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ồng Tháp là một trong 13 tỉnh, thành của vùng đồng bằng
sông Cửu Long, phía bắc giáp Campuchia, phía nam giáp

tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ, phía tây giáp tỉnh An
Giang, phía đông giáp tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang.
Cùng với lịch sử khai phá, mở mang và gìn giữ bờ cõi của
ông cha ta, mảnh đất Đồng Tháp hôm nay đã trải qua nhiều biến
đổi, thăng trầm. Người dân Đồng Tháp kiên trung, bất khuất,
đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách trong công cuộc chinh
phục thiên nhiên, chống chọi với thiên tai, địch họa.
Trải qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là từ khi có sự lãnh
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Đồng Tháp đã lập
nên nhiều chiến công hiển hách góp phần tô thắm trang sử vẻ
vang của dân tộc.
Để ghi lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ,
quân và dân Đồng Tháp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng
dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tổng kết những bài học kinh
nghiệm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, biểu dương những
tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu và xây dựng, nhân dịp Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy Đồng Tháp phối hợp
với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp (1927 - 2000), gồm 3 tập.
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Bộ sách phản ánh một cách khách quan, sinh động quá trình
ra đời, xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp
qua các giai đoạn lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống yêu
nước và cách mạng, nâng cao lòng tự hào dân tộc, tri ân các thế
hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của
Đảng, của dân tộc, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân,
nhất là thế hệ trẻ Đồng Tháp không ngừng vươn lên phát huy
truyền thống của quê hương, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng
trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Mặc dù các tác giả và Nhà xuất bản đã rất cố gắng, nhưng
do những khó khăn chủ quan và khách quan trong việc sưu tầm
tư liệu và biên soạn, bộ sách khó tránh khỏi những hạn chế,
thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để
lần xuất bản sau bộ sách được hoàn chỉnh hơn.
Xin trân trọng giới thiệu tập I của bộ sách cùng bạn đọc.
Tháng 5 năm 2020
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT
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ồng Tháp là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long,
được tạo thành chủ yếu do lượng phù sa của sông

Mê Kông bồi đắp, là nơi đầu nguồn sông Tiền chảy qua biên
giới vào Việt Nam, chia cắt tỉnh thành hai khu vực: phía bắc
sông Tiền nằm trọn trong vùng Đồng Tháp Mười rộng lớn,
gồm các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự, Thanh
Bình, Tam Nông, Tháp Mười, Cao Lãnh và thành phố Cao
Lãnh; phía nam sông Tiền (tiếp giáp từ hữu ngạn sông Tiền
đến tả ngạn sông Hậu), gồm các huyện Lấp Vò, Lai Vung,
Châu Thành và thành phố Sa Đéc.
Tỉnh Đồng Tháp giáp với các tỉnh An Giang, Long An,
Tiền Giang, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ và nước bạn
Campuchia, có tiềm năng để phát triển kinh tế, đặc biệt là về
nông nghiệp. Nhân dân Đồng Tháp vốn có truyền thống yêu
nước nồng nàn, khí phách hiên ngang, sẵn sàng đương đầu với
mọi khó khăn, thử thách. Ra đời trong bão táp của phong trào
cách mạng giải phóng dân tộc, Đảng bộ Đồng Tháp đã lãnh
đạo nhân dân toàn tỉnh vượt qua biết bao gian lao, thử thách,
giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường và nâng cao chất lượng
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nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” và Chỉ
thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu,
biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trương biên tập, tu chỉnh và bổ
sung bộ sách về lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1927 - 2000.
Theo đó, lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp từ năm 1927 đến
năm 2000 được kết cấu thành 3 tập. Tập I từ năm 1927 đến
năm 1954, tập II từ năm 1954 đến năm 1975 và tập III từ năm
1975 đến năm 2000. Trong đó, tập I và tập II thực hiện tu
chỉnh, bổ sung trên cơ sở ba tập sách đã xuất bản trước đó và
tập III được biên soạn mới.
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 1927 - 2000
gắn liền với lịch sử dân tộc và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đó là thời kỳ Đảng bộ lãnh đạo quân và dân Đồng Tháp trải
qua quá trình đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh,
song hết sức vẻ vang. Xuyên suốt hành trình hơn 70 năm, ở
mỗi chặng đường đều có những dấu ấn riêng thể hiện bản lĩnh
và trí tuệ của Đảng bộ, quân và dân Đồng Tháp anh hùng.
Ngay từ những năm 1929 - 1930, các chi bộ Đảng đầu tiên
trên địa bàn Đồng Tháp đã lần lượt ra đời và sớm trở thành lực
lượng chủ yếu lãnh đạo nhân dân toàn tỉnh bền bỉ đấu tranh
chống thực dân, đế quốc và phong kiến tay sai, tiến hành khởi
nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm
1945, thiết lập chế độ mới của dân, do dân và vì dân.
Bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ hơn 30 năm chống
thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ, quân và
dân trong tỉnh đã đoàn kết, phát huy cao độ truyền thống yêu
nước và cách mạng, vượt qua mọi thử thách, cam go, cùng với
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cả nước kiên cường chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc, đánh dấu
bằng chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn
miền Nam, giang sơn thu về một mối.
Sau khi đất nước thống nhất, Đảng bộ, quân và dân
Đồng Tháp đã kịp thời hàn gắn vết thương chiến tranh, bắt
tay vào xây dựng và bảo vệ quê hương trên con đường xây
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa.
Tuy có những sai lầm, vấp váp trong lãnh đạo, chỉ đạo và
triển khai thực hiện, song những thành tựu mà Đảng bộ, quân
và dân Đồng Tháp đã giành được trong 70 năm qua là những
nét son rất đáng tự hào, là tiền đề quan trọng để Đồng Tháp
tiếp tục tiến lên trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát
triển vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh”, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Mặc dù còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu,
song lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 1927 - 2000
đã phác họa một cách hệ thống, chân thực, khách quan, sinh
động về những bước thăng trầm cùng những nỗ lực phi thường
và những thành tựu to lớn của Đảng bộ, quân và dân Đồng
Tháp qua các thời kỳ cách mạng. Qua các tập sách, độc giả
sẽ tìm thấy những tư liệu, sự kiện, nhân vật lịch sử cùng với
những kinh nghiệm quý về sự lãnh đạo kiên cường, năng
động, sáng tạo của các chi bộ, đảng bộ địa phương, của Đảng
bộ tỉnh, về mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân
dân, về tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung... Đây là
nền móng góp phần bồi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước,
truyền thống cách mạng, niềm tự hào về quê hương, xứ sở cho
các thế hệ hôm nay và mai sau.
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp trân trọng cảm ơn và
ghi nhận sự đóng góp của Hội đồng Cố vấn, của các đồng chí
nguyên là lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, những nhân
chứng lịch sử qua các thời kỳ, các nhà khoa học đã có nhiều ý
kiến tâm huyết và quý báu cho bộ sách. Xin chân thành cảm
ơn sự hỗ trợ của các cơ quan lưu trữ Trung ương và địa phương,
đặc biệt là Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh đã hỗ trợ về mặt chuyên môn và Nhà xuất bản
Chính trị quốc gia Sự thật giúp chúng tôi xuất bản bộ sách.
Mặc dù đã rất cố gắng, song việc tu chỉnh, bổ sung và
biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh trong hơn 70 năm, khi nhiều
nhân chứng lịch sử không còn, tài liệu lưu trữ hạn chế nên bộ
sách khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong nhận
những ý kiến góp ý của độc giả để bộ sách được hoàn chỉnh hơn
trong lần xuất bản sau.
Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân
trọng giới thiệu bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp
(1927 - 2000) tới đồng chí, đồng bào và bạn đọc gần xa.
Đồng Tháp, ngày 19 tháng 5 năm 2020
T/M BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
LÊ MINH HOAN
Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP

TỔNG QUAN VỀ

TỈNH ÐỒNG THÁP

Đ

ồng Tháp là một tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, nằm
giữa sông Tiền và sông Hậu, giáp với tỉnh Prey Veng

(Vương quốc Campuchia), cách Thành phố Hồ Chí Minh hơn
160km đường bộ. Sau nhiều lần thay đổi, sáp nhập, tỉnh Đồng
Tháp chính thức được thành lập từ tháng 02/1976 với địa phận
bao gồm tỉnh Kiến Phong (cũ) và tỉnh Sa Đéc, trừ huyện Chợ
Mới chuyển thuộc tỉnh An Giang.
Tỉnh Đồng Tháp hiện nay có diện tích tự nhiên là 3.383km2,

phía bắc giáp Vương quốc Campuchia với đường biên giới dài
48,7km, phía đông giáp tỉnh Tiền Giang và Long An, phía nam
giáp tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ, phía tây giáp tỉnh An Giang
và Cần Thơ.
Tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính trực thuộc;
trong đó phía bắc sông Tiền gồm thị xã Hồng Ngự, các huyện
Tân Hồng, Hồng Ngự, Thanh Bình, Tam Nông, Tháp Mười,
Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh; phía nam sông Tiền có các
huyện Châu Thành, Lấp Vò, Lai Vung và thành phố Sa Đéc.
1. Dân số
Tính đến ngày 31/12/2017, dân số toàn tỉnh là 1.690.326
người, trong đó, người Kinh chiếm hơn 99%.
2. Địa chất, địa hình
Đất đai ở Đồng Tháp chia làm bốn nhóm lớn: nhóm đất
phù sa chiếm hơn 46% diện tích tự nhiên, là vùng đất đai
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trù phú, dân cư đông đúc nhất; nhóm đất phèn chiếm 45%
diện tích tự nhiên; nhóm đất xám tập trung phần lớn ở các
huyện Tân Hồng, Tam Nông và số ít ở Hồng Ngự, các vùng
đất này không ngập hoặc ngập ít vào mùa nước; nhóm đất
giồng chiếm tỷ lệ rất ít, hiện diện ở Động Cát (Cao Lãnh) và
Gò Tháp (Tháp Mười).
Đồng Tháp là tỉnh duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long
có đất đai nằm hai bên bờ sông Tiền và trải rộng đến sông Hậu,
là một trong ba tỉnh có một phần đất trong vùng trũng Đồng
Tháp Mười. Sông Tiền phân chia tỉnh Đồng Tháp ra thành hai
khu vực địa lý bắc và nam sông Tiền với những đặc điểm địa
mạo khác nhau.
Khu vực bắc sông Tiền, nằm trong vùng Đồng Tháp Mười,
bao gồm vạt đất giồng chung quanh và vùng trũng trung tâm.
Trên vùng đất phù sa ven sông Tiền - trải dài từ Cái Bè
(Tiền Giang) đến Hồng Ngự (Đồng Tháp), chỉ có huyện Cao
Lãnh và thành phố Cao Lãnh là cao ráo. Vùng đất cao ở biên
giới Việt Nam - Campuchia, với nhiều giồng, gò lớn nhỏ; lớn
nhất là giồng Sa Rài (huyện Tân Hồng), bị ngăn cách bởi các
bưng, trấp, sình, dứt... Vùng này có nhiều sông rạch đưa nước
sông Tiền vào nội đồng, ít khi bị ngập sâu vào mùa nước, đất
đai màu mỡ nên được lưu dân khai phá sớm rồi dần dần lấn
sâu vào trung tâm Đồng Tháp Mười.
Vùng trũng trung tâm chiếm phần lớn diện tích Đồng
Tháp Mười, thường ngập sâu hai, ba thước vào mùa nước, có
năm còn sâu hơn, rải rác nổi lên một số giồng gò (gò Da, giồng
Lâm Vồ, gò Tháp, giồng Găng, Cỏ Ống, Lau Vôi, Thốt Nốt, Động
Cát,...). Vào mùa nước kiệt, thiếu nước ngọt, phèn lừng lên,
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nước chỉ còn đọng lại ở các lung trấp, đìa bàu, cây cỏ bắt đầu
khô rụi, trừ một ít cây cỏ chống chịu được phèn. Từ xa xưa, cư
dân ăn ở trên nhà sàn, đi lại, vận chuyển bằng xuồng ghe hoặc
bằng xe trâu; ngày nay, cảnh di dời “chạy nước” vào những
năm lụt lớn không còn nữa vì các cụm tuyến dân cư đã tạo chỗ
ở cao ráo cho người dân vùng ngập sâu.
Trong năm, ở đây, có hai mùa rõ rệt:
Mùa nước lên hay nước nổi từ tháng bảy đến tháng mười
Âm lịch, chủ yếu là do nước sông Mê Kông đổ về. Nước lên từ
từ, đỉnh điểm thường vào cuối tháng 8 Âm lịch, có năm sâu
đến hơn 3 thước, nước tràn đồng, nhận chìm mọi thứ, trừ các
giồng, gò cao1. Các loài thảo mộc ngâm nước lâu ngày thối rữa
làm cho nước sẫm màu và hôi, dân gian gọi là nước thúi hay
nước cỏ, nước thúi chảy đến đâu làm cá tôm chết đến đó. Đến
tháng 10 (Âm lịch), nước bắt đầu rút. Trừ những trận lụt lớn
ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, mùa nước
nổi hằng năm đưa về một lượng lớn phù sa và tôm cá không
chỉ làm cho đất đai thêm màu mỡ, người nông dân có thêm
thu nhập lúc nông nhàn mà còn làm cho các làng nghề “sống
nhờ mùa nước” như đóng xuồng, đan chài lưới, lờ lọp,... thêm
sung túc.
Mùa kiệt từ tháng mười đến tháng ba Âm lịch, gần trùng
với mùa nắng, trong vòng một tháng nước rút hẳn để lại phù
1. Từ sau trận lụt năm 2000, xuất hiện từ “lũ” là không đúng với cách
nói của người Nam Bộ. Khi nước lên ngập đồng, gọi là “mùa nước”, “mùa
nước nổi”, những năm nước cao hơn bình thường thì gọi là “lụt”, “nước lụt”,
khi mực nước quá cao thì gọi là “lụt lớn”, như trận lụt các năm 1940, 1952,...
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sa màu mỡ. Nước dần dần khô kiệt trên đồng, nước ngọt ngày
một ít dần, đất khô nứt nẻ, phèn lừng lên, cỏ cây bắt đầu khô
héo, rụi lá, chờ mùa mưa tới.
Chu kỳ này lặp đi lặp lại bao đời, tác động lớn đến môi
trường thiên nhiên và sinh hoạt xã hội.
Khu vực nam sông Tiền, nằm giữa hai con sông lớn (sông
Tiền và sông Hậu), với lượng phù sa lắng tụ hằng năm sau
khi nước rút, tạo nên lớp đất giồng ven sông cao hơn vùng nội
đồng, địa hình có dạng lòng máng, độ cao trung bình từ 0,8m
đến 1m. Khu vực này khá bằng phẳng nhưng bị sông rạch
chằng chịt chia cắt. Do xa đầu nguồn sông Tiền và sông Hậu
nên vào mùa nước chỉ ngập sâu trung bình một thước vào đỉnh
điểm và thời gian nước ngập cũng ngắn hơn so với khu vực
phía bắc sông Tiền.
3. Sông ngòi, kinh rạch
Cũng như các tỉnh Nam Bộ, Đồng Tháp có hệ thống sông
rạch, kinh đào dày đặc với hơn 300 tuyến, tổng chiều dài khoảng
3.000km. Hai đoạn sông Tiền và sông Hậu chảy qua tỉnh tỏa
các nhánh khắp nơi, nối liền miền Tây và miền Đông Nam Bộ,
sang tận Campuchia với hai cảng lớn là Sa Đéc và Đồng Tháp.
- Sông Cửu Long là con sông huyết mạch. Từ Phnôm
Pênh, sông Mê Kông chia làm hai nhánh: sông Tiền và sông
Hậu, chảy vào nước ta rồi đổ ra Biển Đông qua chín cửa sông.
Lượng nước chảy vào sông Tiền, sông Hậu không đều nhau,
khoảng 80% lưu lượng nước đổ vào sông Tiền, phần còn lại
đổ vào sông Hậu. Sông Tiền và sông Hậu được nối với nhau
bằng nhiều sông rạch mà quan trọng nhất là sông Vàm Nao,

