi hàng. 
Sau 10 ngày, lực lượng địch cạn kiệt, ta giải phóng hàng 
loạt đồn bót ở nông thôn, nhất là vùng lân cận Châu 
Thành. Đêm mùng 10 (âm lịch), đồn Long Trường và đồn 
Trạm bị đánh nặng, lính đồn tháo chạy khiến bọn tề xã 
Phước Hưng càng dao động. Ngày 12 (âm lịch), đồn Gò 
Nốp ra hàng, nộp toàn bộ vũ khí.

Ta tiếp tục bao vây đồn chợ Phước Hưng và viết thư 
cho tên Long, đại diện xã. Một mặt, quần chúng hò reo, 
kêu gọi, đốt hun khói vào đồn, khiến một số địch rút 
chạy về đồn Ba Trạch. Mặt khác, ta dùng đại liên bắn 
áp đảo, khống chế khiến địch phải đầu hàng, nộp súng.

Trước tình thế bị cô lập và bị sức ép nặng, bọn ngụy 
ở Phước Hưng xin cấp trên cho rút về đồn quận lỵ ở Ngã 
Ba. Nắm được nguồn tin, ta điều quân phục kích trên 
đường rạch (ấp Chòm Chuối). Đúng như dự kiến, đêm 13 
(âm lịch), địch bí mật ra khỏi đồn, lặng lẽ kéo về hướng 
Ngã Ba. Đến khoảng 20 giờ tối, chúng lọt vào đội hình 
phục kích. Ta nổ súng và gọi hàng. Hôm sau, ta bắt gom 
200 tên hỗn quân các đồn chạy dồn về, thu toàn bộ vũ 
khí. Chỉ bằng một lực lượng nhỏ, ta đã một thắng trận lớn 
nhờ đã lợi dụng đúng thời cơ địch hoang mang, kết hợp 
triệt để nhuần nhuyễn sức mạnh tổng hợp của ba mũi 
quân sự, chính trị, binh vận, buộc địch phải đầu hàng dù 
chúng có hơn 200 quân được trang bị nhiều vũ khí. Toàn 
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bộ tề và lính mà ta bắt được đều giao cho huyện, gom về 
trại cải tạo để giáo dục trước khi thả (phần đông phòng 
vệ và dân vệ được giáo dục đã thả tại chỗ).

Mặc dù bị kìm chặt, lại nằm trọn trên trục lộ 36 (nay 
là quốc lộ 54), nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, 
Chi bộ và Nhân dân xã Phước Hưng giải phóng hoàn 
toàn xã và giữ được trong suốt 25 ngày đêm. Chi bộ xã 
tập trung phát động, giáo dục quần chúng, bắt nhân 
mối giáo dục gia đình binh sĩ, xây dựng cơ sở tại chỗ để 
chuẩn bị cho thế trận lâu dài.

Lúc này, bọn “Phượng hoàng” xác định Ô Rung là ấp 
căn cứ nên đưa lực lượng đến để chỉ điểm, hành quân 
càn quét. Ở ấp Ô Rung, cuộc sống của Nhân dân gặp 
rất nhiều khó khăn vì địch tập trung bom pháo. Có nơi, 
bà con nông dân phải đi làm ruộng ban đêm. Mọi người 
dân ấp Ô Rung (kể cả học sinh) khi đi ra khỏi ấp đều bị 
địch theo dõi. Bọn gián điệp, chỉ điểm thường hay lui tới, 
phát hiện ở đâu có dấu hiệu người tụ tập đông thì chúng 
lập tức báo cáo để các binh chủng tấn công ngay. Dù 
có canh phòng nhưng ta vẫn không tránh khỏi thương 
vong. 

Trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 
năm 1968, dưới sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, Chi bộ 
và Nhân dân xã Phước Hưng triệt để sử dụng phương 
châm “hai chân, ba mũi”, tạo nên sức mạnh tổng hợp, lợi 
dụng thời cơ, tranh thủ thời gian tấn công địch, giành 
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thắng lợi giòn giã, bắt toàn bộ Ban hội tề cùng binh lính 
trong trận tẩu thoát cuối cùng của chúng.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 
(1968) ở Phước Hưng đã giành được thắng lợi to lớn, 
góp phần vào thắng lợi chung của huyện Trà Cú cũng 
như tỉnh Trà Vinh. Đây là giai đoạn đánh dấu sự trưởng 
thành trên nhiều mặt của Chi bộ, quân và dân Phước 
Hưng, góp phần vào chiến công chung của quân và dân 
trong huyện, tỉnh, cũng như toàn Miền, buộc đế quốc 
Mỹ phải xuống thang chiến tranh. 

Giai đoạn 1965-1968, phong trào cách mạng ở huyện 
Trà Cú, trong đó có xã Phước Hưng, phải đối đầu với 
nhiều khó khăn, thử thách mới. Với ưu thế áp đảo về 
quân số, vũ khí và trang thiết bị chiến tranh, địch liên 
tục mở nhiều cuộc càn quét với quy mô lớn vào vùng giải 
phóng Ô Rung. Chi bộ xã Phước Hưng vẫn kiên cường 
bám dân, bám đất đánh giặc, lãnh đạo đẩy mạnh phong 
trào nhân dân du kích chiến tranh. Mũi đấu tranh quân 
sự luôn kết hợp nhịp nhàng với mũi đấu tranh chính trị 
và binh vận, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những 
thiệt hại mà địch có thể gây ra. Nhân dân Phước Hưng từ 
vùng giải phóng đến vùng bị địch tạm chiếm luôn hướng 
về cách mạng, đóng góp tiền của, động viên con em tham 
gia tòng quân đánh giặc. Chi bộ và Nhân dân xã Phước 
Hưng đã góp phần quan trọng cùng Nhân dân toàn miền 
Nam đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ. 
Nhân dân xã Phước Hưng xứng đáng cùng với Nhân dân 
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tỉnh Trà Vinh được Trung ương phong tặng tám chữ vàng 
danh dự “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”.

IV. PHÁT HUY TRIỆT ĐỂ SỨC MẠNH CHIẾN 
TRANH NHÂN DÂN, GÓP PHẦN ĐÁNH BẠI CHIẾN 
LƯỢC “VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH”, TIẾN LÊN 
GIÀNH THẮNG LỢI HOÀN TOÀN (1969-1975)

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 
1968 trên toàn miền Nam của quân và dân ta đã làm 
thất bại hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của 
địch. Ngay sau đó, chúng tăng cường việc đôn quân, bắt 
lính, phát triển thêm các sư đoàn chủ lực, mở nhiều 
đợt hành quân phản kích. Hành quân tới đâu, chúng 
đóng đồn lấn chiếm tới đó, đồng thời kết hợp với bọn 
bảo an, dân vệ địa phương chốt giữ các đồn, kìm kẹp 
Nhân dân. Ngoài ra, chúng còn thành lập nhiều đoàn 
thám báo, bình định, “Phượng hoàng” tỏa về vùng nông 
thôn Phước Hưng để thực hiện “ba cùng” nhằm luồn sâu 
đánh phá cơ sở ta, chiêu hàng, chiêu hồi những phần 
tử ngại gian khổ, hy sinh. Bọn “Phượng hoàng” ở Phước 
Hưng sử dụng hai đối tượng là Thị Nhi (vợ tên Tạo), Thị 
Vành (vợ tên Kim Thay), đã từng đến trại cải tạo thăm 
chồng, ngồi máy bay chỉ điểm, giúp địch đổ quân giải 
cứu toàn bộ bọn lính đầu hàng mà ta đang giữ tại trại.

Tháng 7/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi 
quân và dân cả nước kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng 
chiến: “đánh cho quân Mỹ phải rút hết sạch, đánh cho 
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ngụy quân và ngụy quyền sụp đổ hết, giải phóng miền 
Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hoà bình thống nhất 
nước nhà”1.

Tháng 01/1970, Trung ương Đảng họp Hội nghị lần 
thứ 18 đề ra chủ trương ngăn chặn và đẩy lùi bình định 
nông thôn của địch, giành đất, giành dân, mở rộng vùng 
nông thôn giải phóng; đẩy mạnh tác chiến của bộ đội 
chủ lực và chiến tranh du kích ở địa phương, chú trọng 
xây dựng lực lượng vũ trang tại chỗ, đấu tranh kết hợp 
ba mũi quân sự, chính trị, binh vận ở cả ba vùng. Tiếp 
thu chủ trương trên, Khu ủy Khu Tây Nam Bộ chỉ đạo 
các tỉnh ủy cố gắng giữ vững những cơ sở, vị trí hiện còn, 
ra sức khôi phục những cơ sở đã bị địch phá và chiếm 
đóng, không ngừng làm công tác xây dựng đảng để lãnh 
đạo toàn dân đấu tranh cách mạng. 

1. Kiên trì bám trụ, khắc phục gian khó, chống 
địch phản kích, lấn chiếm bình định (1969-1973)

Giai đoạn này, địch đưa Trung đoàn 14 và Trung 
đoàn 16 Sư đoàn bộ binh số 9 và một số tiểu đoàn của 
Sư đoàn bộ binh số 7 về trọng điểm Trà Cú, trong đó 
tập trung tại ấp Ô Rung, xã Phước Hưng, để kết hợp 
với cảnh sát, tình báo, mật vụ lùng sục, triệt hạ cơ sở 
cách mạng, bắt những người tình nghi, cuộc sống của 
người dân vô cùng khó khăn. Đứng trước khó khăn có 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.593.
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lúc tưởng chừng không vượt qua được, Nhân dân ta vẫn 
luôn đoàn kết, một lòng một dạ với cách mạng, nuôi giấu 
cán bộ và lực lượng vũ trang đánh địch. Điển hình, ở 
Xóm Đồng, ấp Đầu Giồng có bà Năm Của (vợ ông Năm 
Hư), ở ấp Trà Mềm có gia đình bà Bảy Quạ, ở ấp Ô Rung 
có gia đình ông Bộ Dần..., trong thời gian kháng chiến 
thường xuyên nuôi giấu cán bộ cách mạng.

Bên cạnh tăng cường đánh phá, địch còn củng cố 
lại bọn tề Phước Hưng do tên Năm làm Chủ tịch, tên 
Vuông làm Ủy viên cảnh sát, Dương Cường phụ trách 
Tài chính và tên Buôl làm Trung đội trưởng dân vệ... 
Phước Hưng là một xã có địa hình đặc biệt, bị địch kìm 
kẹp (trừ ấp Ô Rung). Sau khi củng cố, bọn tề kết hợp với 
bộ phận phòng nhì tiểu khu, bọn đầu hàng phản bội gây 
ra nhiều khó khăn, tổn thất cho cơ sở cách mạng. Địch 
cho thành lập ở xã một cuộc cảnh sát để lùng sục, bắt 
lính đôn quân, ốp bộ phòng vệ dân sự, tìm bắt người lạ 
mặt, gây khó khăn cho hoạt động của cơ sở cách mạng. 

Về chính trị, chúng đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, 
tuyên truyền chiêu hồi, chiêu hàng. Chúng đã chiêu hồi 
được nhiều tên vào hàng ngũ như: Mười Lương (vào lính 
Hải thuyền), Hương (vào thám báo); các tên Hai Nguyên, 
Trọng, Năm Lệ, Phát, Cưng, Tánh, Vinh, Thông là du 
kích cũng đầu hàng địch vào lính. Sáu Niên, là cán sự 
ấp Ô Rung, cũng bỏ việc ra đầu hàng để lên Sài Gòn làm 
ăn. Riêng tên Thạch Mét (Sáu Vân) bị địch nhồi sọ thành 
tên ác ôn. Hắn chỉ huy một tiểu đội thám báo đánh phục 
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kích, nằm đường, đột kích ban đêm theo chỉ điểm của 
bọn “Phượng hoàng”, đồng thời liên tục đưa lính đánh 
vào căn cứ ta, giết nhiều cán bộ và hãm hiếp phụ nữ.

Địch xem Phước Hưng là địa bàn an toàn để nghỉ 
ngơi, chuẩn bị tiếp tục hành quân phản kích. Chúng liên 
tục đánh ra vùng Tập Ngãi, Tập Sơn, Ô Rung, Trà Mềm 
theo cách thức “bảy ngày đánh xa, ba ngày đánh gần”. 
Chi bộ xã Phước Hưng lãnh đạo các lực lượng quyết tâm 
“một tấc không đi, một ly không rời”. Vùng căn cứ của 
ta quá hẹp, ban đêm liên tục bị địch bắn pháo vào. Theo 
yêu cầu của tình hình, ta phải phân tán lực lượng để 
củng cố về tổ chức và chính trị tư tưởng, một số cán bộ 
đưa lên huyện hoặc sang các xã lân cận, du kích thì chạy 
lên địa phương quân, còn một số khác thì ly hương qua 
xứ khác. 

Căn cứ Ô Rung đã hẹp, khó khăn lại càng trở nên ác 
liệt hơn. Tháng 6/1969, Thường vụ Huyện ủy cử đồng 
chí Phạm Văn Tư (Ba Tâm) về Phước Hưng lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác củng cố Chi bộ1. Đồng chí Ngô Văn Lư 
(Hai Công) được đưa về làm Bí thư Chi bộ xã Phước 
Hưng.

Tháng 7/1969, địch đến đóng đồn tại ấp Chánh Hội. 

1. Tháng 02/1968, đồng chí Huỳnh Văn Vân - Xã đội 
trưởng hy sinh. Đồng chí Tạ Quang Vinh thay làm Xã đội 
trưởng. Năm 1969, đồng chí Huỳnh Văn Thượng - Bí thư Chi 
bộ xã hy sinh.
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Ta hướng dẫn dân sang ấp Trà Mềm Lớn (xã Tập Sơn), 
chỉ còn một số ít cán bộ và du kích bám lại ấp Ô Rung 
để theo dõi quy luật của địch. Sau khi nắm vững đường 
đi nước bước của chúng, đồng chí Ba Tâm cùng đồng 
chí Ba Cương - Xã đội trưởng lên kế hoạch, thống nhất 
phương án cử 6 đồng chí (4 tay súng và 2 bạch binh) 
đánh địch vào lúc 3-4 giờ chiều khi bọn lính đồn đi chợ 
Phước Hưng về. Địch về đến chùa Ô Rung, ta nổ súng 
diệt 6 tên, thu 6 súng. Nhờ vậy, bọn lính đồn Chánh Hội 
không dám bung ra cướp giật của người dân; cán bộ, du 
kích ta trở về bám ruộng vườn làm ăn, công tác. Sau đó, 
Ban Thường vụ Huyện ủy rút đồng chí Ba Tâm về xã 
Đôn Châu.

 Được sự chỉ đạo của Huyện ủy về việc chống địch càn 
quét, bình định, lấn chiếm, từ tháng 01/1971 đến tháng 
01/1973, Chi bộ xã Phước Hưng không ngừng đẩy mạnh 
công tác đảng, công tác chính trị. Tháng 02/1971, đồng 
chí Hai Công - Bí thư Chi bộ xã Phước Hưng trên đường 
đi hội nghị về thì bị trúng lựu đạn, hy sinh. Ban Thường 
vụ Huyện ủy điều đồng chí Ba Tâm trở lại Phước Hưng. 
Đồng chí Ba Tâm họp mặt các đồng chí Tạ Văn Lượng, 
Lưu Văn Thêm, Sáu Hiếu để nghe các đồng chí phân 
tích quy luật địch đánh ta, từ đó ra chủ trương cấp ủy xã 
bám tại ấp cùng với du kích, đào hầm chôn balô để khi 
địch càn dễ xoay trở.

 Đúng 4 giờ sáng ngày 16/02/1971, địch nổ súng rồi 
đi ngang cách chỗ cán bộ và du kích xã đóng chừng 20m. 
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Ngay ngày hôm sau, đồng chí Ba Tâm tổ chức họp bàn 
kế hoạch chống phát quang và phân công công tác. Đồng 
chí Phạm Văn Tư làm Bí thư Chi bộ kiêm Chính trị viên 
xã đội; Đồng chí Nguyễn Thị Lực làm Phó Bí thư, phụ 
trách Khối vận; đồng chí Bảy Tâm làm Xã đội trưởng, 
hai đồng chí Hai Miền và Sáu Thắng làm Xã đội phó; 
đồng chí Trầm Ál (Ba Tôn Tẩn) phụ trách công an cùng 
đồng chí Tám Ngò phụ trách ấp Bến Chùa; đồng chí 
Trầm Văn Sễn phụ trách tài chính chỉ đạo ấp Đầu Giồng 
và ấp Trạm; đồng chí Đắc phụ trách y tế; đồng chí Tạ 
Văn Lượng và đồng chí Lưu Văn Thêm phụ trách công 
trường; đồng chí Nguyễn Văn Út (Bảy Dừa) phụ trách 
tuyên huấn, phụ trách ấp Chòm Chuối; hai đồng chí 
Phạm Văn Tư (Ba Cơn) và Ba Xia phụ trách ấp Trạm và 
ấp Đầu Giồng; đồng chí Lục Tiết phụ trách ấp Ô Rung. 
Sau khi phân công, trong một ngày, tất cả cán bộ, du 
kích cùng 2 người đào tập trung đào một công sự cho 
du kích chống càn, đánh địch lùng sục. Hôm sau, 4 giờ 
sáng, địch đến Ô Rung để càn qua Xóm Đồng. Đúng ý 
đồ, chờ cho địch đến gần du kích, ta nổ súng bắn chết 1 
tên, bắn bị thương 2 tên, khiến chúng rút chạy về giồng.

Tháng 10/1971, du kích xã phục kích đánh bọn mở 
đường từ ấp Đầu Giồng qua Giồng Trôm xã Thanh Mỹ, 
tiêu diệt 2 tên, thu 2 súng AR15. Địch liên tục phản kích 
bằng lực lượng chủ lực, bảo an, cố đẩy lực lượng vũ trang 
của ta ra xa, đẩy mạnh bình định cấp tốc, bình định đặc 
biệt, khiến ta gặp vô vàn khó khăn. Anh Nguyễn Văn 
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Bông (quê Đồng Tháp), trước bị bắt vào lính Sư đoàn 
9, khi hành quân về đến Phước Hưng, đã mang ra một 
khẩu đại liên 60, 1 khẩu AR15 và 4 lựu đạn nộp cho 
cách mạng. Cùng với công tác binh vận, Chi bộ xã đã 
lãnh đạo chùa Trạm do sư cả Hoài dẫn đầu thực hiện 
các cuộc đấu tranh chính trị, yêu cầu địch không được 
ném bom pháo giết hại dân lành1. 

Lúc này, xã Phước Hưng có 5 đồn (ít nhất so với các 
xã khác trong huyện). Cũng trong năm 1971, địch đóng 
thêm đồn Ô Rung với ý đồ bình định cả ấp giải phóng duy 
nhất của ta. Nhưng không những không bình định được, 
chúng còn bị ta bao vây bằng chông, lôi, lựu đạn gài và 
bắn tỉa thường xuyên. Bọn dân vệ đồn trú thấy ruộng lúa 
từ đồn về chợ không có lùm bụi, rất dễ quan sát nên chủ 
quan đi lại. Ta tổ chức phục kích ở dưới lúa diệt 2 tên, thu 
2 khẩu AR15, khiến địch không dám đi lẻ. 

Tháng 02/1972, ta nắm thông tin địch không chính xác 
và đã thông báo cho du kích. Thực tế, bọn 404 của tỉnh 
có chiến thuật đánh mặt nổi, rồi đưa mặt chìm luồn vườn 
để chủ động bố trí lực lượng đánh ta. Trong khi đó, du 

1. Giai đoạn 1970-1975, chùa Trạm đã tổ chức các sư sãi và 
Nhân dân kéo lên tỉnh biểu tình 3 lần, lên Sài Gòn biểu tình 1 lần. 
Ngoài ra, nhà chùa còn nuôi giấu cán bộ xã lên hoạt động vùng 
kìm; tổ chức cho thanh niên trốn lính và lính trốn vào chùa tu. Lúc 
bấy giờ, chùa có 270-280 sư sãi (trong đó có khoảng 1/5 thanh niên 
người Kinh đi tu lục). Không đàn áp được phong trào cách mạng ở 
chùa, nhiều lần địch đã bắn pháo vào chùa.
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kích ta lại ngỡ là quân bảo an từ ruộng đánh vào nên tập 
trung đánh trả quyết liệt, loại khỏi vòng chiến đấu hàng 
chục tên. Đến khi mũi luồn vườn của địch nổ súng từ sau 
lưng thì đã quá muộn. Đồng chí Hồ Văn Cheo (Tám Bắc), 
đồng chí Mô và đồng chí Tiểu hy sinh. Đồng chí Giảng du 
kích của ta hy sinh trong đợt 2 khi địch càn vào.

Để uy hiếp đồn Ô Rung, Chi bộ xã phát động toàn thể 
cán bộ, đảng viên, du kích và dân quân đắp pháo đài cao 
ngang với lô cốt, cách đồn khoảng 300m về hướng tây; tổ 
chức du kích trực bắn tỉa do một đồng chí trong cấp ủy chỉ 
đạo. Ngày 18/5/1972, đồng chí Tạ Văn Lượng đã trực bắn 
chết tên trưởng đồn Thạch Ngàn. Bọn địch ở đồn không 
ra ngoài đồng bắt ốc, hái rau “cải hoạt” được, càng không 
thể dẫn lính vào ấp. Muốn đánh vào ấp Ô Rung, địch phải 
đưa vào ấp lực lượng cấp đại đội, tiểu đoàn. Trên thực tế, 
ấp chiến đấu của ta hướng nào cũng có chiến hào, công sự 
liên hoàn kết hợp với rào rấp và các vũ khí thô sơ. Hầm bí 
mật cũng được đào để bảo đảm cho việc ăn ở, công tác của 
cán bộ, đảng viên khi địch đột nhập vào trong ấp.

Mùa khô năm 1972, ta thuyết phục được ông Sáu 
Hên (ấp Đầu Giồng) cho ém ba quân trên vựa lúa (cả 
ngàn giạ) của gia đình. Tháng 10/1972, du kích Phước 
Hưng tổ chức phục kích lính đồn về giồng, diệt 1 tên thu 
1 súng AR15. 15 giờ chiều ngày 19/11/1972, ba lực lượng 
ta đã cải trang thành cảnh sát dã chiến xuất hiện trên 
lộ, diệt tên trung sĩ Mèo, một tên ác ôn có nhiều nợ máu 
với Nhân dân. Tuy nhiên, có một tên quen mặt người 
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của ta đã báo cho địch. Địch tổ chức phản kích. Một tên 
phòng vệ nghe tiếng súng nổ vội xách súng chạy ra nên 
đã bị ta bắn chết, thu một súng cạcbin M2 rồi rút lui. 
Trận này không đạt yêu cầu đặt ra, nhưng đã khiến bọn 
phòng vệ dân sự hoang mang, tan rã. Giai đoạn này, ở 
vùng lân cận khu vực xã Tập Ngãi, ban ngày, sư đoàn 
địch đánh, chà xát; ban đêm, bọn biệt kích, thám báo 
thường xuyên đánh vào để uy hiếp ấp Ô Rung. Mũi vũ 
trang của ta tích cực xây dựng cơ sở để đưa du kích vào 
vùng kìm bám đánh địch. Du kích xã Phước Hưng chỉ 
có chưa đầy 1 tiểu đội nhưng luôn nêu cao khẩu hiệu 
“ngày địch đánh ta, tối ta tấn công lại địch”. Lực lượng 
ít, ta lên phương pháp tập trung cán bộ các ban, ngành 
cùng với du kích xã, ấp đi công tác (gọi là phá kìm). Phá 
kìm ấp nào thì trưởng vùng ấp đó tổ chức cơ sở để tối 
đánh ám hiệu. Trưởng vùng lên bắt ám hiệu động hoặc 
tĩnh rồi quyết định dẫn du kích lên, bố trí cán bộ cùng 
tập trung công tác tại ấp. Nhiệm vụ sẽ được phân công 
cụ thể và có kế hoạch trước. Chi bộ xã chỉ đạo thu đảm 
phụ, lạc quyên; tuyên truyền giáo dục xây dựng cơ sở, 
bắt nhân mối binh vận; phá rào, nhổ cột sắt, cắt dây chì, 
đắp mô làm chướng ngại, rải truyền đơn, treo băng cờ; 
trấn áp số ác ôn, cảnh cáo bọn có nợ máu với Nhân dân... 
theo trình tự nay ấp này, mai ấp khác nhằm không để 
cho địch yên. Tuy nhiên, ở một số ấp, cơ sở yếu hoặc địch 
kìm quá chặt, thì ta ít vào được.

Bên cạnh đó, mũi chính trị và binh vận kết hợp vũ 
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trang thực hiện đấu tranh cách mạng có hiệu quả. Ta 
xây dựng được lực lượng cơ sở cách mạng trong lòng 
địch, nơi nào cũng có. Do đặc thù của Phước Hưng là 
nơi bị địch kìm chặt, nên phong trào đấu tranh chính 
trị không diễn ra liên tục và có quy mô như các xã khác. 
Tuy nhiên, các cơ sở xã rất nhiệt tình, làm tốt những yêu 
cầu về thông tin, đảm phụ, lạc quyên, mua sắm... Đặc 
biệt trong hàng ngũ cơ sở vùng kìm có nhiều người còn 
làm hầm bí mật, vách đôi để nuôi giấu cán bộ. 

2. Liên tục tiến công đánh địch lấn chiếm sau 
Hiệp định Pari, tạo thế và lực để giải phóng xã 
(1973 - 4/1975)

Những thắng lợi mang tính quyết định trên chiến 
trường miền Nam trong năm 1972 của quân và dân 
ta cùng với chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên 
không của quân và dân miền Bắc đánh bại cuộc không 
kích 12 ngày đêm của không quân Mỹ đã buộc đế quốc 
Mỹ phải ký Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập 
lại hòa bình ở Việt Nam. Theo đó, quân viễn chinh Mỹ 
và các nước chư hầu phải rút khỏi miền Nam.

Ngay sau ngày Hiệp định Pari có hiệu lực, Khu ủy, 
Quân khu ủy Tây Nam Bộ họp nhận định Mỹ - ngụy 
thua đã rõ ràng nhưng vẫn rất ngoan cố, cố tình phá 
hoại việc thi hành Hiệp định. Muốn địch thi hành Hiệp 
định, ta phải mạnh và phải làm cho quân ngụy suy sụp. 
Bất kỳ tình huống nào, Tây Nam Bộ cũng phải giữ vững 
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và mở rộng vùng giải phóng.

Theo tinh thần chỉ đạo của Khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân 
khu chỉ thị cho các đơn vị vũ trang:

- Tuyên truyền rộng rãi Hiệp định Pari trong Nhân 
dân và binh lính địch.

- Giữ vững quyền làm chủ hiện có xung quanh đồn 
bót của địch, thông qua giao thiệp với binh lính ngụy để 
tuyên truyền Hiệp định, vận động họ rã ngũ, bỏ đồn bót, 
giao súng cho ta, trở về nhà làm ăn.

- Đứng vững trên địa bàn hiện có, sẵn sàng chiến 
đấu tiêu diệt quân địch nếu chúng bung ra lấn chiếm, 
buộc địch phải chạy để giữ đất, bảo vệ dân.

Tỉnh ủy Trà Vinh đã nhanh chóng phổ biến chủ 
trương của Khu ủy đến các cấp để chỉ đạo thực hiện.

Với bản chất hung hãn, Mỹ - ngụy đã công khai phản 
bội Hiệp định ngay khi chữ ký của chúng còn chưa ráo 
mực. Ngụy quyền Sài Gòn nhanh chóng củng cố, phát 
triển quân số, trang bị vũ khí hiện đại cho lực lượng chủ 
lực, bảo an, dân vệ để chuẩn bị thế chân đội quân Mỹ, 
chư hầu và tay sai. Song song đó, chính quyền Sài Gòn 
tích cực triển khai giai đoạn cuối của chiến lược “Việt 
Nam hóa chiến tranh”.

Với tinh thần cảnh giác, chấp hành sự lãnh đạo của 
Huyện ủy Trà Cú, Chi bộ xã Phước Hưng quán triệt 
phải sẵn sàng, kiên quyết đấu tranh buộc địch nghiêm 
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chỉnh thi hành Hiệp định. Chi bộ xã chỉ đạo các ấp vận 
động quần chúng nhân dân tổ chức may và dự trữ nhiều 
lá cờ Mặt trận. Sáng ngày 27/01/1973, thời điểm Hiệp 
định có hiệu lực, Chi bộ xã họp khẩn cấp. Đồng chí Ngô 
Văn Lư - Bí thư Chi bộ phân công: Đồng chí Trầm Ál chỉ 
đạo ấp Đầu Giồng, đồng chí Trầm Văn Sễn và Ba Xia 
chỉ đạo ấp Trạm, đồng chí Lưu Văn Thêm chỉ đạo ấp 
Chợ Trên, đồng chí Sáu Lọ chỉ đạo ấp Chòm Chuối, đồng 
chí Hai Bế chỉ đạo ấp Bến Chùa và ấp Trà Mềm Nhỏ. 
Những đảng viên còn lại cũng được Chi bộ phân công 
nhiệm vụ cụ thể. Sau cuộc họp, từng đồng chí về địa bàn 
được phân công chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lực 
lương nòng cốt nắm chắc tình hình, tranh thủ sự ủng hộ 
của Nhân dân để tổ chức cắm cờ phân định quyền làm 
chủ. Cờ Mặt trận tung bay phấp phới, rợp trời Phước 
Hưng. Đêm đến, ta cũng tiếp tục đột nhập vào ấp kìm 
để rải truyền đơn, treo băng cờ. Một số tiệm vải còn gửi 
tặng cách mạng vải để may cờ.

Thời gian này, chủ trương của Nguyễn Văn Thiệu là 
gấp rút xây dựng xã thành phân chi khu, điều sĩ quan 
cấp úy xuống làm Phân chi khu trưởng để thống nhất 
chỉ huy xuống tận xã, đồng thời điều sĩ quan cảnh sát 
xuống làm trưởng cuộc cảnh sát xã. Địch đưa Trung úy 
Cảnh về làm Trưởng Phân chi khu Phước Hưng, Thiếu 
úy Si làm Trưởng Cuộc cảnh sát xã, giao nhiệm vụ cho 
Sáu Thanh (thầy Chích) phụ trách “Phượng hoàng” chốt 
tại đầu cầu Phước Hưng cùng một cố vấn Mỹ trực tiếp. 
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Địch giao cho tên Sáu Dân (đầu hàng sau trở thành tên 
ác ôn) chỉ huy một đội thám báo, gây nhiều nợ máu với 
cách mạng và Nhân dân Phước Hưng. Trong một lần 
vào ấp Chòm Chuối công tác, đồng chí Tổng - Xã đội phó 
đụng độ với bọn thám báo do Sáu Dân chỉ huy. Sau trận 
đấu súng, đồng chí Tổng hy sinh và bị địch kéo xác trên 
đường đi. Ở Phước Hưng còn có những tên khét tiếng 
như cảnh sát Khê, tình báo Lục, phụ tá an ninh Cào, 
thám báo Minh và tên ác ôn Vĩ. Ngoài ra, bọn “Phượng 
hoàng” cũng gây nhiều thiệt hại cho cách mạng. 

Chưa kìm được ấp Ô Rung, địch quyết tâm đặt bộ máy 
kìm tại đây, thực hiện được “xóa thế da beo” để tiêu diệt 
và quét sạch cơ sở ta. Thực tế, Ô Rung cũng là vùng căn 
cứ lõm của ta. Địch thường xuyên càn vào đây bắt lính 
đôn quân, đưa quân về xây dựng lực lượng bảo an để đủ 
sức tiến hành “chiến tranh tiểu khu” và củng cố bộ máy 
kìm ở cơ sở. Song song đó, chúng bằng mọi cách vơ vét lúa 
gạo khiến cho cách mạng gặp khó khăn về nguồn tiếp tế 
lương thực. Lúc này, ở Phước Hưng địch đẩy mạnh hoạt 
động toàn diện về quân sự, chính trị, văn hóa - xã hội, 
chiến tranh tâm lý, mua chuộc, lừa mị, chia rẽ dân tộc, 
chiêu hàng đối với từng đối tượng, từng vùng, từng giới 
gây cho ta một số thiệt hại. Bọn chúng sử dụng chiến 
tranh tâm lý để tuyên truyền “chương trình kinh tế hậu 
chiến”, đồng bào sẽ có tiền, vật chất, sư sãi có xe máy, 
tivi, tôn, sắt, xi măng xây chùa, làm nhà kiểu mẫu... Tuy 
nhiên, bọn bên dưới cũng đã nảy sinh tâm lý hoài nghi, 
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thậm chí hoang mang và thức tỉnh trước khẩu hiệu ta 
đưa ra: “Mỹ thua về Mỹ, anh em binh sĩ thua về đâu?”.

Sau khi học tập chủ trương của Khu ủy, Tỉnh ủy và 
Huyện ủy, toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ 
trang Phước Hưng đều nhất trí cao với quan điểm bạo 
lực cách mạng, phải “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy 
nhào”. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Chi bộ 
xã đề ra chủ trương: Diệt cho được những tên ác ôn để 
chặn đứng bàn tay đẫm máu của chúng. Phá lỏng kìm 
bằng tổ chức đánh ngày, đánh đêm, đánh liên tục. Vận 
động đảm phụ thật tốt, kể cả truy thu những năm trước.

Để thực hiện tốt công tác thu đảm phụ, Chi bộ xã đã 
mời vợ Lái Khóm1 và ông giáo Kiệu ra vùng giải phóng 
để giáo dục, giúp họ hiểu được nhiệm vụ của mình, thực 
hiện đóng đủ đảm phụ (đóng cả những năm trước). Sau 
đó, họ còn về vận động các cơ sở kinh doanh khác cùng 
đóng. Thuế nông nghiệp hằng năm có cơ sở thu gom lại 
gửi ra, hoặc trực tiếp móc bà con ra đóng. 

Các cơ sở binh vận thường xuyên cung cấp đạn, lựu 
đạn, tin tức nhưng chưa dám mang súng ra vì căn cứ giải 
phóng của Phước Hưng quá hẹp, cán bộ phụ trách các ấp 
kìm vẫn bám sát địch. Ta tích cực xây dựng các cơ sở tình 
nguyện đánh địch. Em Trầm Thanh Hoàng (12 tuổi) là 
nữ, lại có tật bẩm sinh, sau khi được đồng chí Sáu Bình 
giáo dục, đã xung phong, nhận nhiệm vụ trực tiếp đặt 

1. Có con là Phó đại diện xã.
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mìn đánh địch. Ban Chỉ huy đội trinh sát vũ trang tỉnh, 
các đồng chí Ba Bảnh và Sáu Tấn chịu trách nhiệm huấn 
luyện và xây dựng phương án đánh bằng mìn hẹn giờ. 
Một ngày đầu tháng 4/1973, mọi việc tiến hành như đã 
định trước, chỉ một sai sót là đến hơn 7 giờ trái mới nổ. 
Vì vậy, bọn đàn anh (Hội tề, cảnh sát, sĩ quan, Phượng 
hoàng) đã ăn uống xong ra về, nên chỉ diệt được tên Thọ 
cảnh sát và 4 dân vệ mới đến sau, làm bị thương 10 tên. 
Trái nổ chậm, không diệt được hết bọn ác ôn như đã định, 
nhưng đã làm cho bọn ác ôn tại xã hoang mang, cả bọn 
đầu sỏ ở quận Trà Cú cũng khiếp sợ, dao động. 

Ở ấp Bến Chùa, ta cũng xây dựng được một cơ sở tình 
nguyện đánh tên Sáu Thanh. Các bước xây dựng phương 
án, tổ chức huấn luyện đã hoàn thành, nhưng đến khi 
đem mìn vào đặt thì cơ sở lại dao động nên đặt nổ ngoài 
ruộng. Rút kinh nghiệm, Chi bộ xã đã tăng cường giáo 
dục chính trị, tư tưởng để nâng cao tinh thần chiến đấu 
cho từng cán bộ, đảng viên và cơ sở quyết chiến, quyết 
thắng địch trên từng trận tuyến; trước mắt là đánh tiêu 
hao sinh lực địch ở các đồn. 

Giai đoạn này, chiến sự xảy khắp nơi. Lực lượng giải 
phóng quân liên tục giành thắng lợi lớn. Quân ta chiếm 
thế chủ động trên chiến trường, Mỹ tiếp tục rút quân. 
Mặt trận đấu tranh ngoại giao gần đi đến kết thúc. Bọn 
địch ở Phước Hưng hoang mang dao động. Quần chúng 
nhân dân vô cùng phấn khởi, tin tưởng vào thắng lợi 
cuối cùng. Tháng 5/1973, Tiểu đoàn 306 về xã Hùng 
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Hòa. Đồng chí Ba Tâm tìm đồng chí Chín Hội bàn việc 
đánh đồn Ô Rung và cho người dẫn đường đi nghiên 
cứu. Sau đó, Tiểu đoàn 306 đã tổ chức đánh diệt đồn Ô 
Rung. Đồn Ô Rung bị san bằng. Tiểu đoàn 306 để lại 
toàn bộ súng đạn thu được cho du kích xã, chỉ lấy máy 
PRC25. Sau đó, địch dời ra đóng lại đồn ở miếu Ông Tà.

Cũng trong tháng 5/1973, Chi bộ xã Phước Hưng tổ 
chức đánh mìn vào nơi bọn dân vệ bố trí canh phòng 
gần nhà chủ Khiếm, ngay cửa đồn xã Phước Hưng, làm 
bị thương 3 tên trong đó có trưởng ấp Thắng1. Chi bộ xã 
Phước Hưng thực hiện đúng khẩu hiệu đánh ngày, đánh 
đêm, đánh liên tục. 

Tháng 9/1973, đồng chí Ba Tâm được rút về tỉnh, 
đồng chí Trần Văn Chuột (Sáu Bình) làm Bí thư Chi 
bộ xã Phước Hưng. Thực hiện chủ trương của Huyện 
ủy, Chi bộ xã Phước Hưng được củng cố gồm các đồng 
chí: Trần Văn Chuột (Sáu Bình), Bí thư; Nguyễn Thị 
Lực, Phó Bí thư; Võ Văn Truyền, Xã đội trưởng2; Từ Văn 
Chiến, Trưởng an ninh; Lưu Văn Thêm, Bí thư Chi đoàn; 
Lê Văn Sữa, Trưởng vùng Giồng và Trạm; Lưu Kim Xia, 
phụ trách Mặt trận; Trầm Văn Sễn, phụ trách tài chính; 
Tạ Văn Lượng, phụ trách hậu cần, ấp đội, công trường; 

1. Trước đây, tên Thắng có em tên Lục là tình báo cực kỳ ác ôn. 
Thắng và Lục đã mổ bụng đồng chí Thạch Chiên (du kích) lấy gan 
xào cúng cha bị cách mạng tiêu diệt.

2. Khi đồng chí Võ Văn Truyền hy sinh, đồng chí Thạch Tổng 
làm Xã đội trưởng thay đồng chí Truyền.
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Nguyễn Văn Út (Bảy Dừa), phụ trách tuyên giáo; Trần 
Văn Bạc, phụ trách dân y; Tạ Văn Hiếu, phụ trách Văn 
phòng; Thạch Chen và Hồ Thị Vân là cơ sở mật. Chi bộ 
cũng phân công từng đồng chí phụ trách các ấp kìm, cụ 
thể: Năm Thêm, ấp Chợ Trên; Sáu Lọ, ấp Chòm Chuối; 
Hai Bế, ấp Bến Chùa; Sáu Sễn với Ba Xia, ấp Trạm.

Sang năm 1974, số đồn địch đóng trên địa bàn Trà 
Cú còn 123 (giảm 5 đồn), quân số 2.989 tên (giảm 689 
tên). Tuy nhiên, ngụy quyền Trà Cú vẫn hung hăng, ra 
sức bắt lính, đôn quân, xây dựng thành tiểu đoàn bảo 
an tại chỗ. Chúng đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, chiêu 
hồi, chiêu hàng. Bọn chiến tranh tâm lý hoạt động liên 
tục khắp nơi để lừa bịp, lôi kéo quần chúng theo “chính 
phủ quốc gia của Nguyễn Văn Thiệu”, đồng thời dùng 
bộ máy kìm kẹp cùng các đơn vị bảo an, dân vệ yểm trợ 
để thu thuế, vơ vét của cải của Nhân dân; phong tỏa, bịt 
kín các con đường, bến ghe xuồng không cho hàng hóa, 
lương thực lọt ra vùng giải phóng. Chúng còn xua quân 
vào các ấp giải phóng đánh phá, cướp lúa gạo, đốt nhà, 
phá ruộng vườn, tăng cường phát hoang, phá địa hình 
với ý đồ gom dân vào các “ấp tân sinh”. Ngụy quyền ở 
Trà Cú tuy điên cuồng đánh phá, nhưng vẫn trong thế 
suy yếu chung của ngụy quyền Sài Gòn. 

Phân chi khu Phước Hưng được xem là phân chi khu 
mạnh nhất trên toàn quận. Bọn “Phượng hoàng” vẫn 
tích cực hoạt động. Bọn tại chỗ liên tục tuần tra, nằm 
đường, phục kích xét hỏi. Đồn bót vẫn nguyên vẹn. Binh 
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sĩ địch tuy số lượng còn đông, các đơn vị đồn trú vẫn 
còn nguyên, phòng vệ dân sự cũng còn trên biên chế. 
Tuy nhiên, tỉnh Phước Long đã được giải phóng. Trên 
toàn Quân khu miền Tây liên tục thắng lớn. Khả năng 
chiến đấu thực tế của ngụy quyền Sài Gòn đã xuống 
thấp không còn cứu vãn được. Mỹ không còn khả năng 
quay lại chiến trường miền Nam, sau khi đã rút quân 
theo Hiệp định Pari. Tinh thần của quần chúng lên cao, 
sẵn sàng chờ đợi thời điểm cách mạng ra lệnh, xuống 
đường giành chính quyền. 

Đầu năm 1974, Khu ủy và Tỉnh ủy quyết định mở 
chiến dịch giải phóng tuyến sông Hậu. Tại Trà Cú, 
Trung đoàn 1 và Tiểu đoàn 501 địa phương quân tỉnh 
hỗ trợ quần chúng nổi dậy phá rã các “ấp tân sinh”, mở 
rộng vùng giải phóng. Đảng bộ huyện ra sức đẩy mạnh 
mọi mặt công tác, sẵn sàng yểm trợ và phối hợp với quân 
chủ lực Khu và địa phương quân tỉnh, chủ động phát 
động quần chúng nổi dậy.

Tại xã An Quảng Hữu, du kích và địa phương tỉnh 
bao vây đồn Vàm. Địch điều Tiểu đoàn 404 và trung 
đội dân vệ đến phá thế bao vây của ta nhưng không có 
kết quả, phải rút chạy. Ta loại khỏi vòng chiến đấu 49 
tên. Thừa thắng, du kích và địa phương quân huyện 
tấn công đồn ấp Rẫy. Địch đưa 4 trung đội dân vệ và 1 
đại đội bảo an đến tiếp viện nhưng cuối cùng cũng phải 
tháo chạy. Ven sông Hậu từ An Quảng Hữu xuống Đại 
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An và một số xã lân cận được giải phóng liên hoàn, tạo 
được ảnh hưởng đến Phân chi khu Phước Hưng. 

Địch tăng cường tuần tra, canh gác, phục kích trên 
các con đường ta thường đưa quân lên phá kìm để tiêu 
diệt. Nhưng nhờ cơ sở phát hiện và báo cáo kịp thời nên 
ta nắm rõ quy luật hoạt động của địch. Đồng thời mỗi 
khi phá kìm tại các ấp, trưởng vùng móc nối với cơ sở để 
ra ám hiệu, báo động, báo tin cho lực lượng ta. Để các 
cuộc phá kìm có kết quả toàn diện, đồng chí Sáu Bình 
giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, người đi sâu xây dựng 
cơ sở tại chỗ, người tuyên truyền giáo dục, móc nối với 
binh vận, người thu đảm phụ, người tham gia lực lượng 
phá rào, đốt ảnh Thiệu và cờ ba que... Mỗi lần đi công 
tác tại vùng bị địch chiếm đóng, ta đều có sơ kết rút 
kinh nghiệm. Ta liên tục thay đổi thời gian, địa điểm tác 
chiến khiến địch không thể và cũng không đủ kiên nhẫn 
phục kích.

Lệnh “tràn ngập lãnh thổ” của Nguyễn Văn Thiệu 
không còn tác dụng. Địch liên tục đánh ra ấp Ô Rung 
nhưng đều bị ta chặn đánh từ bên ngoài, không thể 
càn vào trong ấp. Ta dựa vào pháo đài liên tục bắn tỉa 
đồn địch. Mặt khác, ta cũng nghiên cứu đường mà lính 
thường đi từ đồn về xã để mua sắm, tiếp tế lương thực, 
từ đó nhiều lần tổ chức chặn đánh khiến chúng không 
dám đi lẻ tẻ. Ban đêm, ta làm hình nộm Thiệu và ghi lên 
câu “đả đảo Nguyễn Văn Thiệu tay sai Mỹ”. Lực lượng 
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du kích xã được bổ sung quân số lên 15 đồng chí. Lực 
lượng vũ trang Phước Hưng được củng cố, bổ sung quân 
số đủ một trung đội, được trang bị súng Mỹ do các đơn vị 
của tỉnh và Khu tặng từ nguồn chiến lợi phẩm.

Đầu tháng 10/1974, Bộ Chính trị họp nhận định lực 
lượng cách mạng của Nhân dân cả nước ta đã mạnh 
hơn hẳn lực lượng của đế quốc Mỹ và tay sai. Thời 
cơ hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
ở miền Nam đã chín muồi. Bộ Chính trị chủ trương: 
“Nắm vững phương hướng, mục tiêu của giai đoạn 
hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ và nhiệm vụ 
trước mắt là đánh địch, chống “bình định” giành dân 
và ra sức xây dựng kinh tế vùng ta. Phải nắm vững 
chỉ có con đường bạo lực tiến hành chiến tranh cách 
mạng với nội dung kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận, 
kết hợp tấn công và nổi dậy, kết hợp hai chân ba mũi 
giáp công, kết hợp ba vùng chiến lược, thực hiện tốt ba 
quả đấm để đánh thắng địch, lật đổ chính quyền tay 
sai Nguyễn Văn Thiệu và phe cánh trở ngại chính cho 
việc giải quyết các vấn đề chính trị ở miền Nam Việt 
Nam hiện nay, thành lập ở miền Nam một chính quyền 
tán thành hoà bình, hoà hợp dân tộc, nghiêm chỉnh thi 
hành Hiệp định Pari, chỉ có chính quyền như thế mới 
có hoà bình, mới thi hành được hiệp định, không thể có 
con đường nào khác. Trên cơ sở quán triệt quan điểm 
lâu dài, phải hết sức nỗ lực khẩn trương tạo thời cơ để 
giành thắng lợi lớn nhất trên tinh thần tự lực tự cường, 
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dựa sức mình là chính”1. 

Quân khu Tây Nam Bộ xác định trong đợt 1, trọng 
điểm tiến công là những vùng có đông đồng bào Khmer 
gồm phía bắc Tiểu Cần và phía nam Trà Cú. Đúng 15 
giờ 30 phút ngày 05/12/1974, Tiểu đoàn 307 đánh kỳ tập 
Phân chi khu Tam Ngãi (Cầu Kè), giải phóng hoàn toàn 
xã Tam Ngãi. Hai Tiểu đoàn 306 và Tiểu đoàn 308 phục 
kích, đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn 404 và Tiểu đoàn 
522 của địch khi đi chi viện ở lộ Tiểu Cần.

Đêm 05 rạng sáng ngày 06/12/1974, Trung đoàn 1 
chủ lực của Quân khu, Tiểu đoàn 509 của tỉnh phối hợp 
cùng địa phương quân huyện và du kích các xã đồng loạt 
nổ súng tiến công diệt gọn hai phân chi khu Tập Sơn và 
An Quảng Hữu, đánh thiệt hại nặng Phân chi khu Lưu 
Nghiệp Anh, xóa sổ cả 11 đồn. Riêng An Quảng Hữu bức 
rút 3 đồn, giải phóng hai ấp, giành được 295 dân. Ngày 
08/12/1974, địch điều Chiến đoàn 6 quân chủ lực và Tiểu 
đoàn 404 bảo an đến giải tỏa. Trung đoàn 1 phục kích 
đánh, nhưng địch lại đi đường tàu đến giải tỏa và chiếm 
lại hai phân chi khu Tập Sơn và Lưu Nghiệp Anh.

Ở Phước Hưng, Chi bộ xã phát động Nhân dân tự do 
đi lại, trở về ruộng vườn sản xuất. Tại nhà tất cả các 
trưởng ấp, ta dán giấy để cảnh cáo, tên nào ngoan cố, 
làm khó dân thì sẵn sàng tiêu diệt. Hầu hết các trưởng 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.35, 
tr.441.
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ấp nhận thấy tình hình ngụy quyền Sài Gòn không tồn 
tại được bao lâu nên có thái độ cầu an. Nhân dân làm 
ruộng ra vào tự do, từ đó, cơ sở phục vụ cán bộ ta hóa 
trang tới hai ấp Đầu Giồng và Trạm vào ban ngày để 
công tác. Có cán bộ trong ấp kìm, nên quần chúng nhân 
dân rất phấn khởi và tin tưởng ngày giải phóng đất 
nước không còn xa. Nhân cơ hội này, đồng chí Sáu Bình 
kêu gọi Trầm Văn Thành (trước đây đầu hàng địch vào 
lính) lập công quay về tiếp tục công tác. Nghe theo lời 
kêu gọi của đồng chí, Trầm Văn Thành đã trở về mang 
theo 1 khẩu AR15, tiếp tục công tác.

Đầu tháng 4/1975, tin chiến thắng khắp nơi dồn dập 
đưa về. Đảng bộ, quân và dân Trà Cú vô cùng phấn khởi. 
Bọn ngụy quân, ngụy quyền thì vô cùng hoang mang, 
lo sợ. Ngày 25/4/1975, Huyện ủy nhận được nhiệm vụ 
tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh do đồng chí Ba Trắng 
giao tại nhà đồng chí Ba Lẹ (ấp Long Thuận, xã Lưu 
Nghiệp Anh). Đồng chí Sáu Bình nhận nhiệm vụ triển 
khai và thành lập Ban Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh 
trên địa bàn xã Phước Hưng gồm các đồng chí: Lâm Văn 
Tâm (Năm Vịt) - Huyện ủy viên, phụ trách chính trị mặt 
trận Phước Hưng; Thái Văn Đương - Phó Chính trị viên 
Huyện đội, phụ trách quân sự; Trần Văn Chuột (Sáu 
Bình) - Bí thư, chỉ đạo điểm đồn Đầu Giồng; Nguyễn 
Thị Lực - Phó Bí thư, phụ trách hậu cần; Kim Răng 
(Năm Danh) - Xã đội trưởng, Phó ban; Các Ủy viên gồm: 
Dương Văn Dơn - Trưởng an ninh; Lưu Văn Thêm - phụ 
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trách Chợ Trên; Lê Văn Sữa - phụ trách Đầu Giồng và 
Trạm; Phạm Văn Lưới (Hai Miền) - Xã đội phó; Trầm 
Văn Sễn - phụ trách tài chính.

Chi bộ xã đã tổ chức học tập chính sách Mười điểm 
của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam, thư của Khu ủy về tình hình thắng lợi của ta 
và nhiệm vụ trước mắt cũng như âm mưu, thủ đoạn của 
địch. Ta phát động triệt để sử dụng phương châm hai 
chân ba mũi, tạo nên sức mạnh tổng hợp cao nhất. Tất 
cả cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trưởng vùng 
tận dụng mọi thời gian, điều kiện, phương tiện để móc 
nối với cơ sở, quần chúng cốt cán, phát động sẵn sàng 
xuống đường tạo nên một thế áp đảo, buộc quân ngụy 
giao đồn, nộp súng, giao nộp cơ sở vật chất, sổ sách... 
cho chính quyền cách mạng, đồng thời, phát động thân 
nhân, gia đình binh sĩ, sư sãi kêu gọi con em, thân nhân 
ở trong hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền tại xã quay về 
với cách mạng để hưởng chính sách khoan hồng. 