TỔNG QUAN VỀ TỈNH ĐỒNG THÁP

19

chính con sông này chuyển một phần ba lưu lượng nước sông
Tiền đổ vào sông Hậu.
Đoạn sông Tiền chảy qua địa phận tỉnh Đồng Tháp dài
129km, tính từ biên giới Campuchia đến Mỹ Thuận. Đoạn này
nước chảy mạnh, có một số cồn, bãi, khém (cồn Cỏ, khém Châu
Ma, cồn Tô Châu, cồn Cái Bè, cồn Bình Thạnh,...) và tạo nên
hiện tượng lở - bồi từ xa xưa.
- Sông rạch: phía tả ngạn sông Tiền có các sông Sở Thượng,
Sở Hạ, rạch Ba Răng, rạch Đốc Vàng Thượng, Đốc Vàng Hạ,
rạch Cần Lố, sông Con (sông Cao Lãnh)... Hữu ngạn sông Tiền
có rạch Cái Tàu Thượng với rạch Lấp Vò là phụ lưu quan trọng,
sông Sa Đéc với hai phụ lưu quan trọng là rạch Cần Thơ và rạch
Nha Mân,... Phía tả ngạn sông Hậu, rạch quan trọng nhất là
rạch Lai Vung, các phụ lưu là rạch Cây Bàng, rạch Ngã Bát,...
- Kinh đào:
Thời Pháp thuộc, ở phía bắc sông Tiền, để phục vụ cho
công cuộc khai thác Đồng Tháp Mười, người Pháp cho đào kinh
Tổng đốc Lộc (sau đổi thành kinh Nguyễn Văn Tiếp) vào năm
1897; kinh Lagrange (sau đổi thành kinh Dương Văn Dương)
năm 1899; cùng một số kinh đào khác, đa số đều ở Tháp Mười
và Cao Lãnh, như các kinh số 25, 26, 27, 28 và các kinh số 1,
số 2, số 3, số 4,...
Ở phía nam sông Tiền, người Pháp đào kinh Họa Đồ, kinh
Xáng Lấp Vò, Đốc Phủ Hiền và một số kinh nhỏ khác, như
Ông Phủ, Cái Mít, Bông Súng, Tầm Vu, Pê Lê, Rau Cần,...
Giai đoạn 1945 - 1975, các con kinh do chính quyền Sài
Gòn cho đào là kinh: Cà Dăm, Phước Xuyên, Sa Rài, Đôn Phục,
Gò Da (Xáng Cụt), Đồng Tiến,...
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Các kinh do chính quyền cách mạng thực hiện chính là hệ
thống các kinh kháng chiến mà thực chất là đường giao thông,
tiếp vận (nên có nơi gọi là kinh giao liên) và tạo địa hình chiến
đấu, bề rộng vài thước, sâu khoảng 2 thước, kéo dài theo hướng
sông Tiền từ Hồng Ngự lên đến Thanh Bình. Từ năm 1946, Ủy
ban kháng chiến hành chính chủ trương huy động nhân dân
đào một số kinh ở Đồng Tháp Mười khi thực hiện chính sách
của Xứ ủy Nam Bộ về tạm cấp ruộng đất cho nông dân nghèo.
Từ sau năm 1975 đến nay, vùng Đồng Tháp Mười với hệ
thống kinh đào theo hướng đông - tây, “ăn thông” với sông Tiền,
các kinh quan trọng là kinh Trung Ương, Tứ Thường, Sâm Sai Gò Ổi, An Phong - Mỹ Hòa,... Hệ thống kinh trục là những
kinh song song với sông Tiền, gồm các kinh: Tân Thành, Tân
Công Chí (huyện Tân Hồng), Phú Đức, Tân Công Sính, Thống
Nhất (huyện Tam Nông), Bà Vạch, Cống Trực (huyện Tháp
Mười),... Vùng giữa sông Tiền và sông Hậu, quan trọng nhất là
kinh đào từ vàm Ông Hộ đến kinh Cái Mít và kinh Đội Thơ Huyện Hàm từ Trại Quán đến Tân Phú,...
4. Khí hậu, thủy văn
- Khí hậu:
Đồng Tháp nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió
mùa, với hai mùa mưa, nắng (mùa khô) rõ rệt. Nhiệt độ trung
bình hằng năm là 27,04oC, nhiệt độ trung bình cao nhất là
tháng 4 và thấp nhất là vào tháng giêng. Mùa mưa từ tháng 5
đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4. Lượng mưa
trung bình hằng năm hơn 1.332mm, tháng có lượng mưa cao
nhất là tháng 10, ít nhất là tháng 2. Có hai hướng gió chính,
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gió tây nam từ tháng 5 đến tháng 10, gió đông bắc từ tháng 11
đến tháng 2. Ngoài ra, còn có gió đông và đông nam (gió
chướng) vào tháng 3, tháng 4.
- Thủy văn:
Đồng Tháp nằm ở hạ lưu sông Cửu Long nên ngoài việc
chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của chế độ thủy văn của sông còn
chịu sự tác động từ chế độ bán nhật triều của vịnh Thái Lan.
Chế độ thủy văn của tỉnh có ba thời kỳ chính: nước lên từ giữa
tháng 5 đến đầu tháng 8, nước ngập từ giữa tháng 8 cho đến
hết tháng 10 và nước rút bắt đầu từ tháng 11 cho đến tháng 4
năm sau - là lúc nước kiệt nhất.
5. Các loài sinh vật
Thực vật, ở Đồng Tháp từ trước có bốn nhóm chính thuộc
bốn vùng đất khác nhau là: thực vật vùng đất cao, thực vật
vùng ven sông rạch, thực vật vùng đồng lụt và thực vật vùng
bưng trũng. Trước đây, Đồng Tháp Mười còn có nhiều rừng
tràm, sậy, đế che phủ, đất đai trong vùng sâu còn hoang hóa,
cỏ dại, sen, lúa trời (lúa ma) bạt ngàn.
Động vật, một số loài trước đây đã từng hiện diện đông đúc
ở Đồng Tháp, như cọp, trâu rừng, voi, khỉ, sóc, hươu, nai, cá
nược, cá sấu, cá mập,... nay đã bị tuyệt diệt. Khi nói đến Đồng
Tháp, người ta thường liên tưởng đến vùng đất mà “muỗi kêu
như sáo thổi, đỉa lền tợ bánh canh”. Trải qua mấy chục năm
chiến tranh, ngày nay, toàn bộ đất đai trong vùng đã được khai
phá, lung bàu đã san bằng, rừng tràm, đồng cỏ không còn bao
nhiêu, các loài động vật hoang dã chỉ còn lại “dấu vết” trong một
số địa danh (lung Tượng, bưng Sấu Hì, rạch Mương Trâu,...),
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trong các giai thoại và chuyện kể dân gian như Bà mụ Cọp,
Cọp coi hát,...
Các loài chim mà ưu thế thuộc về các loài ăn ngũ cốc,
chim nước, riêng loài sếu cổ trụi đã vắng bóng một thời, nay
lại trở về theo mùa, có năm lên đến hàng trăm con. Ngoài ra,
còn có các loài già đãi, giang sen, le le, cồng cộc, gà nước, trích,
dơi,... Hiện nay, ở Tràm Chim có hơn 160 loài chim, trong đó
có 16 loài quý hiếm.
Các loài sinh vật sống trong nước giữ vai trò vô cùng
quan trọng đối với cư dân Đồng Tháp. Hiện tại, có thể ghi
nhận các loài có giá trị với số lượng khá lớn, như cá linh, cá
cơm, cá lóc, lươn, cá rô, tôm, rùa, rắn,... Các loài cua đinh,
càn đước, cá tra dầu, cá hô (sông lớn)... ngày một hiếm dần.

PHẦN MỞ ĐẦU

ĐỒNG THÁP

VÙNG ÐẤT,
CON NGƯỜI
VÀ TRUYỀN THỐNG
LỊCH SỬ VĂN HÓA

Chương I

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH,
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, XÃ HỘI
I- KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

1. Vài nét về lịch sử hình thành vùng đất Đồng Tháp
ngày nay
Mặc dù là vùng đất mới của Tổ quốc, Nam Kỳ lục tỉnh,
trong đó có Đồng Tháp, lại là địa bàn có con người cư ngụ từ
xa xưa. Lấy mốc năm 1620 - năm chúa Nguyễn Phước Nguyên
(1563 - 1635) gả công nữ Ngọc Vạn cho Quốc vương Chân Lạp
Chey Chetta II, tạo thuận lợi cho lưu dân Thuận Quảng vào
phía nam khai khẩn, lịch sử hình thành tỉnh Đồng Tháp trải
qua các thời kỳ:
- Trước năm 1620
Khoảng đầu Công nguyên, ở phía nam của Vương quốc
Lâm Ấp (Chăm Pa), tương ứng với vùng đất Nam Bộ ngày nay,
xuất hiện một quốc gia có tên gọi là Phù Nam1.
Từ thế kỷ I đến thế kỷ VI sau Công nguyên, có một cộng
đồng cư dân Phù Nam sinh sống tại Gò Tháp - nơi đây được gọi
1. Tên gọi Phù Nam có lẽ phiên dịch từ chữ Hán (扶 南) xuất hiện
trong các thư tịch Trung Hoa cổ khi mô tả về Vương quốc này, chủ yếu dựa
trên báo cáo của hai sứ giả Trung Hoa là Khang Thái và Chu Ứng đã từng
đến đây vào giữa thế kỷ III. Sau khi đi sứ về, Khang Thái viết quyển Phù
Nam thổ tục (Phù Nam truyện).
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là Prasat Pram Loven, có năm ngôi tháp (đền thờ), từng là một
trung tâm tôn giáo khá quan trọng của Vương quốc Phù Nam.
Quá trình khảo cổ đã phát lộ nhiều tượng Phật (bằng đá, bằng
gỗ), tượng thần Shiva, thần Vishnu, nhiều linga, yoni, garuda
và một số bia đá, nền gạch cổ,... thuộc nền văn hóa của người
Phù Nam1.
Từ thế kỷ III đến thế kỷ VI, Phù Nam đã phát triển
thành một đế chế hùng mạnh, trong đó, tiểu quốc của người
Cát Miệt (người Khmer) ở vùng Biển Hồ cũng trở thành một
thuộc quốc vào thế kỷ V - thuộc quốc này về sau có tên gọi
là Chân Lạp. Sau một thời kỳ phát triển rực rỡ, đế chế Phù
Nam bắt đầu quá trình tan rã từ cuối thế kỷ VI. Lúc đó, Chân
Lạp lại phát triển nhanh chóng, trở thành một vương quốc
độc lập và chiếm lấy phần lãnh thổ của Phù Nam - có phần
tương ứng với vùng đất Nam Bộ ngày nay. Đến thế kỷ VIII,
do phân hóa nội bộ, tộc người Khmer chia thành hai bộ phận
là Khmer krom (người Khmer cư ngụ ở vùng thấp - vùng
1. Đầu thế kỷ XX, các nhà khảo cổ học Pháp (như H.Parmentier,
L.Malleret,...) đã phát hiện nhiều di chỉ Phù Nam ở Gò Tháp, trong đó có
một bi ký tiếng Phạn, có đoạn: “...Vị thái tử này, dù còn nhỏ tuổi, đã được
chỉ định lãnh đạo một địa phương sùng đạo chinh phục trên bùn lầy, nhờ
Ngài là người có đạo đức và phẩm hạnh”. Có giả thiết cho rằng, tiểu quốc
“Chinh phục từ đầm lầy” là một trong những tiểu quốc thuộc Vương quốc
Phù Nam. Tiểu quốc này có lãnh thổ trải dài từ sông Hậu đến sông Sài
Gòn với khu vực Gò Tháp (Đồng Tháp Mười) là trung tâm quyền lực chính
trị - tôn giáo - văn hóa.
Trong cuộc khai quật vào năm 1984 và 1993 tại Gò Tháp, các nhà
khoa học đã tìm thấy 434 hiện vật. Những đợt khai quật gần đây tiếp tục
phát lộ nhiều nền gạch, giếng và nhiều hiện vật (khuôn đúc, đồ trang sức,
vật dụng sinh hoạt,...) của văn hóa Phù Nam.
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Thủy Chân Lạp) và Khmer loeu (người Khmer cư ngụ ở vùng
cao - vùng Lục Chân Lạp)1. Trong vòng gần một trăm năm
kể từ nửa sau thế kỷ VIII cho đến năm 802, vùng đất Thủy
Chân Lạp lại thuộc quyền kiểm soát của người Java.
Các vương triều Chân Lạp tập trung phát triển vùng
trung tâm truyền thống của mình ở khu vực Biển Hồ và cố
mở rộng ảnh hưởng sang phía tây, lại liên tiếp đối phó với áp
lực từ Xiêm La nên hầu như không có khả năng kiểm soát và
quản lý vùng đất Thủy Chân Lạp còn ngập nước ở phía nam.
Ở vùng Thủy Chân Lạp, khi nước rút, dân cư chỉ cư ngụ ở
vùng trung lưu vực sông Mê Kông vì lúc bấy giờ phần lớn vùng
hạ lưu sông Mê Kông còn bị nước biển và sình lầy bao phủ. Từ
thế kỷ thứ X trở đi, nước biển rút dần, những dãy đảo ngoài
khơi trở thành vùng đất cao, trong đó có các giồng đất ở Đồng
Tháp Mười và các gò cát ven biên giới. Mùa nước hằng năm bồi
lên một lớp phù sa, biến nơi này thành một vùng đất màu mỡ,
hấp dẫn những người Khmer nghèo khổ vì nạn bóc lột của giai
cấp phong kiến Chân Lạp. Những cuộc di dân lẻ tẻ, rời rạc đã
diễn ra trong mấy thế kỷ.
Bên cạnh người Khmer chỉ cư ngụ trên các gò, giồng đất
cao - theo tập quán sinh sống của họ, rồi hình thành các phum,
sóc biệt lập, còn có người Chăm, người Mã Lai, người Hoa cư
ngụ rải rác, không chịu sự chi phối, quản lý của bất cứ chính
quyền nào thời đó, cho đến thế kỷ XIV, đồng bằng sông Cửu
Long vẫn còn hoang vắng. Cuối thế kỷ XVI, tình trạng này
không thay đổi bao nhiêu - căn cứ vào mô tả của Lê Quý Đôn:
1. “Thủy Chân Lạp”, “Lục Chân Lạp” được các sử gia Trung Quốc gọi
cho “vùng đất thấp” và “vùng đất cao” ở Chân Lạp chứ không phải là tên nước.
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“Ở phủ Gia Định đất Đồng Nai, từ biển Cần Giờ, Lôi Lạp, cửa
Tiểu, cửa Đại trở vào, toàn là rừng rậm đầy cỏ rậm, mỗi đám
rừng rộng hơn ngàn dặm”1.
- Thời kỳ các chúa Nguyễn đến khi chấm dứt cuộc nội
chiến Tây Sơn - Nguyễn Ánh trên đất Gia Định (1620 - 1789)
Từ thế kỷ XVII trở đi, khi các lớp cư dân người Việt bắt
đầu vào khai phá, bộ mặt vùng này thay đổi nhanh chóng.
Chưa đầy một trăm năm sau, công cuộc khẩn hoang của người
Việt đã có kết quả đáng kể với đất đai rộng hàng ngàn dặm,
ruộng nương rất nhiều, cư dân tứ vạn hộ. Riêng tỉnh Định
Tường (gồm Tiền Giang và phần bắc sông Tiền thuộc Đồng
Tháp), tiến độ của công cuộc khẩn hoang “thật là kinh khủng
(...) trong thế kỷ XVII không một bóng dáng người An Nam
nào, mà nay lên đến 400.000 người ở thế kỷ XX”2.
Suốt gần nửa thế kỷ (1627 - 1672), để có sức người, sức
của phục vụ cho chiến tranh, hai thế lực phong kiến - họ Trịnh
ở Đàng Ngoài và họ Nguyễn ở Đàng Trong ra sức vơ vét của
cải và bắt lính. Thêm vào đó là nạn bóc lột, bao chiếm ruộng
đất của quan lại và địa chủ làm cho nông dân ở cả hai Đàng
lâm vào tình cảnh khốn cùng, phải rời bỏ quê cha đất tổ, phiêu
dạt tìm cuộc sống mới. Lúc bấy giờ, nơi dung thân lý tưởng
của các lớp di dân không đâu bằng đất Đồng Nai - Cửu Long.
Trong hoàn cảnh đó, lớp lưu dân đầu tiên vào vùng đất mới là
những nông dân nghèo khổ, là lực lượng di dân chủ yếu trong
1. Lê Quý Đôn: Phủ biên tạp lục, Q.IV, Nha Văn hóa Phủ Quốc vụ
khanh đặc trách văn hóa, Sài Gòn, 1973, tr.439.
2. Xem Chuyên khảo tỉnh Mỹ Tho (Monographie de la province de
My Tho) năm 1937.
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thế kỷ XVII. Mùa Xuân năm Kỷ Mùi (1679), một nhóm di thần
nhà Minh (hơn 3.000 người) được chúa Nguyễn Phước Tần cho
nhập cư vào ở Biên Hòa, Mỹ Tho, rồi lan dần sang Vĩnh Long,
Sa Đéc,...
Năm 1698, vâng lệnh chúa Nguyễn, Nguyễn Hữu Cảnh
kinh lý vào Nam, xác lập chủ quyền trên vùng đất mới, lập
phủ Gia Định, đặt cơ sở hành chính, hình thành hai dinh Trấn
Biên và Phiên Trấn trên dải đất từ sông Đồng Nai đến sông
Tiền. Việc thiết lập cơ cấu chính quyền trên đất Đồng Nai Cửu Long có tác động to lớn đối với công cuộc khai phá. Riêng
ở đồng bằng sông Cửu Long, lưu dân người Việt cùng với người
Hoa, người Khmer tại chỗ hình thành những tụ điểm dân cư
đầu tiên ở miệt Đồng Tháp. Nhiều lần chúa Nguyễn chi viện
binh lực cho Chân Lạp và cắt cử phái bộ đến U Đông (Oudong)
đều dùng đường biển, rồi ngược sông Tiền, Sa Đéc là trạm
dừng chân. Điều đó cho thấy, Sa Đéc là một tụ điểm cư dân có
tầm quan trọng đặc biệt.
Lớp lưu dân tiền phong vào vùng Đồng Nai - Cửu Long
trong buổi đầu khai hoang và đặc biệt là ở Đồng Tháp, họ mở
cõi với vũ khí chủ yếu là cái phảng phát cỏ, cái búa, cái rựa
phá rừng,... biến đất hoang, rừng rậm thành ruộng đồng trù
phú. Vào những thập niên cuối của thế kỷ XVII và đầu thế
kỷ XVIII, công cuộc khai phá của lưu dân người Việt vươn
dần lên phía thượng lưu sông Tiền, tập trung ở mạn nam
nhiều hơn là bờ bắc, hình thành một số tụ điểm mới: Cái Tàu
Hạ (Nha Mân), Cái Tàu Thượng (Đất Sét), Tòng Sơn, Chiến
Sai,... và trên cù lao Trâu, cù lao Giêng, cù lao Cái Vừng, cù
lao Tây,... Do điều kiện tự nhiên của hai vùng nam và bắc
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sông Tiền khác nhau nên đã có sự không đồng đều về quy mô
dân cư và tiến độ khai phá.
Sang thế kỷ XVIII, hàng loạt biến cố quân sự, chính trị,
hành chính liên tiếp diễn ra có ảnh hưởng lớn đến tiến trình
kinh tế - xã hội trên vùng đất mới. Trên phần đất phía bắc
sông Tiền của Đồng Tháp, lưu dân định cư rải rác ở ven sông,
chỉ có trên cù lao Trâu và vùng xung quanh là tương đối đông
đúc. Lưu dân tiền phong khai phá vùng này đa số là nông dân
xuất thân từ thôn Bả Canh (Quy Nhơn, Bình Định), tiêu biểu
là ông Nguyễn Tú, người có công lập hai thôn An Bình và Mỹ
Trà - trước khi mang tên Mỹ Trà, nơi đây được gọi là xóm Bả
Canh. Sự ra đời của khố trường Bả Canh chứng tỏ vào thời
điểm này, cuộc khai hoang ở vùng sát sông Tiền, ven Đồng
Tháp Mười đã thành công bước đầu1.
Năm 1757, chúa Nguyễn tiếp nhận đất Tầm Phong Long2.
Để ổn định biên cương, hỗ trợ cho việc lập ấp khai canh, chúa
Nguyễn chia đất này thành ba đạo: đạo Châu Đốc đóng ở Hậu
Giang, đạo Tân Châu đóng ở cù lao Giêng và đạo Đông Khẩu
(thuộc châu Định Viễn, dinh Long Hồ) đóng ở Sa Đéc. Sự kiện
1. Lê Quý Đôn: Phủ Biên tạp lục, Sđd, Q.III (bản dịch năm 1973),
tr.264: “Theo báo cáo của Cai bạ dinh Long Hồ đương thời là Hiền Đức hầu
Nguyễn Khoa Thuyên thì ba trại thuộc Bả Canh, Bà Lai, Bà Kiến có dân
số ngoài 4.000 đinh, ruộng đất ngoài 4.000 sở. Mỗi sở đều theo lệ hạng nhất
thu 6 hộc một mẫu, hạng nhì 3 hộc, hạng ba 2 hộc”.
2. Tầm Phong Long (hay Kom Pông Luông) là vùng đất nằm giữa
sông Tiền và sông Hậu, được Quốc vương Chân Lạp Nặc Tôn (Outey II)
dâng cho Mạc Thiên Tứ để đền ơn cưu mang và giới thiệu Nặc Tôn với chúa
Nguyễn khi triều đình Chân Lạp rối loạn, sau đó, vâng lệnh chúa Nguyễn,
Mạc Thiên Tứ đã cùng với tướng sĩ năm dinh hộ tống Nặc Tôn về nước. Mạc
Thiên Tứ lại dâng hết vùng đất này cho chúa Nguyễn.
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này làm cho Sa Đéc dần dần trở thành một trung tâm dân cư
đông đảo, chẳng những có tác động tích cực đến công cuộc khai
hoang hai bên bờ sông Tiền mà còn có ảnh hưởng lớn đối với
tiến trình kinh tế - xã hội cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Sa Đéc nằm sát bờ sông Tiền, có nhiều sông rạch thông ra sông
Hậu, là vùng thông lưu quán khái - sông sâu nước chảy, tiện
lợi cho việc canh tác và giao thông đường thủy từ Mỹ Tho lên
Nam Vang, lại là cửa ngõ vào Đồng Tháp Mười với nguồn thủy
lợi dồi dào và vô cùng phong phú. Vùng này không trũng thấp
để bị ngập lụt vào mùa mưa như Đồng Tháp Mười, cũng không
quá cao như miệt Hồng Ngự, Tân Châu thường cạn kiệt nước
vào mùa khô, nên ngoài lúa người ta còn trồng cau và nhiều
thứ cây ăn trái.
Nhờ đất tốt và sự lao động cần mẫn của lưu dân nên sau
gần 100 năm khai phá, vùng đất Đồng Tháp đã góp phần sản
xuất ra nhiều lúa gạo, chẳng những nuôi sống được những lưu
dân nghèo khổ trước đây mà còn có dư để bán ra miền Trung
và miền Bắc.
Những tụ điểm cư dân đầu tiên trong thời kỳ này đã trở
thành những trung tâm trao đổi, thương mại. Cùng thời với
Biên Hòa, Sài Gòn và Mỹ Tho, Sa Đéc trở thành một trung
tâm kinh tế - xã hội quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long,
với phố chợ sầm uất. Trịnh Hoài Đức, trong Gia Định thành
thông chí, đã mô tả: “Chợ Sa Đéc ở phía đông chợ huyện Vĩnh
An. Phố chợ dọc theo bờ sông, nhà cửa hai bên tương đối liên
tiếp 5 dặm, dưới sông có những bè tre, gác làm phòng ốc, đậu
sát với nhau, hoặc bán hàng khí dụng ở Nam Bắc chở đến,
hoặc bán dầu rái, than, mây, tre... Trên bờ dưới sông trăm
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thứ hàng hóa tốt đẹp, trông khá vui vẻ, thật là thắng địa
phồn hoa vậy”1. Sự ra đời của chợ Sa Đéc đánh dấu thành
công bước đầu của công cuộc khai hoang lập ấp, mở ruộng lập
vườn, khai thác lâm thủy sản, đồng thời là điều kiện thúc đẩy
sự hình thành và phát triển của một loại hình kinh tế mới nền kinh tế hàng hóa.
- Thời kỳ quân chủ độc lập
Vào cuối thế kỷ XVIII và nhất là khi Nguyễn Ánh tái
chiếm toàn cõi Gia Định (năm 1789), chiến tranh lùi dần ra
miền Trung và miền Bắc, công cuộc khai hoang ở vùng Đồng
Tháp bước vào giai đoạn mới. Do chính sách tận thu, tận mua
lúa gạo, lâm thổ sản để đổi lấy vũ khí của nước ngoài và chiêu
dụ dân xiêu tán trở về của chính quyền Nguyễn Ánh nên trong
thời gian này, ngoài một số quân Tây Sơn tan rã tại chỗ, vùng
Đồng Tháp còn đón nhận nhiều lưu dân mới, diện tích khai
khẩn được ở đây nhanh và nhiều hơn nơi khác. Năm 1836, cả
Nam Kỳ có 5 thôn thực canh trên 4.000 mẫu ruộng thì khu vực
phía nam sông Tiền chiếm tới 2 thôn (Tân Long có 4.110 mẫu
và Tân Hựu có 4.848 mẫu), trong đó, Tân Hựu là thôn có diện
tích ruộng thực canh nhiều nhất Nam Kỳ thời đó.
Điều kiện khách quan thuận lợi, “đất lành chim đậu”, cư
dân biết thâm canh, làm thủy lợi với rạch Mương Đào, Cái Bè
Cạn, Cai Bường... thông thương từ sông Tiền qua sông Hậu.
Lấp Vò, Cái Dầu (Định Yên), Long Hậu... lần hồi phát triển
thành những trung tâm dân cư quan trọng ở ven sông Hậu.
Đến thập niên đầu của thế kỷ XIX, công cuộc khẩn hoang
1. Trịnh Hoài Đức: Gia Định thành thông chí (tập Hạ), Nha Văn hóa
Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa, Sài Gòn, 1972, tr.53.
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ở khu vực phía nam sông Tiền đã cơ bản hoàn tất, cư dân
tập trung đông đảo ven hai bờ sông Tiền, sông Hậu và các
rạch lớn, hình thành 10 thôn ở tổng Vĩnh Trinh và 52 thôn,
phường, giang trạm thuộc tổng Vĩnh Trung của huyện Vĩnh
An, trấn Vĩnh Thanh. Trong khi đó, ở khu vực bờ bắc sông
Tiền, tiến độ khai khẩn chậm hơn, lưu dân bám lấy vạt đất
giồng ven sông vì liền kề bên trong là Chằm Mãng Trạch
(Đồng Tháp Mười)1, đất trũng thấp, nhiều phèn, lại thêm
muỗi, đỉa, rắn độc... nên có nhiều nơi khai khẩn rồi nhưng
canh tác không hiệu quả lại bị bỏ hoang2.
Trong cuộc chiến tranh Tây Sơn - Nguyễn Ánh, ở những
vùng có giao tranh, nhân dân bỏ ruộng vườn đi lánh nạn. Sau
chiến tranh (từ năm 1789), trong khi hoạt động khẩn hoang,
sản xuất nông nghiệp ở Nam Kỳ phát triển nhanh do chính
sách khuyến khích của Nguyễn Ánh, thì ở khu vực này, điều
kiện vật chất, kỹ thuật và nhân lực của lưu dân chưa cho phép
họ bám trụ lại, nên sinh hoạt kinh tế chủ yếu là khai thác các
nguồn lợi tự nhiên (đánh bắt cá, ăn ong, đốn củi, đốt than,...),
1. Trong các văn bản triều Nguyễn, vùng Đồng Tháp Mười được ghi là
Chằm Mãng Trạch, Hồ Pha Trạch hoặc Lâm Tẩu (rừng hoang). Khi người
Pháp chiếm các tỉnh Nam Kỳ, họ đặt cho vùng này nhiều tên gọi khác
nhau, cuối cùng gọi là “Plaine des joncs” (Đồng Cỏ Lác).
2. Sách Gia Định thành thông chí ghi: “Từ cửa sông Cần Lố đi về
phía bắc 25 dặm thì hết. Dân cư thưa thớt, lùm tre rậm rạp liên tiếp
thành rừng, nhiều cây bách bì (tức cây tràm) và cỏ lát”. Còn đi ngược lên
phía thượng lưu ở lưu vực rạch Bạch Ngưu (Trâu Trắng), Huỳnh Kim
thượng đà (rạch Đốc Vàng Thượng), Huỳnh Kim hạ đà (rạch Đốc Vàng
Hạ), thì “từ cửa sông đi về phía bắc 40 dặm đến chằm lớn [tức Đồng Tháp
Mười - T.G], cư dân thưa thớt”.

34

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP - TẬP I (1927 - 1954)