Huyện ủy và Huyện đội họp bàn để đánh giá tình hình 
địch, xem xét thực lực của ta, nhận định về thuận lợi, 
khó khăn trước khi bước vào trận đánh và đề ra phương 
án tác chiến. Mục tiêu số 1 là đánh giải phóng quận lỵ. 
Mục tiêu số 2 là đánh chiếm Phước Hưng nhằm cắt đứt 
đường giao thông, cô lập địch ở quận lỵ, tạo thuận lợi 
cho ta nhanh chóng giải quyết mục tiêu số 1.

Từ phương án tổng quát trên, huyện cũng tăng cường 
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cho Phước Hưng một đại đội gồm 35 quân, trang bị 1 đại 
liên, 2 XM79, 1 máy PRC25, còn lại là tiểu liên. Đồng 
chí Thái Ngọc Tạc (Hai Chiến) là Chính trị viên đại đội; 
đồng chí Sáu Hùng là Phó Chính trị viên Đại đội, đồng 
chí Tám Móc là Đại đội phó, đồng chí Năm Bình là Tham 
mưu Ban Chỉ huy. Đồng chí Tám Đương - Phó Chính trị 
viên Huyện đội là lãnh đạo chung.

Chuẩn bị bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, 
Chi bộ, quân và dân Phước Hưng tập trung tối đa nguồn 
lực, vật lực, tài lực cho phía trước. Tháng 3/1975, Phước 
Hưng đưa 6 du kích bổ sung cho bộ đội tỉnh, rút 12 du 
kích ấp bổ sung cho du kích xã, phát động thanh niên và 
cán bộ, nhân viên các ngành đăng ký tình nguyện vào 
du kích. Lúc này, lực lượng du kích xã có gần 2 trung 
đội, do đồng chí Trần Văn Chuột làm Chính trị viên, 
đồng chí Kim Răng làm Xã đội trưởng, đồng chí Phạm 
Văn Lưới làm Xã đội phó. Được sự chỉ đạo của Huyện ủy 
và Huyện đội Trà Cú, Phước Hưng vận động thanh niên 
thành lập trung đội dân công do đồng chí Nguyễn Thị 
Lực - Phó Bí thư làm chỉ huy.

21 giờ ngày 27/4/1975, Đại đội phụ trách phân Chi 
khu Phước Hưng tiến hành điều nghiên do đồng chí 
Tám Đương trực tiếp đi cùng đồng chí Hai Chiến, Tham 
mưu Năm Bình và 1 du kích xã dẫn đường. Mục tiêu 
1: Điểm đặt phi lôi bắn vào phân chi khu Phước Hưng. 
Mục tiêu 2: Trận địa chốt chặn chống phản kích tại sân 
banh Phước Hưng, cách phân chi khu 300m về hướng 
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tây. Ta đào một tuyến công sự dài bằng ngang mé triền 
giồng. Điểm đứng chân của du kích xã Phước Hưng là 
tại trường học gần đồn. Du kích sẽ tấn công bằng lựu 
đạn, XM79, bắn tỉa không cho địch ra khỏi đồn, cắt 
nguồn tiếp tế. Để phục vụ cho chiến dịch, trên mặt trận 
Phước Hưng, ta trang bị 1 XM79, 27 khẩu súng các loại. 
Mục tiêu là giải phóng xã bằng lực lượng vũ trang của 
huyện tăng cường, có du kích xã dẫn mũi bao vây bắn 
tỉa uy hiếp, đưa quần chúng, gia đình binh sĩ và sư sãi 
gọi hàng các đồn bót. Lực lượng của xã bao vây đồn Đầu 
Giồng trước; lực lượng chính trị cùng gia đình binh sĩ 
và sư sãi làm áp lực kêu gọi địch đầu hàng, không đầu 
hàng sẽ bị tấn công tiêu diệt.

Chiều ngày 28/4/1975, theo phương án đã định, các 
mũi xuất phát từ căn cứ Ô Rung, bí mật đưa quân triển 
khai thế bao vây. Đêm 28/4/1975, Đại đội và du kích xã 
chia làm hai mũi tiến chiếm ấp Trạm. Đại đội triển khai 
đến sân banh, đào công sự chiến đấu, phân công dân 
công chặt tre làm chướng ngại vật dọc theo lộ. Du kích 
xã đến điểm trường học để đào công sự, lập chướng ngại 
vật và chọn điểm bắn tỉa; cử một tổ chốt đầu lộ để quan 
sát hướng từ Trà Vinh tới, nếu phát hiện bộ binh hoặc 
xe thiết giáp của địch thì bắn 3 phát để có phương án 
đánh chặn. Đúng 23 giờ ngày 28/4/1975, tổ trinh sát đặt 
phi lôi sát hàng rào, bắn thẳng vào phòng của Trung úy 
Cảnh - Phân chi khu trưởng. Trái đầu tiên bị lép, trái 
thứ hai nổ nhưng Trung úy Cảnh không chết. Ta tiếp 
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tục dùng lựu đạn và XM79 tấn công. Đến 24 giờ ngày 
28/4/1975, ta rút về sân banh, bám công sự chuẩn bị 
đánh phản kích.

6 giờ 30 phút sáng ngày 29/4/1975, địch tập trung lực 
lượng, chia thành 3 mũi ở đường lộ và hai mép giồng. 7 
giờ 30 phút, cả 3 mũi nổ súng vào đội hình ta. Đại đội 
vẫn nằm im chờ địch đến. Khi địch cách ta 50m, đại liên 
ta đặt chính diện bắn trả làm chết 3 tên. Địch lùi ra khỏi 
trận địa 150m thì trụ lại. Sở chỉ huy của ta đóng ở Ngã 
Ba Trạm, rà theo tần số của Trung úy Cảnh, biết được 
chúng báo về Quận trưởng rằng quân tấn công Phân chi 
khu Phước Hưng không phải là du kích, mà là chủ lực 
có “gà cồ” lớn, xin pháo binh chi viện. 10 phút sau, địch 
bắn 12 quả pháo 105 ly lên ấp Trạm và ngay mặt trận 
sân vận động, đồng thời rút quân co cụm lại. Đến 12 giờ, 
địch tiếp tục mở hai đợt tấn công về phía công sự của ta 
ở sân banh. Quân ta nổ súng đánh chặn, địch phải rút 
về dàn quân nhằm ngăn quân ta chứ không dám tấn 
công. 

Trong đêm 29/4/1975, sau khi bao vây tề xã, Đại đội 
du kích tập trung của Huyện đội triển khai đào công sự 
và đến hội ý với Sở Chỉ huy. Hai đồng chí Sáu Hùng và 
Tám Móc tới kiểm tra đội hình. 01 giờ ngày 30/4/1975, 
sau khi nhận nhiệm vụ tổ chức tấn công địch, trên 
đường từ Ngã Ba Trạm quay về đơn vị, các đồng chí của 
ta bị tên Sáu Dân tổ chức truy đánh bằng lựu đạn. Đồng 
chí Tám Móc và đồng chí Tư Bắc hy sinh, đồng chí Sáu 



131

Hùng bị thương. Ta tổ chức dân công đưa các đồng chí 
về ấp Ô Rung. Lực lượng mang danh đại đội nhưng thực 
chất chỉ có 35 quân, lại là du kích mới tập trung, trình 
độ chiến đấu, tính tổ chức kỷ luật còn yếu. Khi chỉ huy 
hy sinh thì lực lượng ta có đôi chút hoang mang, tự động 
rút về Ô Rung. Đồng chí Tám Đương phải mất vài giờ 
đồng hồ mới tập hợp được lực lượng. Trong thời gian này, 
đồng chí Sáu Bình sử dụng lực lượng của xã vừa cảnh 
giới bọn địch dưới xã phản kích vừa tổ chức tiến công 
đồn Đầu Giồng và giữ hướng thị xã đánh xuống. 

Đồng chí Sáu Bình nhận định địch sẽ tổ chức đánh 
lên Đầu Giồng nên cho xã đội chọn một tiểu đội du kích 
đã kinh qua chiến đấu, tập trung lựu đạn và súng tốt để 
phục kích tại sân vận động, khi địch xuất hiện vừa tầm 
lựu đạn thì sẽ đánh cấp tập, diệt hết bọn đi đầu. Địch 
kéo đến thì bị ta đánh cấp tập nên rất hoang mang, tháo 
chạy trở lại chợ. Đụng phải chủ lực của ta, chúng càng 
rối loạn, không dám tổ chức đánh ta, mà quay về phòng 
thủ tại xã. Cả ngày 30/4/1975, xã Phước Hưng chỉ còn 
lực lượng du kích xã vừa tổ chức tấn công, gọi hàng đồn 
Đầu Giồng vừa tổ chức giữ địch từ hướng xã đánh lên 
nên chỉ chiếm được một phần ấp Trạm và Đầu Giồng. 

Đồng chí Sáu Bình họp nhanh Ban Chỉ huy, nhắc lại 
mục tiêu giải phóng xã và trước tiên phải giải quyết dứt 
điểm đồn Đầu Giồng. Thời cơ ngàn năm có một, Ban Chỉ 
huy thống nhất dù không được Đại đội của huyện tăng 
cường, xã vẫn giữ vững phương châm “hai chân, ba mũi” 
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tạo thành sức mạnh tổng hợp đánh địch; triệt để sử dụng 
sức mạnh của quần chúng, đặc biệt là tạo cao trào chính 
trị, uy hiếp, buộc địch phải hạ vũ khí đầu hàng. 

Ta đặt sở chỉ huy tại ấp Trạm, trận địa pháo tại 
Trà Cú và Cầu Ngang. Khoảng 8 giờ sáng 30/4/1975, 
địch gom hết lực lượng tổ chức nhiều mũi đánh phản 
kích. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, ta đẩy lùi và dùng máy 
PRC25 theo dõi địch. Trung úy Cảnh phải yêu cầu chi 
viện từ Chi khu Trà Cú do không còn khả năng phản 
kích. Đồng chí Tám Đương tập hợp lực lượng đại đội 
huyện tăng cường trở lại vị trí và thông báo cho Trung 
úy Cảnh: Tổng thống Dương Văn Minh đã đầu hàng vào 
lúc 10 giờ 45 phút, yêu cầu tên Cảnh phải giao đồn, nộp 
súng để được hưởng khoan hồng. Trung úy Cảnh chấp 
nhận nhưng nói chờ lệnh Quận trưởng. 

Cả hai mũi chính trị, binh vận của ta tiếp tục dùng 
loa kêu gọi, nhưng địch không trả lời, mà bắn trả xối 
xả. Ở đồn Đầu Giồng, Sở chỉ huy tổ chức cho anh Thành 
(người biết rõ ngóc ngách trong đồn) bò đến hàng rào 
phóng trái phi lôi vào đúng phòng chỉ huy, làm chết 3 
tên, gồm Chủ tịch Hội đồng xã Lâm Văn Đắc, Ba Tâm 
và Lục Kiền. Địch hoảng sợ, truyền tin báo về Trà Cú 
rằng đồn Đầu Giồng bị tấn công nhưng không rõ loại vũ 
khí gì, sức công phá rất mạnh và “Trung đội trưởng, đồn 
trưởng Đầu Giồng đã ngủ”. Địch vẫn ngoan cố bắn trả 
làm sập chùa, khiến nhiều quần chúng và sư sãi thương 
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vong. Ta đưa Sở Chỉ huy về hướng giáp với ấp Đầu 
Giồng, tiếp tục đưa lực lượng chính trị, gia đình binh sĩ 
và sư sãi áp sát đồn, kêu gọi bọn đồn trú giao đồn, nộp 
súng. Đồng thời, ta tổ chức từng đợt bắn tỉa, uy hiếp kết 
hợp với phát loa gọi hàng. Bọn địch trong đồn rất hoang 
mang, chuẩn bị bỏ chạy. Ta nói rõ do trưởng đồn ngoan 
cố nên mới bị bắn chết và kêu gọi các binh lính hãy đứng 
lên diệt ác ôn về với Nhân dân. Sư sãi cùng gia đình 
binh sĩ và quần chúng đã khiêng xác các vị sư sãi, bà 
con bị thương vong đến để đấu tranh, gây sức ép với bọn 
lính trong đồn. Không có viện quân, không có tin tức gì 
mới, địch càng hoang mang. 16 giờ ngày 30/4/1975, dưới 
sức ép của mũi đấu tranh chính trị, bọn lính đồn Đầu 
Giồng đã ra hàng, nộp súng, trở về với gia đình. Ta thu 
toàn bộ vũ khí.

Vỡ chiến trường, địch chạy dồn về xã 13 trung đội, 
gồm 288 tên. Thừa thắng, ta tổ chức quần chúng giương 
cờ, kéo xuống bao vây kêu gọi bọn địch đang co cụm ở 
đây đầu hàng. Đồng chí Sáu Sễn kêu gọi: Thời điểm lịch 
sử đã đến, anh em trong Ban hội tề xã Phước Hưng cùng 
với binh lính mau trở về với Nhân dân thì sẽ được cách 
mạng khoan hồng. Dương Văn Minh, Tổng thống ngụy 
quyền Sài Gòn đã đầu hàng. Chúng ta như con một cha, 
như nhà một nóc, anh em không còn con đường nào khác 
là về với vợ con, sống hòa hợp với Nhân dân. Cách mạng 
sẽ xóa bỏ hận thù mở rộng vòng tay đón anh em trở về 
sống trong lòng dân tộc.



134

Lúc này, mấy tên chỉ huy phân chi khu và bọn tề vẫn 
án binh, ngoan cố chờ đợi. 16 giờ 45 phút ngày 30/4/1975, 
binh lính nhân lúc “hỗn quân, hỗn quan” đã chạy ra xin 
hàng. Ta kéo xe bò để ngay cửa, kêu bọn lính tháo quân 
trang để lên xe và về với gia đình, khi có lệnh thì đến 
trình diện sau. Ta thu 152 súng các loại. Huyện Trà Cú 
chưa được giải phóng, nhưng số quân địch ra hàng đã 
nhiều gấp 10 lần lực lượng của ta.

Sau khi đã trang bị vũ khí cho cán bộ và thanh niên 
dân công, đồng chí Sáu Bình nhanh chóng phân công 
một đồng chí trong Ban Chỉ huy tổ chức lực lượng chở 
súng đạn của địch giao nộp về ấp Ô Rung. Đối với Ban 
hội tề Phước Hưng ra hàng, đồng chí Sáu Bình đã rất 
linh hoạt giao nhiệm vụ cho đại diện Năm nhắc nhở tất 
cả lực lượng địch ở Phước Hưng về sum họp với gia đình, 
khi có lệnh sẽ phải tập hợp đầy đủ để nghe phổ biến chỉ 
thị mới. Lực lượng du kích, dân quân, cán bộ xã, ấp được 
phân công bảo vệ mục tiêu. Quần chúng nhân dân hồ 
hởi mừng chiến thắng.

Giai đoạn 1973-1975, phong trào cách mạng ở Phước 
Hưng có những bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng 
và chất lượng. Số lượng đảng viên của Chi bộ và hội 
viên của các đoàn thể ngày càng phát triển. Hiệp định 
Pari được ký kết, nhưng địch vẫn ngoan cố, lật lọng, 
đưa đại đội bảo an về trấn giữ, tăng số quân phòng vệ 
dân sự tại các ấp, cài cắm “Phượng hoàng”, thám báo, 
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tổ chức gián điệp ở khắp nơi. Song song đó, chúng còn 
tập trung bung ra vùng giải phóng của Phước Hưng và 
những xã lân cận để càn quét, bắn phá, bắt bớ Nhân 
dân. Tuy nhiên, với sức mạnh tổng hợp của thế trận 
chiến tranh nhân dân, sự kết hợp ba mũi giáp công, 
quân và dân Phước Hưng đã bẻ gãy các cuộc hành quân, 
càn quét của địch, tiến tới bao vây, bức rút các đồn bót, 
mở rộng vùng giải phóng, vùng căn cứ đứng chân cho 
cách mạng. Quân và dân Phước Hưng luôn đoàn kết 
một lòng, quyết tâm chiến đấu, góp phần vào thắng lợi 
chung của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

*
*    *

Là cửa ngõ của huyện Trà Cú, quân Pháp đã tập 
trung đến Phước Hưng trước khi tái xâm lược Trà Cú. 
Tại đây, quân ta hình thành một phòng tuyến ngăn 
địch. Dù chỉ có vũ khí thô sơ như tầm vông vạt nhọn, 
giáo mác, dao găm và vài khẩu súng, ta vẫn đối mặt 
đánh giáp lá cà với địch. Với địa hình đặc biệt có lợi 
về quân sự, thực dân Pháp xem Phước Hưng là nơi 
an toàn để tạm đặt quận lỵ, chỉ huy tiến chiếm các 
nơi khác. Năm 1947, khi thực dân Pháp tái chiếm Trà 
Vinh, Tỉnh ủy, Ủy ban Kháng chiến hành chính và 
nhiều cơ quan của tỉnh đã lấy Ô Rung là điểm dừng 
chân chuyển tiếp. Đồng bào Phước Hưng luôn tạo điều 
kiện cho các đơn vị lập căn cứ tạm thời ở các xóm, ấp. 
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Trong chiến dịch Trà Vinh (1950), quân và dân Phước 
Hưng được Tỉnh ủy, Tỉnh đội và Bộ Tư lệnh Quân khu 8 
tin tưởng giao nhiệm vụ phục vụ hai mặt trận chính, 
góp phần vào chiến thắng của chiến dịch. Khi thực dân 
Pháp đánh chiếm Trà Cú lần thứ hai, xã Phước Hưng 
đã lập phòng tuyến chống sức tiến công của địch tại ấp 
Đầu Giồng tới ấp Trạm, bao vây bắn tỉa, phá hoại giao 
thông, cô lập quận lỵ (đóng tại xã Phước Hưng), gây 
cho địch nhiều thiệt hại; lính quận hoang mang, quận 
trưởng phải xin tỉnh trưởng dời quận lỵ về Ngã Ba như 
trước đây. Chi bộ xã Phước Hưng đã kịp thời lãnh đạo 
cán bộ, đảng viên dựa vào Nhân dân để thực hiện đấu 
tranh chính trị, làm tốt công tác địch ngụy vận, tiến 
hành chiến tranh du kích giành thắng lợi từng phần.

Hiệp định Giơnevơ được ký kết. Với dã tâm biến 
niềm Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, đế quốc 
Mỹ từng bước hất cẳng Pháp, tiếp tục cuộc xâm lược 
nước ta. Trong kháng chiến chống Mỹ, dù trên địa bàn 
xã, địch lập đồn bót dày đặc nhưng dưới sự lãnh đạo 
của chi bộ đảng, cán bộ, du kích xã vẫn bám dân, bám 
đất, tạo căn cứ lõm cho các lực lượng cách mạng liên 
tục đánh địch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và 
dân Phước Hưng đã anh dũng chiến đấu, thực hiện đấu 
tranh chính trị kết hợp với đấu tranh, từng bước đánh 
bại chiến lược “chiến tranh đơn phương”. Khi Mỹ triển 
khai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, lập 6 “ấp chiến 
lược” trên trục lộ giao thông với bộ máy kìm kẹp tại xã, 
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Chi bộ xã lãnh đạo du kích và cơ sở thực hiện phá banh 
ấp chiến lược, thu được đảm phụ, lạc quyên. Đồng bào 
luôn tích cực ủng hộ cách mạng trên mọi mặt. Trong 
chiến lược “chiến tranh cục bộ”, xã Phước Hưng bị địch 
kìm chặt, đặt “trụ Phượng hoàng” chỉ huy mạng lưới 
để bung ra hoạt động trên địa bàn toàn huyện. Tuy 
chỉ có ấp Ô Rung làm điểm đứng chân nhưng Chi bộ 
xã đã lãnh đạo du kích và các lực lượng đánh, làm tiêu 
hao sinh lực địch, giành thắng lợi giòn giã trong Tổng 
tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968), bắt toàn 
bộ Ban hội tề cùng binh lính địch. Chiến lược “Chiến 
tranh đặc biệt” thất bại, Mỹ - ngụy tiếp tục đề ra chiến 
lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, thực hiện “chiến 
tranh giành dân”, “chiến tranh hủy diệt” với những 
biện pháp cực kỳ dã man, gây cho ta nhiều khó khăn 
và tổn thất. Thực hiện phương châm “một tấc không đi, 
một ly không rời”, Chi bộ xã lãnh đạo du kích thực hiện 
khẩu hiệu “ngày địch tấn công ta, tối ta tấn công lại 
địch”. Tất cả ban, ngành đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ tập 
trung xây dựng cơ sở, nắm tình hình để đánh địch. Chi 
bộ xã luôn nắm vững quan điểm bạo lực cách mạng, chỉ 
đạo diệt ác phá kìm; bám trụ với dân, cùng dân đánh 
giặc. Quân và dân Phước Hưng luôn tin tưởng, gắn bó 
với Đảng, không ngại gian khổ, hy sinh, góp phần vào 
chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang 
chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
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Trên chặng đường đấu tranh cách mạng, các đồng 
chí bí thư Chi bộ xã Phước Hưng luôn vững vàng, gương 
mẫu trong mọi hoạt động, không ngại hy sinh cho sự 
nghiệp cách mạng, như: Tạ Văn Hưng, Huỳnh Văn Chì, 
Thạch Thơm (Năm Chanh), Huỳnh Văn Thượng (Mười 
Thành), Ngô Văn Lư (Hai Công), Phạm Văn Tư (Ba 
Tâm) và Trần Văn Chuột (Sáu Bình)... Các đồng chí là 
những hạt nhân góp phần không nhỏ tạo nên sức mạnh 
của toàn xã.

Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước 
thống nhất, quân và dân Phước Hưng phấn khởi cùng 
quân và dân cả nước bước vào công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới của cách mạng.
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PHẦN THỨ HAI

PHƯỚC HƯNG TRONG THỜI KỲ  
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC  

(1975-2015)
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Chương IV

HÀN GẮN VẾT THƯƠNG CHIẾN TRANH, 
BƯỚC ĐẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

(1975-1985)

I. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG, GIỮ 
VỮNG AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ 
HỘI, ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN SAU CHIẾN 
TRANH (1975-1976)

1. Tình hình Phước Hưng sau ngày giải phóng

Sau giải phóng, Chi bộ và chính quyền cách mạng xã 
Phước Hưng phải đối mặt với những vấn đề vô cùng khó 
khăn, phức tạp trên tất cả các lĩnh vực của địa phương. 
Người dân Phước Hưng chủ yếu sống bằng nghề nông, 
năng suất lương thực bấp bênh (khoảng hơn 1 tấn/ha), 
chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô còn nhỏ lẻ. Trên 70% 
dân số xã nằm trong diện nghèo đói. Những người dân 
sống trong vùng kìm ít nhiều bị ảnh hưởng của văn hóa 
lai căn thời Mỹ - ngụy. Tư tưởng của quần chúng có 
nhiều diễn biến phức tạp, lo lắng về tương lai. Những 
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gia đình có liên quan đến chế độ cũ thì hoang mang, 
mặc cảm. Số ngụy quân, ngụy quyền trước sống dựa vào 
đồng lương của chế độ cũ, nay chưa biết làm gì, chưa 
thật tin tưởng vào chính quyền cách mạng. Bên cạnh 
đó, địch vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch “hậu chiến”, cài 
cắm một số tình báo, gián điệp vào hàng ngũ ta âm mưu 
chống phá cách mạng, hòng trở lại cướp chính quyền. 
Chúng phao tin đồn nhảm, thất thiệt, gây hoang mang, 
lo lắng trong Nhân dân.

Cơ sở vật chất, văn hóa - xã hội của xã gần như bị 
phá hủy. 5 cơ sở trường lớp tại xã và các ấp Trạm, Đầu 
Giồng, Bến Chùa, Chợ Trên thì phòng học tạm bợ, bàn 
ghế hư hỏng. Ban Giáo dục huyện phân công 2 giáo viên 
(cô giáo Thanh và cô giáo Vinh) do miền Bắc chi viện 
cùng giáo viên tại Phước Hưng mở được 3 lớp 6. Trạm y 
tế xã chỉ là một căn nhà cấp 4 rộng khoảng 15m2, trang 
thiết bị hầu như không có. 

Về giao thông, tỉnh lộ 36 (chạy ngang qua xã), hương 
lộ 25 (từ ấp Trạm qua Long Hiệp đến xã Đôn Châu, nay 
là xã Đôn Xuân), hương lộ 17 (từ ấp Đầu Giồng qua xã 
Nhị Trường, nay là xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang) 
bị xuống cấp nghiêm trọng. Các phương tiện giao thông 
đường thủy chủ yếu là ghe, xuồng chỉ sử dụng được vào 
mùa mưa.

Tuy còn nhiều khó khăn, phức tạp, song xã Phước 
Hưng cũng có được những thuận lợi cơ bản: Khí thế cách 
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mạng dâng cao. Nhân dân đang rất phấn khởi trước 
thắng lợi vĩ đại của dân tộc và luôn có lòng tin son sắt 
vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây là nhân tố quyết định 
trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và tiếp tục được phát huy 
trong thời kỳ xây dựng đất nước. Đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể đều hăng hái, 
đoàn kết, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, vất vả, phát 
huy sức mạnh tập thể để hoàn thành thắng lợi nhiệm 
vụ được giao.

2. Chi bộ xã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính 
trị trong năm đầu sau giải phóng

Trong những ngày đầu độc lập, xã Phước Hưng có 
17 đảng viên, trong đó có 5 đồng chí cấp ủy. Đồng chí 
Trần Văn Chuột (Sáu Bình) làm Bí thư. Lúc này, 100% 
cán bộ xã là những người trưởng thành trong kháng 
chiến, vững vàng về bản lĩnh chính trị, lập trường tư 
tưởng nhưng lại hạn chế về trình độ quản lý, điều hành, 
lãnh đạo, nhất là quản lý kinh tế - xã hội. Chi bộ xã 
đã tổ chức tập huấn, học tập, quán triệt các đường lối, 
chính sách, chủ trương của Đảng cho toàn thể cán bộ, 
đảng viên, hội viên các đoàn thể để thực hiện tốt những 
nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. 

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, Chi bộ xã 
xác định nhiệm vụ trước mắt từ ngày 01/5/1975 đến cuối 
năm 1975 gồm 2 bước:
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Bước 1: Thực hiện nhiệm vụ cấp bách của thời kỳ 
thực hiện chế độ quân quản; tổ chức đăng ký, trình diện 
và đưa số ngụy quân, ngụy quyền về Ban Quân quản 
huyện để học tập, cải tạo.