trong đó, nghề cá thu được nguồn lợi lớn nhất1. Cho đến hai
thập niên đầu của thế kỷ XIX, ở khu vực bắc sông Tiền, cư
dân chỉ tập trung ở ven sông trải dài từ rạch Ruộng lên đến
biên giới.
Ngoài những đợt di dân tự phát và chuyển cư tại chỗ nói
trên, trong tiến trình khai hoang lập ấp, Đồng Tháp còn tiếp
nhận nhiều đợt “di dân cơ chế” gồm số binh lính, tù phạm và
dân nghèo được chiêu mộ đến khai phá trong các đồn điền.
Năm 1802, Gia Long cho lập đồn điền ở Phước Long (Biên
Hòa), Tân Bình (Gia Định), Kiến An (Định Tường) và Định
Viễn (Vĩnh Thanh). Sang triều Minh Mạng, các đồn điền đều
được quân sự hóa. Đồn điền được mang tên địa phương nơi
thành lập, nhưng từ năm 1822, được đặt lại theo phiên hiệu
quân đội - đền thờ Cai Bường, rạch Cai Bường ở Vĩnh Thạnh
(Lấp Vò) là dấu vết của đồn điền mang phiên hiệu Gia Viễn.
Cuộc tổng đo đạc địa chính năm 1836 trên đất Nam Kỳ
thể hiện tiến trình khai hoang ở địa bàn Đồng Tháp, theo đó,
khu vực nam sông Tiền được khai phá nhiều hơn khu vực
bắc sông Tiền. Lúc bấy giờ, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có
62 xã, thôn với tổng diện tích thực canh là 54.344 mẫu ta2;
trong đó, khu vực phía bắc sông khai phá được 11.802 mẫu ta
với 18 thôn (nằm trong huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tường)
1. Trịnh Hoài Đức: Gia Định thành thông chí, tập Thượng, Sđd, tr.69
ghi: “Huyện Kiến Đăng từ phía đông đến phía tây giáp với biên giới có
nhiều chằm, ao hồ, đầm, cá trạch dùng ăn không hết. (...) Lại có một dãy
đất ở phía bắc kinh mới, Tranh Giang, tuy trưng vào hạng điền, nhưng
nghề nghiệp là đào ao nuôi cá để nạp thuế. Ấy là nguồn lợi sông chằm tự
nhiên vô cùng vậy”.
2. Về đơn vị đo 1 mẫu ta năm 1836 tương đương 4.894,4m2 ngày nay.
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và khu vực phía nam sông khai phá được 42.542 mẫu ta với 44
xã, thôn (nằm trong các huyện Vĩnh An, Vĩnh Định và Đông
Xuyên của tỉnh An Giang).
2. Sự biến đổi địa giới hành chính qua các thời kỳ
Đồng Tháp là tỉnh nằm hai bên bờ sông Tiền, chính vì vị
trí này mà Đồng Tháp có nhiều đổi thay về địa giới hành chính
trong suốt quá trình hình thành, nhất là từ khi thực dân Pháp
chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ (năm 1862).
- Đồng Tháp dưới thời Gia Định phủ (1698 - 1802):
Mùa xuân năm Mậu Dần (1698), Nguyễn Hữu Cảnh vào
Nam kinh lược, lập ra hai dinh Trấn Biên và Phiên Trấn, gọi
chung là Gia Định phủ, trên phần đất từ sông Đồng Nai đến
sông Tiền. Dinh Phiên Trấn chỉ có một huyện là Tân Bình
(bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, Long
An, Tiền Giang và phần đất phía bắc sông Tiền của tỉnh Đồng
Tháp ngày nay).
Là vùng đất mới nên cư dân còn thưa thớt, cư ngụ rải rác,
có nơi chưa tiện thiết lập cơ sở hành chính nên phải theo cơ
chế khố trường biệt nạp1. Khố trường Bả Canh đặt ở vùng Mỹ
Trà, nơi có nhiều lưu dân xuất thân từ thôn Bả Canh (thuộc
xã Đập Đá, trấn Bình Định, nay thuộc thị trấn Đập Đá, huyện
An Nhơn, tỉnh Bình Định), quản lý khu vực mà sau này có tên
là Câu Lãnh rồi Cao Lãnh. Như vậy, cho đến lúc này, phần
phía bắc sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp thuộc huyện Tân Bình
1. Cho đến năm 1741, ở dinh Phiên Trấn có chín khố trường (khố
trường đặt ở thôn nào thì lấy tên thôn đó làm tên khố trường): Hoàng Lạp,
Tam Lịch, Quy An, Quy Hóa, Thiên Mụ, Cảnh Dương, Tân Thạnh, Giản
Thảo và Bả Canh.
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(của dinh Phiên Trấn) vẫn chưa hình thành xã, thôn ổn định.
Năm 1732, đất đai đã mở rộng, chúa Nguyễn lấy phần đất
phía nam Phiên Trấn - có phần đất ở phía bắc sông Tiền của
Đồng Tháp, lập châu Định Viễn, dựng dinh Long Hồ.
Năm 1757, vùng đất Tầm Phong Long được Nghi biểu hầu
Nguyễn Cư Trinh thành lập ba đạo: Châu Đốc (ở Hậu Giang),
Tân Châu (ở Tiền Giang) và Đông Khẩu (xứ Sa Đéc). Đất Đồng
Tháp ngày nay trực thuộc dinh Long Hồ, phía bắc sông Tiền
thuộc châu Định Viễn, phía nam sông thuộc đạo Đông Khẩu.
Năm Nhâm Thìn (1772), chúa Nguyễn Phước Thuần thấy xứ
Mỹ Tho đã định hình nên cho thành lập đạo Trường Đồn. Đến
tháng 11/1779, lại nhận thấy đạo Trường Đồn rất rộng lớn, lại
nằm ở chỗ trọng yếu giữa ba dinh Trấn Biên, Phiên Trấn và
Long Hồ, nên nâng lên thành dinh, gồm một huyện là Kiến
Khương, với ba tổng (Kiến Đăng, Kiến Hưng và Kiến Hòa).
Năm 1781, được cải tên thành dinh Trấn Định, đặt các chức
Lưu thủ, Cai bạ và Ký lục cai trị như các dinh khác và chế độ
khố trường biệt nạp được bãi bỏ.
Như vậy, cho đến trước khi Nguyễn Ánh lên ngôi (năm
1802), Gia Định phủ gồm 4 dinh (Trấn Biên, Phiên Trấn, Trấn
Định, Long Hồ) và 1 trấn (Hà Tiên). Địa phận tỉnh Đồng Tháp
thời kỳ này nằm trong tổng Kiến Đăng của dinh Trấn Định
(phần phía bắc sông Tiền) và đạo Đông Khẩu của dinh Long
Hồ (phần phía nam sông Tiền).
- Tỉnh Đồng Tháp dưới thời Gia Định trấn và Gia Định
thành (1802 - 1832):
Tháng 3/1802, Gia Định phủ đổi tên thành Gia Định
trấn, vẫn gồm 4 dinh và 1 trấn như trước, chỉ có dinh Long Hồ
đổi thành dinh Vĩnh Trấn. Năm Gia Long thứ 5 (năm 1806),
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huyện Kiến Khương của dinh Trấn Định đổi tên thành Kiến An
gồm ba tổng như trước. Như vậy, đến năm 1806, phần đất phía
bắc sông Tiền của Đồng Tháp thuộc tổng Kiến Đăng (huyện
Kiến An, dinh Trấn Định), còn phần đất phía nam sông Tiền
vẫn thuộc đạo Đông Khẩu (của dinh Vĩnh Trấn). Năm Gia
Long thứ 7 (1808), Gia Định trấn đổi thành Gia Định thành,
dinh Trấn Định đổi thành trấn Định Tường, huyện Kiến An
nâng lên thành phủ Kiến An và ba tổng được nâng lên thành
huyện. Huyện Kiến Đăng (tức tổng Kiến Đăng trước đây) gồm
có hai tổng là Kiến Hòa và Kiến Phong. Kiến Phong bao gồm
toàn bộ vùng Đồng Tháp Mười, trong đó có phần đất phía bắc
sông Tiền của Đồng Tháp với 43 thôn (gồm 21 thôn trong địa
phận của tỉnh Đồng Tháp ngày nay).
Trong khi đó, dinh Vĩnh Trấn đổi thành trấn Vĩnh Thanh,
châu Định Viễn đổi thành phủ Định Viễn với 4 huyện (Vĩnh
Bình, Vĩnh Định, Tân An và Vĩnh An). Huyện Vĩnh An có hai
tổng Vĩnh Trinh và Vĩnh Trung; trong đó có 10 thôn của tổng
Vĩnh Trinh là Tân Thuận, Tân Hóa, Phú An Đông, Tân Tịch,
Tân Phước (trên cù lao Trâu, thuộc tổng An Tịnh sau này),
Bình Thành Tây, Mỹ Hưng, Tòng Sơn, Long Khánh và toàn
bộ 52 thôn, phường của tổng Vĩnh Trung nằm trong phần đất
phía nam sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp.
- Tỉnh Đồng Tháp thời Lục tỉnh Nam Kỳ (1832 - 1862):
Năm 1833, vua Minh Mạng củng cố cơ chế trung ương
tập quyền, bãi bỏ phân cấp thành, chia đất Gia Định thành
(tức Nam Kỳ) ra làm 6 tỉnh (Biên Hòa, Gia Định, Định Tường,
Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên). Lúc này, vùng đất Đồng
Tháp thuộc một phần của tỉnh Định Tường và An Giang.
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Phần đất phía bắc sông Tiền nằm trong địa giới của tổng
Phong Thạnh và một phần của tổng Phong Phú (huyện Kiến
Đăng, tỉnh Định Tường); còn phần đất phía nam sông Tiền
nằm trong huyện Vĩnh An, một phần nhỏ của huyện Vĩnh
Định thuộc phủ Tân Thành và huyện Đông Xuyên (phủ Tuy
Biên), tỉnh An Giang. Huyện Vĩnh An có 6 tổng; trong đó 5
tổng An Hội, An Tịnh, An Thạnh, An Thới, An Mỹ thuộc địa
phận tỉnh Đồng Tháp ngày nay.
Năm 1838, huyện Kiến Đăng (tỉnh Định Tường) tách
ra 4 tổng để lập huyện Kiến Phong; trong đó có 7 thôn của
tổng Phong Phú và 11 thôn của tổng Phong Thạnh, thuộc địa
phận của Đồng Tháp. Huyện cũ Kiến Đăng và huyện mới Kiến
Phong thành phủ Kiến Tường, phủ lỵ Kiến Tường và huyện lỵ
Kiến Phong đều đặt tại thôn Mỹ Trà (tức thành phố Cao Lãnh
ngày nay).
Đến năm 1839, huyện Vĩnh An (tỉnh An Giang) bị cắt một
phần ở phía nam để thành lập huyện An Xuyên và một phần
ở phía bắc để thành lập huyện Đông Xuyên. Hai huyện mới
cùng với huyện cũ Vĩnh An hợp thành phủ Tân Thành, phủ lỵ
đóng ở thôn Vĩnh Phước (tức thành phố Sa Đéc sau này).
Như vậy, cho đến lúc thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền
Đông Nam Kỳ (năm 1862), địa giới tỉnh Đồng Tháp bao gồm
một phần của huyện Kiến Phong (tỉnh Định Tường) (tức là
phần đất phía bắc sông Tiền) và toàn bộ huyện Vĩnh An với
một số thôn của huyện An Xuyên và Đông Xuyên (của tỉnh An
Giang). Tất cả cù lao trên sông Tiền đều thuộc quyền quản lý
của chính quyền tỉnh phía nam sông, nên cù lao Cái Vừng, cù
lao Tây, cù lao Trâu... đều do tỉnh An Giang quản lý.
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- Tỉnh Đồng Tháp dưới thời Nam Kỳ thuộc Pháp (1862 1954):
Sau khi ký Hòa ước Nhâm Tuất (năm 1862), Thống đốc
Nam Kỳ ban hành Nghị định ngày 03/6/1865, chia tỉnh Định
Tường thành 4 khu hành chính, còn gọi là khu thanh tra hay
khu tham biện (inspection) gồm Mỹ Tho, Cai Lậy, Chợ Gạo
và Cần Lố, ứng với 4 huyện cũ là Kiến Hưng, Kiến Hòa, Kiến
Đăng và Kiến Phong. Khu tham biện Cần Lố quản lý toàn bộ
địa bàn huyện Kiến Phong, lỵ sở dời từ Mỹ Trà về vàm Cần
Lố (Doi Me), tại mỏm doi nơi rạch Cần Lố gặp rạch Cái Sao
Thượng trước khi đổ ra sông Tiền. Còn phần đất phía nam vẫn
thuộc ba huyện Vĩnh An, An Xuyên và Đông Xuyên (của tỉnh
An Giang) do triều đình nhà Nguyễn quản lý.
Khi chiếm xong ba tỉnh miền Tây (Vĩnh Long, An Giang,
Hà Tiên), quyết định của Thống đốc Nam Kỳ ngày 15/6/1867
đặt các tỉnh này dưới chế độ cai trị như các tỉnh miền Đông,
tức là mỗi phủ đặt một khu thanh tra. Khu thanh tra Tân
Thành đóng tại Sa Đéc nên còn gọi là khu thanh tra Sa Đéc;
quản lý ba huyện Vĩnh An, An Xuyên và Đông Xuyên. Tới
ngày 05/6/1871, giảm 25 khu tham biện xuống còn 18, theo đó
khu tham biện Cần Lố nhập vào khu tham biện Sa Đéc.
Nghị định ngày 20/12/1899, quy định bắt đầu từ ngày
01/01/1900 tất cả các khu tham biện đều thống nhất gọi là tỉnh,
đứng đầu mỗi tỉnh là một viên cai trị tỉnh (administrateur du
province) mà nhân dân quen gọi là Chánh Tham biện hay Chủ
tỉnh... Theo đó, toàn Nam Kỳ có 21 tỉnh, trong đó có tỉnh Sa
Đéc (Đồng Tháp ngày nay).
Đến năm 1903, để lập thêm quận Tân Châu cho tỉnh
Châu Đốc, chính quyền Pháp cắt 9 làng (An Bình, Bình Thạnh,
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Thường Lạc, Thường Phước, Thường Thới, Tân Hội, An Phước,
An Phong, Tân Thành) ở tây bắc Sa Đéc nhập với phần đất
giữa sông Tiền và sông Hậu.
Nghị định Toàn quyền Đông Dương ngày 09/02/1913
quyết định Sa Đéc đặt dưới quyền của Chủ tỉnh Vĩnh Long.
Tại Sa Đéc có một viên chức cai trị là Đại lý (délégateur) trực
thuộc Chủ tỉnh Vĩnh Long. Tiếp theo đó là Nghị định ngày
10/12/1913 của Toàn quyền Đông Dương về việc thành lập
quận Cao Lãnh đặt dưới quyền một viên chức người Việt cùng
với việc thiết lập một đồn hành chính (post d’administratif).
Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 10/4/1916,
chia tỉnh Sa Đéc thành ba quận gồm Châu Thành (là tỉnh
lỵ), Lai Vung và Cao Lãnh. Đến năm 1917, lại cắt 6 làng của
tổng Phong Thạnh Thượng nhập vào quận Chợ Mới của tỉnh
Long Xuyên.
Ngày 09/02/1924, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định
tách Sa Đéc ra khỏi tỉnh Vĩnh Long, thành một tỉnh riêng biệt
dưới quyền một Chủ tỉnh và Nghị định ngày 23/9/1925 của
Toàn quyền Đông Dương nâng cấp đồn hành chính Cao Lãnh
lên thành đại lý hành chính đặt dưới quyền một viên chức
Pháp. Tiếp đó, Nghị định ngày 19/12/1929 của Thống đốc Nam
Kỳ cắt 9 làng của tổng An Phước (của Sa Đéc trước đây) thuộc
quận Tân Châu ra để lập quận Hồng Ngự nhưng vẫn thuộc
tỉnh Châu Đốc.
Đến tháng 8/1945, tỉnh Sa Đéc gồm ba quận: Châu Thành,
Lai Vung, Cao Lãnh. Còn phần đất phía bắc sông Tiền (trừ
Cao Lãnh) đã được cắt cho tỉnh Châu Đốc (quận Hồng Ngự) và
tỉnh Long Xuyên (tổng Phong Thạnh Thượng, Chợ Mới).
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Năm 1948, để đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp, chính quyền cách mạng tách phần đất
giữa sông Tiền và sông Hậu thành lập tỉnh Long Châu Tiền
(ngày 06/3/1948) gồm các quận Tân Hồng1, Tân Châu, Châu
Phú B, Chợ Mới. Cũng trong năm 1948, ta tách 4 làng2 của
tổng An Trung, quận Châu Thành để thành lập thị xã Sa Đéc.
Năm 1951, Trung ương Cục miền Nam chủ trương bố trí lại
chiến trường Nam Bộ, theo đó, Ủy ban kháng chiến hành chính
Nam Bộ ban hành Quyết định số 173/NB ngày 27/6/1951, hợp
nhất hai tỉnh Sa Đéc và Long Châu Tiền thành tỉnh Long
Châu Sa, gồm các huyện: Tân Hồng, Tân Châu, Phú Châu,
Chợ Mới, Cao Lãnh, Lai Vung, Châu Thành và thị xã Sa Đéc.
Về phía chính quyền tay sai vẫn giữ nguyên địa giới tỉnh Sa
Đéc như cũ cho đến năm 1954.
- Tỉnh Đồng Tháp từ năm 1954 - 1975:
Hai năm sau khi hòa bình lập lại, nhằm mục đích thống
trị lâu dài miền Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm ấn định
lại địa giới, đặt tên mới cho các tỉnh. Bằng Sắc lệnh số 22-NV
ngày 17/02/1956, tỉnh Phong Thạnh được thành lập, gồm 3
quận Cao Lãnh, Hồng Ngự, Phong Thạnh Thượng (nguyên là
một tổng của quận Chợ Mới) và bốn xã của huyện Cái Bè (tỉnh
Mỹ Tho). Nhưng liền sau đó, theo Sắc lệnh số 143-NV ngày
22/10/1956, đổi tên tỉnh Phong Thạnh thành Kiến Phong. Qua
nhiều lần thay đổi, đến năm 1975, tỉnh Kiến Phong có 6 huyện
1. Quận Tân Hồng bao gồm quận Hồng Ngự sáp nhập thêm tổng
Phong Thạnh Thượng của quận Chợ Mới.
2. Ngày 18/02/1949 - Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ ra
Nghị định số 46/NĐ đổi tên gọi quận, làng thành huyện, xã. Về phía địch,
vẫn giữ nguyên cách gọi cấp huyện là quận, làng gọi là xã.
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(Cao Lãnh, Kiến Văn, Thanh Bình, Đồng Tiến, Hồng Ngự, Mỹ
An), tỉnh lỵ đặt tại thị xã Cao Lãnh.
Trong khi đó, bằng Nghị định số 308-BNV/NC/NĐ ngày
08/10/1957, thì phần còn lại của tỉnh Sa Đéc (sau khi lập tỉnh
Kiến Phong) gồm các huyện phía nam sông Tiền, được sắp xếp
lại thành hai quận Sa Đéc và Lấp Vò với 20 xã và sáp nhập
vào tỉnh Vĩnh Long. Năm năm sau, bằng Nghị định số 718-NV
ngày 11/7/1962, hai quận này tách ra để lập thêm hai huyện
mới là Đức Tôn và Đức Thành vẫn thuộc tỉnh Vĩnh Long. Ngày
24/9/1966, bằng Sắc lệnh số 162-SL/DU/HU, tỉnh Sa Đéc được
tái lập gồm 4 huyện: Đức Tôn (Châu Thành), Đức Thịnh (Sa
Đéc), Đức Thành (Lai Vung cũ) và Lấp Vò, với 10 tổng.
Phía cách mạng vẫn giữ nguyên địa bàn chỉ đạo thuộc
Tỉnh ủy Vĩnh Long là các huyện: Châu Thành, Lấp Vò, Lê Hà1.
Tháng 8/1974, theo chủ trương bố trí lại chiến trường để chuẩn
bị cho kế hoạch mùa khô 1974 - 1975, Trung ương Cục miền
Nam giải thể tỉnh Kiến Phong để thành lập tỉnh Sa Đéc và
giải thể tỉnh An Giang thành lập tỉnh Long Châu Tiền. Tỉnh
Sa Đéc gồm 7 huyện, 2 thị xã là: Chợ Mới, Cao Lãnh, Kiến
Văn, Mỹ An, thị xã Cao Lãnh (của tỉnh Kiến Phong cũ), Lấp
Vò, Lai Vung, Châu Thành và thị xã Sa Đéc (thuộc tỉnh Vĩnh
Long cũ). Tỉnh Long Châu Tiền gồm 7 huyện là: Hồng Ngự,
Thanh Bình, Tam Nông2 (thuộc tỉnh Kiến Phong), An Phú,
Tân Châu, Phú Tân A và Phú Tân B3 (thuộc tỉnh An Giang).
1. Lê Hà lấy theo tên đồng chí Bí thư Huyện ủy đã hy sinh; từ cuối
năm 1967 đổi lại là huyện Sa Đéc.
2. Huyện Tam Nông lúc này gồm 7 xã, 22 ấp với 54.000 dân.
3. Tháng 3/1976, sáp nhập Phú Tân A và Phú Tân B thành huyện
Phú Tân. Sau này, thành lập huyện Phú Châu thay cho Phú Tân.
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- Tỉnh Đồng Tháp hiện nay:
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước
thống nhất, tháng 02/1976, tỉnh Long Châu Tiền giải thể,
tỉnh Kiến Phong (cũ) hợp nhất với tỉnh Sa Đéc để thành lập
tỉnh Đồng Tháp, riêng huyện Chợ Mới chuyển về thuộc tỉnh
An Giang.
II- DÂN CƯ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ,
VĂN HÓA, XÃ HỘI

1. Dân cư
Vốn là một vùng bị ngập nước bởi hiện tượng biển tiến
biển thoái. Đến thế kỷ XII, nước biển rút dần, tạo nên diện
mạo Nam Bộ hiện giờ.
- Sơ lược lịch sử hình thành dân cư:
Sau khi biển thoái, vào khoảng thế kỷ XII - XIII, bước đầu
là sự nhập cư lẻ tẻ của người Chân Lạp và một số tộc người
khác hình thành những xóm ấp đầu tiên ở vùng đồng bằng
sông Cửu Long. Vào khoảng thế kỷ XV, người Khmer đã quần
cư trên những gò đất cao ráo, biệt lập, sau này là các phum,
sóc. Dấu vết còn lưu lại đến ngày nay qua một số địa danh, ở
Sa Đéc có rạch Cao Mên, Nha Mân, rạch Giồng Cao Mên; ở Cao
Lãnh có sông Cần Lố; ở cù lao Tây (Thanh Bình) có Bến Thiêu
(sau gọi thành Bến Siêu); ở Tháp Mười có Bờ bao Xóm Thổ,...
Số người Khmer ở đây không nhiều, sống rải rác, rời rạc.
Từ năm 1620, người Việt ở vùng Thuận Quảng lần lượt
vào Nam ngày một đông đảo hơn. Một số địa danh được mang
từ miền Trung vào còn lưu lại trên đất Đồng Tháp ngày nay,
như Bả Canh ở thành phố Cao Lãnh, sông Đốc Vàng ở Thanh
Bình (vốn là Đốc Hoàng, tức Đề đốc Hoàng Công Thiệu ở
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Quảng Ngãi), sông Ba Răng ở Thanh Bình (là tên gọi một loại
sóng biển có thể nhấn chìm ghe thuyền - sóng ba lăng),...
Những người Hoa theo Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn
Địch chạy sang Đàng Trong từ năm 1679, được chúa Nguyễn
cho cư ngụ ở Biên Hòa và Mỹ Tho. Người Hoa ở Mỹ Tho lại tỏa
ra lập nghiệp dọc theo sông Cửu Long, tập trung nhiều ở Sa
Đéc, Long Hồ (Vĩnh Long), Cái Tàu Hạ (chợ Nha Mân, xã Phú
Hựu), Cái Tàu Thượng (xã Hội An Đông),...
- Các đợt chuyển cư:
Tương tự quá trình phát triển dân cư ở các tỉnh đồng bằng
sông Cửu Long, vùng đất Đồng Tháp ngày nay đã tiếp nhận
các đợt chuyển cư từ miền ngoài vào cho đến thế kỷ XVIII và
nửa đầu thế kỷ XIX, lúc ồ ạt, lúc thưa thớt, nhưng liên tục trải
qua hơn ba thế kỷ. Các luồng chuyển cư chính đến địa bàn tỉnh
Đồng Tháp tạo thành những cộng đồng cư dân tại địa phương:
Luồng chuyển cư thứ nhất là từ phía bắc và đông bắc (tức
từ hai huyện Phước Long, Tân Bình, từ đất Ba Giồng, dinh
Long Hồ là nơi trung chuyển) tỏa về phía tây nam. Luồng
chuyển cư này chủ yếu là sự chuyển dịch cư dân, tương đối
chậm và ít.
Luồng chuyển cư thứ hai, theo gió mùa hằng năm, bằng
ghe bầu, các nhóm lưu dân theo cửa Tiểu, cửa Đại, ngược sông
Cửu Long tiến sâu vào nội địa, rồi tỏa ra định cư dọc hai bên
bờ sông lớn, các con rạch, vùng đất cao ráo, sông sâu nước
ngọt. Đây là luồng chuyển cư chính đối với các huyện phía
nam tỉnh Đồng Tháp ngày nay.
Luồng chuyển cư thứ ba, từ phía nam tiến dần lên (từ Hà
Tiên, Cà Mau...) định cư dọc bờ bắc sông Hậu (Lấp Vò, Lai Vung).
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Trong bốn tỉnh giáp ranh (Sa Đéc, Vĩnh Long, Long Xuyên,
Châu Đốc) thì Sa Đéc là tỉnh có số dân nhiều nhất. Người
Hoa và Hoa kiều ở đây cũng đông nhất (3.973 người), người
Khmer chỉ có vài chục, đặc biệt có cả người Mã Lai, Ấn Độ
và Pháp1. Rõ ràng, Sa Đéc là trung tâm kinh tế, thương mại,
dịch vụ của vùng giữa sông Tiền, sông Hậu, lên tận Nam Vang
(Campuchia), nên số người Hoa và Hoa kiều nhiều. Người Hoa
và Hoa kiều ở đây thạo nghề buôn bán, làm thủ công mỹ nghệ,
một số ít làm công nghiệp nhỏ và cả nghề nông. Người Ấn Độ
và Mã Lai đến đây để làm dịch vụ, cho vay, cất phố cho thuê,...
- Một số tác động đến sự xáo trộn dân cư ở Đồng Tháp:
Bên cạnh hình thức “di dân cơ chế”, cũng như các tỉnh
Nam Bộ, tình hình dân cư ở Đồng Tháp cũng bị biến động do
một số nguyên nhân:
Cuộc nội chiến Tây Sơn - Nguyễn Ánh, cuộc nổi dậy của
Lê Văn Khôi, chính sách cấm đạo Thiên chúa... đã gây nên
biết bao xáo trộn trong đời sống nhân dân. Trong cuộc nội
chiến Tây Sơn - Nguyễn Ánh, khá nhiều chiến binh Tây Sơn
đã bỏ quân ngũ ở lại Nam Kỳ.
Trong những thập niên 60 - 70 của thế kỷ XIX, sau Hòa
ước Nhâm Tuất (năm 1862) khi triều Nguyễn nhượng ba tỉnh
miền Đông Nam Kỳ cho thực dân Pháp, nhiều gia đình đã
1. Số liệu năm 1903, dẫn theo Monographie de la province de Sadec.
Tới 25 năm sau (1928), tỉnh Sa Đéc có 209.682 người, gồm 47 người Pháp,
20 người quốc tịch Pháp, 203.191 người Việt, 3.793 người Hoa, 2.491 người
Minh Hương, 41 người Ấn, 99 người Bắc Kỳ và Trung Kỳ. (Xem Nguyễn
Đình Tư: Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1859 1954), Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017).
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rời bỏ quê hương trở ra miền Trung hoặc xuôi xuống miền
Tây. Rồi đến năm 1867, khi cả ba tỉnh miền Tây rơi vào tay
thực dân Pháp, gây nên những cuộc chuyển cư ngược ra miền
Trung. Tiếp đến là các phong trào chống Pháp nổ ra, nhiều
người phải thay tên đổi họ, nhiều gia đình bỏ đi xứ khác để che
giấu tông tích, tránh tai ương có thể xảy ra.
Ngoài ra, còn phải kể đến những trận dịch lớn làm
suy giảm không ít dân số địa phương. Năm 1819, bệnh thời
khí xuất hiện ở vùng Kiến Thạnh (làng Long Kiến, tỉnh An
Giang) rồi lan xuống vùng Tòng Sơn (Sa Đéc). Bước sang
năm 1820, dịch tả lại hoành hành tại Cao Lãnh... Chỉ trong
vòng 25 năm (1802 - 1826), nhiều trận dịch lớn đã cướp đi
hàng vạn sinh mạng.
Năm Giáp Thìn (1904), Nam Kỳ phải hứng chịu cơn bão
lớn làm chết rất nhiều người, kéo theo sau đó là hàng loạt trận
dịch. Năm Mậu Thìn (1928), Nam Kỳ lại thêm một trận lụt lớn
và theo quy luật - bệnh dịch tả lại hoành hành.
2. Hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội
2.1. Hoạt động kinh tế
Do điều kiện tự nhiên quy định, cũng như các nơi khác
ở đồng bằng sông Cửu Long, cho đến trước thế kỷ XX, hoạt
động kinh tế chính ở Đồng Tháp là trồng lúa và khai thác
lâm, thủy sản.
Ở phía bắc sông Tiền, cho đến giữa thế kỷ XIX, nghề cá
mang lại nhiều thu nhập cho nông dân hơn nghề nông và sớm
trở thành nghề truyền thống ăn sâu vào nếp sinh hoạt hằng
ngày của cư dân. Đánh bắt, chế biến, buôn bán cá là những hoạt
động kinh tế thường xuyên trong vùng trũng Đồng Tháp Mười -
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một ngư trường rộng lớn1. Nguồn thủy lợi ở đây vô cùng quan
trọng, không chỉ tạo thu nhập cao mà còn có tác động không
nhỏ đến việc hình thành phong tục, tập quán của người dân
địa phương. Ngoài đánh bắt cá tôm, lưu dân định cư ở phía bắc
sông Tiền còn khai thác tre, tràm...
Thời bấy giờ, có ba loại ruộng: sơn điền là ruộng cao (trên
gò, giồng) ở rải rác ven hai bờ sông Tiền, thảo điền là ruộng
thấp, ngập nước, có nhiều cỏ lát2, ruộng bào cũng là thảo điền
nhưng đất không tốt bằng nên phải cày đất gieo mạ vào tháng 6,
cấy vào tháng 8 và thu hoạch vào tháng Chạp. Do phần lớn
ruộng là thảo điền nên lúc đầu khai hoang không phải cày
bừa, mà chỉ phát cỏ rồi cấy lúa.
Còn trên các dãy đất giồng ven sông rạch của cả hai khu
vực bắc và nam sông Tiền, lưu dân không làm ruộng mà làm
1. Vào năm 1795, sông Sở Thượng và sông Sở Hạ, đã có tới 68 sở thủy
lợi (Xem Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, tập II, tr.143).
Năm 1836, ở thôn An Long (nay thuộc xã An Long, huyện Tam Nông) chỉ
có 31 thửa ruộng, 83 thửa đất trồng khoai, đậu và 32 mảnh vườn, nhưng
có tới 300 khẩu đìa (Xem Nguyễn Đình Đầu: Tổng kết nghiên cứu địa bạ
Nam Kỳ lục tỉnh, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1994, tr.212). Trong mùa
cá 1846-1847, nhân dân ở Sở Thượng, Sở Hạ và xứ Như Cương (khu vực
Tân Thành, Cái Cái, nay thuộc hai huyện Hồng Ngự, Tân Hồng) đóng
26.130 quan tiền thuế, tương đương với mức thuế đánh trên 13.065 mẫu
vườn hạng nhất, theo quy định về thuế ruộng đất ở Nam Kỳ năm 1836
(Xem Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, tập XXVI, tr.86-87
và tập XXVIII, tr.214).
2. Trịnh Hoài Đức: Gia Định thành thông chí, Sđd, tập Hạ (bản dịch
1972), tr.30-31 ghi: “Ruộng nầy lùng lát, bùn lầy, lúc nắng khô nứt nẻ như
vẽ mu rùa có hông hố lớn, đợi có mưa đầy đủ, dầm thắm, nhiên hậu mới hạ
canh, mà trâu cày chỉ lựa con khỏe mạnh, móng chân cao mới kéo cày được,
nếu không vậy thì ngã ngập trong bùn không đứng dậy nổi”.
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vườn với kỹ thuật đào mương lên liếp, cây trồng không bị ngập
úng vào mùa mưa hay lúc nước lên, lại trữ sẵn nước tưới vào
mùa nắng. Loại cây được trồng phổ biến nhất là cau, góp phần
hình thành câu “Gia Định nhất thóc nhì cau”1.
Do nhu cầu mua bán, trao đổi các sản vật và các vật dụng
cần thiết, ngay trong buổi đầu khai hoang lần lượt xuất hiện
một số chợ, như: Hòa An, Tân Thuận (ở phía bắc sông Tiền),
Mỹ An (Đất Sét), Tân Phú Đông, Long Hậu (huyện Vĩnh An),
Nha Mân (huyện An Xuyên), Bình Thành Tây (tại thủ sở
Cường Uy cũ, tức chợ Lấp Vò)... Trọng yếu và sầm uất nhất
vẫn là chợ Sa Đéc, tọa lạc ở thôn Vĩnh Phước (huyện Vĩnh An),
là chợ đầu mối, tập trung nhiều hàng hóa ở địa phương (chủ
yếu là cau khô, cá, mắm, dầu cá, mây, tre...) phân phối đi các
nơi và tiếp nhận ghe buôn từ các miền xa đến mang theo hàng
tơ lụa, thuốc bắc và các loại vật dụng.
Chính nền kinh tế hàng hóa đã dẫn tới sự phân công lao
động ngày một sâu rộng, nhiều ngành nghề thủ công lần lượt
xuất hiện, tạo ra nhiều loại sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tại chỗ
và cung cấp cho thị trường xa.
Là một vùng sông nước, việc di chuyển, chuyên chở chủ yếu
là bằng đường thủy, hầu như nhà nào cũng có ghe xuồng. Do
đó, nghề đóng ghe xuồng hình thành và phát triển từ rất sớm,
tập trung ở các tụ điểm cư dân ven sông Tiền hay các rạch lớn.
1. Trong 7.145 mẫu ta đất vườn, có 2.183 mẫu là vườn cau, tập
trung nhiều nhất là ở tổng Phong Thạnh (huyện Kiến Đăng, tức vùng
đất phía bắc sông Tiền). Ở nam sông Tiền, vùng Tân Lộc, Lai Vung, là nơi
trồng nhiều cau nhất Nam Kỳ, địa danh Lai Vung cũng do tiếng Khmer
Sla tamvun, có nghĩa là “cau đặc ruột” mà ra.
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Hòa An, Đất Sét, Nha Mân, Cái Tàu, Lấp Vò là những nơi
có nhiều trại đóng và sửa chữa các phương tiện vận tải thủy,
nhiều nhất là ở Sa Đéc.
So với nghề cá và nghề nông, các nghề thủ công ở địa bàn
Đồng Tháp đóng vai trò khiêm tốn hơn. Tuy nhiên, nó cũng
sản xuất ra được một số mặt hàng nhất định, vừa thỏa mãn
được nhu cầu tại chỗ, vừa bán sang khu vực lân cận. Các sản
phẩm thủ công ở đây phần lớn không phải do người thợ chuyên
nghiệp sản xuất mà thường do nông dân làm ra lúc nông nhàn.
Thành tựu bước đầu của công cuộc khai hoang cùng với
sự khai thác nguồn lợi thiên nhiên và sự ra đời, phát triển của
một số nghề thủ công kéo theo sự giao lưu hàng hóa giữa các
địa phương tất yếu đưa tới việc hình thành các chợ trên những
tuyến sông quan trọng. Tình trạng hoang vắng của vùng đất
mới lần hồi thay đổi. Đó là tiền đề cho sự phân công lao động
mới, những ngành nghề mới, như nghề chuyên chở mướn bằng
ghe, bè, ở bạn (cày bừa, chèo ghe), làm mộc, hàng xáo, đóng
cối, thương hồ,... Thương lái đến các chợ đầu mối, nhất là chợ
Sa Đéc, thu mua lúa gạo, khô mắm, cau khô, mật ong... rồi
thuê ghe, bè chở đi bán tận Mỹ Tho, Sài Gòn, Nam Vang,...
Chuyến về thì mang các hàng vải, kim chỉ, đá lửa, thuốc bắc,
cao đơn hoàn tán, dầu rái, hàng kim khí... bán lại cho các chợ
địa phương. Chợ Sa Đéc nằm sát bờ sông Tiền là trung tâm
giao lưu, mua bán quan trọng giữa Sài Gòn, Mỹ Tho, Nam
Vang và miệt Hậu Giang.
2.2. Tình hình xã hội
Quá trình khai hoang và phát triển kinh tế trên vùng đất
mới Nam Bộ nói chung và Đồng Tháp nói riêng, diễn ra trong
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điều kiện tự nhiên và môi trường xã hội hoàn toàn khác với
miền Trung và miền Bắc, tất yếu dẫn tới sự hình thành một cơ
cấu xã hội khác với cả nước.
Dưới chế độ phong kiến nhà Nguyễn, quan hệ giữa nông
dân và điền chủ ở địa bàn Đồng Tháp cũng như các tỉnh khác
ở đồng bằng sông Cửu Long được hình thành trên cơ sở quyền
tư hữu ruộng đất. Tuy nhiên, đây là vùng đất mới khai phá,
đất rộng người thưa, nên hiện tượng mâu thuẫn và bóc lột có
khác. Trong tiến trình khai hoang, ở Nam Kỳ từng bước hình
thành ba tầng lớp: đại điền chủ, tiểu điền chủ trực canh và
tá điền cùng nông dân nghèo đi ở bạn (làm thuê). Mâu thuẫn
giữa đại điền chủ và các tầng lớp khác thường không gay gắt,
nó được hình thành chủ yếu do sự bất bình đẳng trong việc
phân phối thành quả lao động và được bổ sung bởi mâu thuẫn
giữa điền chủ nhỏ trực canh với đại điền chủ trong việc tranh
chấp quyền sở hữu đất đai.
Trong buổi đầu khai hoang, với số vốn nhỏ và bằng sức lao
động, lưu dân khai khẩn được thửa ruộng, mảnh vườn... mặc
nhiên họ là chủ sở hữu. Họ tự do canh tác và hưởng trọn thành
quả lao động. Lưu dân quần cư thành các thôn, ấp đầu tiên
dưới hình thức tự quản. Vào cuối thế kỷ XVII, chúa Nguyễn
thiết lập cơ sở hành chính, ban hành quy định về thuế khóa.
Từ đây về sau, song song với hoạt động quân sự, ngoại giao
để xác lập chủ quyền trên vùng đất mới, các chúa Nguyễn còn
tạo lập cơ sở pháp lý để đẩy mạnh và hỗ trợ công cuộc khai
phá. Bên cạnh hình thức để lưu dân tự do khai khẩn, các chúa
Nguyễn còn cho tiến hành hai phương thức khẩn hoang khác:
Vận động địa chủ “có nhân lực, vật lực” ở Ngũ Quảng đưa
tôi tớ và dân chiêu mộ vào khai hoang. Đây là phương thức
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chủ yếu, nên có những quy định khá thoáng về thủ tục đăng
ký đất khai hoang, thuế khóa... nhằm mục đích khuyến khích
công cuộc khẩn hoang, mà thực chất là tạo thuận lợi cho các
điền chủ lớn, không chú ý gì đến quyền lợi của tôi tớ và dân
chiêu mộ. Ruộng đất khẩn hoang ở địa phương này có thể kê
khai là ở nơi khác, đất khẩn được là thảo điền nhưng cũng có
thể đăng ký là sơn điền; về diện tích cũng tự ý kê khai, không
qua kiểm tra đo đạc. Nếu như số tôi tớ và dân chiêu mộ không
đủ sức đảm đương công việc, các chúa Nguyễn cũng mặc nhiên
cho phép các điền chủ lớn mua nô tì để bổ sung nhân lực trực
tiếp khai hoang. Chỉ có điền chủ lớn mới có thế lực, có điều
kiện khai hoang theo phương thức này và dĩ nhiên họ là chủ
nhân của các sở ruộng do tôi tớ, dân chiêu mộ, người Man bỏ
công sức ra khai khẩn. Trong dân gian, ở Cao Lãnh còn lưu
truyền chuyện bà Đỗ Thị Đệ (tức Hai Đệ, một điền chủ lớn) lúc
sinh thời có nuôi nhiều người Châu Mạ trong nhà.
Sử dụng binh lính và tù phạm vào khai hoang lập đồn
điền với danh nghĩa “bảo quốc, an dân” - một hình thức kết
hợp kinh tế với quốc phòng. Ruộng đất khẩn được lập thành
đồn điền, sản xuất lúa gạo nuôi quân. Đồn điền là cơ sở bán
quân sự trên vùng đất mới. Chúa Nguyễn quy định trích ra
một phần đất để động viên, tưởng thưởng người chỉ huy có
công trong việc lập đồn điền, nhưng cũng không tránh khỏi
tình trạng ẩn lậu diện tích khai khẩn được để làm của riêng
của các cấp chỉ huy, đặc biệt là khi đồn điền giải thể, đất đồn
điền biến thành công điền. Các địa danh như rạch Cai Bường,
miếu Quan Cai ở Vĩnh Thạnh (Lấp Vò), rạch Ruộng (Cao
Lãnh),... là những chứng tích liên quan đến phương thức khai
hoang này. Do quy định lỏng lẻo nên tập trung ruộng đất là