Bước 2: Vận động Nhân dân ổn định, phát triển sản 
xuất nhằm giải quyết các yêu cầu của đời sống xã hội; 
ổn định an ninh, chính trị, trật tự xã hội, ổn định việc 
học hành cho con em; chăm sóc và điều trị bệnh cho 
Nhân dân.

Chi bộ xã chỉ đạo tập trung kêu gọi, truy lùng tàn 
quân địch tại chỗ và số ngụy quân, ngụy quyền từ nơi 
khác về quê lẩn trốn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, 
Chi bộ đưa ra nhiệm vụ trọng tâm là tập trung tuyên 
truyền, vận động quần chúng hiểu rõ được ý nghĩa của 
cách mạng, các chủ trương của Đảng, chính sách Mười 
điểm của Mặt trận và Chính phủ cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam; chính sách nhân đạo 
đối với ai biết ăn năn, hối cải và sự trừng trị nghiêm 
khắc đối với những kẻ không ra trình diện, trốn tránh 
cải tạo, những tên chống cách mạng, nằm im chờ cơ hội 
phá hoại thành quả cách mạng. Song song đó, Chi bộ xã 
vận động bà con nông dân tập trung bám ruộng vườn 
để sản xuất nông nghiệp, giải quyết nạn thất nghiệp, 
cải thiện đời sống nhân dân.

Về công tác cán bộ, Chi bộ xã tăng cường đào tạo, bồi 
dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ; củng cố ban cán sự ấp; 



145

chọn những người hoạt động tích cực, có trách nhiệm để 
phát triển hội viên các đoàn thể, bên cạnh đó tập trung 
giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng và quần chúng. 
Chi bộ xã Phước Hưng đã quán triệt trong toàn thể cán 
bộ, đảng viên Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa III)1, Nghị quyết số 254-
NQ/TW ngày 15/7/1976 của Bộ Chính trị về những công 
tác trước mắt ở miền Nam, chương trình hành động của 
Tỉnh ủy Trà Vinh và Đảng bộ huyện Trà Cú.

Chi bộ xã xác định: Xây dựng chính quyền là nhiệm 
vụ số một trong tình hình mới, cần làm tốt việc phát 
động quần chúng tham gia xây dựng chính quyền, nhất 
là chính quyền ở xã, ấp. Nhất thiết phải đưa các đồng 
chí cấp ủy viên vào tham gia chính quyền; đồng thời, 
phát huy vai trò làm chủ của dân, dựa vào dân, vận 
động Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. 

Trên cơ sở đó, Chi bộ xã Phước Hưng tập trung vào 

1. Ngày 29/9/1975, Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa III) ban hành Nghị quyết số 247-NQ/TW về nhiệm 
vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết xác 
định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta trong giai đoạn 
mới là: “Hoàn thành thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, 
tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Miền Bắc phải tiếp 
tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; miền Nam phải đồng thời tiến 
hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

(Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.36, 
tr.397).
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công tác xây dựng và kiện toàn bộ máy chính quyền ở 
xã, ấp. Ban Quân quản xã được thành lập trên cơ sở Ủy 
ban cách mạng lâm thời trong cuộc Tổng tiến công nổi 
dậy mùa Xuân năm 1975. Đây là hình thức chính quyền 
quân sự mang tính đặc thù, đáp ứng yêu cầu thực tế của 
giai đoạn lịch sử đặc biệt. Ban Quân quản xã tiếp quản 
hệ thống cơ sở vật chất của ngụy quyền trên địa bàn; 
quản lý và điều hành bước đầu các lĩnh vực đời sống xã 
hội. Ban Quân quản xã Phước Hưng gồm các đồng chí: 
Trần Văn Chuột - Bí thư; Kim Răng - Xã đội trưởng; 
Dương Văn Dơn - Trưởng an ninh; Lưu Văn Thêm - 
phụ trách ấp Chợ Trên; Lê Văn Sữa - phụ trách ấp Đầu 
Giồng và ấp Trạm; Phạm Văn Lưới (Hai Miền) - Xã đội 
phó; Trầm Văn Sễn - phụ trách Tài chính. Ban Quân 
quản xã đã nhanh chóng chỉ đạo hàng loạt công việc để 
ổn định tình hình, tạo điều kiện cho Nhân dân lao động 
sản xuất.

Tháng 10/1975, Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo kết thúc 
thời kỳ quân quản, chuyển sang thành lập Ủy ban nhân 
dân cách mạng. Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy Trà Cú, Chi bộ xã 
Phước Hưng đã xây dựng và củng cố chính quyền cách 
mạng trong giai đoạn chuyển sang thời kỳ Đảng lãnh 
đạo, chính quyền quản lý. Bộ máy của xã được sắp xếp 
lại. Cụ thể: 

Về tổ chức đảng, đồng chí Trần Văn Chuột là Bí thư 
Chi bộ; hai đồng chí Lưu Văn Thêm và Kim Sang là Phó 
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Bí thư. Văn phòng cấp ủy được củng cố bổ sung, có cán 
bộ phụ trách công tác tổ chức, phụ trách tuyên huấn.

Hội đồng nhân dân xã khóa đầu tiên do đồng chí 
Huỳnh Văn Tiết làm Chủ tịch. Ủy ban nhân dân xã 
gồm: đồng chí Kim Sang là Chủ tịch, đồng chí Kim Răng 
là Ủy viên phụ trách quân sự, đồng chí Dương Văn Dơn 
là Ủy viên phụ trách Công an. Các tổ chức đoàn thể có: 
Đồng chí Nguyễn Thị Lực làm Chủ tịch Hội liên hiệp 
Phụ nữ; đồng chí Lưu Văn Thêm làm Bí thư xã đoàn; 
đồng chí Lưu Kim Xia làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; 
đồng chí Lê Văn Gấm làm Chủ tịch Hội Nông dân. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân, Cửa hàng thương 
nghiệp, Hợp tác xã mua bán, tài chính, giao liên, y tế, 
giáo dục, công an, xã đội, Mặt trận, Hội Nông dân, Đoàn 
Thanh niên, Hội Phụ nữ... đều được củng cố và bố trí 
nhân sự mới. Các ấp Đầu Giồng, Trạm, Chợ Trên, Chợ, 
Chòm Chuối, Bến Chùa, Ô Rung lập Ban cán sự gồm có 
trưởng ban, phó trưởng ban phụ trách quân sự và 1 phó 
ban phụ trách công an. 

Sau khi bộ máy được sắp xếp, Chi bộ xã xác định 
nhiệm vụ chính trị lúc này là tập trung quản lý giáo 
dục ngụy quân, ngụy quyền; truy quét số lẩn trốn, chưa 
ra trình diện; xóa bỏ những tàn dư của chế độ cũ; tháo 
gỡ bom mìn; đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời 
sống nhân dân.

Trên cơ sở tổ chức, bộ máy được kiện toàn, cấp ủy xã 
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đặc biệt quan tâm đến việc kết nạp đảng viên mới, xây 
dựng đội ngũ đảng viên trẻ có kiến thức, năng lực để 
hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. 
Song song đó, cấp ủy xã cũng tăng cường tập huấn, bồi 
dưỡng công tác chuyên môn, học tập các chủ trương, 
chính sách của Đảng để nâng cao năng lực, nhận thức 
cho đội ngũ cán bộ.

Trong lúc chính quyền đang ra sức vận động Nhân 
dân hàn gắn vết thương chiến tranh, xóa bỏ hận thù để 
xây dựng một xã hội tốt đẹp, thì một số người nhẹ dạ, cả 
tin đã nghe theo những lời tuyên truyền của bọn phản 
động, tạo ra vụ bạo loạn ngày 16/11/1976, khiến 4 đồng 
chí hy sinh (trong đó có 1 đồng chí là Chính trị viên xã 
đội). Ta tiêu diệt được 5 tên, bắt và truy bắt hàng chục 
tên, thu 17 súng. Sau vụ bạo loạn, không khí rất nặng 
nề và nảy sinh sự nghi kỵ lẫn nhau giữa hai cộng đồng 
Kinh và Khmer. Chi bộ xã đã tập trung cán bộ cốt cán, 
có uy tín, năng lực để tuyên truyền, vận động, nói rõ âm 
mưu của kẻ thù, nói rõ nhờ sự đoàn kết chúng ta mới 
thắng được đế quốc Mỹ và tay sai, giành lại độc lập tự 
do cho cả dân tộc.

Trong những ngày đầu tiếp quản, cấp ủy và chính 
quyền cách mạng xã tập trung khắc phục hậu quả chiến 
tranh, tạo điều kiện cho gần 300 gia đình ly hương trở 
về quê cũ, xây dựng nhà cửa, khôi phục sản xuất, từng 
bước ổn định cuộc sống. 



149

Trong chiến tranh, ruộng vườn bị tàn phá nặng nề, 
đất sản xuất nông nghiệp nhiều nơi bị hoang hóa; vườn 
tược chủ yếu là cây tạp; hệ thống thủy lợi chưa có; đất bị 
nhiễm phèn mặn, chỉ sản xuất được 1 vụ. Trước thực tế 
đó, cấp ủy, chính quyền xã tập trung xuống từng ấp vận 
động nông dân sản xuất. Kết quả, diện tích sản xuất đạt 
1.899/2.172ha, năng suất bình quân 1,8 tấn/ha. Tổng 
sản lượng lương thực toàn xã đạt 3.418 tấn. Song song 
với sản xuất cây lúa, xã cũng vận động nông dân cải tạo 
vườn tạp ở Ô Rung, Trà Mềm và Xóm Đồng, tập trung 
phát triển cây dừa, cây chuối, một số cây có hiệu quả 
kinh tế khác, đồng thời tu sửa lại kênh, mương.

Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với 
người có công, xã lập đoàn cán bộ trực tiếp đến từng 
hộ gia đình, hướng dẫn từng trường hợp kê khai cụ thể 
về những cống hiến trong kháng chiến. Toàn xã có 141 
liệt sĩ, 36 thương binh, 193 gia đình có công, 16 người 
bị tù đày.

Trong hoạt động văn hóa - thông tin, tuy xã còn dùng 
loa tay để thông báo các chỉ thị của chính quyền nhưng 
thông tin đã đến được với người dân nhanh chóng. 
Ngành văn hóa - thông tin còn kết hợp với ngành tuyên 
huấn thực hiện tuyên truyền đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng 
người dân. Nhờ đó, Nhân dân Phước Hưng ngày càng 
tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng 
tại địa phương.
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Về giáo dục, xã đã trưng dụng 28 giáo viên để dạy 28 
lớp với 978 học sinh cấp I; xây dựng 2 phòng học cấp II 
với 72 học sinh. Ngoài ra, xã còn mở được 20 điểm xóa 
mù cho hơn 200 người dân tham gia học tập; đồng thời 
đưa 20 người đi đào tạo giáo viên cấp tốc. 

Về y tế, trước mắt, xã sắp xếp lại trạm dân y, tăng 
thêm cán bộ chuyên môn, đồng thời đưa 4 đồng chí 
đi đào tạo. Các ổ dịch bệnh được ngăn chặn kịp thời. 
Phong trào ăn chín uống sôi được phát động rộng khắp. 
Chăn nuôi gia súc, gia cầm từng bước được tách ra khỏi 
nơi ở. 

Năm 1976, Tỉnh ủy Cửu Long1 quyết định đào bốn 
con kênh cấp I, trong đó có kênh 3/2 đi ngang qua xã 
Phước Hưng. Được sự lãnh đạo của Huyện ủy, Chi bộ xã 
Phước Hưng tập trung chỉ đạo quán triệt mục đích làm 
thủy lợi nội đồng nhằm từng bước xóa thế độc canh cây 
lúa; thực hiện chuyển vụ, thâm canh, tăng vụ, góp phần 
tăng năng suất, chất lượng, cải thiện đời sống cho nông 
dân. Từ tháng 11/1976, phong trào làm thủy lợi ở Phước 
Hưng dấy lên sôi nổi, có ngày có gần 50.000 lực lượng 

1. Tháng 02/1976, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam ban hành Nghị định số 31/NĐ quy định giải 
thể khu, hợp nhất tỉnh ở miền Nam. Theo đó, hai tỉnh Trà Vinh và 
Vĩnh Long được sáp nhập thành tỉnh Cửu Long. Đến năm 1991, 
tỉnh Cửu Long giải thể để tái lập hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long 
như trước.
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tham gia đào kênh 3/21. Đây là tiền đề để phát triển 
nông nghiệp của xã Phước Hưng nói riêng, huyện Trà 
Cú, tỉnh Cửu Long nói chung. Khi có kênh 3/2, xã được 
huyện hỗ trợ xây dựng kế hoạch nông nghiệp, thủy lợi. 

II. LÃNH ĐẠO CẢI TẠO QUAN HỆ SẢN XUẤT, 
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, ỔN ĐỊNH 
ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN (1977-1985)

Trong giai đoạn 1977-1985, xã Phước Hưng đã trải 
qua 3 kỳ Đại hội. Ngày 10/6/1977, Đại hội Chi bộ xã 
Phước Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 1977-1979 được tổ 
chức, có 18/18 đảng viên trong xã tham dự. Đồng chí 
Thái Văn Đương được bầu làm Bí thư; đồng chí Kim 
Sang (Lục Ba) làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân xã. Đại hội xác định phương hướng cho nhiệm kỳ 
tới là: Tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định 
đời sống nhân dân; tiến hành ba cuộc cách mạng trên 
địa bàn xã, trọng tâm là cuộc cách mạng về quan hệ sản 
xuất, gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp.

Ngày 18/11/1979, xã Phước Hưng tổ chức Đại hội Chi 
bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 1980-1982. Đồng chí Trương 
Minh Mẫu (Hai Mẫu) được bầu làm Bí thư. Đến cuối 
năm 1980, Chi bộ xã Phước Hưng có 31 đảng viên và 
được Huyện ủy quyết định nâng lên thành Đảng bộ. 

1. Kênh 3/2 bắt nguồn từ ấp Chánh Hội, xã Tập Ngãi đến ấp La 
Bang, xã Đôn Châu, rộng 22m, dài 18km.
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Tháng 01/1981, đồng chí Nguyễn Văn Năm (Bảy Nghĩa) 
được chỉ định làm Bí thư; đồng chí Trần Son làm Phó 
Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Đại hội xác định 
mục tiêu là: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, coi trọng 
thâm canh tăng vụ, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an 
ninh quốc phòng; kiên quyết khắc phục mọi khó khăn, 
trở ngại, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cấp trên 
đề ra; tập trung cải tạo xã hội chủ nghĩa. Đại hội thống 
nhất phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới là: Tiếp 
tục làm công tác cải tạo nông nghiệp, xây dựng hệ thống 
thủy lợi, bên cạnh làm công tác cải tạo công - thương 
nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng; khai thác các nguồn 
thu; phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng trường lớp, 
đầu tư trạm y tế; đưa hoạt động văn hóa - thông tin đến 
từng ấp; quan tâm các gia đình chính sách, gia đình có 
công; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, 
xây dựng lực lượng công an, quân sự vững mạnh; xây 
dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; 
xây dựng chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể hoạt động 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương.

Ngày 05/11/1983, Đại hội Đảng bộ xã Phước Hưng lần 
thứ I được tổ chức. Đại hội bầu đồng chí Châu Văn Khải 
(Năm Hải) làm Bí thư1, đồng chí Hà Văn Triệu làm Phó 
Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Đại hội đánh giá: 

1. Đến tháng 5/1985, đồng chí Nguyễn Văn Ngàn (Bảy Ngàn) 
được Huyện ủy điều động về làm Bí thư. 
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Công tác cán bộ có nhiều thuận lợi. Nhân dân luôn tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; cán bộ, đảng viên tuy 
còn hạn chế về năng lực, nhưng nhiệt tình, hăng say, luôn 
nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhờ 
vậy, cấp ủy, chính quyền xã đã vượt qua được những khó 
khăn, thử thách, hoàn thành các mặt công tác.

 Giai đoạn 1977-1985, cả nước tập trung thực hiện 
khẩu hiệu “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên 
chủ nghĩa xã hội”. Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. 
Huyện ủy Trà Cú đã chọn xã Phước Hưng làm điểm chỉ 
đạo cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp. Vì vậy, 
xã được tăng cường thêm cán bộ từ tỉnh, huyện xuống. 
Đoàn cán bộ Trung ương do đồng chí Nguyễn Thành 
Thơ (Mười Thơ) - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, 
Trưởng Ban cải tạo nông nghiệp đồng bằng sông Cửu 
Long làm Trưởng đoàn; các đồng chí Phạm Quang Đạo 
(Hai Đạo), Ba Nhuần, Ba Xinh là các cán bộ chỉ đạo dài 
hạn. Đoàn cán bộ tỉnh có 4 người do đồng chí Võ Thành 
Công (Ba Danh) - Trưởng Ban cải tạo nông nghiệp tỉnh 
Cửu Long làm Trưởng đoàn, ngoài ra còn có hai cán bộ 
chỉ đạo dài hạn là đồng chí Ba Chiêm (Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy) và đồng chí Tư Nhàn (Ban Tổ chức Tỉnh ủy). 
Đoàn cán bộ huyện do đồng chí Thái Văn Khanh - Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng đoàn, 
đồng chí Trần Văn Chắc là Phó Trưởng đoàn và 20 cán 
bộ khác. Cấp ủy xã đã thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh 
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đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Từ đó, cấp 
ủy, chính quyền xã chỉ đạo phải tập trung vào công tác 
khắc phục hậu quả chiến tranh, làm tốt công tác cải tạo 
nông nghiệp. 

Bên cạnh tuyên truyền, giáo dục quần chúng về việc 
thành lập tập đoàn sản xuất, làm ăn tập thể, đoàn cán 
bộ tỉnh, huyện còn kết hợp với cấp ủy xã chọn nhân 
sự cho từng tập đoàn sản xuất để đưa đi tập huấn, bồi 
dưỡng nghiệp vụ, có hơn 1.000 lượt cán bộ đã tham gia. 
Quá trình thực hiện cải tạo diễn ra khá cấp bách. Kết 
quả, xã tổ chức được 53 tập đoàn sản xuất, 2 hợp tác xã 
(3/2 và 30/4), đưa 50% diện tích đất nông nghiệp, công 
cụ sản xuất (máy móc, trâu, bò...) vào tập đoàn sản xuất. 
Trong quá trình thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa, đầu 
năm 1985, Hợp tác xã 30/4 của ấp Trạm và Hợp tác xã 
3/2 của xã đã thực hiện tốt chức năng phân phối vật tư 
nông nghiệp cho các tập đoàn.

Tháng 5/1985, được sự cho phép của Tỉnh ủy, Huyện 
ủy, xã Phước Hưng đã làm lễ tổng kết và tuyên bố hoàn 
thành cải tạo nông nghiệp trên toàn xã. Khi các tập đoàn 
sản xuất và hợp tác xã hoạt động ổn định, việc huy động 
lương thực trở nên rất thuận lợi. Hằng năm, xã thu được 
376 tấn lương thực, trong đó, thu thuế 156 tấn, trao đổi 
hàng hai chiều 130 tấn, thu mua 90 tấn. 

Về kinh tế, cấp ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo 
làm tốt các công tác phát triển sản xuất như: cày ải đất, 
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phân bón, xăng dầu, thuốc trừ sâu, giống mới, thủy lợi, 
huy động lương thực (thuế nông nghiệp, nợ thuế nông 
nghiệp, thu lúa hai chiều, nợ lúa hai chiều, mua hết lúa 
thừa trong dân). Xã Phước Hưng được huyện chọn để 
xây dựng vùng trọng điểm thâm canh lúa. Trong quá 
trình lãnh đạo phát triển kinh tế, lãnh đạo từ xã đến 
ấp đã vận động nông dân tận dụng đất vườn, đất giồng, 
triền giồng, chân ruộng lúa để sản xuất hai vụ lúa, một 
vụ màu (gồm cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày 
như khoai lang, khoai mì, đậu phộng, bắp, mía, thuốc 
lá, chuối, dưa hấu...). Tổng sản lượng lương thực năm 
sau luôn cao hơn năm trước. Năm 1981, diện tích lúa 
hè - thu là 495ha với tổng sản lượng 990 tấn, năm 1982 
là 520ha với tổng sản lượng 1.040 tấn. Diện tích lúa vụ 
mùa đạt 1.101ha với tổng sản lượng 2.202 tấn. Nhờ làm 
tốt thủy lợi kênh cấp II, cấp III, kênh nội đồng cơ bản 
hoàn chỉnh, cây lúa, cây mía ngày càng phát triển tốt. 
Khi cây mía phát triển, cấp ủy, chính quyền xã tạo mọi 
điều kiện để xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà máy 
đường Huỳnh Kịch.

Đất đai được xác định là sở hữu của toàn dân, do 
Nhà nước độc quyền quản lý, việc xây dựng một số công 
trình lớn như thủy lợi, trường học, trạm xá, giao thông... 
khá thuận lợi. Giai đoạn 1978-1985, công tác thủy lợi 
ở Phước Hưng phát triển nhanh. Hệ thống thủy lợi nội 
đồng phủ khắp địa bàn. Kênh 1 đồng sau dài khoảng 
4km, kênh 1 đồng trước dài khoảng 5km, kênh 2 đồng 
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trước dài khoảng 2,5km, kênh 3 dài khoảng 4km, kênh 
4 dài 3km, kênh 5 dài 3km. Phía tây kênh 3/2 có kênh 
13. Tổng khối lượng đào đắp trên 33.000m3 đất. Kênh 
nội đồng được phủ kín đã giúp tháo mặn, rửa phèn, 
đưa nước ngọt về tưới cho hàng ngàn hécta canh tác. 
Khi kênh 3/2 hoàn thành, sản xuất nông nghiệp từ 1 
vụ được nâng lên 2 vụ, năng suất đạt 3-3,5 tấn/ha, tổng 
sản lượng lương thực 2 vụ đạt gần 4.000 tấn. Đời sống 
của người dân ngày càng được cải thiện. Nhân dân trong 
xã đã đủ và thừa lúa ăn, góp phần ổn định lương thực 
cho tỉnh và cả nước.

Về văn hóa - xã hội, xã đã thực hiện tốt việc tiêm 
chủng, phòng, chống dịch bệnh, kế hoạch hóa gia đình. 
Công tác xóa mù chữ, chăm lo trường lớp, hỗ trợ sách 
vở cho những học sinh khó khăn được chú trọng. Chi 
bộ xã lãnh đạo ngành văn hóa - thông tin kết hợp với 
các tập đoàn sản xuất làm tốt công tác tuyên truyền 
thực hiện Chỉ thị số 57/CT-TƯ ngày 14/3/1978 của Bộ 
Chính trị về việc nắm vững và đẩy mạnh công tác cải 
tạo nông nghiệp miền Nam; Chỉ thị số 43/CT-TƯ ngày 
15/11/1978 của Bộ Chính trị về việc xóa bỏ các hình thức 
bóc lột của phú nông, tư sản nông thôn và tàn dư bóc lột 
phong kiến, thực sự phát huy quyền làm chủ của nông 
dân lao động, đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp ở các tỉnh phía Nam; hướng dẫn của Tỉnh 
ủy, Huyện ủy về việc chọn xã Phước Hưng làm xã điểm 
cải tạo nông nghiệp. Xã còn xây dựng được phòng đọc 
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sách với trên 100 đầu sách, một trạm thông tin để phục 
vụ cho cán bộ và Nhân dân.

Về giáo dục, xã tiếp tục phát huy các lớp bình dân 
học vụ, nhờ vậy, 65% người dân chưa biết chữ giờ đã 
biết đọc, biết viết. Các điểm trường cấp I được mở ra 
tại các ấp Trà Mềm, Ô Rung, Chòm Chuối, Bến Chùa. 
Nhân dân trong xã tích cực đóng góp đất, tre, lá để dựng 
trường cho con em được đi học. Cấp ủy xã Phước Hưng 
đã đề nghị Phòng Giáo dục mời 2 giáo viên trong vùng 
kìm (trước đây) tham gia đứng lớp vào biên chế, nâng 
tổng số giáo viên lên 30 người, trưng dụng và xem xét 
tuyển 20 giáo viên đào tạo cấp tốc vào ngành sư phạm. 
Về cơ bản, xã đã có đủ giáo viên đứng lớp. Trong phong 
trào bình dân học vụ và chiến dịch Cửu Long quét sạch 
giặc dốt, xã đã có trên 130 người được xóa mù chữ và 
đi học bổ túc văn hóa. Mạng lưới trường, lớp được mở 
xuống tận ấp, tạo điều kiện thuận lợi cho con em đồng 
bào Khmer đi học. Ban giáo dục xã được cấp ủy hỗ trợ 
đưa gần 20 giáo viên ở xa vào ở tạm nhà dân, sau đó đề 
nghị Phòng Giáo dục xây nhà ở tập thể cho giáo viên. 
Đảng bộ xã luôn hướng đến việc xây dựng con người mới 
toàn diện, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Muốn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ 
nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là phải đi đến hoàn 
toàn không có chủ nghĩa cá nhân”1.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.222.
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Song song với đẩy mạnh giáo dục đào tạo, xã còn quan 
tâm đến sự nghiệp y tế. Các y sĩ, y tá (như Năm Bạc, Hai 
Ven, Hai Lùn...) làm công tác quân y trong kháng chiến 
có kinh nghiệm được trên cử về xã. Chị Kim Thị Phane là 
nữ hộ sinh, được phân công làm Trưởng trạm y tế. Trong 
năm 1985, cấp ủy, chính quyền xã đề nghị cấp trên cho xây 
dựng trạm y tế cơ bản và cung cấp trang thiết bị y tế để 
bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, do đồng chí Hai Tiết làm 
Trưởng trạm. Xã còn tổ chức được các đoàn tuyên truyền 
cho người dân thực hiện phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Về quốc phòng an ninh, lực lượng quân sự, công an 
xuống tận ấp tuyên truyền, vận động quần chúng nâng 
cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác trong việc 
bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân. Mỗi ấp có một 
tiểu đội được trang bị vũ khí đầy đủ, do đồng chí tổ trưởng 
đảng lãnh đạo. Ấp đội trưởng chỉ đạo phải thường xuyên 
tuần tra khu vực được phân công. Ban Chỉ huy quân sự 
xã thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác đưa quân đi 
bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp 
nước bạn Campuchia. Hằng năm, xã tổ chức 3 đợt giao 
quân, mỗi đợt khoảng 30-40 thanh niên lên đường nhập 
ngũ. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng chiếm tỷ 
lệ 2% so với dân số. Xã được Tỉnh đội cấp bằng khen. 
Giai đoạn này, các hoạt động quốc phòng, quân sự phát 
triển tốt, lực lượng dân quân tự vệ đông về số lượng, 
mạnh về chất lượng. 20 gia đình bộ đội tham gia chiến 
trường được xã hỗ trợ để sửa chữa nhà cửa bị xuống cấp.
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Lực lượng công an xã cũng được kiện toàn, phát triển 
lực lượng. Các mặt công tác tích cực được triển khai 
nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự, phục vụ nhiệm 
vụ chính trị của Đảng. Công an xã phát động phong trào 
quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp. Công 
an là lực lượng nòng cốt, chủ động xây dựng kế hoạch, 
thông qua cấp ủy, chính quyền chỉ đạo hệ thống chính 
trị và lực lượng vũ trang xuống cơ sở để gây dựng phong 
trào. Công an hướng dẫn nghiệp vụ, phân tích những 
hiện tượng, dấu hiệu khả nghi của đối tượng vi phạm để 
cán bộ, cơ sở quần chúng cung cấp thông tin liên quan, 
góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 
hội, quản lý chặt địa bàn. Ngoài ra, công an xã còn làm 
tốt công tác bảo vệ kinh tế ở các cơ sở quốc doanh và tập 
đoàn. Tại các ấp, công an xã đến hỗ trợ xây dựng cơ sở, 
tổ chức mạng lưới, xây dựng phong trào phòng chống 
trộm cắp, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ 
bạc, mại dâm.