52

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP - TẬP I (1927 - 1954)

hiện tượng tất yếu. Mức độ giàu có của các điền chủ lớn ở địa
bàn Đồng Tháp cũng như cả Nam Kỳ vượt xa địa chủ ở miền
Trung và miền Bắc.
2.3. Sinh hoạt văn hóa
Xuất phát từ điều kiện tự nhiên, từ địa hình, đất đai, khí
hậu và đặc biệt là vùng sông nước... nên mọi sinh hoạt văn hóa
ở Đồng Tháp cũng như cả Nam Bộ mang nét riêng, khác với
miền Trung và miền Bắc.
Về văn hóa vật chất, cư dân địa phương vận dụng tri thức
dân gian, kết hợp với những thành tựu từ người Khmer bản
địa để cải tiến kỹ thuật canh tác, công cụ sản xuất, phương tiện
sinh hoạt và cả kiểu dáng nhà ở mang theo từ các vùng quê cũ,
sao cho phù hợp với điều kiện tự nhiên và khí hậu của vùng
đất mới. Cho nên không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy ở Đồng
Tháp cũng như Nam Bộ có nhiều công cụ, phương tiện phục vụ
sản xuất và cuộc sống khác với miền Trung và miền Bắc.
Bên cạnh nhà nền đất đắp cao là nhà sàn, bên cạnh chiếc
ghe tam bản, chiếc xuồng ba lá là chiếc xuồng cui (đầu lớn,
đầu nhỏ) - gợi hình ảnh chiếc thuyền độc mộc bằng thân cây
thốt nốt của người Khmer, cái phảng cổ cò của người Việt được
cải tiến từ cái phảng của người Khmer... Các kiểu nhà ba gian
hai chái bát dần, nhà chữ đinh, nhà sắp đọi có dáng dấp của
nhà rường Trung Bộ... cho thấy sức sống mãnh liệt, đầy bản
lĩnh và trí tuệ của người Việt trên vùng đất mới, biết chọn lọc,
tiếp thu và sáng tạo ra cái mới trên cơ sở kế thừa vốn văn hóa
truyền thống để thích nghi với môi trường thiên nhiên và hoàn
cảnh xã hội đương đại.
Về văn hóa tâm linh, dù ở đâu, bao giờ người Việt cũng
hướng về nguồn cội của dân tộc. Khi công cuộc khai hoang đạt
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được thành tựu bước đầu, lưu dân người Việt trên vùng đất
mới liền nghĩ đến việc cất miếu, dựng đình thờ những vị thần
mà họ đã “mang theo” khi rời quê cũ để nối kết với truyền
thống, đưa mình vào nếp sống của cộng đồng dân tộc. Nhưng
trên vùng đất mới, họ lại sống chung đụng với nhiều tộc người
khác, mà sự hiện diện của họ trên vùng đất này xuất phát từ
những nguyên nhân, hoàn cảnh, thời điểm khác nhau, tất yếu
gây nên những xáo trộn nhất định đối với từng tộc người. Song
ở góc độ khác, sự quần cư đó dần dần hình thành trong cộng
đồng người Việt ở vùng này khả năng và sức mạnh hội tụ văn
hóa trong đời sống vật chất và tinh thần nên không lấy làm lạ
khi thấy bên cạnh chùa Bà (thờ bà Thiên Hậu), chùa Ông (thờ
Quan Công, ông Bổn Đầu Công) của người Hoa là đình làng
thờ thần Thành hoàng bổn cảnh của người Việt, là miếu Ngũ
hành, miếu bà Chúa Xứ (xuất phát từ tín ngưỡng), bên cạnh
việc thờ cúng Ông Địa trong nhà lại có miếu Chăm thờ Ông Tà
ngoài bờ ruộng (Neak Tà: Thần Đất của người Khmer).
Bên cạnh giai thoại “Bà mụ Cọp” ở Bình Hàng Trung
(Cao Lãnh), ngày nay, người ta còn nhắc lại chuyện “Hương
cả Cọp” với sự tồn tại của nhiều miếu thờ Bạch Hổ (ở Mỹ Hội,
Cao Lãnh), Sơn Quân (xã An Bình, Hồng Ngự), Ông Hổ (xã
Tân Mỹ, Lấp Vò)... cùng với lệ cúng Khai sơn trảm thảo vào
ngày mùng bảy tháng Giêng Âm lịch còn giữ lại ở một số đình
làng trong tỉnh.
Với hàng trăm đình thờ thần Thành hoàng bổn cảnh, chùa
Phật (phái Đại thừa - chủ yếu là dòng Lâm Tế), thánh thất
Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Đồng Tháp còn là nơi khai sáng
đạo Bửu Sơn Kỳ Hương với Phật Thầy Tây An Đoàn Minh
Huyên, tiền thân của Phật giáo Hòa Hảo và Tịnh độ cư sĩ.
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Về giáo dục: việc học ở vùng đất mới cũng ở trong tình
trạng tự phát, thả nổi trong thời gian khá dài. Mãi đến năm
1830, triều đình nhà Nguyễn mới lập chức Huấn đạo (phụ
trách việc học ở cấp huyện) ở huyện Kiến Đăng và hai năm
sau lập chức Giáo thọ (Giáo thụ) ở phủ Kiến An. Năm 1832,
xây cất phủ học Tân Thành tại thôn Vĩnh Phước, đến năm
1838 mới lập phủ học Kiến Tường đặt tại thôn Mỹ Trà. Để
khuyến khích việc học trên vùng đất mới, năm 1857, Tri phủ
Kiến Tường là Hồ Trọng Đính lập Văn Thánh Miếu cũng đặt
ở thôn Mỹ Trà - là văn miếu thứ ba ở Nam Kỳ sau văn miếu
ở Phước Long (Biên Hòa) và Bình Dương (Gia Định). Dù vậy,
từ năm 1813 đến năm 1864, trong suốt 18 khoa thi hương ở
trường Gia Định và 1 khoa thi ở An Giang, nho sĩ trên đất
Đồng Tháp, con cháu của những lưu dân ngày trước, có 11
người đậu Cử nhân.
STT Khoa thi
1

Quý Dậu

Họ tên

Quê quán

Nguyễn Tấn Bá

An Bình, Kiến Đăng

1813

Chức vụ

(ngày nay thuộc
huyện Cao Lãnh)

2

Tân Sửu

Hồ Văn Ngạn

Tân Quy, Vĩnh An

1841

(sau đổi là Hồ Văn Tú)

(ngày nay thuộc
thành phố Sa Đéc)

3

Bính Ngọ

Nguyễn Văn Chánh

1846

Đông Thành, An

Tri

Xuyên (?)

huyện

4

-

Đặng Văn Chương

Tân Phú, Vĩnh An

5

-

Hồ Quang Cơ

Tân Phú, Vĩnh An

6

Đinh Mùi

Nguyễn Gia Hội

Tân Phú, Vĩnh An

1847

(ngày nay thuộc
thành phố Sa Đéc)

Ngự sử
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7

-

55

Họ tên

Quê quán

Chức vụ

Đỗ Hữu Tâm

-

Tri
huyện

8

-

Mai Văn Thực

Tân Dương, Vĩnh An
(ngày nay thuộc
huyện Lai Vung)

9

Ất Mão

Nguyễn Trọng Trì

1855

Định An, Đông Xuyên

Huấn

(ngày nay thuộc

đạo

huyện Lấp Vò)
10

Mậu Ngọ

Nguyễn Văn Sĩ

1858

Nhơn Quý, Vĩnh An
(ngày nay thuộc
huyện Lấp Vò)

11

-

Nguyễn Doãn

Mỹ Trà, Kiến Phong

Nguyên

(ngày nay thuộc
thành phố Cao Lãnh)

Trong danh sách Sĩ nhân sát hạch giáo huấn đăng sách
nội hạt sĩ nhân dưới triều Tự Đức có ghi “... trung bình hạng
ba người, thứ hạng 167 người”; trong đó có nhiều người xuất
thân ở các thôn Long Hậu, Tân Dương, Mỹ An, Hội An, Hòa
An (huyện Vĩnh An). Kết quả việc thi cử này cho thấy, một
mặt là nền giáo dục phong kiến lúc bấy giờ ít được dân chúng
miệt Đồng Tháp quan tâm, chính vì vậy nên Tri phủ Kiến
Tường Hồ Trọng Đính mới lập Văn Thánh Miếu tại Cao Lãnh
để khuyến học, đồng thời, cũng có nghĩa là hệ tư tưởng và thiết
chế văn hóa phong kiến chưa có ảnh hưởng lớn đối với nhân
dân địa phương.
Dưới thời Pháp thuộc, truyền thống hiếu học tiếp tục phát
huy với nhiều danh tài, như: Kỹ sư cầu đường Lưu Văn Lang
(Bác vật Lang, quê ở Sa Đéc), Tiến sĩ Nguyễn Thành Giung
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(Tấn sĩ Giung, ở Sa Đéc), Tiến sĩ luật khoa Nguyễn Văn Truyết
(Thầy kiện Truyết, người làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh), Tiến
sĩ Bùi Thị Cẩm (quê Sa Đéc, là nữ tiến sĩ luật khoa đầu tiên,
nữ luật sư đầu tiên của Việt Nam),...
Về văn hóa văn nghệ, diễn xướng: Cũng như một số nơi
khác, Đồng Tháp có cả một kho tàng ca dao, hò vè, hát ru,
mang nội dung tôn vinh những người có công với dân với nước,
ca ngợi sự giàu đẹp của quê hương, tình yêu đôi lứa,... Đặc
biệt, do điều kiện thiên nhiên, vào cuối và đầu năm Âm lịch là
mùa nước rút, nông dân tứ xứ, có cả dân từ xứ Đồng Nai, từ
miệt Hậu Giang đổ về Đồng Tháp Mười để bắt cá, gặt lúa,...
Khi rảnh việc, họ tụ họp chè chén ca hát và nơi đây trở thành
nơi hội tụ của nhiều thể loại dân ca, với những biến đổi cho
hợp với không gian mênh mông sông nước, rồi họ lại mang về
quê mình với danh nghĩa là “của Đồng Tháp” - nói chính xác
hơn là “của Đồng Tháp Mười”.
Với sự đam mê của một số tài danh âm nhạc, như thầy
André Thận (Lê Văn Thận)1, Nguyễn Văn Thinh, Đặng Thúc
Liêng... Sa Đéc trở thành một trong những trung tâm đờn ca
tài tử, ca ra bộ ở Nam Bộ, góp phần hình thành bộ môn sân
khấu cải lương.
*
*