Trong công tác xây dựng Đảng, giai đoạn này, cấp 
ủy xã luôn quan tâm tổ chức học tập, bồi dưỡng, rèn 
luyện cho cán bộ, đảng viên; có 7 cán bộ, đảng viên được 
tham gia học các lớp sơ cấp, trung cấp lý luận chính 
trị và hành chính quản trị. Năm 1982, 30% số đảng 
viên của xã được huyện xét cấp thẻ đảng viên. Ý thức tổ 
chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của đảng viên ngày 
càng được nâng lên. Cán bộ, đảng viên ngày càng nhận 
thức rõ hơn vai trò, nhiệm vụ chính trị của Đảng, từ đó 
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không ngừng rèn luyện phấn đấu để xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội. Các đồng chí đảng viên đã nghỉ 
hưu cũng tích cực tham gia đóng góp, phát hiện những 
quần chúng tích cực để phát triển, xây dựng Đảng ngày 
càng lớn mạnh. 

Các chi bộ tổ chức việc sinh hoạt đúng định kỳ theo 
quy định, thực hiện tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách”, thực hiện nghiêm túc chế độ phê bình, 
tự phê bình. Khi tự phê bình, ngoài đánh giá thực hiện 
nhiệm vụ được phân công, mỗi đảng viên phải liên hệ 
bản thân về việc nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, 
tinh thần quốc tế vô sản trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở quê hương. Phương châm xây dựng đảng 
viên mạnh, chi bộ mạnh, chính quyền mạnh, các đoàn 
thể mạnh đã được cụ thể hóa trong các đợt sinh hoạt định 
kỳ. Từ đó, Đảng bộ xã Phước Hưng đã lãnh đạo hệ thống 
chính trị của xã hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao.

Hội đồng nhân dân xã có 21 đại biểu, hình thành 07 
tổ đại biểu ở 07 ấp. Các tổ đại biểu duy trì sinh hoạt hàng 
quý, tổ chức tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện 
vọng và những ý kiến đóng góp của Nhân dân. Hội đồng 
nhân dân phối hợp Ủy ban nhân dân giải quyết những 
vướng mắc, đơn khiếu nại và các yêu cầu chính đáng của 
Nhân dân. Ủy ban nhân dân xã đã làm tốt công tác quản 
lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội. Bảy ban sản 
xuất ấp làm nhiệm vụ cải tạo nông nghiệp được thành 
lập. Ban Nhân dân các ấp cũng được xây dựng, củng cố 
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giúp Ủy ban nhân dân đưa các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với 
người dân.

Trong quá trình điều hành, chính quyền xã đã kết 
hợp các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn 
Thanh niên xuống ấp để xây dựng, củng cố các đoàn thể 
ấp, tổ chức cho các đoàn thể ấp tham gia vào Ban sản 
xuất. Giai đoạn 1977-1985, có hơn 90 lượt đoàn viên, hội 
viên các đoàn, hội sản xuất giỏi trong các tập đoàn sản 
xuất đã được nêu gương.

Công tác xây dựng Mặt trận và các đoàn thể được 
củng cố. Giai đoạn này, xã phát triển được 1.048 đoàn 
viên, hội viên, nâng tổng số lên 3.048 đoàn viên, hội viên. 
Các đoàn thể tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, 
vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên làm công tác cải 
tạo quan hệ sản xuất, đưa Nhân dân vào làm ăn tập 
thể. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng được 
củng cố và không ngừng lớn mạnh. Hàng trăm đoàn 
viên được kết nạp, giữ vai trò nòng cốt cho các phong 
trào thi đua trong xã. Hàng ngàn hội viên Hội Liên 
hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân giữ vai trò nòng cốt trong 
việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. Các đoàn thể chính trị - 
xã hội làm nòng cốt trong công tác dân vận, thực hiện 
Chỉ thị số 53-CT/TW ngày 28/11/1984 của Bộ Chính trị 
về tăng cường công tác quần chúng của Đảng. Cán bộ, 
đảng viên của xã đã nhận thức rõ sự nghiệp cách mạng 
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là sự nghiệp của quần chúng. Những gì đã làm được và 
chưa làm được của cán bộ, đảng viên đều được công khai 
trong phê bình và tự phê bình. Các đơn, thư khiếu nại 
của công dân đều được giải quyết kịp thời. Công tác vận 
động quần chúng từng bước được nâng lên, quyền lợi 
của các đoàn viên, hội viên từng bước được xác lập. Hơn 
3.000 đoàn viên, hội viên đã tham gia vào quản lý nhà 
nước, quản lý xã hội, giữ vững và tăng cường mối quan 
hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
(30/4/1975), tình hình kinh tế - xã hội của đất nước gặp 
nhiều khó khăn do hậu quả của chiến tranh để lại. Dưới 
sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Cửu Long 
và Huyện ủy Trà Cú, Đảng bộ và Nhân dân xã Phước 
Hưng đã từng bước khắc phục, vượt qua khó khăn, kiên 
trì phấn đấu, giành được những thành tựu hết sức quan 
trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Hệ 
thống thủy lợi cơ bản được hình thành. Nông dân sản 
xuất tăng vụ, chính vụ, không còn độc canh cây lúa. Hệ 
thống chính trị được xây dựng và củng cố, an ninh quốc 
phòng được giữ vững.

Tuy nhiên, cũng như các địa phương khác, trong công 
tác cải tạo nông nghiệp, công thương nghiệp, xã còn một 
số hạn chế. Trong tổ chức lại sản xuất còn nóng vội, thúc 
ép dân vào tập đoàn sản xuất. Các nông hộ lao động lấy 
lệ, chưa tập trung đầu tư trên mảnh đất mình canh tác. 
Việc cải tạo thương nghiệp, phân phối hàng hóa bằng 
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chế độ tem phiếu gây nhiều khó khăn cho đời sống nhân 
dân. Do dồn sức thực hiện những nhiệm vụ cấp bách 
trước mắt, nên Đảng bộ xã chưa tập trung nhiều cho 
những vấn đề có tính chiến lược lâu dài như lựa chọn, 
quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, nhất là cán bộ 
lãnh đạo ở các ngành kinh tế. Hiện tượng tiêu cực của 
một số ít cán bộ, đảng viên vẫn còn xảy ra. Việc điều 
hành, quản lý của chính quyền còn nhiều mặt hạn chế 
do bộ máy chưa đồng bộ. Vai trò của Hội đồng nhân dân 
chưa được đề cao, vai trò của từng thành viên chưa được 
phát huy. Một số chủ trương khi thực hiện chưa thật 
kiên quyết, triệt để. Việc phối hợp hoạt động giữa các 
ngành chưa tốt, chưa phát huy hiệu lực quản lý kinh 
tế - xã hội của chính quyền. Công tác vận động quần 
chúng còn giao khoán cho các đoàn thể. Chất lượng đoàn 
viên, hội viên chưa chuyển biến kịp với yêu cầu nhiệm 
vụ mới. 

Những thành công, khuyết điểm trong giai đoạn này 
chính là những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu để 
Đảng bộ và Nhân dân Phước Hưng nỗ lực khắc phục và 
phấn đấu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng trong 
giai đoạn tiếp theo.
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Chương V

ĐẢNG BỘ XÃ PHƯỚC HƯNG LÃNH ĐẠO  
NHÂN DÂN THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI  

CỦA ĐẢNG (1986-1996)

Tháng 12/1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI 
của Đảng đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Trên tinh thần 
nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã nghiêm túc phân tích 
những khuyết điểm trong 10 năm (1975-1985) lãnh đạo 
đất nước. Từ đó, Đại hội đề ra đường lối đổi mới để đưa 
nước ta ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội. Đại 
hội lần thứ VI của Đảng đã đề ra ba chương trình kinh 
tế lớn là: sản xuất lương thực - thực phẩm, sản xuất 
hàng tiêu dùng và sản xuất hàng xuất khẩu.

Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của 
Đảng, cùng với Nhân dân cả nước, Đảng bộ xã Phước 
Hưng tập trung thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW1 ngày 
05/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế 
nông nghiệp; thực hiện khoán hộ, xét cấp quyền sử dụng 

1. Còn gọi là Khoán 10.
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đất cho Nhân dân. Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo toàn 
diện từ sản xuất, lưu thông phân phối, trật tự an ninh, 
văn hóa, chính trị đến xây dựng nếp sống văn hóa mới 
và chăm lo đời sống của Nhân dân.

I. LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TOÀN 
DIỆN, TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN 
TỘC (1986-1988)

Đại hội Đảng bộ lần thứ II của xã Phước Hưng diễn 
ra từ ngày 24 đến ngày 25/6/1986. Đồng chí Nguyễn 
Văn Ngàn (Bảy Ngàn) - Huyện ủy viên được bầu làm Bí 
thư. Từ tháng 01 đến tháng 10/1987, đồng chí Sơn Cang 
(Hai Cang), Tỉnh ủy viên dự khuyết được cử về làm Bí 
thư Đảng ủy xã Phước Hưng1. Tháng 11/1987, đồng chí 
Bảy Ngàn lại thay đồng chí Sơn Cang làm Bí thư. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, 
Đảng bộ và Nhân dân xã Phước Hưng đã đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng trên mọi mặt của đời sống kinh 
tế xã hội.

Trên lĩnh vực kinh tế, thực hiện phương hướng hình 
thành tiểu vùng nội đồng của Đảng bộ huyện Trà Cú, 
cấp ủy, chính quyền xã Phước Hưng vận động Nhân dân 
tập trung phát triển cây lúa, cây công nghiệp, cây lấy 
gỗ, kết hợp với chăn nuôi heo, bò, vịt, chế biến nông sản. 

1. Năm 2015, đồng chí Sơn Cang được tuyên dương Anh hùng 
lực lượng vũ trang.
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Hoạt động của hợp tác xã và tập đoàn sản xuất tiếp tục 
được kiện toàn và ngày càng nâng cao hiệu quả. Cấp ủy, 
chính quyền xã chỉ đạo hoàn thiện thủy lợi nội đồng, đặc 
biệt là kênh 13, kênh 6 và các con kênh cấp II, cấp III 
khác. Trên cơ sở các tuyến kênh đã hình thành, Huyện 
ủy chỉ đạo xã Phước Hưng tập trung giãn dân, nhất là 
những hộ đang sống chen chúc trên giồng, đời sống khó 
khăn không có đất để sản xuất; tạo điều kiện cho dân có 
đất canh tác để làm kinh tế. Thực hiện theo chỉ đạo của 
Huyện ủy, xã Phước Hưng vận động trên 300 hộ thực 
hiện giãn dân. Mỗi hộ giãn dân được cấp 2.800m2 để 
trồng cây, trồng rau, nuôi cá phát triển kinh tế gia đình; 
thực hiện khoán ruộng trực canh (liền canh, liền cư) để 
xóa dần cảnh sống chen chúc trên đất giồng. 

Nhận thấy các Hợp tác xã nông nghiệp 3/2, 30/4 và 
các tập đoàn sản xuất đang dần bộc lộ nhiều yếu kém, 
việc quản lý làm thất thoát nhiều vật tư, tiền của, bộ 
máy gián tiếp quá cồng kềnh nên làm ăn không hiệu 
quả, cấp ủy, chính quyền xã chủ trương phải chuyển đổi 
cơ chế hoạt động, thành lập hợp tác xã quy mô toàn xã 
trên cơ sở sáp nhập Hợp tác xã 3/2, Hợp tác xã 30/4 và 
các tập đoàn sản xuất thành đội sản xuất thuộc hợp tác 
xã, chuyển cơ chế làm tập thể (tính công điểm) sang cơ 
chế khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động. Mặt 
khác, hợp tác xã được bổ sung chức năng sản xuất và 
tiêu thụ. Song song đó, Đảng bộ xã cũng thực hiện sửa 
chữa, khắc phục những sai sót, khuyết điểm khi vận 
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động nông dân đưa đất vào các tập đoàn sản xuất và 
hợp tác xã. Diện mạo kinh tế của xã được đổi mới. Diện 
tích, năng suất lúa hằng năm đều tăng. Chăn nuôi gia 
súc, gia cầm được hợp tác xã thu mua tiêu thụ, giá cả 
tăng lên... nên xã viên rất phấn khởi, yên tâm lao động 
sản xuất.

Hằng năm, xã huy động được trên 10.000 lượt lao 
động để làm thủy lợi. Cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo 
tập trung hoàn thành kênh 13, vận động Nhân dân đào 
đắp cho các hộ gia đình được giãn dân nhưng không có 
đủ sức lao động. Các hộ gia đình giãn dân được cấp hơn 
3 tấn hạt giống, trên 1.000 cây dừa, 30.000 con cá, hơn 
1.000 cây chuối. 

Nhờ hệ thống thủy lợi khá hoàn chỉnh, diện tích sản 
xuất lúa được mở rộng. Năm 1985, diện tích trồng lúa 
là 2.145ha, năm 1986 tăng lên 2.351ha, năng suất sản 
xuất lúa đạt 3 tấn/ha, tổng sản lượng 7.053 tấn. Nhà 
nước thu thuế được 200 tấn lúa, vận chuyển được 660 
tấn hàng hai chiều (cũ và mới). Trao đổi hàng hóa được 
132 tấn.

Về y tế, cấp ủy, chính quyền xã tăng cường vận động 
Nhân dân thực hiện tốt vệ sinh phòng bệnh, phong trào 
thi đua 5 dứt điểm của ngành y tế và thực hiện dứt điểm 
3 công trình của huyện là giếng nước, nhà tắm, nhà vệ 
sinh. Phong trào kế hoạch hóa gia đình phát triển, tỷ lệ 
tăng dân số giữ ở mức 2% (năm 1985 là 2,2%). 
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Về xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện chính 
sách xã hội, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo xuống 7 ấp để 
tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện xây dựng 
gia đình văn hóa, ấp văn hóa. Ban Nhân dân ấp thường 
xuyên nhắc nhở các gia đình thực hiện xây dựng đời 
sống văn hóa và nếp sống văn minh nơi công cộng.

Về giáo dục, xã thực hiện tốt chương trình cải cách 
giáo dục, bảo đảm tất cả các cháu đến tuổi đi học đều 
được đến trường. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền xã còn 
thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cho con em đồng bào 
dân tộc thiểu số. Phong trào học bổ túc văn hóa được đẩy 
mạnh. Xã quyết tâm “xóa dốt” cho Nhân dân.

Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, xã tập trung nâng 
cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, tổ chức và 
quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên; xây dựng 
các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan lãnh đạo trong 
các ngày lễ, tết. Công tác gọi thanh niên nhập ngũ được 
thực hiện tốt. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc tiếp tục phát triển, góp phần ổn định tình hình an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đảng bộ xã luôn coi xây dựng Đảng là công tác trọng 
tâm, then chốt. Đến năm 1988, xã có 39 đảng viên. Đảng 
bộ xã đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, giữ 
vững nguyên tắc, tổ chức, sinh hoạt đảng, phát huy tốt 
nguyên tắc tập trung dân chủ.

Hội đồng nhân dân xã tổ chức tốt các kỳ họp, hằng 
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năm, đề ra nghị quyết giao cho Ủy ban nhân dân tổ chức 
thực hiện. Các đại biểu Hội đồng nhân dân đã dành thời 
gian tiếp xúc, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri để 
kịp thời phản ánh trong các kỳ họp.

Công tác vận động quần chúng trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số luôn được Đảng bộ quan tâm, lãnh đạo. 
Quyền làm chủ tập thể của người dân lao động được 
phát huy. Với tinh thần “lấy dân làm gốc”, sự gắn kết 
giữa Đảng bộ xã với Nhân dân, giữa Nhân dân với chính 
quyền ngày càng thắt chặt. Chính sách đại đoàn kết dân 
tộc được thực hiện tốt. Các đoàn thể quần chúng phát 
triển được 618 hội viên, nâng tổng số lên 3.618 hội viên.

II. ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT HÀNG HÓA, KHUYẾN 
KHÍCH PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ, 
TỪNG BƯỚC ỔN ĐỊNH VÀ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG 
NHÂN DÂN (1989-1990)

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Đại hội Đảng bộ xã Phước Hưng lần thứ III được tổ 
chức từ ngày 19 đến ngày 21/6/1989. Đồng chí Nguyễn 
Văn Ngàn - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy về chỉ đạo Đại 
hội. Đại hội đã bầu đồng chí Huỳnh Văn Giáp (Tư Giáp) 
làm Bí thư.

Sau khi nghiêm túc kiểm điểm những mặt làm được, 
những mặt chưa được của nhiệm kỳ trước, Đại hội đã 
đề ra nhiệm vụ của nhiệm kỳ này là: Nắm vững phương 
hướng phát triển sản xuất, hình thành cơ cấu kinh tế 
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hợp lý, phấn đấu thực hiện cho kỳ được 3 mục tiêu kinh 
tế then chốt, tạo sự chuyển biến rõ rệt về kinh tế - xã 
hội; ổn định và nâng cao một bước đời sống của Nhân 
dân, củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 

Đảng bộ xã Phước Hưng quán triệt tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của 
Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW 
ngày 05/4/1988 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp, 
tập trung chuyển từ khoán theo từng khâu đến nhóm và 
người lao động sang khoán theo hộ gia đình, xem hộ gia 
đình là một đơn vị kinh tế tự chủ; tập trung lãnh đạo, tạo 
điều kiện cho các ngành nghề tiểu thủ công phát triển; 
khai thác các nguồn thu, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, 
y tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng- an ninh; củng cố 
xây dựng hệ thống chính trị hoàn thiện để đủ sức lãnh 
đạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đại hội Đảng bộ huyện Trà Cú lần thứ IV đã đề ra hai 
nhiệm vụ trong kinh tế là đẩy mạnh sản xuất hàng hóa 
và từng bước thực hiện mục tiêu đổi mới bộ mặt nông 
thôn. Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, 
Đảng bộ xã Phước Hưng tập trung lãnh đạo phát triển 
sản xuất nông nghiệp, đoàn kết xây dựng nông thôn. 

Sau khi các tập đoàn sản xuất tan rã (1988), tình 
trạng tranh chấp ruộng đất diễn ra phức tạp. Cấp ủy, 
chính quyền xã đã mạnh dạn nhận khuyết điểm với 
dân. Phương hướng giải quyết mà Đảng bộ xã đề ra là: 
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Đối với đất đã thực hiện “cắt đuôi” phong kiến trước đây 
thì không giải quyết trả lại. Trường hợp đã cào bằng 
(trên 300 hộ), hộ nông dân có đất theo bình quân nhân 
khẩu có nguyện vọng để lại tự điều chỉnh thì tập đoàn 
không phải lấy đất của người khác đem chia lại. Trường 
hợp gia đình chính sách và các hộ là nông dân không có 
đất hoặc có ít đất, chính quyền vận động những hộ có 
đất thừa giúp đỡ, tự nguyện “nhường cơm sẻ áo”, hoặc 
hộ có đất và hộ không đất thỏa thuận trên tinh thần 
đoàn kết, tương thân tương ái. Hộ nào mất nhiều đất 
do công trình thủy lợi thì dân vùng hưởng lợi có trách 
nhiệm đền bù, trừ những công trình lớn thuộc diện Nhà 
nước đền bù. Đối với 69 hộ dân bị mất đất do đào kênh 
3/2, thì cấp ủy, chính quyền xã xin kinh phí cấp trên hỗ 
trợ với tổng số tiền là 64,8 triệu đồng. Theo cách làm 
trên, Ban Chỉ đạo được thành lập, xuống từng xóm, ấp, 
hộ gia đình thương lượng. Khi còn lại một số hộ, Ban chỉ 
đạo họp xét đưa vào khu giãn dân của kênh 3/2. Tình 
hình tranh chấp đất đai trong nội bộ lắng xuống. Đảng 
ủy tiếp tục lãnh đạo nông dân chuyển sang cơ chế khoán 
theo tinh thần của Nghị quyết 10, xác định hợp tác xã 
nông nghiệp là đơn vị kinh tế chủ quản, các hộ xã viên là 
đơn vị nhận khoán với hợp tác xã. Nghị quyết 10 đã được 
người dân Phước Hưng phấn khởi thực hiện, mang lại 
nhiều chuyển biến, sản lượng lương thực tăng nhanh. 
Tháng 02/1990, có 2.481/2.481ha đất trồng lúa đã được 
chuyển sang khoán hộ. Nông dân làm chủ trên mảnh 
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đất của mình, nên ra sức canh tác và cải tạo đất, từ đó 
năng suất lúa chính vụ và lúa tăng vụ từ 3,8 tấn/ha 
(năm 1986) được nâng lên 4,1 tấn/ha (năm 1990). Vòng 
quay sử dụng đất từ 1,9 lần (1986) tăng lên 2,3 lần (năm 
1990). Công tác thủy lợi luôn gắn liền với việc trồng lúa 
ở từng xóm, ấp. Cấp ủy, chính quyền xã bắt đầu đưa lịch 
thời vụ để thực hiện gieo sạ, cấy đến ấp để thực hiện. 
Công tác huy động lương thực hoàn thành chỉ tiêu trên 
giao.

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế mặc dù còn nhiều 
khó khăn, nhưng cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu học 
hành, vui chơi giải trí của người dân. Tỷ lệ trẻ em trong 
độ tuổi vào lớp 1 được đi học đạt 95%. Được sự giúp đỡ 
của ngành giáo dục huyện, các phòng dạy cấp II được 
nâng lên thành Trường cấp II của xã với 12 lớp, 15 
giáo viên và 420 học sinh. Xã thường xuyên đề nghị các 
đoàn văn công tỉnh đến biểu diễn phục vụ người dân. 
Nắm vững phương châm phòng bệnh là chính, các ban, 
ngành, đoàn thể như Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế vận động Nhân 
dân trong xã thực hiện ăn sạch, uống sạch, ở sạch; khai 
thông cống rãnh, bụi rậm; tiêm ngừa phòng, chống các 
dịch bệnh như thương hàn, dịch tả, dịch hạch cho trẻ 
em và người lớn; tổ chức nhiều đợt diệt chuột. Việc vận 
động sinh đẻ có kế hoạch đạt kết quả tốt, 341 chị em đã 
sử dụng các biện pháp tránh thai. 

Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, mục tiêu mà Đại 



173

hội Đảng bộ huyện Trà Cú lần thứ IV của Đảng bộ huyện 
đề ra là: Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, xây dựng quốc phòng toàn dân và phong trào quần 
chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao tinh thần cảnh 
giác cách mạng, sẵn sàng chặn đứng và đập tan âm mưu 
kẻ địch. Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội IV của 
huyện, Đảng ủy xã thường xuyên bổ sung trưởng các 
đoàn thể tham gia Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Hội 
đồng bảo vệ an ninh trật tự. Công tác đưa thanh niên 
nhập ngũ hằng năm đều đạt chỉ tiêu trên giao. Trên địa 
bàn xã không xảy ra các vụ án lớn.

Hội đồng nhân dân xã ngày càng thể hiện được vai 
trò là cơ quan quyền lực cao nhất tại địa phương. Hội 
đồng nhân dân luôn tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ. Năng 
lực và trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân 
được nâng cao. Hội đồng nhân dân thực hiện tốt chức 
năng kiểm tra, giám sát hoạt động của Ủy ban nhân 
dân trong việc giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của 
cử tri. Theo quy chế hoạt động, hàng tuần Chủ tịch hoặc 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân đều lên lịch tiếp dân 
theo đúng quy định. Bộ máy chính quyền xã được kiện 
toàn thêm một bước, điều hành tốt các hoạt động như 
phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Về công tác vận động quần chúng, thực hiện sự chỉ 
đạo của Huyện ủy, Đảng ủy xã đã kịp thời đề ra các 
nghị quyết, chuyên đề, chương trình công tác vận động 
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quần chúng. Công tác vận động quần chúng đã có những 
chuyển biến tốt, hiệu quả được nâng lên. Mặt trận và 
các đoàn thể được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày 
càng đi vào chiều sâu.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã tăng cường 
công tác xây dựng Đảng, trong đó công tác chính trị, 
tư tưởng luôn được quan tâm thực hiện trong nội bộ 
và quần chúng nhân dân. Cán bộ, đảng viên luôn nắm 
vững đường lối, chủ trương của Đảng, đứng vững trên 
lập trường giai cấp công nhân, nâng cao nhận thức về 
chủ nghĩa xã hội. Cán bộ, đảng viên còn tuyên truyền 
giúp cho Nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách dân 
tộc, tôn trọng tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước, 
từ đó người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng.

III. LÃNH ĐẠO ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN SẢN 
XUẤT NÔNG NGHIỆP TOÀN DIỆN (1991-1995)

Ngày 10/11/1991, Đảng bộ xã Phước Hưng tổ chức Đại 
hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 1991-1993. Đồng chí 
Lư Hồng Huyệt (Hai Dết) được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Đại hội tập trung quán triệt “Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội” 
và “Chiến lược ổn định kinh tế - xã hội đến năm 2000”. 
Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát của kế hoạch 5 năm 
(1991-1995) là: Vượt qua khó khăn thử thách, đẩy mạnh 
ổn định phát triển nông - ngư nghiệp gắn với phát triển 
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tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển kinh 
tế hợp tác, đầu tư vốn hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó 
khăn để chuộc đất. Tập trung làm thủy lợi nội đồng. Vận 
động xã hội góp vốn xây dựng chợ mới. Thực hiện tốt công 
tác thu thuế nông nghiệp, đề xuất giảm, miễn thuế nông 
nghiệp đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có 
công với cách mạng. Tăng cường giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự, an toàn xã hội. Phát triển văn hóa, giáo dục, 
y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là công tác dân 
số, kế hoạch hóa gia đình. Đẩy mạnh phát triển 3 vụ lúa, 
năng suất đạt 5-6 tấn/ha, ổn định, từng bước cải thiện đời 
sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là đồng 
bào dân tộc Khmer. Tạo thêm việc làm, tập trung xóa đói 
giảm nghèo, xóa mù chữ và mở các lớp bổ túc văn hóa. 
Củng cố kiện toàn tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 
mà trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; 
củng cố ban ngành xã, ấp, chú trọng phát triển đảng viên 
mới, nâng cao số lượng và chất lượng hoạt động thực hiện 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đảng bộ; đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV 
đề ra, cấp ủy, chính quyền xã chủ trương phải ổn định 
được đất đai để nông dân an tâm sản xuất, vận động 
người có nhiều đất hỗ trợ người không có đất để sản xuất, 
đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, nâng hệ số vòng quay sử 
dụng đất. Trong nhiệm kỳ 1991-1993, vùng lúa cao sản 
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được mở rộng. Sản xuất lúa 3 vụ đạt 60-70% diện tích. 
Cấp ủy, chính quyền xã vận động nông dân đưa cây màu 
xuống chân ruộng lúa, tập trung phát triển cây bắp ở các 
ấp Chợ, Chợ Trên, Trạm, Đầu Giồng, Chòm Chuối, Bến 
Chùa. Vườn cây ăn trái ngày càng phát triển gắn với nuôi 
cá, nuôi tôm ở tuyến kênh 3/2, kênh nội đồng. Các vườn 
tạp trong xã được cải tạo; cây tre, cây me keo bị xóa, thay 
vào là cây dừa, cây nhãn, cây ớt...

Đi đôi với trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng 
được phát triển. Trong nuôi trồng và khai thác thủy sản, 
xã đã tận dụng 180.000m2 mặt nước ao thả nuôi được 
510.000 con cá các loại.

Kinh tế hợp tác được cấp ủy, chính quyền xã quan 
tâm, vận động thực hiện. Các ấp trong xã đều có tổ kinh 
tế hợp tác. Ủy ban nhân dân xã tạo điều kiện để hỗ trợ 
người nghèo vay vốn chuộc đất sản xuất.

Các phong trào làm thủy lợi nội đồng vào mùa khô, cải 
tạo cống bọng, làm các con kênh trục, nạo vét hệ thống 
thủy lợi nội đồng sau khi thu hoạch lúa đông - xuân, 
nạo vét các con kênh cũ (nhất là ở khu vực cánh đồng Bố 
Tưng, Xóm Đồng), lắp đặt trạm bơm điện tại kênh 2 và 
cánh đồng phía đông kênh 3/2 được thực hiện tốt. Nhờ 
đó, hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất và đời sống người 
dân được bảo đảm. Kinh tế ở vùng nội đồng và vùng Bố 
Tưng có bước chuyển biến quan trọng.

Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo công tác thu thuế, kết 
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quả đạt 100% chỉ tiêu. Việc chi trả trợ cấp từ trên xuống 
cho cán bộ, công chức xã còn chậm nên đời sống cán bộ, 
công chức còn gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, 
Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã họp, thống nhất đề ra giải 
pháp lập dự án vay vốn sản xuất, mượn tạm trả lương, sau 
đó được ngân sách huyện điều tiết thì chi trả lại nhằm ổn 
định đời sống cán bộ, góp phần duy trì hoạt động của xã. 
Được quan tâm, chăm lo về đời sống, cán bộ, công chức 
xã luôn an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Về xây dựng kết cấu hạ tầng, cấp ủy, chính quyền 
xã vận động người dân tham gia làm đường giao thông 
nông thôn, các đường liên xóm, liên ấp, xây cầu, trường 
học. Cấp ủy, chính quyền xã tập trung vận động Nhân 
dân đóng góp xây dựng chợ. Ông Từ Hỏa Một (tức Hai 
Công) đã hiến đất để làm nền chợ cho người dân có chỗ 
mua bán1. Mạng lưới điện hạ thế phát triển ở các ấp Đầu 
Giồng, Trạm, Chợ Dưới, Chợ Trên, Chòm Chuối, Bến 
Chùa. Điện về tới đâu, Nhân dân xây dựng hệ thống tưới 
tiêu tới đó, hầu hết các nhà đều gắn motor để lấy nước 
tưới hoa màu. 

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã đẩy mạnh phong 
trào xây dựng trường học. Cấp ủy, chính quyền xã 
xuống các ấp Trạm, Đầu Giồng, Ô Rung, Chợ Trên 
để vận động người dân hiến đất xây dựng trường. Xã 
được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện cấp kinh phí 

1. Nền chợ này sau được sử dụng để xây trường mẫu giáo.
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để sang nhượng đất ở Bến Chùa xây dựng trường. Hệ 
thống giáo dục ở xã được phát triển từ bậc mẫu giáo 
đến trung học cơ sở.

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân luôn 
được cấp ủy, chính quyền xã coi trọng. Ngoài nhiệm vụ 
sơ cấp cứu, tiêm thuốc cho người dân, trạm y tế còn xây 
dựng mạng lưới cộng tác viên y tế tại ấp, vận động tiêm 
chủng mở rộng, cho trẻ uống sabin; tuyên truyền, thuyết 
phục người dân thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch 
hóa gia đình. 

Về công tác dân tộc, Đảng bộ tập trung tranh thủ 
nguồn vốn đầu tư trong vùng đồng bào Khmer theo tinh 
thần Chỉ thị số 68-CT/TW ngày 18/4/1991 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng về công tác ở vùng đồng bào dân 
tộc Khmer để từng bước đưa xã phát triển.

Trong nhiệm kỳ này, quốc phòng an ninh tại xã được 
giữ vững. Công tác phát động học Luật nghĩa vụ quân 
sự ngày càng được đẩy mạnh, giúp cho các gia đình và 
thanh niên hiểu rõ và hăng hái lên đường bảo vệ Tổ 
quốc. Công tác tuyển quân, giao quân luôn đạt và vượt 
chỉ tiêu trên giao. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ 
an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển và giữ vững. Hằng 
năm, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đều chỉ đạo các ban, 
ngành, đoàn thể cùng công an phát động Nhân dân 
tham gia ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội.
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Ngày 12/5/1993, xã Phước Hưng tiến hành Đại hội 
Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 1993-1995. Đồng chí Lư 
Hồng Huyệt được bầu làm Bí thư, đồng chí Thạch Quyên 
làm Phó Bí thư thường trực, đồng chí Trầm Hoàng Bá 
làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Đại hội đề ra mục tiêu: Tiếp tục ổn định đất đai. 
Củng cố phát triển kinh tế hợp tác theo Chỉ thị số 01 
của Tỉnh ủy Trà Vinh. Tập trung phát triển kinh tế, đẩy 
nhanh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, ngư nghiệp 
gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, 
dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển cây lúa, cây màu, cây ăn 
trái và nuôi thủy sản, phấn đấu đưa năng suất lúa đạt 
từ 6 tấn/ha. Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi. 
Tiếp tục chỉ đạo làm thủy lợi nội đồng, xây dựng trạm 
bơm điện ở kênh 2. Quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội: điện, trường học, trạm y tế, khoan giếng 
nước ngầm, làm đường giao thông nông thôn... Thu thuế 
nông nghiệp, công thương đạt chỉ tiêu. Tích cực đầu tư 
vốn cho phát triển sản xuất. Tuyển quân hằng năm đạt 
và vượt chỉ tiêu. Quan tâm cải thiện đời sống vật chất, 
tinh thần cho Nhân dân trong xã. Thực hiện công tác 
xóa đói, giảm nghèo, công tác dân số, kế hoạch hóa gia 
đình. Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc 
Kinh, Khmer, Hoa. Quan tâm tổ chức các hoạt động văn 
hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Tăng cường công tác 
phòng chống các loại tội phạm, phát triển phong trào 
quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tích cực mở các đợt 
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truy quét các loại tội phạm. Tăng cường công tác xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Đảng bộ 
trong sạch, vững mạnh. 

Quán triệt Nghị quyết đại hội, Đảng bộ, quân và 
dân xã Phước Hưng quyết tâm phấn đấu vượt mọi khó 
khăn, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã 
hội đã đề ra. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng mới 
và đưa vào sử dụng. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và 
chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ. Đời sống 
vật chất và tinh thần từng bước được nâng lên. Đảng bộ 
xã quan tâm, tìm mọi biện pháp để thực hiện tốt việc 
xóa đói giảm nghèo. Các chính sách dân tộc, tôn giáo 
được triển khai thực hiện tốt. Tình hình an ninh, chính 
trị và trật tự xã hội được ổn định. Hệ thống chính trị 
được kiện toàn theo hướng trong sạch, vững mạnh. Sự 
gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân ngày càng 
bền vững.

Nhiệm kỳ này, kinh tế - xã hội trên địa bàn xã ngày 
càng phát triển. Cơ cấu sản xuất có sự chuyển dịch mạnh, 
thực hiện đa dạng hóa các loại cây trồng (lúa, khoai lang, 
khoai mì, đậu phộng, bắp, mía, dưa hấu...). Trình độ và 
kỹ thuật thâm canh cây lúa có nhiều tiến bộ, giữ vững và 
phát huy được phong trào cày ải, sạ khô. Mức đầu tư cho 
mua sắm máy làm đất, thiết bị cho sản xuất nông nghiệp 
tăng mạnh, phát triển thành phong trào cơ giới hóa ở 
nông thôn. 
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Giáo dục, y tế, văn hóa - thông tin ngày càng phát 
triển. Trong nhiệm kỳ, xã đã xây dựng mới 4 phòng học 
cơ bản, sửa chữa 6 phòng học, bàn ghế luôn được tu bổ, 
xóa được phòng học 3 ca, tạo được sự phối hợp giữa nhà 
trường, gia đình và xã hội. Hội đồng giáo dục xã được lập 
ra để vận động, tập hợp toàn xã chăm lo cho công tác giáo 
dục, từ đó góp phần đưa hoạt động giáo dục phát triển ổn 
định. Ở bậc mầm non, xã mở được 2 lớp với 49 trẻ. Được 
sự lãnh đạo chuyên môn của ngành dọc cùng với sự hỗ trợ 
của xã, các trường trên địa bàn ngày càng tập trung nâng 
cao chất lượng dạy và học. Đội ngũ thầy cô và học sinh 
luôn phát huy tinh thần thi đua dạy tốt, học tốt. Công tác 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân luôn được cấp 
ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Các chương trình 
y tế cộng đồng, chăm sóc sức khỏe ban đầu đều thực hiện 
đạt yêu cầu. Cơ sở vật chất được nâng cấp, đáp ứng nhu 
cầu khám chữa bệnh của người dân.

Cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm đến công tác 
đền ơn đáp nghĩa. Năm 1994, Đảng ủy đề ra nghị quyết 
xây dựng nhà tình nghĩa đối với người có công với cách 
mạng. Thực hiện nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ xã 
đã họp xét chọn đối tượng. Bà Hồ Thị Vân1 trong thời kỳ 
kháng chiến chống Mỹ từng tham gia cấp ủy xã, có hai 
con hy sinh, gia đình nghèo khó được tập thể chọn hỗ trợ 

1. Bà Hồ Thị Vân sau được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng.
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nhà. Cán bộ, công chức xã đã góp tiền trợ cấp của mình 
cùng với số tiền huy động của xã (19 triệu đồng) để xây 
nhà cho bà Hồ Thị Vân. Đây là căn nhà tình nghĩa đầu 
tiên được xây dựng tại xã.

Quán triệt Chỉ thị số 05-UBT ngày 16/3/1994 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền xã tập trung 
thực hiện công tác xây dựng nếp sống văn minh, gia 
đình văn hóa; vận động từng hộ dân thực hiện tốt các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước. Ngành văn hóa - thông tin tham mưu cho 
Ủy ban nhân dân xã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động phong trào toàn 
dân thực hiện xây dựng nếp sống mới, góp phần thay đổi 
bộ mặt nông thôn.

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn 
thể, cấp ủy chính quyền xã tiếp tục quán triệt thực hiện 
trong toàn Đảng bộ Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) về một số nhiệm 
vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Công tác xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm và coi là 
một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong thời 
kỳ đổi mới, đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đảng 
bộ không ngừng nâng cao giác ngộ về chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên và hội viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã tổ chức 
cho hàng ngàn lượt cán bộ và quần chúng tham gia học 
tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của 
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Đảng, đạt tỷ lệ 88%. Qua học tập, đa số cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên, hội viên và quần chúng đã xác định rõ hơn 
quan điểm, lập trường trong giai đoạn mới, giai đoạn mà 
các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện âm mưu “diễn 
biến hòa bình” trên nhiều lĩnh vực. 

Công tác kiểm tra Đảng luôn bảo đảm đúng nguyên 
tắc, góp phần mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng. Kết 
quả phân loại các tổ chức cơ sở đảng ở xã là 2/3 cơ sở đạt 
trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ xã thường xuyên đấu 
tranh khắc phục tình trạng quản lý lỏng lẻo về tổ chức và 
sinh hoạt đảng; nâng cao hiệu quả, vai trò lãnh đạo của 
Đảng. Hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền cũng 
được nâng lên, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng phát 
huy tốt vai trò, đặc biệt là trong xây dựng khối đại đoàn 
kết dân tộc. Xã đã thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Tình trạng bao 
biện làm thay từng bước được khắc phục.

Trong những năm đầu thực hiện thực hiện đường lối 
đổi mới của Đảng (1986-1995), Đảng bộ xã Phước Hưng 
đã tập trung sửa sai trong việc thực hiện khoán, xét cấp 
quyền sử dụng đất cho nông dân; vận động từng hộ tăng 
gia sản xuất, trồng lúa không chỉ để bảo đảm nhu cầu của 
mỗi hộ, mà còn để xuất khẩu. Đảng bộ xã luôn lắng nghe, 
nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó đề ra 
các nghị quyết lãnh đạo hợp lòng dânn. Kết quả, tình 
hình kinh tế - xã hội của Phước Hưng ngày càng ổn định 
và phát triển, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội 
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được giữ vững, góp phần cùng huyện Trà Cú hoàn thành 
ba chương trình mục tiêu kinh tế của tỉnh đề ra là: lương 
thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

Những thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới 
giúp nâng cao uy tín của Đảng và tác động đến tư tưởng, 
niềm tin của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân Phước Hưng luôn tin tưởng, nhất trí cao với 
đường lối đổi mới đất nước và chính sách mở cửa của 
Đảng, Nhà nước. 
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Chương VI

ĐẢNG BỘ XÃ PHƯỚC HƯNG LÃNH ĐẠO 
NHÂN DÂN TIẾP TỤC THỰC HIỆN  
ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN, ĐẨY MẠNH  

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA  
ĐẤT NƯỚC (1996-2015)

Sau 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng 
(1986-1995), nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - 
xã hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 
đã xác định nhiệm vụ tổng quát của kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm (1996-2000) là: “Giai đoạn từ 
nay đến năm 2000 là bước rất quan trọng của thời kỳ 
phát triển mới - đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Nhiệm vụ của nhân dân ta là tập trung 
mọi lực lượng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, 
đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng 
bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần 
vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phấn đấu đạt 
và vượt mục tiêu được đề ra trong Chiến lược ổn định và 
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phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000: tăng trưởng 
kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải 
quyết những vấn đề bức xúc về xã hội, bảo đảm an ninh, 
quốc phòng, cải thiện đời sống của nhân dân, nâng cao 
tích lũy từ nội bộ nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho 
phát triển cao vào đầu thế kỷ sau”1.

Từ năm 1996, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy 
ban nhân dân huyện Trà Cú, Đảng bộ và Nhân dân 
xã Phước Hưng có những bước chuyển dịch lớn về cơ 
cấu kinh tế, bước đầu thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa.

I. ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 
XÃ HỘI, THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN 
ĐẠI HÓA (1996-2000)

Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Huyện ủy, 
ngày 05/4/1996, Đảng bộ xã Phước Hưng tổ chức Đại 
hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 1996-2000. Đại hội 
bầu đồng chí Thạch Quyên làm Bí thư, đồng chí Trầm 
Hoàng Bá làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
xã. Đến tháng 6/1996, đồng chí Thạch Quyên chuyển 
công tác, đồng chí Trầm Hoàng Bá thay làm Bí thư, 
đồng chí Thạch Nang làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.55, 
tr.439-440.
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Đại hội thông qua phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (1996-2000) với 5 giải 
pháp lớn1 và đề ra mục tiêu đến năm 2000 tăng trưởng 
kinh tế tăng gấp đôi so năm 1990.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
xã lần thứ VI đã đề ra, với sự nỗ lực phấn đấu không 
ngừng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước 
Hưng đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trên mọi 
lĩnh vực.

Trên lĩnh vực kinh tế, Đảng ủy, chính quyền xã lãnh 
đạo phát triển nông nghiệp trên cơ sở lịch thời vụ, thủy 

1. Năm giải pháp lớn:
Một là, đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp và kinh tế nông thôn, thúc đẩy cơ cấu kinh tế địa phương 
chuyển dịch theo hướng phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với 
phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Hai là, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc về văn hóa, xã 
hội, thực hiện tốt chính sách tôn giáo.

Ba là, củng cố, xây dựng lực lượng quốc phòng và an ninh trong 
sạch vững mạnh, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an 
toàn xã hội, chống “diễn biến hòa bình”, thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, chống tham nhũng, buôn lậu, đẩy lùi một bước các tệ nạn 
xã hội.

Bốn là, nâng cao vai trò và quyền hạn của Hội đồng nhân dân. 
Tiếp tục cải cách một bước về thủ tục hành chính. Tăng cường hiệu 
lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Năm là, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy vai 
trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tương xứng với 
yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đề ra. 
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lợi nội đồng; vận động nông dân thực hiện cơ giới hóa 
phương tiện sản xuất, sử dụng giống mới và áp dụng 
tiến bộ kỹ thuật canh tác trên diện tích gieo trồng. Nhân 
dân được tạo mọi điều kiện để phát triển sản xuất. Kết 
quả, vòng quay sử dụng đất từ 2,4 lần (năm 1990) tăng 
lên 2,5 lần (năm 2000), tạo ra được nhiều mô hình sản 
xuất 2 vụ lúa 1 vụ màu. Diện tích canh tác 3 vụ lúa 
năm 1996 chỉ đạt khoảng 30ha đến năm 2000 tăng lên 
422ha, năng suất lúa hè thu từ 3,3 tấn/ha (năm 1990) 
tăng lên 4 tấn/ha (năm 2000). 200.000m2 mặt nước ao 
được tận dụng với hơn 2.300 lượt hộ thả nuôi trên 7 tấn 
cá con các loại. Tính từ nguồn thả nuôi và đánh bắt tự 
nhiên, tổng sản lượng 5 năm đạt trên 260 tấn.

Mức thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu 
được giao. Nguồn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, 
nhà đất đạt 96%, thuế công thương nghiệp đạt trên 90%. 
Đồng thời, xã còn khai thác tốt các nguồn thu khác, bình 
quân xã được điều tiết trên 200 triệu đồng bảo đảm chi 
trả trợ cấp kịp thời cho cán bộ, công nhân viên.

Được sự trợ giúp của Trung ương, tỉnh, huyện, hạ 
tầng cơ sở ở Phước Hưng ngày càng phát triển. Với 
phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, Đảng 
bộ xã đã chỉ đạo xây dựng 9 cây cầu và nâng cấp các con 
lộ giao thông nông thôn, giúp cho việc làm ăn, sinh hoạt 
của Nhân dân được thuận lợi. Trong 5 năm (1996-2000), 
hai trạm cấp nước ở xã đã được cấp trên đầu tư cùng với 
638 giếng nước ngầm do dân tự khai thác (bình quân 
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4,9 hộ/giếng) bảo đảm cho hơn 90% hộ dân được sử dụng 
nước hợp vệ sinh. Bộ mặt nông thôn ở Phước Hưng từng 
bước đổi thay, ngày càng khang trang. Xã có 1.452 hộ sử 
dụng điện1, đạt tỷ lệ trên 90%. Nhà ở cơ bản có 294 căn 
xây dựng mới, nâng tổng số lên 772 căn. 

Về giáo dục, xã đã xóa hẳn tình trạng học 3 ca, khắc 
phục được tình trạng thiếu giáo viên. Đến năm 2000, 
xã có 64 phòng học, 106 giáo viên với 3.419 học sinh. 
Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên. Việc 
dạy và học chữ Khmer trong các trường tiểu học cũng 
được quan tâm. 

Về văn hóa, xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn 
hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, xây dựng gia đình 
văn hóa. Đến cuối năm 1997, xã được cấp trên kiểm tra 
và công nhận hai ấp đạt chuẩn văn hóa (ấp Trạm và ấp 
Chợ Trên). Có 1.538/1.738 hộ được công nhận gia đình 
văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được 
nâng lên. Phòng khám đa khoa khu vực có 1 bác sĩ, 1 
dược sĩ, 4 y sĩ. Các ấp đều có mạng lưới cộng tác viên y tế 
cộng đồng. Công tác khám, điều trị bệnh cho Nhân dân 
được thực hiện tốt. Các chương trình y tế quốc gia, chăm 
sóc sức khỏe ban đầu, các mục tiêu hành động vì trẻ em 
được triển khai có hiệu quả. Công tác kế hoạch hóa gia 
đình được chú trọng, tỷ lệ tăng dân số giảm còn 1,65%. 
Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được 

1. Là số hộ đăng ký lắp điện.
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Đảng ủy xã quan tâm và trực tiếp lãnh đạo xây dựng 
10 dự án cho vay vốn hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó 
khăn chuộc đất. Cấp ủy, chính quyền xã vận động hộ có 
đất cho hộ không có đất mượn để trồng màu, kết quả có 
33 hộ có đất đã cho 45 hộ không có mượn với tổng diện 
tích 116.500 m2. Nhờ vậy, xã đã tạo được việc làm cho 
trên 10.000 lượt lao động. Số hộ nghèo giảm còn 394 hộ, 
chiếm tỷ lệ 12,1%. Chính sách đối với gia đình có công 
với cách mạng được cấp ủy, chính quyền xã thực hiện 
tốt. Xã đã vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa 
được 215 triệu đồng, đầu tư trên 100 triệu đồng cho các 
hộ chính sách vay để phát triển kinh tế gia đình.

Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, lực lượng dân 
quân tự vệ được xây dựng chiếm tỷ lệ 2,6% so với dân 
số, bảo đảm chế độ sẵn sàng chiến đấu, làm tốt các bước 
nắm nguồn. Công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu được giao. 
Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức xuống 
tận các ấp. Hội đồng bảo vệ trật tự có 85 tổ với 2.365 
người tham gia, chiếm 16% dân số. Nhân dân thường 
xuyên cung cấp thông tin giúp cho công an và chính 
quyền nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn 
thể, trong công tác tư tưởng, Đảng bộ xã xác định phải 
kiên trì đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đấu 
tranh chống đa nguyên, đa đảng, khắc phục tư tưởng 
bảo thủ, chệch hướng. Trong 5 năm (1996-2000), xã đã 
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phát triển được 59 đảng viên mới (trong đó có 10 đảng 
viên nữ, 18 đảng viên là người Khmer, 23 giáo viên, 3 
nhân viên y tế), nâng tổng số đảng viên lên 96 đồng 
chí; thành lập mới 2 chi bộ nhà trường, nâng tổng số 
chi bộ lên 11. Đảng bộ xã lãnh đạo toàn thể đảng viên 
thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng sự 
đoàn kết nhất trí cao, đồng tâm, hiệp lực thực hiện các 
nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ 
được quan tâm, có 3 đồng chí được đưa đi học các trường 
ở tỉnh, 49 đồng chí đi học các trường ở huyện.

Cán bộ, đảng viên xã luôn tận tụy phục vụ Nhân 
dân, một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 79% 
chi bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh. Phát huy 
những thành quả đạt được, Đảng bộ, quân và dân xã 
Phước Hưng tiếp tục vượt qua khó khăn đưa sự nghiệp 
đổi mới đi vào chiều sâu.

II. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO 
HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG 
NGHIỆP, NÔNG THÔN (2001-2005)

Đây là giai đoạn Đảng bộ xã tập trung phát huy tiềm 
năng và nội lực, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của 
huyện, tỉnh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Từ ngày 08 đến ngày 09/6/2001, Đảng bộ xã Phước 
Hưng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 
2001-2005. Đại hội Đảng bộ xã Phước Hưng lần thứ VII 
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diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
đang tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 
2) khóa VIII. Đại hội bầu đồng chí Trầm Hoàng Bá làm 
Bí thư. Đến tháng 01/2004, đồng chí Từ Minh Hoàng 
thay làm Bí thư, đồng chí Thạch Nang làm Phó Bí thư, 
đồng chí Kim Hoàng làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, 
nhiệm kỳ 2001-2005, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 
Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, phát huy tinh 
thần tự lực, tự cường, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư 
phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai 
đoạn 2001-2005 theo tinh thần Nghị quyết số 06 của 
Tỉnh ủy, sau 5 năm (2001-2005) nỗ lực phấn đấu thực 
hiện, Đảng bộ và Nhân dân xã Phước Hưng đã giành 
được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Về kinh tế, sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển. 
Tổng sản lượng lương thực đạt 26.620 tấn (kể cả màu quy 
thóc). Xã đã tiếp nhận 32.480kg giống lúa mới từ chính 
sách ưu đãi trợ giá, trợ cước (OM 1490-2, OM3536, VND 
95-20) giao cho nông dân sản xuất. Kết hợp với tập huấn 
chuyển giao khoa học - kỹ thuật, mô hình trình diễn thí 
điểm giống lúa cao sản OM2718 và kinh nghiệm sản 
xuất của nông dân, xã đã đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, 
chuyển sang sản xuất giống lúa mới hiệu quả cao, trồng 
màu, phát triển vườn cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản. 
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Tổng diện tích sản xuất lúa đạt 5.847ha, vòng quay sử 
dụng đất được nâng lên 2,54 lần. Tổng sản lượng đạt 
26.493,5 tấn, bao gồm: lúa đông - xuân 1.963ha, năng 
suất bình quân 5 tấn/ha, sản lượng 9.815 tấn; lúa mùa 
209ha (tăng 5,3ha), năng suất bình quân 4 tấn/ha, sản 
lượng 836 tấn; lúa hè - thu 2.295ha, năng suất bình quân 
4,8 tấn/ha, sản lượng 11.016 tấn, lúa thu - đông 1.379ha, 
năng suất bình quân 3,5 tấn/ha, sản lượng 4.826,5 tấn.