*

Tóm lại, đến giữa thế kỷ XIX, tức là chưa đầy hai trăm
năm, do trốn tránh chiến tranh, nạn bóc lột và bao chiếm
1. Ông Lê Văn Thận (?-?), quê ở Sa Đéc, là người lập nhóm đờn ca tài
tử Sadec Amis và “Gánh hát thầy Thận Cirque jeune Annam - Ca ra bộ Sadec Amis”.
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ruộng đất dưới chế độ phong kiến, một bộ phận không nhỏ
nông dân ở Đàng Ngoài, nhất là ở Trung Bộ, từng đợt lưu
tán vào phương Nam tìm cuộc sống mới. Hành trang lúc lên
đường của các tầng lớp lưu dân ngoài số tài sản ít ỏi, không
có gì khác hơn là sức lao động và đức tính siêng năng cần
cù vốn có của người Việt, cộng với quyết tâm xây dựng cuộc
sống trên vùng đất mới. Cùng là những người đồng cảnh
ngộ nên họ dễ thông cảm, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn
nhau, cùng vượt mọi khó khăn, gian khổ trong công cuộc khai
hoang, tạo lập thôn ấp trên vùng đất giàu tiềm năng nhưng
không kém phần khắc nghiệt. Họ sống chan hòa, đậm tình
nghĩa với người Khmer bản địa, người Chăm, người Hoa đến
sau. Họ nhanh chóng thích nghi với điều kiện tự nhiên trên
quê hương mới. Kết quả là một vùng đất rộng lớn ở phía nam
của Tổ quốc bị hoang hóa trong suốt lịch sử mấy trăm năm
với sình lầy, rừng rậm hoang vu đã trở thành ruộng vườn
xanh tốt, xóm làng trù phú, sinh hoạt kinh tế - xã hội phong
phú, đa dạng ở hai bên bờ sông Tiền, làm cơ sở để các thế hệ
kế tiếp tiến vào khai thác vùng trũng Đồng Tháp Mười, biến
vùng này thành đồng lúa bạt ngàn.
Cùng là lưu dân nghèo phiêu bạt kiếm sống, nên họ dễ
thông cảm, hòa hợp với nhau, cùng nhau trụ vững trên vùng
đất mới. Người Việt ở Nam Bộ nói chung, ở Đồng Tháp nói
riêng, thường trọng nghĩa khinh tài, hào phóng, giàu lòng
nghĩa hiệp, có thủy có chung, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn...
Đặc điểm này thể hiện phần nào tính cách của người Nam Bộ nơi tiếp nhận nhiều nhân sĩ yêu nước, các anh hùng hào kiệt
bốn phương, là cơ sở cho sự hình thành những nét mới về văn
hóa vật chất lẫn phi vật chất cho Đồng Tháp ngày nay.
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Bên cạnh công cuộc khai hoang lập ấp, góp phần biến
vùng đất hoang vu, sình lầy ở phía nam Tổ quốc thành vựa lúa
quan trọng của cả nước, nhân dân Đồng Tháp còn kiên cường
bất khuất đứng lên chống áp bức bất công, không tiếc máu
xương, điền sản cho công cuộc chống ngoại xâm, bảo vệ biên
cương, tiễu trừ nội loạn, giữ yên vùng đất phương Nam, góp
phần hình thành hào khí Đồng Nai - Cửu Long, một thành tố
quan trọng trong chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

Chương II

PHONG TRÀO ĐẤU TRANH
YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN ĐỒNG THÁP
I- PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TRƯỚC KHI THỰC DÂN PHÁP
CHIẾM NAM KỲ

Dưới thời phong kiến nhà Nguyễn, quan hệ xã hội được xây
dựng trên cơ sở bóc lột thông qua quyền sở hữu ruộng đất. Sự
bao chiếm, tích tụ ruộng đất của tầng lớp đại điền chủ ở nông
thôn và bần cùng hóa tá điền là nguyên nhân nảy sinh mâu
thuẫn giữa đại điền chủ với nông dân. Bên cạnh quá trình tập
trung ruộng đất - một điều kiện chủ yếu của hiện tượng bóc lột,
còn có sự câu kết giữa các thế lực cường hào trong xã hội phong
kiến. Tuy nhiên, quá trình xây dựng cuộc sống mới của lưu dân
ở Nam Bộ từ thế kỷ XVII diễn ra trong điều kiện tự nhiên và
môi trường xã hội khác với miền Trung và miền Bắc, tất yếu
phải đưa đến sự hình thành một cơ cấu xã hội có những nét
khác biệt so với cả nước và dĩ nhiên diễn trình xã hội xảy ra ở
nơi đây cùng với một số biến động là không giống hoặc không có
ở vùng miền khác.
1. Mâu thuẫn xã hội
Xã hội Nam Bộ đã mang trong nó những đặc trưng của
một xã hội phong kiến phương Đông, được thiết lập trên mối
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quan hệ giữa đại điền chủ (địa chủ)1 và nông dân. Song, do
nguồn gốc xuất thân của đại điền chủ và nông dân đều là
lưu dân - bao gồm dân lưu tán, tội đồ, tù phạm, trốn xâu lậu
thuế, đào binh, hàng binh... đều là những người cùng chung
cảnh nghèo khổ nên trong quan hệ giữa hai tầng lớp này ở
Nam Bộ khác với ở miền Trung, miền Bắc. Do đó, mâu thuẫn
giữa đại điền chủ và nông dân ở đây cũng không đến mức gay
gắt và thường được giải quyết bằng phản ứng thụ động của
nông dân - thường thì nông dân bỏ đi nơi khác khai hoang,
tạo lập cuộc sống mới, vì đất vô chủ còn mênh mông.
Phải thấy rằng, điền chủ vốn là lưu dân, đa số đều thất
học, còn con cái của họ dù có học hành cũng không mấy
người đỗ đạt cao để làm quan, giỏi lắm cũng chỉ làm lại mà
thôi, bổng lộc cũng chỉ đủ ăn, không có thừa để tích lũy,
ngay trong cả giới quan lại đương thời cũng không mấy ai
là điền chủ lớn. Song, trong quá trình bóc lột nông dân và
ức hiếp điền chủ nhỏ, dứt khoát có sự câu kết giữa giới đại
điền chủ và tổng lý - những người được bầu lên để trông coi
việc hành chính ở thôn, ở tổng. Điều đó không có nghĩa là
thời kỳ này không có cường hào ác bá. Do điều kiện xã hội
lúc bấy giờ, cường hào ác bá không thể gia nhập vào hàng
ngũ sĩ phu và cũng không “ra mặt” làm tổng lý được, mà ẩn
mình trong hội đồng xã thôn hay ban hội tề và cho con cháu
hoặc “tay chân” ra lấy tổng lý, làm chỗ dựa để thao túng,
bóc lột nông dân.
1. Thời trước, ở Nam Bộ ít dùng từ “địa chủ” mà thường gọi những
người sở hữu nhiều ruộng đất là “điền chủ”.
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Trong thực tế, mức độ chênh lệch về sở hữu ruộng đất
giữa đại điền chủ và điền chủ nhỏ trực canh rất lớn1. Đối với
điền chủ nhỏ trực canh, đại điền chủ từng bước hạn chế rồi
tiến tới chiếm hữu đất đai của họ bằng nhiều thủ đoạn, thường
là lợi dụng lúc điền chủ nhỏ bị thất mùa, lâm vào cảnh túng
thiếu phải vay nợ, cầm thế, bán một phần hay bán đứt ruộng
đất để trang trải. Nhiều đại điền chủ ngày càng giàu hơn, có
thế lực hơn bằng việc tước đoạt ruộng đất của điền chủ nhỏ
một cách hợp pháp hoặc phi pháp.
Đối với lớp nông dân không có ruộng cày, đại điền chủ bóc
lột thông qua hai hình thức:
Một là, phát canh thu tô (cấy rẽ) hoặc cho thuê ruộng: với
nông dân nghèo không có tư liệu sản xuất, thường quan hệ với
đại điền chủ để xin cấy rẽ. Đại điền chủ giao cho nông dân lúa
giống, nông cụ, trâu bò, ruộng đất... để canh tác. Đến ngày thu
hoạch, đại điền chủ cho người đến thu lúa theo tỷ lệ đã thỏa
thuận trước, thường là 50%.
Hai là, với nông dân có một phần tư liệu, họ thuê ruộng
trong một thời gian nhất định để canh tác... Sau khi thu hoạch,
tá điền phải nộp cho đại điền chủ một khoản lúa ruộng (địa tô)
theo thỏa thuận từ trước.
Ngoài áp lực của địa tô và vay nặng lãi, nông dân nghèo ở
địa bàn Đồng Tháp còn chịu một gánh nặng khác, đó là thuế,
mà nặng nhất là thuế đinh - một trong những nguồn thu nhập
1. Lấy thôn Tân Hựu làm điển hình: Trong thôn, người có số ruộng
đất ít nhất là 0,4 mẫu và người nhiều nhất là 335 mẫu. (Xem Nguyễn
Đình Đầu: Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Gia Định, Nxb. Thành phố
Hồ Chí Minh, 1994, tr.383-396).
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chính của nhà nước phong kiến thời bấy giờ1. Như vậy, địa tô
và thuế đinh là hai gánh nặng đối với nông dân nghèo.
Mâu thuẫn giữa nông dân nói chung với đại điền chủ và
tổng lý ngày một gia tăng, nhất là từ khi Nguyễn Ánh từng
bước thu phục được đất Gia Định (năm 1788), kiện toàn bộ
máy hành chính, ra sức khai thác vùng đất mới trù phú này để
theo đuổi chiến tranh với Tây Sơn, tạo điều kiện cho bọn tổng
lý cấu kết với đại điền chủ bóc lột nông dân.
Dưới thời Pháp thuộc, mâu thuẫn xã hội diễn ra đa dạng
và sâu sắc hơn: giữa chính quyền thực dân với nhân dân qua
nhiều sắc thuế (thuế thân, thuế ruộng đất, thuế chỉ bài trâu,
thuế muối, thuế rượu,...); mâu thuẫn giữa điền chủ Pháp và
điền chủ Việt cấu kết với chính quyền địa phương bóc lột nông
dân qua nhiều phương thức như: địa tô, cướp ruộng đất, làm
xâu (lao dịch)...
Từ năm 1865, chính quyền thực dân Pháp ở Nam Kỳ ban
hành các nghị định quản lý “đất vô chủ - công thổ”2 với cách
1. Nhà Nguyễn chia dân đinh ra làm bốn hạng: tráng, quân, dân,
lão (hay cùng hạng). Vào năm Thiệu Trị thứ 7 (1847), địa phận tỉnh Đồng
Tháp ngày nay có khoảng 15.000 đinh. Nếu bình quân mỗi dân đinh phải
nộp 1 quan tiền thuế đinh mỗi năm, thì nhà nước phong kiến thu được
15.000 quan/năm. Trong thời điểm này, một viên chức có học vị tú tài mỗi
tháng lương chỉ lĩnh được 1 quan tiền và 1 phương gạo.
2. Theo quy định của chính quyền thực dân Pháp thì: “Nhà nước sẽ
đo đạc, điều tra về đất đai để lần hồi cho dân khẩn. Những điền chủ cũ
có ghi tên trong địa bộ hồi thời Tự Đức phải trình diện để khiếu nại trong
vòng 3 tháng kể từ ngày dán yết thị tại địa phương và đăng trên Công báo,
quá thời hạn trên thì đất ấy thuộc về nhà nước, xem là công thổ. Nhà nước
bán theo giá thuận mãi với giá là 10 quan 1 mẫu tây. Riêng đối với những
người hữu công với nhà nước, đất có thể cấp không”. (Xem Sơn Nam: Lịch
sử khẩn hoang miền Nam, Nxb. Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 1994).
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thức đăng ký rắc rối và tốn kém - một hình thức tước đoạt
ruộng đất của những người chống Pháp, những người tản cư
và phần đông là những nông dân không biết chữ, không rành
thủ tục. Những người có thế lực, am hiểu luật lệ, cả người Việt
và người Pháp đã thâu tóm ruộng đất để khai thác, cho thuê
hoặc bán lại. Một số người Pháp lập đồn điền - gọi là điền Tây,
rồi biến nơi này thành “tiểu quốc”, “lãnh địa”. Từ đó, phát sinh
mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa những người “sở hữu bất
hợp pháp” chính mảnh đất của mình với những người “cướp
đất một cách hợp pháp” và những kẻ tiếp tay (hương chức, đạc
điền, kiểm điền, cặp rằn,...). Ở Đồng Tháp, một số người Pháp
bao chiếm nhiều đất đai ở phía nam sông Tiền và Đồng Tháp
Mười, trở thành những đại điền chủ, như: Đô Sơn (Doseil),
Pê Lê (Pellé), Tômátxini (Tomassini),... Các công ty như: Société
rizicole de Phong Mỹ, Société de Tháp Mười... cũng vào Đồng
Tháp Mười, nhưng cũng giống như điền chủ người Pháp, công
cuộc chinh phục vùng đất này của họ đã thất bại.
2. Cuộc nội chiến Tây Sơn - Nguyễn Ánh
Thực chất của cuộc chiến tranh Tây Sơn - Nguyễn Ánh
trên địa bàn Nam Bộ (1776 - 1788) không hẳn bắt nguồn từ
mâu thuẫn giữa hai giai cấp nông dân và địa chủ phong kiến
tại chỗ, mà do quân Tây Sơn truy kích chúa Nguyễn Phước
Thuần chạy vào Nam. Trong mười mấy năm đương đầu với
Nguyễn Ánh ở Gia Định, Tây Sơn đã hơn bốn lần mang quân
truy diệt họ Nguyễn thì ba lần không khơi dậy được phong trào
nông dân chống chúa Nguyễn. Trong lần sau cùng, Nguyễn
Huệ mang quân vào đánh đuổi quân Xiêm thì bên cạnh đội
quân chính quy Tây Sơn còn có các đội dân dũng của nông dân
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ứng nghĩa chống ngoại xâm, góp phần tạo nên chiến thắng
lịch sử Rạch Gầm - Xoài Mút. Là người Việt, dĩ nhiên nông
dân xứ Gia Định rất tự hào với chiến thắng này, nhưng cũng
không thể khẳng định họ đánh giá đúng tầm vóc và ý nghĩa
của thắng lợi lớn lao này và họ hiểu rất mơ hồ, nhiều khi bị
xuyên tạc về triều đại Tây Sơn.
Trong suốt thời gian tranh chấp, về danh nghĩa thì nhà
Tây Sơn quản lý đất Gia Định, nhưng trên thực tế, chính quyền
Tây Sơn ở Gia Định do Đông Định vương Nguyễn Lữ đứng đầu
không đủ năng lực quản lý hành chính - xã hội và toàn bộ đất
đai, con người ở xứ Gia Định. Hơn nữa, chính quyền Tây Sơn
chưa từng thực hiện một chính sách kinh tế - xã hội nào khả
dĩ bồi dưỡng sức dân, chinh phục nhân tâm, làm cơ sở để loại
bỏ ảnh hưởng của Nguyễn Ánh ra khỏi vùng đất giàu có này,
ngoại trừ những chiến tích quân sự lẫy lừng của Nguyễn Huệ1.
Đáng chú ý hơn là triều đại Tây Sơn cũng chưa có chủ
trương giải quyết tận gốc vấn đề ruộng đất ở Nam Bộ. Trong
cuộc tranh chấp Tây Sơn - Nguyễn Ánh, vùng nam sông Tiền
mà Sa Đéc là trung tâm, là vùng ảnh hưởng của Nguyễn Ánh;
tầng lớp địa chủ ở đây đóng vai trò quan trọng trong việc che
chở, tán trợ Nguyễn Ánh, không loại trừ các trường hợp bị
cưỡng bách. Địa bàn này chẳng những cung cấp lương thực,
tiền của mà còn đóng góp cho Nguyễn Ánh nhiều tướng lĩnh
như: Hoàng Bửu Phước, Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Văn Tuyên,
Nguyễn Văn Trọng,...
1. Trong thời gian quản lý xứ Gia Định, Đô đốc Tây Sơn Đặng Văn
Trấn cho đào mới kinh Tranh Giang nối liền rạch Chanh (chảy ra sông
Vàm Cỏ Tây) với rạch Bà Bèo, chỉ nhằm mục đích quân sự.
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Khi lưu vong ở Xiêm, Nguyễn Ánh cho người xây dựng
căn cứ ở Nước Xoáy - Hồi Oa (nay thuộc xã Long Hưng A,
huyện Lấp Vò) để chờ thời cơ. Đến khi anh em Tây Sơn tranh
đoạt quyền lực, mang đại quân đánh nhau (tháng 02/1787),
Nguyễn Ánh liền trở về đặt đại bản doanh ở căn cứ này, để rồi
từ đây, Nguyễn Ánh đánh ra khắp nơi, cuối cùng đến tháng
9/1788 thì chiếm được Sài Gòn, cơ bản làm chủ toàn bộ đất Gia
Định, tiến tới thu phục cả nước.
Đại bộ phận điền chủ ở địa bàn Đồng Tháp xuất thân là
lưu dân nghèo, đương nhiên là họ căm ghét chế độ phong kiến;
song, trong giới hạn của hệ tư tưởng phong kiến đương thời,
họ luôn hy vọng, mơ tưởng đất nước có một đấng minh quân,
một chính vị vương. Nhờ được hưởng thụ nhiều quyền lợi chính
trị và quyền chiếm hữu ruộng đất, sự gắn bó của điền chủ và
Nguyễn Ánh ngày càng chặt chẽ, nhất là từ sau khi Nguyễn
Ánh lên ngôi (năm 1802). Những đại điền chủ có công chống
Tây Sơn đều được bổ quan chức, cấp thêm ruộng đất, có người
còn là thông gia với Nguyễn Ánh như Nguyễn Văn Nhơn. Dù
tầng lớp điền chủ có mối quan hệ khá đặc biệt với Nguyễn Ánh,
song không vì thế mà mâu thuẫn giữa nông dân nghèo ở địa bàn
Đồng Tháp với họ có sự khác biệt so với các nơi khác ở Nam Bộ.
3. Cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi (1833 - 1835)
Cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi bùng nổ năm 1833 và kéo
dài đến năm 1835, xuất phát từ mâu thuẫn giữa các phe phái
quan lại trước chủ trương tập quyền của vua Minh Mạng,
nhưng cũng phản ánh sự bất bình của nhân dân Gia Định đối
với triều Nguyễn do việc Minh Mạng phế bỏ quyền lực của Lê
Văn Duyệt.
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Lực lượng chủ yếu của cuộc nổi dậy là quân đội địa phương
chống lại triều đình. Do lúc khởi binh trùng hợp với một số
cuộc khởi nghĩa của nông dân ở miền Trung và miền Bắc nên
lúc đầu chiến trường lan rộng ra cả sáu tỉnh Nam Kỳ, nhưng
nó không tránh khỏi sớm “mất đà”, cuối cùng chỉ có thể cố thủ
dựa vào hào sâu, tường cao, lương thực đủ, súng đạn nhiều.
Điều này cho thấy, cuộc binh biến ở Gia Định chưa có được hậu
thuẫn rộng rãi của nông dân Nam Bộ nên suốt ba năm bị bao
vây, Lê Văn Khôi chỉ trông cậy vào sự vững chắc của thành
Bát Quái.
Bên cạnh đó, Lê Văn Khôi còn phạm một sai lầm lớn là
cầu cứu quân Xiêm, đưa đất nước rơi vào tình cảnh chiến tranh
hơn một năm trời. Vùng đất phía bắc sông Tiền là một trong
những chiến trường ác liệt lúc đó.
4. Cuộc chiến đấu chống quân Xiêm xâm lược (1833 - 1834)
Đáp ứng lời cầu viện của Lê Văn Khôi một cách nhanh
chóng đã lộ rõ âm mưu “Đông tiến” có từ lâu của người Xiêm1.
Một trong năm cánh quân Xiêm tràn vào tỉnh An Giang, chiếm
thành Hà Tiên, Châu Đốc, rồi xuôi chiến thuyền sâu vào nội
địa. Đến Thuận Cảng (Vàm Nao), quân Xiêm bị quân và dân ta
1. Trước khi Nguyễn Ánh cầu viện vào năm 1785, quân Xiêm đã
nhiều lần tràn sang nước ta, nhất là vùng An Giang, Hà Tiên, có lúc vào
đến tận vùng Cường Thành (Lấp Vò ngày nay) - cánh quân này bị Nguyễn
Văn Nhơn, Cai cơ Đông Khẩu đạo, đánh tan. Từ lúc vua Thiệu Trị cho lui
binh khỏi Trấn Tây thành, quân Xiêm vẫn nhiều lần quấy phá vùng biên
giới, kích động người Chân Lạp nổi loạn, quan binh triều đình phải liên
tục đánh dẹp.