Diện tích gieo trồng các loại hoa màu đạt 181ha, 
trong đó lương thực (bắp lai) là 13,4ha, năng suất bình 
quân 5 tấn/ha, sản lượng 67 tấn; cây có bột là 26,8ha, 
năng suất bình quân 9,5 tấn/ha, sản lượng 255 tấn 
(quy ra thóc là 123 tấn); màu thực phẩm 140,7ha, năng 
suất bình quân 23 tấn/ha, sản lượng 3.236,1 tấn. Có 4 
tổ trồng nấm rơm được thành lập, kết quả trồng được 
156.000m mô, năng suất bình quân 1,5kg nấm tươi/m 
mô, sản lượng 234 tấn. Từ việc trồng nấm rơm có hiệu 
quả, cấp ủy, chính quyền xã vận động nông dân thành 
lập 3 tổ trồng nấm rơm ở hai ấp Đầu Giồng A và ấp 
Đầu Giồng B gồm 30 hộ. Xã đã cải tạo và phát triển 
vườn cây ăn trái được 27ha, tập trung ở các ấp Ô Rung, 
Chợ Dưới, Chợ, Đầu Giồng A và B, nâng tổng số diện 
tích đất trồng cây ăn trái lên 98ha. Diện tích trồng cây 
công nghiệp ngắn ngày, cây mía đạt 1,7ha, cây bạch 
đàn trồng phân tán được 53.000 cây (trong đó có 20.000 
cây do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện đầu tư).
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Về chăn nuôi, tỷ trọng xuất chuồng đạt 450 tấn. Đàn 
heo phát triển được 2.117 con, nâng tổng số lên 6.617 
con, tỷ lệ nạc hóa trên 70%. Đàn bò phát triển được 634 
con, nâng tổng số lên 1.617 con, tỷ lệ lai Sind chiếm trên 
70%. Đàn trâu có 28 con. Gia cầm các loại có 152.000 
con, trong đó đàn vịt có 65.000 con (có 9.063 con vịt đẻ). 
Đặc biệt, xã đã có hướng để phát triển rộng rãi giống gà 
Lương Phượng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Xã có 436 hộ tận dụng 401.230m2 mặt nước ao, mương 
và cả dưới ruộng lúa để thả nuôi trên 1.510.000 con cá 
các loại. Sản lượng thủy sản đạt 123 tấn.

Trong chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xã đã xây 
dựng được 3 mô hình trình diễn 3ha sản xuất giống lúa 
OM2718 ở các ấp Chợ, Chợ Dưới, Ô Rung. Trong đó, trình 
diễn vụ hè - thu 1ha, vụ đông - xuân 2ha. Các cuộc hội 
thảo chuyển giao kỹ thuật về khuyến nông, chăn nuôi, 
nuôi cá nước ngọt, trồng nấm rơm được tổ chức thường 
xuyên thu hút hàng trăm lượt nông dân tham gia. Đồng 
thời, xã cũng mở hàng chục lớp IPM trang bị kiến thức 
cho hàng trăm hội viên nông dân, phụ nữ.

Kinh tế trang trại cũng phát triển. Xã đã có 3 trang 
trại mới nuôi bò sinh sản, nâng tổng số trang trại hiện 
có lên 30, gồm các loại hình: trang trại trồng cây, trang 
trại nuôi bò và trang trại nuôi heo.

Trong công tác thủy lợi, được Trung ương và tỉnh đầu 
tư, xã đã nạo vét được hàng trăm ngàn mét khối đất 
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bằng cơ giới để mở rộng kênh 2, kênh 3 và kênh Ô Rung; 
huy động 650 lao động thực hiện nạo vét 25 công trình 
với 1.950 lượt ngày công, đạt 19.500m3. Trong nhiệm kỳ 
này, xã xây dựng được 1 cây cầu giao thông nông thôn trị 
giá 76 triệu đồng do Trung ương Đoàn hỗ trợ; vận động 
Nhân dân đóng góp sửa chữa và làm mới 2 cây cầu đi ấp 
Ô Rung và Xóm Đồng trị giá trên 3 triệu đồng; đào đắp 
nâng cấp, phát quang bụi rậm đường giao thông nông 
thôn ở hai ấp Đầu Giồng A và B với chiều dài 4.800m. 
Tình trạng lầy lội vào mùa mưa được khắc phục.

Là địa bàn liền kề với nhiều xã bạn, cửa ngõ của 
huyện Trà Cú, nên các hộ làm tiểu thủ công nghiệp, 
dịch vụ và thương mại ở Phước Hưng ngày càng phát 
triển. Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 
trên 4 tỷ đồng/năm. Xã đã có 13 cơ sở xay xát lương thực 
vừa và nhỏ, 3 cơ sở sấy lúa, 4 cơ sở sản xuất nước đá bẹ 
(trong đó có 1 cơ sở sản xuất nước đá tinh khiết), 7 cơ sở 
hàn tiện. Bên cạnh đó, các nghề truyền thống cũng được 
duy trì, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm 
lao động. Tổng giá trị thương mại, dịch vụ đạt trên 5 tỷ 
đồng/năm với 7 cơ sở vật tư nông nghiệp, 6 cơ sở vật liệu 
xây dựng và hơn 300 cơ sở dịch vụ thương nghiệp vừa và 
nhỏ. Các ngành hàng được đầu tư mở rộng, từng bước 
bảo đảm lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất, 
sinh hoạt, tiêu dùng của người dân.

Đến năm 2005, xã đã có 2.872 hộ sử dụng điện, chiếm 
tỷ lệ 88,3%; kéo hoàn thành đường dây điện hạ thế ở 
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Xóm Đồng (ấp Đầu Giồng B) với chiều dài trên 1.000m. 
Bưu chính viễn thông cũng phát triển đáp ứng nhu cầu 
người dân. Giai đoạn này, ngoài các trạm nước máy do 
Nhà nước xây dựng, Nhân dân xã còn làm giếng nước 
bơm tay, không còn sử dụng nước kênh, rạch, nước giếng 
đào. Chợ trung tâm xã được xây dựng đã hoàn thành 
giai đoạn 1 với kinh phí trên 2 tỷ đồng1, chợ Đầu Giồng 
cũng hoàn thành thủ tục xây dựng.

Nhà ở trong dân đã có 435 căn, chiếm tỷ lệ 13,4%; 
nhà bán kiên cố được xây mới là 192 căn, nâng tổng số 
lên 1.260 căn, chiếm 38,7%.

Trong nhiệm kỳ, xã đã giải ngân vốn đầu tư hơn 7 tỷ 
đồng cho 2.000 lượt hộ nông dân vay; đầu tư xây dựng 
8 dự án với số vốn gần 700 triệu đồng để giải quyết việc 
làm, 21 hội viên nông dân được hỗ trợ vốn đầu tư 21 triệu 
đồng để phát triển thủy sản (ấp Ô Rung). Tổng dư nợ 
trong Nhân dân là trên 9 tỷ đồng, dư nợ quá hạn gần 2%.

Các khoản thu từ thủy lợi phí đạt 51%, thu lao động 
công ích 360 lao động trên năm, 5 năm thu 1.800 lượt 
lao động với tổng số tiền là 90 triệu đồng. Quỹ an ninh 
quốc phòng có 100 triệu đồng, Quỹ xây dựng giao thông 
nông thôn có 390 triệu đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa có 
42,5 triệu đồng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, xã đã vận 
động Nhân dân mua công trái và trái phiếu chính phủ 
đạt 396% so chỉ tiêu đề ra là 29,3 triệu đồng.

1. Từ nguồn vốn của Chương trình 135.



197

Về văn hóa - xã hội, xã triển khai vận động xây dựng 
mô hình ấp văn hóa tiêu biểu (ấp Trạm), ấp văn hóa 
Đầu Giồng B. Xã đã có 9 tổ phát thanh với 9 máy (trong 
đó có 02 máy do tỉnh hỗ trợ), thực hiện tốt việc tiếp âm 
đài Trung ương, đài tỉnh hằng ngày. Phong trào văn 
nghệ, thể dục - thể thao được củng cố mở rộng. Xã cũng 
thường xuyên tham dự các phong trào do huyện tổ chức.

Về giáo dục, xã có 62 phòng học bao gồm 60 phòng 
học cơ bản và bán cơ bản, còn 2 phòng được xây bằng tre 
lá, trong đó trường Trung học cơ sở có 14 phòng học cơ 
bản. Tổng số giáo viên là 142, trong đó có 57 giáo viên 
cấp II, 118 giáo viên đạt chuẩn. Tổng số học sinh các 
cấp là 2.818 em. Xã đã vận động được 120/228 em đến 
5 điểm học phổ cập giáo dục trung học cơ sở (lớp 6 có 65 
em, lớp 7 có 22 em, lớp 9 có 33 em). Tỷ lệ học sinh tiểu 
học lên lớp đạt tỷ lệ 91,7%, thi đỗ chuyển cấp đạt tỷ lệ 
100%; học sinh trung học cơ sở lên lớp đạt 97%, tỷ lệ thi 
đỗ chuyển cấp đạt tỷ lệ 100%. Cấp ủy, chính quyền xã 
chủ trương nâng cao chất lượng giáo dục thông qua phát 
động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Về y tế, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xác định muốn 
nâng cao được sức khỏe người dân cần phải làm tốt công 
tác tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân để mọi người 
thấy được lợi ích của tiêm chủng mở rộng đối với một số 
như bệnh sởi, bại liệt, ho gà, uốn ván. Tỷ lệ trẻ em được 
tiêm chủng đạt hơn 98%. Công tác chăm sóc sức khỏe 
sinh sản và kế hoạch hóa gia đình được cấp ủy, chính 



198

quyền xã chỉ đạo thực hiện sát sao và được Nhân dân 
hưởng ứng, góp phần giảm tỷ lệ tăng dân số xuống còn 
1,45%. Phòng khám đa khoa khu vực qua kiểm tra đánh 
giá được xếp loại khá.

Về công tác dân tộc, xã tập trung xét phân bổ 7 tỷ 
đồng từ nguồn vốn 1201 để phát triển chăn nuôi, mua 
sắm nông cụ, mua bán nhỏ cho người dân tộc Khmer 
sống trên địa bàn. Xã đã hoàn thành công tác điều tra 
375/375 hộ Khmer nghèo theo Quyết định số 134/2004/
QĐ-TTg ngày 20/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về 
một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và 
nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, 
đời sống khó khăn; tổ chức điều tra xã hội học và khảo 
sát đời sống theo hướng dẫn của Viện Kinh tế học Trung 
ương đối với 200 hộ, trong đó có 40 hộ khá, 120 hộ trung 
bình và 40 hộ nghèo; xây dựng và bàn giao 9 căn nhà 
tình thương cho 9 hộ nghèo (ấp Đầu Giồng B) theo Đề 
án số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, nâng tổng 
số nhà tình thương đã xây dựng được lên 170 căn; hỗ trợ 
17,1 triệu đồng cho 57 hộ Khmer nghèo từ nguồn vốn 
của Ban Dân tộc.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội 
được giữ vững. Xã xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các 
ngành hữu quan với các ban, ngành, đoàn thể để vận 
động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an 

1. Nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn.
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ninh Tổ quốc. Lực lượng công an luôn thực hiện tốt công 
tác tự phê bình trước quần chúng. Công tác giao quân 
hoàn thành chỉ tiêu trên giao (là 78 quân). Xã đã chủ 
động xây dựng kế hoạch và chương trình huấn luyện 
cho lực lượng cơ động, dân quân tự vệ đạt yêu cầu theo 
Thông tư số 1138/2001/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về 
việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về dân quân tự vệ.

Về công tác xây dựng hệ thống chính trị, Đảng ủy xã 
lãnh đạo công tác bầu cử Hội đồng Nhân dân xã đúng 
cơ cấu, tiêu chuẩn và được tỉnh tặng bằng khen hoàn 
thành xuất sắc công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2007. Ủy ban nhân dân xã 
được củng cố và kiện toàn, hiệu quả hoạt động được nâng 
cao, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Ủy ban nhân dân xã 
đã xây dựng, bổ sung quy chế, thực hiện cải cách hành 
chính theo cơ chế một cửa; hoàn thành sắp xếp bố trí cán 
bộ theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 
của Chính phủ và Quyết định số 91 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh; tiếp nhận 1 sinh viên có trình độ đại học (kỹ sư 
chăn nuôi) tham gia công tác theo tinh thần Quyết định 
số 64 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã làm tốt công tác vận 
động, tập hợp các nhân sĩ, trí thức. Chính sách dân tộc, 
tôn giáo được thực hiện tốt. Tổ chức công đoàn xã được 
thành lập. Nhiều câu lạc bộ nông dân được hình thành. 
Đoàn Thanh niên và Hội Thanh niên Việt Nam tại xã 



200

được xây dựng, củng cố. Mô hình tổ hùn vốn và tổ tiết 
kiệm tín dụng của phụ nữ phát triển. Ban Chấp hành 
Hội phụ nữ đã tổ chức thành lập Câu lạc bộ gia đình 
hạnh phúc. Hội Cựu chiến binh là nòng cốt giáo dục 
truyền thống cho thế hệ trẻ. Hội Chữ thập đỏ làm tốt 
công tác nhân đạo. Qua các hoạt động tích cực, các tổ 
chức đoàn thể ở xã đã tập hợp được 6.197 quần chúng 
tham gia.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã chỉ đạo tập 
trung triển khai đánh giá chất lượng Đảng bộ, Chi bộ và 
đảng viên theo các Hướng dẫn số 02 và Hướng dẫn số 06 
của Huyện ủy. Kết quả có 14 chi bộ đạt danh hiệu trong 
sạch, vững mạnh, 2 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, 70 
đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 74 đảng viên hoàn 
thành nhiệm vụ, 3 đảng viên vi phạm tư cách. Công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được cấp ủy quan 
tâm, có 2 đảng viên được đi học lớp trung cấp lý luận 
chính trị. 

III. XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG 
MẠNH, ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN 
ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN, NÂNG CAO 
ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA NHÂN 
DÂN (2005-2010)

Từ ngày 11 đến ngày 12/5/2005, Đảng bộ xã Phước 
Hưng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 
2005-2010. Đồng chí Từ Minh Hoàng tiếp tục được bầu 
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làm Bí thư. Đến tháng 5/2008, đồng chí Hoàng chuyển 
công tác về Huyện ủy. Tháng 6/2008, đồng chí Thạch 
Nang được bổ nhiệm làm Bí thư, đồng chí Kim Hoàng 
làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Trọng tâm của Đại hội là tăng cường khối đại đoàn 
kết dân tộc, nâng cao năng lực, huy động mọi nguồn 
lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và 
bền vững. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Phước Hưng 
tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức đẩy 
mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị giai đoạn 2005-2010.

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân (GDP) đạt 
12,40%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo 
hướng tích cực, tỷ trọng giá trị nông nghiệp đạt 50%, 
thủy sản 2%, tiểu thủ công nghiệp 2%, xây dựng 13%, 
dịch vụ 33%. Thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/
người/năm.

Nông nghiệp từng bước phát triển toàn diện theo 
hướng thâm canh tăng vụ, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi. Nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật, tăng cường công tác khuyến nông, bố trí thích 
hợp lịch thời vụ, chọn giống xác nhận, nâng cấp công 
trình thủy lợi, cơ giới hóa..., xã đã tạo được nhiều mô 
hình sản xuất giúp tăng giá trị trên cùng một đơn vị 
diện tích. Nhiệm kỳ trước, hiệu quả kinh tế cao nhất 
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chỉ đạt 30 triệu đồng/ha/năm, trong nhiệm kỳ này đã 
có trên 100ha đạt hiệu quả từ 50 triệu đồng/ha/năm trở 
lên. Có 200ha đất sản xuất kém hiệu quả được chuyển 
đổi để nâng cao hiệu quả sản xuất. Hệ số sử dụng đất 
tăng thêm 0,11 lần (năm 2005 là 2,59 lần). Diện tích 
trồng cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày là 354ha. 
Tổng diện tích sản xuất bình quân là 6.525ha. Năng 
suất bình quân đạt 12,4 tấn/ha/năm. Sản lượng lương 
thực bình quân 5 năm là 30.342 tấn. Nhờ xây dựng được 
lực lượng cán bộ thú y các ấp có chuyên môn, xã đã thực 
hiện tốt công tác phòng, chống và kịp thời khống chế 
dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Kết quả, đàn heo có 
65.000 con, đàn bò có 5.089 con, đàn gia cầm có 414.000 
con. Sản lượng nuôi trồng thủy, hải sản đạt 680 tấn.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, 
góp phần giải quyết việc làm cho 5.000 lao động. Xã có 
300 cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ, khối lượng hàng hóa 
lưu thông ngày càng tăng đáp ứng nhu cầu sản xuất, 
tiêu dùng của người dân. Xã đã huy động được hàng 
trăm tỷ đồng vốn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội. 

Giao thông trên địa bàn xã được bảo đảm thông suốt 
cả hai mùa mưa, nắng. Xã đã nâng cấp, láng nhựa gần 
13km đường quốc lộ 54 và hai hương lộ 17, 25; thi công 
xây dựng cầu trên quốc lộ ngang kênh 3/2; xây dựng 
mới trên 400m, tu sửa trên 1km nâng tổng số đưa vào 
sử dụng 22km đường đá giao thông nông thôn. Trong 
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nhiệm kỳ, xã đã sửa chữa 10 cây cầu, xây dựng mới 4 
cây cầu, nâng tổng số cầu được đưa vào sử dụng lên 30 
cây cầu; xây dựng được gần 5km đường dây hạ thế điện; 
nâng cấp 2 trạm nước máy; xây dựng mới 25 phòng học, 
2 trung tâm sinh hoạt cộng đồng, chợ trung tâm xã và 
chợ ấp Đầu Giồng A,... 

 Về thủy lợi, xã đã nạo vét, mở rộng bằng cơ giới kênh 
đường xuồng (phía đông kênh 3/2, từ ấp Chợ đến ấp Đầu 
Giồng A), kênh Trà Mềm (ấp Ô Rung) với tổng chiều dài 
gần 5km, cơ bản khép kín, bảo đảm phục vụ tưới tiêu 
cho 2.000ha đất sản xuất nông nghiệp. 

Trong nhiệm kỳ, xã có 3.351/3.619 hộ sử dụng điện, 
chiếm tỷ lệ 86%; 3.555/3.619 hộ sử dụng nước hợp vệ 
sinh. Bưu điện xã được nâng lên thành bưu điện văn 
hóa với 4 dịch vụ trên Internet, 1.302 máy điện thoại, 
đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của Nhân dân.

Công tác quản lý, điều hành ngân sách ngày càng đi 
vào nền nếp. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt 
chỉ tiêu kế hoạch. Xã luôn thực hiện chi đúng theo Luật 
ngân sách, chủ động tiết kiệm chi, bảo đảm cân đối thu 
chi ngân sách. Hoạt động tín dụng, ngân hàng đã mở 
rộng thêm đối tượng vay, kết quả giải ngân trên 30 tỷ 
đồng.

Về văn hóa, xã hội, toàn xã có 3.257 hộ đạt gia đình 
văn hóa, chiếm tỷ lệ 90% so với tổng số hộ đăng ký. 8/9 
ấp đạt ấp văn hóa, tăng 1 ấp so với năm 2005. Ấp còn lại 
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được công nhận đạt tiêu chuẩn khu dân cư tiên tiến. Ba 
trường học (trừ trường mẫu giáo do mới thành lập) đạt 
chuẩn trường tiên tiến. Phòng khám đa khoa khu vực 
đạt chuẩn quốc gia về y tế. Ba cơ sở tôn giáo tín ngưỡng 
đạt tiêu chuẩn văn minh.

Về giáo dục, xã đầu tư xây dựng, nâng cấp 4 trường 
học (1 trường mẫu giáo, 2 trường tiểu học, 1 trường trung 
học cơ sở), 76 phòng học cơ bản, không còn phòng học tre 
lá tạm bợ. Xã đã có 150 giáo viên, toàn bộ được chuẩn 
hóa về trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục. Đảng ủy xã chỉ đạo phải tập trung nâng 
cao chất lượng, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia về phổ cập 
giáo dục. Năm 2007, xã được công nhận đạt chuẩn quốc 
gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Bên cạnh đó, 
công tác giáo dục trong đồng bào dân tộc Khmer cũng 
được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo. Ngoài số 
học sinh dân tộc, hằng năm có trên 150 học sinh theo 
học chữ Khmer. Phong trào xã hội hóa giáo dục cũng 
được quan tâm. Hội khuyến học được thành lập. Các 
chính sách khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học 
tập và gia đình hiếu học được thực hiện tốt.

Cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm, thực hiện 
tốt các chính sách thường xuyên, cũng như đột xuất cho 
những người có công với cách mạng. Xã đã đề nghị cấp 
trên xem xét 241 hồ sơ, có 118 người được hưởng chế 
độ chính sách theo các Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg 
ngày 08/11/2005, 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007, 
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Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của 
Thủ tướng Chính phủ. Nhờ huy động các nguồn lực, 
trong nhiệm kỳ, xã đã đầu tư xây dựng mới 42 căn nhà 
tình nghĩa, nâng tổng số nhà tình nghĩa lên 65 căn. Các 
gia đình chính sách không còn phải ở nhà tre lá tạm bợ. 
Đặc biệt, xã Phước Hưng tiếp tục được tỉnh công nhận 
là đơn vị thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao mức 
sống gia đình chính sách từ năm 1998. Thực hiện tốt 
chính sách an sinh xã hội theo Quyết định 167/2008/
QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, xã 
đã triển khai xây dựng được 941 căn nhà cho các hộ 
nghèo với tổng kinh phí là 15,432 tỷ đồng. 

Về công tác dân tộc, xã tiếp tục thực hiện tốt Nghị 
quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 về công tác dân tộc, 
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 về công tác 
tôn giáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), 
Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển 
toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer, các Chương 
trình 134, 135, các Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg 
ngày 12/12/2008, Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 
09/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng bào dân tộc 
được trợ giá, trợ cước giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ 
nước sinh hoạt, hỗ trợ đời sống khó khăn với tổng số tiền 
trên 500 triệu đồng/năm. Xã đã xây dựng và bàn giao 
428 căn nhà với tổng kinh phí là 5,858 tỷ đồng (trong đó 
có nguồn vốn đầu tư cho vay của Ngân hàng chính sách) 
cho hộ Khmer nghèo theo Chương trình 134 và Quyết 
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định số 167/2008/QĐ-TTg; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất 
và việc làm theo Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg cho 
hộ Khmer nghèo với số tiền 467 triệu đồng, góp phần 
tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo trong vùng 
đồng bào dân tộc Khmer. Hằng năm, nhân dịp lễ Đôlta, 
Chôl Chnam Thmây, cấp ủy, chính quyền xã đều tổ chức 
thăm hỏi các gia đình chính sách, thương bệnh binh, các 
gia đình người dân tộc Khmer đang gặp khó khăn về đời 
sống. Cấp ủy, chính quyền xã luôn chú trọng xây dựng 
đội ngũ cán bộ và phát triển đảng viên là người dân tộc: 
Đảng bộ xã có 59 đảng viên người Khmer, chiếm tỷ lệ 
24% so với tổng số đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ 
có 4 đồng chí là người Khmer, chiếm tỷ lệ 33%; bí thư 
các chi bộ có 4 đồng chí, chiếm tỷ lệ 21%; trong bộ máy 
chính quyền có 12 đại biểu Hội đồng Nhân dân là người 
Khmer, chiếm tỷ lệ 40%; 5 cán bộ, công chức, chiếm tỷ 
lệ 26%; 5 cán bộ không chuyên trách, chiếm tỷ lệ 21%.

Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của 
Nhà nước về tôn giáo, xã luôn tôn trọng quyền tự do tín 
ngưỡng của các tôn giáo và của Nhân dân; tạo điều kiện 
thuận lợi cho các tôn giáo trùng tu, sửa chữa cơ sở thờ 
tự, xây dựng nhà hỏa táng, tổ chức các hoạt động lễ nghi 
tôn giáo truyền thống, giúp Ban quản trị các chùa xây 
dựng cơ sở tôn giáo tín ngưỡng văn minh. Vào dịp Tết 
cổ truyền, lễ Phật đản, lễ Giáng sinh..., cấp ủy, chính 
quyền xã đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà các tôn giáo. 
Các tôn giáo trên địa bàn luôn hoạt động theo phương 
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châm tốt đời, đẹp đạo. Xã cũng tích cực đấu tranh, ngăn 
chặn các phần tử lợi dụng tự do tín ngưỡng để hoạt động 
tôn giáo trái pháp luật.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương luôn được 
cấp ủy, chính quyền xã quan tâm. Xã luôn thực hiện sơ 
kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết của Đảng và Chính 
phủ về quốc phòng - an ninh. Xã đã thực hiện hiệu quả 
3 đề án của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về phát triển đảng 
viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, 
về giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng dân quân 
tự vệ, về công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ. 
Xã còn bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phòng thủ, quyết 
tâm sẵn sàng chiến đấu, xây dựng thế trận quốc phòng 
toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. 

Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường. 
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
Bộ máy chính quyền được củng cố và kiện toàn. Đội ngũ 
cán bộ được trẻ hóa, 100% được chuẩn hóa về trình độ 
học vấn, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. Xã đã 
tiếp nhận 5 sinh viên theo Quyết định số 18 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh. Trong nhiệm kỳ, xã thực hiện bố trí 
công tác đúng người, đúng việc, tạo điều kiện cho cán 
bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; đề bạt giới thiệu 2 đồng 
chí về huyện công tác, chuyển ngạch công chức cho 1 
đồng chí. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ 
chế “một cửa” được thực hiện có hiệu quả, chất lượng. 



208

Quy chế dân chủ ở cơ sở được đẩy mạnh, góp phần phát 
huy quyền làm chủ của Nhân dân. Ý thức trách nhiệm 
của cán bộ, công chức được nâng cao. Mối quan hệ giữa 
chính quyền với Nhân dân được tăng cường.

Xác định sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của toàn 
dân, cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, chú trọng công 
tác dân vận. Cán bộ, đảng viên đều phải làm công tác vận 
động quần chúng. Mặt trận và các đoàn thể làm công tác 
dân vận có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương thức. 
Xã đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Nhân dân đối với 
các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu theo Thông tri 
số 06/TTr-MTTW ngày 25/01/2005 của Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Xã tích cực vận động xây dựng nhà đại đoàn kết, 
nhà tình thương, ủng hộ cuộc vận động Quỹ “vì người 
nghèo”, Quỹ “an sinh xã hội”. Qua các phong trào, Hội 
Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn 
Thanh niên đã phát hiện, khen thưởng nhiều gương 
điển hình, tiên tiến. Trong nhiệm kỳ, các đoàn thể đã 
phát triển được 2.999 đoàn viên, hội viên mới đạt 120% 
chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số đoàn viên, hội viên lên 6.259 
người, đạt 85% so với tổng số người trong độ tuổi.

Đảng bộ xã luôn quán triệt thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng như: Nghị quyết Trung ương 6 
(khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, 
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đảng viên, Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của 
Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, 
Nghị quyết số 03 của Huyện ủy về tăng cường củng 
cố tổ chức cơ sở đảng gắn với công tác vận động quần 
chúng và các kế hoạch số 20, 22 của Huyện ủy về nâng 
cao vai trò lãnh đạo, điều hành của chi bộ ấp, khóm, từ 
đó tạo điều kiện cho Đảng bộ nâng cao vai trò lãnh đạo, 
điều hành. Qua tổ chức thực hiện, chức năng, nhiệm 
vụ và lề lối làm việc của các chi bộ trực thuộc được 
chấn chỉnh. Chương trình, nội dung sinh hoạt định kỳ 
bảo đảm đúng hướng dẫn của cấp trên. Đảng viên được 
phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ đó phát huy tốt quyền 
hạn và trách nhiệm của đảng viên. Công tác bồi dưỡng 
kết nạp đảng viên mới được quan tâm chỉ đạo, thực 
hiện đúng quy trình. Ngay từ đầu năm, các chi bộ đều 
có kế hoạch tạo nguồn, phân công đảng viên giúp đỡ, 
sau đó Đảng ủy cử đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng 
cho các đối tượng cảm tình Đảng. Trong nhiệm kỳ, xã 
đã phát triển được 70 đảng viên.

Trong đánh giá, quản lý sử dụng, quy hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng và đề bạt cán bộ, xã đã có nhiều bước tiến 
mới. Trong nhiệm kỳ, xã đề bạt bổ sung 4 đồng chí làm 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, có 3 đồng chí (trong 
đó có 1 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ) 
được cấp trên điều động về huyện công tác; cử 11 đồng 
chí đi đào tạo văn hóa; 2 đồng chí học cao cấp lý luận 
chính trị, 16 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, 
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80 đồng chí học sơ cấp lý luận chính trị, 105 đồng chí 
dự các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý kinh tế 
ngắn hạn. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở 
đảng và đảng viên được thực hiện đúng quy trình theo 
hướng dẫn của cấp trên. Qua xây dựng hệ thống chính 
trị, Đảng bộ xã Phước Hưng thống nhất ý chí và hành 
động, đoàn kết toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng 
về mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn.

IV. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ LÃNH 
ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI (2010-2015)

Giai đoạn 2010-2015 là giai đoạn Phước Hưng tập 
trung xây dựng hệ thống chính trị lãnh đạo phát triển 
kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Theo chỉ 
đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong hai ngày 20 
và 21/5/2010, Đảng bộ xã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần 
thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Thạch Nang 
được bầu làm Bí thư. Đến tháng 02/2013, đồng chí 
Thạch Nang nghỉ hưu, đồng chí Trần Văn Công - Phó 
Bí thư được bầu làm Bí thư1. Đồng chí Châu Thành 
Đô làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (từ 
tháng 3/2013).

1. Đồng chí Trần Văn Công làm Bí thư từ tháng 3/2013. Đến 
Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí tiếp 
tục được bầu làm Bí thư.
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Đại hội đề ra mục tiêu: Tiếp tục phát huy truyền 
thống đoàn kết dân tộc, nêu cao tinh thần tự lực, tự 
cường. Khai thác tốt tiềm năng và phát huy nội lực, 
tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên. Tập trung chỉ đạo 
phát triển kinh tế toàn diện theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tăng tỷ trọng 
tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại trong cơ cấu 
kinh tế. Bảo đảm tốc độ tăng trưởng bình quân cao hơn 
nhiệm kỳ trước. 

Đại hội xác định nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 
này là: Xúc tiến quy hoạch lại từng tiểu vùng, hình 
thành tiểu vùng sản xuất lúa cao sản bền vững 1.000ha 
(ở khu vực đồng trước của hai ấp Trạm và Chợ Trên, khu 
vực đồng sau từ kênh 1 đến kênh 3, đồng sau của ba ấp 
Đầu Giồng B, Trạm, Chợ Trên), tiểu vùng sản xuất 50ha 
lúa giống ở (ấp Ô Rung). Công tác thủy lợi nội đồng được 
chú trọng để phát huy hiệu quả hệ thống thủy lợi hiện 
có. Xã tích cực thực hiện công tác cải tạo mặt bằng đồng 
ruộng, bố trí lịch thời vụ phù hợp với diễn biến thời tiết 
phức tạp, khuyến khích nông dân đổi giống lúa mới có 
năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng sâu bệnh... Các tổ 
hợp tác sản xuất, kinh tế trang trại tiếp tục được củng 
cố. Các lớp khuyến nông được mở rộng để hướng dẫn 
nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản 
xuất. Khuyến khích đầu tư tăng thêm các phương tiện 
sản xuất và công nghệ sau thu hoạch để tăng năng suất, 
giảm hao hụt, hạ giá thành và vận động nông dân thực 
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hiện tiết kiệm, tập trung vốn cho phát triển sản xuất. 
Phát huy mọi nguồn lực về tiềm năng đất đai, lao động, 
vốn để đầu tư thâm canh tăng vụ. Tập trung phát triển 
nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa. Trên lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp và dịch vụ thương mại, tạo điều kiện cho những 
người có tay nghề mở rộng ngành nghề truyền thống; 
phát triển thương mại, sắp xếp, bố trí hợp lý ngành 
hàng kinh doanh chợ Phước Hưng và chợ Đầu Giồng A. 
Về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đề nghị 
Nhà nước tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình phúc 
lợi phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đời sống của 
Nhân dân như giao thông, điện, nước, thủy lợi, nhà ở; 
tranh thủ nguồn vốn của Nhà nước kết hợp với huy động 
nội lực để xây dựng cầu, đường.

Về nhiệm vụ văn hóa - xã hội, Đảng bộ quyết tâm đến 
năm 2015, các ấp trong xã đều đạt danh hiệu ấp văn hóa; 
các chợ, các cơ sở tôn giáo đạt chuẩn văn minh; thực hiện 
tốt chính sách miễn giảm học phí, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các em đến tuổi đi học đều được đến trường; phòng 
khám đa khoa tiếp tục giữ vững, nâng cao thành tích 
đạt chuẩn quốc gia về y tế; tích cực vận động Quỹ đền 
ơn đáp nghĩa để thực hiện chính sách đối với gia đình có 
công. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về 
phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer. Giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh. 
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Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân 
huyện, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã Phước 
Hưng đã lãnh đạo Nhân dân tập trung phát triển kinh 
tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều 
kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất bình quân 5 
năm tăng 14,5%, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp, 
thủy sản đạt 161 tỷ đồng (tăng 12%), tiểu thủ công 
nghiệp đạt 80 tỷ đồng (tăng 17%), xây dựng đạt 48 tỷ 
đồng (tăng 15%) và dịch vụ đạt 33 tỷ đồng (tăng 14%), 
thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 20 triệu 
đồng/người/năm.

Trong sản xuất nông nghiệp, xã triển khai thực hiện 
có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông - ngư 
nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao. 
Cơ giới hóa khâu làm đất đạt 100% diện tích, khâu thu 
hoạch đạt trên 95%. Mô hình cánh đồng lớn 318ha được 
xây dựng. 20ha đất vườn tạp, giồng tạp được chuyển 
đổi sang trồng cỏ và hoa kiểng. Cây trồng có sự chuyển 
dịch cơ cấu theo hướng tăng năng suất, chất lượng, giá 
trị kinh tế, phù hợp với nhu cầu thị trường. Công tác 
khuyến nông, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, 
sử dụng giống mới được tăng cường. Nhìn chung, năng 
suất, chất lượng các loại cây trồng đều tăng. Tổng diện 
tích gieo trồng đến năm 2015 đạt 7.062ha, vòng quay 
sử dụng đất được nâng lên 2,55 lần. Tổng sản lượng lúa 
đạt 39.491 tấn. Diện tích sản xuất cây màu và cây công 
nghiệp ngắn ngày đạt 93ha.



214

Xã đã khai thác kênh 3/2, kênh Vàm Buôn; cải tạo, 
nạo vét rạch Ô Rung từ Ngã tư đến Tập Ngãi (nay là 
xã Ngãi Hùng) và một nhánh chạy về ấp Giồng Lức, xã 
Thanh Mỹ (nay là xã Mỹ Chánh), góp phần tiếp ngọt, 
tiêu úng và xổ phèn. Xã thực hiện chuyển đổi cơ cấu 
200ha đất sản xuất kém hiệu quả. Nhờ ứng dụng các 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật, sử dụng giống mới, áp dụng 
biện pháp “3 giảm, 3 tăng”1, “1 phải, 5 giảm”2 cùng với 
việc đầu tư thủy lợi nội đồng và tích cực phòng trừ sâu 
bệnh nên năng suất lúa tăng lên đáng kể. Mô hình luân 
canh 1 màu 2 lúa được xây dựng, năng suất bình quân 
đạt 12,4 tấn/ha, một số mô hình đã và đang có hiệu quả 
được nhân rộng là cây bắp lai, ớt, dưa hấu, mía... Xã 
tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, 
chất lượng cao. Công tác thú y được tăng cường. Xã luôn 
chủ động phòng bệnh tốt cho đàn gia súc, gia cầm tạo 
điều kiện cho chăn nuôi phát triển. 

Thực hiện Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 
10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 

1. “3 giảm, 3 tăng” là chương trình của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn áp dụng cho canh tác lúa. “3 giảm” là: Giảm lượng 
giống gieo sạ, giảm lượng thuốc trừ sâu bệnh, giảm lượng phân 
đạm. “3 tăng” là: Tăng năng suất lúa, tăng chất lượng lúa gạo, tăng 
hiệu quả kinh tế.

2. “1 phải, 5 giảm”, trong đó, “1 phải” là: Phải sử dụng giống lúa 
xác nhận; “5 giảm” là: Giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng thuốc 
bảo vệ thực vật, giảm lượng phân đạm, giảm lượng nước, giảm thất 
thoát sau thu hoạch.
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tổ hợp tác, mô hình tổ kinh tế hợp tác đê bao khép kín 
sản xuất nông nghiệp được xây dựng và phát triển tại 
ấp Chòm Chuối. Tổ kinh tế hợp tác có nhiệm vụ tham 
gia làm thủy lợi nội đồng, quản lý đường nước, xuống 
giống đồng loạt đúng lịch thời vụ, hợp tác vần công lao 
động khi có nhu cầu, trao đổi khoa học - kỹ thuật. Tổ 
kinh tế hợp tác được bình đẳng thụ hưởng các chính 
sách hỗ trợ của Nhà nước, được vay vốn ưu đãi để phát 
triển sản xuất.

Giai đoạn 2010-2015, xã Phước Hưng xây dựng được 
12 cây cầu giao thông nông thôn, 18 căn nhà mái ấm tình 
thương cho hộ nghèo. Người dân trong xã hiến 85.672m2 
đất làm thủy lợi nội đồng, 18.750m2 đất làm đường giao 
thông nông thôn. 

Đảng bộ xã Phước Hưng xác định xây dựng nông 
thôn mới là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt trong 
giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020. Ban 
Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã được thành lập. 
Ban Chỉ đạo đã tổ chức, triển khai quán triệt Chương 
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huy 
động và lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực để thực 
hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 
2010-2015, xã thực hiện đạt 11/19 tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới. Qua quá trình xây dựng nông thôn mới, 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp đã chuyển dịch đúng định 
hướng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được 
nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao 
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hơn năm trước. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư 
đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 
phục vụ sản xuất và đời sống người dân. Quy chế dân 
chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy, ý thức và trách 
nhiệm làm chủ của người dân được nâng lên rõ rệt. Hệ 
thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, không 
ngừng nâng cao chất lượng hoạt động.

Bên cạnh việc xây dựng nông thôn mới, xã Phước 
Hưng còn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện vận 
động xây dựng Công ty giày da Mỹ Phong tại ấp Chòm 
Chuối, với diện tích 6,3ha, đưa vào hoạt động năm 2014, 
giải quyết việc làm cho hơn 5.000 lao động (trong đó có 
2.000 lao động tại xã).

Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, đến 
cuối năm 2015, toàn xã có 211 cơ sở hoạt động tạo điều 
kiện cho nông nghiệp phát triển, góp phần đưa hàng hóa 
đến với người dân. Xã có 9 cơ sở xay xát, 3 cơ sở sấy lúa, 
4 nhà máy nước đá, 4 cơ sở cưa, xẻ gỗ, 10 máy cày, 51 
máy xới tay, 17 máy gặt đập liên hợp, 10 máy đóng kiện 
rơm. 3 chợ xã và các trục lộ giao thông là nơi tập trung 
của 84 hộ kinh doanh thương nghiệp, 24 hộ kinh doanh 
dịch vụ, góp phần mang nhiều mặt hàng đến người dân 
trong xã. Tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, tốc độ 
tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 18%/năm. Hàng 
hóa lưu thông trên thị trường ngày càng phong phú, đa 
dạng. Chợ xã được đầu tư nâng cấp, chợ ấp Đầu Giồng 
A được xây dựng mới. Tổng huy động vốn đầu tư toàn 
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xã hội trên hàng trăm tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội.

Về xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, xã huy động được 
399 tỷ đồng nguồn vốn toàn xã hội (trong đó vốn ngân 
sách Nhà nước đầu tư là 90 tỷ đồng, còn lại là các nguồn 
vốn khác) để đào mới và nạo vét 37 công trình thủy lợi nội 
đồng với tổng chiều dài 27,5km; xây dựng 4 công trình 
đường nhựa, đường đá nông thôn với chiều dài 12,7km 
và nhiều công trình khác như cầu giao thông nông thôn, 
cơ quan, trường học, phòng khám đa khoa khu vực, bia 
tưởng niệm kháng chiến chống Pháp. Đường liên ấp 
được bêtông hóa. Xã đã có cầu giao thông nông thôn qua 
kênh, qua sông 

Xã thực hiện dự án cấp điện cho 20.000 hộ dân chưa 
có điện thuộc vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc Khmer 
tỉnh Trà Vinh, có 134 hộ được hưởng lợi, nâng tổng số 
hộ có điện sử dụng trên toàn xã lên 3.755 hộ, chiếm tỷ 
lệ 98%. Xã đã thực hiện nâng cấp 2 trạm nước máy, giúp 
cho 267 hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, nâng tổng số 
hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh lên 3.762 hộ, chiếm 
tỷ lệ 98%.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi 
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 
và Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của 
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác, xã đã 
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củng cố, xây dựng mới 17 tổ hợp tác, nâng tổng số lên 
71 tổ kinh tế hợp tác với 2.149 thành viên, hoạt động 
ngày càng hiệu quả. Năm 2015, xã có 49 tổ hợp tác sản 
xuất nông nghiệp, góp phần làm tốt các công tác thủy 
lợi nội đồng, quản lý đường nước, chọn giống và xuống 
giống đúng lịch thời vụ, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, 
vay vốn tín dụng. Câu lạc bộ khuyến nông với 32 tổ viên 
hoạt động đều đặn, có chất lượng.

Thu ngân sách nhà nước hằng năm đều đạt chỉ tiêu 
trên giao. Nguồn thu trên địa bàn chủ yếu là thuế công 
thương. Cùng với nguồn thu điều tiết ngân sách, đến 
cuối năm 2015, thu ngân sách xã đạt 27,8 tỷ đồng. Xã 
thực hiện tốt việc tiết kiệm chi 10% theo quy định, kết 
dư được 336.041.900 đồng. Tổng số vốn đầu tư phục vụ 
sản xuất, kinh doanh là 53,9 tỷ đồng, trong đó Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư 30 tỷ 
đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư 23,9 tỷ đồng. 
Các nguồn vốn đầu tư đều được các hộ hưởng lợi sử dụng 
đúng mục đích và làm ăn có hiệu quả.

Về văn hóa - xã hội, nhiệm kỳ này, Đảng bộ xã chỉ 
đạo phát triển văn hóa - xã hội gắn với xây dựng huyện 
Trà Cú thành huyện điểm điển hình về văn hóa từ năm 
2006 đến nay. Các phòng học của xã được xây dựng kiên 
cố. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Xã đã 
có 150 giáo viên của 3 cấp học được chuẩn hóa về trình 
độ chuyên môn. Tỷ lệ phòng học được kiên cố hóa đạt 
100% (76 phòng học cơ bản, không còn phòng học tre lá 
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tạm bợ). Chất lượng giáo dục không ngừng được củng cố 
và nâng cao. Tỷ lệ học sinh cấp II tốt nghiệp đạt 95%, 
tỷ lệ học sinh lớp 5 được lên lớp đạt 100%. Xã đã thực 
hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non. Xã đã huy động 
được hầu hết trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 
1. Hằng năm, xã đều được tái công nhận đạt chuẩn quốc 
gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ 
cập giáo dục trung học cơ sở. Trường Tiểu học Phước 
Hưng B đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng, củng cố xây dựng tổ chức Đảng và 
các đoàn thể trong nhà trường được quan tâm. Ở mỗi 
trường học đều có chi bộ, tổ chức công đoàn và đoàn 
thanh niên. Ngành giáo dục đã kết hợp với các ngành 
liên quan mở được 26 lớp đào tạo nghề, công tác khuyến 
nông cho 782 lao động. Chất lượng hoạt động của Hội 
Khuyến học ngày càng được nâng lên. Phong trào xã 
hội hóa giáo dục được mở rộng. Công tác y tế được chỉ 
đạo thực hiện tốt, chất lượng khám, điều trị bệnh cho 
Nhân dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ trẻ em dưới 
5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 7,46%. Tỷ lệ tăng dân 
số tự nhiên còn 1,03%. Việc tuyên truyền thực hiện bảo 
hiểm y tế toàn dân đạt 78%.

Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục - thể thao ở 
xã ngày càng phát triển sâu rộng và được duy trì khá 
thường xuyên, trở thành phong trào và nếp sống sinh 
hoạt của quần chúng. Văn hóa truyền thống của các dân 
tộc được coi trọng, bảo tồn, phát huy. Xã đã tổ chức thành 
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công Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I. 3.531/3.838 hộ 
được tái công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa; 9/9 ấp 
văn hóa; 13 mô hình cơ quan, trường học, phòng khám 
đa khoa khu vực, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng đạt chuẩn 
văn minh. Xã đã đạt được 27/31 tiêu chí xã văn hóa.

Thực hiện chính sách và bảo đảm an sinh xã hội, xã 
đã tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng và bàn 
giao 17 căn nhà tình nghĩa; đề nghị Nhà nước phong 
tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng 
cho 15 mẹ. Cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm chỉ 
đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với 
các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Xã 
nhận và cấp phát kinh phí cho các đối tượng chính sách 
kịp thời và đúng quy định. Xã phối hợp với ngành chức 
năng cấp trên tổ chức mở được 3 lớp dạy nghề cho 75 lao 
động, tạo việc làm mới cho 2.100 lao động. trong nhiệm 
kỳ, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 4,55%. Kết 
quả đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), Nghị 
định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ 
về công tác dân tộc và Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy, 
xã đã giải quyết cho hàng ngàn lượt hộ đồng bào người 
Khmer vay vốn với tổng nguồn vốn đầu tư trên 10 tỷ 
đồng, góp phần giúp cho hàng trăm hộ Khmer có điều 
kiện vươn lên thoát nghèo. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội 
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trên địa bàn xã được đảm bảo. Câu lạc bộ phòng, chống 
tội phạm, Câu lạc bộ tái hòa nhập cộng đồng được thành 
lập. Chất lượng hoạt động của tổ tự quản ở 9/9 ấp được 
nâng cao. Lực lượng dân quân được củng cố, đạt 0,8% so 
với dân số. Hằng năm, công tác tuyển quân đều đạt chỉ 
tiêu trên giao và xã được tái công nhận vững mạnh về 
quốc phòng. 

Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, năng 
lực được nâng cao, hoạt động ngày càng hiệu quả. Công 
tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng. Xã đã 
tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp 
bách về xây dựng Đảng hiện nay với sự tham gia của 
98% cán bộ, đảng viên, hơn 85% đoàn viên, hội viên 
đoàn thể và quần chúng. Tất cả cán bộ, đảng viên đã có 
sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống và ý thức trách nhiệm. Các ý kiến đóng góp cho tập 
thể, cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu và 
nhanh chóng khắc phục. Thông qua việc học tập quán 
triệt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính 
trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, công 
chức Phước Hưng đã nhận thức sâu sắc trách nhiệm 
của mình với công việc, với Tổ quốc và Nhân dân. Cán 
bộ, đảng viên luôn nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ 
người dân phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn 
hóa, nâng cao mặt bằng dân trí, giải quyết việc làm, 
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xóa đói giảm nghèo... Xã đã xây dựng được nhiều mô 
hình trong xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông 
thôn mới mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người 
dân như: Vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp kinh 
phí và ngày công để xây dựng giao thông nông thôn và 
làm thủy lợi nội đồng; vận động đóng góp các loại quỹ 
đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh nghèo 
hiếu học, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; xây dựng 
các tổ góp vốn giữa hội viên đoàn thể và Nhân dân... 
Nhiều phong trào thi đua trong phát triển kinh - tế xã 
hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở 
địa phương và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch 
vững mạnh đã diễn ra rất sôi nổi. Cấp ủy, chính quyền 
xã luôn kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá 
nhân, đồng thời đề nghị huyện biểu dương khen thưởng 
cho 5 tập thể và 1 cá nhân của xã có thành tích tiêu 
biểu trong các phong trào. 

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ, có 3 chi 
bộ giải thể và 1 chi bộ thành lập mới. Đảng bộ xã thời gian 
này còn 17 chi bộ trực thuộc. Hằng năm, tỷ lệ chi bộ đạt 
trong sạch, vững mạnh là trên 80% (năm 2014 đạt 52,6% 
theo hướng dẫn mới), tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm 
vụ hằng năm đạt trên 80%. Trong nhiệm kỳ, 63 quần 
chúng ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, nâng 
tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 312 đồng chí. Cán bộ 
người dân tộc Khmer tham gia cấp ủy có 4/15 đồng chí 
(chiếm tỷ lệ 27%); là đại biểu Hội đồng nhân dân xã có 
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9/30 đồng chí (chiếm tỷ lệ 30%). Xã đã hoàn thành công 
tác quy hoạch Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ 
và các chức danh chủ chốt cho nhiệm kỳ 2015-2020. 

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được chú trọng. 
Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã chủ động tiến hành kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đánh 
giá, kiểm tra về phẩm chất đạo đức, lối sống và thực 
hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, đảng 
viên. Nội dung kiểm tra, giám sát đều căn cứ vào chức 
năng, nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ và đảng viên. 
Qua kiểm tra, giám sát có 2 đảng viên bị xử lý kỷ luật 
(khiển trách 1, khai trừ 1), xóa tên 2 đảng viên và cho ra 
khỏi Đảng 1 đảng viên.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng bộ xã 
luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng tự phê bình 
và phê bình trong Đảng; đồng thời đảng viên còn thực 
hiện tự phê bình trước dân, tạo điều kiện cho Nhân dân 
đóng góp ý kiến xây dựng Đảng.

Xã đã triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, 
đặc biệt là Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, 
thị trấn với phương châm“Dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra, giám sát”, từ đó tạo được sự đồng thuận 
trong Nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa 
Đảng, chính quyền với Nhân dân. Chỉ đạo thực hiện tốt 
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Kết luận số 21 ngày 25/5/2012 Hội nghị lần thứ 5 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)“Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí”, xem đây là một việc làm thường xuyên, 
liên tục nhằm phòng ngừa tốt các hiện tượng tiêu cực. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã thường xuyên đổi 
mới nội dung, phương thức hoạt động; luôn sâu sát với 
cơ sở; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Mặt 
trận và các đoàn thể tích cực phát động đoàn viên, hội 
viên và quần chúng nhân dân tiếp tục đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực 
hiện phong trào dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới 
và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa ở khu dân cư... Thông qua các phong trào, các 
tổ chức quần chúng ở xã đã phát triển được 2.634 đoàn 
viên, hội viên, nâng tổng số đoàn viên, hội viên lên 6.565 
người, đạt tỷ lệ 80% so tổng số người trong độ tuổi.

Nhữưng thành tựu đạt được về kinh tế, văn hóa, hạ 
tầng cơ sở và an ninh quốc phòng trong 40 năm (1975-
2015) là tiền đề cho Phước Hưng tiếp tục phát triển 
trong giai đoạn tiếp theo. Quyết tâm tạo ra thế và lực 
mới, Đảng bộ và Nhân dân Phước Hưng ra sức phát huy 
nội lực, tận dụng mọi cơ hội, khắc phục mọi khó khăn, 
phấn đấu cùng cả huyện, cả tỉnh và cả nước giành thắng 
lợi trên bước đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