Phần mở đầu: ĐỒNG THÁP - VÙNG ĐẤT, CON NGƯỜI...

67

do Bình Khấu tướng quân Trần Văn Năng, Tham tán Trương
Minh Giảng, Nguyễn Xuân chỉ huy chặn đánh quyết liệt, giết
được tướng Phi Nhã Khổ Lặc, sau đó mai phục ở hai bên bờ
sông Cổ Hổ (đoạn sông Tiền thuộc tỉnh An Giang, ngày nay
một bên bờ thuộc Đồng Tháp) làm thế “gọng kiềm”, hỗ trợ cho
cuộc tái chiếm Hà Tiên, Châu Đốc và chặn đường lui quân của
giặc. Quân Xiêm vội vã lui khỏi biên giới, thừa thắng quân ta
tiến sang Chân Lạp, đánh đuổi quân Xiêm. Những địa danh
như Vàm Nao, Cổ Hủ, Tú Điền (Chợ Thủ), Bến Siêu, Doi Lửa
(trên cù lao Tây), Đốc Vàng, Tân Thạnh và dinh Ông Đốc Vàng
(đền thờ Thượng tướng Trần Văn Năng)... mãi lưu danh chiến
thắng chống ngoại xâm oanh liệt này.
II- PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX

Sau khi thực dân Pháp chiếm Gia Định (tháng 02/1859)
rồi chiếm hết ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ (Vĩnh Long, An Giang
và Hà Tiên) vào tháng 6/1867, phong trào Cần Vương bùng
phát mạnh mẽ ở khắp Nam Bộ; diễn ra đồng thời với hai hình
thức trên hai địa bàn khác nhau: ở miền Tây thì tăng cường
phòng thủ, cố giữ phần đất còn lại, ở miền Đông thì chiến đấu
giành lại phần đất đã mất.
1. Cuộc chiến đấu do Hùng dõng tướng Nguyễn Công
Nhàn chỉ huy ở miền Tây
Trong buổi đầu kháng chiến chống quân xâm lược Pháp
ở Nam Kỳ (trước Hòa ước 1862), mọi lực lượng ứng nghĩa đều
đặt dưới quyền chỉ huy của quan lại triều đình nhà Nguyễn.

68

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP - TẬP I (1927 - 1954)

Ở tỉnh Định Tường, Tổng đốc Nguyễn Công Nhàn1 sau khi
để mất thành Mỹ Tho, được lệnh của vua Tự Đức xây dựng căn
cứ chống Pháp trên địa bàn quân thứ Vĩnh An (Vĩnh Long An Giang) để hỗ trợ ba tỉnh thành miền Tây Nam Kỳ bảo vệ
phần đất còn lại. Căn cứ gồm hai thành lũy, một ở xã Long
Thắng (nhân dân quen gọi là Bảo Tiền) và một ở xã Định Hòa
(Bảo Hậu)2, xung quanh là hệ thống vật cản (đá hàn), tháp
canh, đồn canh bố trí trên sông Hậu và các thủy lộ chính.
Sau khi ba tỉnh miền Tây thất thủ, Hùng dõng tướng
Nguyễn Công Nhàn cho giải tán binh sĩ rồi tự tử, thể hiện khí
tiết của một tướng lĩnh khi không hoàn thành nhiệm vụ.
2. Phong trào Cần Vương do Thiên hộ Võ Duy Dương
lãnh đạo
Võ Duy Dương3 là người giỏi võ nghệ, năm 1857, ông cùng
một số bạn bè vượt biển vào Ba Giồng (nay thuộc các huyện
Châu Thành, Cai Lậy, Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), chuẩn bị cho
công cuộc chiêu dân khai hoang lập ấp.
Tháng 02/1859, khi thực dân Pháp tấn công thành Gia
Định, ông cùng Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, Giáo thụ phủ
Kiến An tỉnh Định Tường chiêu mộ nông dân lập đội nghĩa
1. Xem tiểu sử Hùng dõng tướng - Trí Thắng Nam Nguyễn Công
Nhàn ở Phụ lục.
2. Phế tích Bảo Tiền ở ấp Long Định, xã Long Thắng (huyện Lai
Vung), trên bản đồ Basse Cochinchine của Pháp vẽ năm 1863 ghi Citadelle
Lavium (thành Lai Vung), hiện còn thấy rõ nền thành kiểu Vauban với
4 pháo đài. Phế tích Bảo Hậu ở ấp Định Phong, xã Định Hòa (huyện Lai
Vung) nhỏ hơn Bảo Tiền, trên bản đồ Basse Cochinchine et du Cambodge
(1867) ghi Citadelle Lapvio (thành Lấp Vò), hiện còn nền tường thành.
3. Xem tiểu sử Thiên hộ Võ Duy Dương ở Phụ lục.
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ứng kéo về Gia Định đánh Pháp, ông được phong chức Chánh
Quản đạo. Khi thành Gia Định thất thủ, quân triều đình rút
về Biên Hòa, Võ Duy Dương vượt biển về kinh đô, bái yết vua
Tự Đức hiến kế đuổi giặc. Lúc bấy giờ, triều đình chưa có đối
sách dứt khoát với thực dân Pháp nên điều ông về Quảng Nam
dẹp cuộc nổi dậy của người Thạch Bích. Hoàn thành nhiệm vụ,
ông được phong hàm Chánh bát phẩm Thiên hộ vào năm 1860.
Từ đó, ông được nhân dân trong vùng gọi là Thiên hộ.
Tháng 5/1861, ông được sung vào phái bộ của Khâm phái
quân vụ Đỗ Thúc Tịnh vào Nam làm nhiệm vụ chống giặc ở
tỉnh Định Tường. Ông đứng ra chiêu mộ nghĩa dũng, quyên
góp lúa gạo, tiền bạc, mua súng đạn, được đông đảo nhân dân
hưởng ứng, trong đó có cả các bá hộ, điền chủ.
Chỉ trong một thời gian ngắn, ông mộ được gần 1.000
nghĩa dũng và được phong chức Quản cơ. Ông đóng quân ở
Bình Cách, liên kết với Trương Định ở Gò Công, Trần Xuân
Hòa (Phủ Cậu) ở Thuộc Nhiêu và hợp cùng Khâm phái quân
vụ lãnh Tổng đốc Định Tường Đỗ Thúc Tịnh xây dựng một đồn
chiến lược tại Mỹ Quý (Tân Thành - Mỹ Quý). Thực dân Pháp
đã mang đại quân tấn công Tân Thành - Mỹ Quý, nghĩa quân
chống cự quyết liệt suốt 57 ngày đêm, Đỗ Thúc Tịnh hy sinh,
Nguyễn Hữu Huân bị bắt ở Thuộc Nhiêu, Thiên hộ Dương rút
về Bình Cách.
Lúc ấy, triều đình nhà Nguyễn áp dụng chính sách hai
mặt, vừa ký Hòa ước 1862 nhượng ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định,
Định Tường cho thực dân Pháp và buộc nghĩa quân phải giải
giáp và rút ra khỏi ba tỉnh miền Đông; mặt khác, bí mật phong
Trương Định làm Bình Tây tướng quân, lãnh đạo lực lượng
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nghĩa ứng ở Nam Kỳ, Võ Duy Dương làm Chánh Đề đốc và
Nguyễn Hữu Huân (sau khi bị bắt đã trốn thoát), làm Phó Đề
đốc. Từ đây, lực lượng nghĩa quân phát triển mạnh, liên tục
tấn công địch trên một tuyến dài từ Gò Công đến Cái Bè.
Ngày 05/01/1863, quân Pháp ở Mỹ Tho tấn công căn cứ
Bình Cách, nghĩa quân chống trả quyết liệt, quân Pháp phải
rút lui. Ngày 11/01/1863, Thiên hộ Dương đưa quân về Giồng
Cát (Nhị Bình, Cai Lậy), vài ngày sau, quân Pháp tấn công,
ông phải lui về Ấp Bắc. Lúc này, quân Pháp được tăng viện và
vào ngày 20/01, Pháp tập trung một lực lượng lớn pháo thuyền
bao vây đầm lầy Bưng Môn, Thiên hộ Dương bí mật lui quân
về huyện Kiến Đăng để bảo toàn lực lượng.
Nhận thấy vùng Giai Mỹ nằm trên bờ kinh Cây Gáo có vị
trí quan trọng có thể rút vào Đồng Tháp Mười, Võ Duy Dương
lệnh cho nghĩa quân xây đồn đắp lũy ở Xoài Tư (nay thuộc
vùng Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh
Tiền Giang). Từ ngày 30/3 đến ngày 20/4/1863, quân Pháp ở
Mỹ Tho đã ba lần đánh vào khu vực Xoài Tư.
Để bảo tồn lực lượng cho cuộc chiến lâu dài, Thiên hộ
Dương cử Thủ khoa Huân sang ba tỉnh miền Tây vận động
tiền bạc mua vũ khí, còn ông cho phân tán nghĩa quân, chỉ giữ
lại 100 người theo ông đi vận động nhân dân tham gia kháng
chiến. Tại An Giang, ông liên kết với Thạch Bướm, một lãnh
tụ nghĩa quân người Khmer.
Nguyễn Hữu Huân bị bắt giam ở Châu Đốc rồi bị áp giải
giao cho quân Pháp. Kinh phái Nguyễn Tánh thay mặt triều
đình phụng chỉ vua Tự Đức phong cho Trương Định làm Bình
Tây Đại nguyên soái, Võ Duy Dương làm Chánh Đề đốc.
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Tháng 8/1864, Thiên hộ Dương cùng 30 nghĩa quân trở
lại Xoài Tư - Rạch Ruộng (khu vực giáp ranh hai huyện Cái
Bè, Cai Lậy ngày nay) xây dựng lại lực lượng nghĩa quân.
Thiên hộ Dương đóng đại bản doanh tại Gò Tháp, trung tâm
của vùng trũng Đồng Tháp. Đồn Trung (dân gian gọi là đồn Ổ
Bịp) là nơi đóng đại bản doanh, tọa lạc ngay giữa Gò Tháp1, do
Lê Kim (Trần Trọng Khiêm)2 xây dựng theo kiểu đồn Sutter (ở
California (Hoa Kỳ)). Xung quanh có ba đồn chính án ngữ trên
ba con đường gạo: Đồn Tiền (hướng Cái Nứa), đồn Tả (hướng
gò Bắc Chiêng), đồn Hữu (hướng Cần Lố), đồn nào cũng có lũy
đất, trong và ngoài lũy là hàng cừ bằng sao, mỗi đồn chứa từ
200 - 300 nghĩa binh, trang bị vài khẩu đại bác, 10 khẩu súng
và 40 - 50 thớt súng bắn đá. Ngoài ra, còn có các đồn nhỏ, trạm
canh, tạo thành tuyến bảo vệ vòng ngoài.
Khi vào lập căn cứ Đồng Tháp Mười, Thiên hộ Dương
vừa kêu gọi nhân dân tham gia kháng chiến, vừa tranh thủ
sự giúp đỡ của quân triều đình ở ba tỉnh miền Tây. Nhờ vậy,
trong hàng ngũ của ông có nhiều thành phần tham gia từ nho
sĩ, điền chủ, nông dân... gồm người Việt, người Hoa, người
Khmer, đến cả lính Pháp, lính Tagal3 cũng theo về.
Trong hơn một năm kể từ lúc về căn cứ Đồng Tháp Mười,
Võ Duy Dương thực hiện chiến thuật tức kỳ yểm cố (im cờ
giấu trống). Ngoài lực lượng của Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều,
Thống lãnh binh Nguyễn Văn Linh,... căn cứ Đồng Tháp Mười
còn có đông đảo lực lượng dân dũng khắp nơi tụ về (Trần
Kỳ Phong, Quản Là, Nhiêu Chấn, Nhiêu Bá,...). Không chỉ
1. Ở Ấp 4, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ngày nay.
2. Xem tiểu sử Trần Trọng Khiêm ở Phụ lục.
3. Tức lính đánh thuê Philippines, còn gọi là lính Ma Ní.
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tập hợp binh lực ở căn cứ Gò Tháp, Thiên hộ Dương còn cho
nghĩa quân hoạt động ở nhiều nơi, trong đó, Thống lãnh binh
Nguyễn Văn Linh cùng với Thống Bình, Thống Chiếu phụ
trách vùng Cao Lãnh1.
Đến giữa năm 1865, thế lực đã khá mạnh, nghĩa quân
Đồng Tháp Mười bắt đầu tấn công Cái Bè, Cái Thia, Cai Lậy,
Mỹ Quý... Đặc biệt là trận đánh đồn Mỹ Trà và nhà việc Mỹ
Trà vào tháng 7/1865, nghĩa quân giành thắng lợi lớn, làm chủ
tình hình hơn hai tiếng đồng hồ cho đến khi thủy quân Pháp
dùng súng lớn giải vây cho đồng bọn. Mấy ngày sau, Phó thủy
sư Đô đốc Rô Giê (Rozé) mang viện binh từ Sài Gòn xuống ứng
cứu, nghĩa quân đã rút lui, Rô Giê ra lệnh phóng hỏa triệt hạ
làng Mỹ Trà để trả thù2.
Tháng 4/1866, Đơ La Grănđie (De Lagrandière) tập trung
quân của bốn dinh tham biện (Tân An, Mỹ Tho, Cai Lậy và
Cần Lố) chia làm ba mũi tấn công vào Đồng Tháp Mười. Sau
gần mười ngày chiến đấu, nghĩa quân mất một số tiền đồn,
quân Pháp cũng bị thương vong lớn. Để bảo tồn lực lượng,
Thiên hộ Dương ra lệnh bỏ đại đồn Tháp Mười, rút lên biên
giới và về Cái Thia (Cái Bè). Thiên hộ Dương lui về Cao Lãnh
rồi lên biên giới, liên kết với nghĩa quân Trương Tuệ và nghĩa
quân Campuchia Acha Xoa tấn công đồn Tây Ninh, gây cho
giặc nhiều thiệt hại.
1. Xem tiểu sử Thống Lãnh binh Nguyễn Văn Linh ở Phụ lục.
2. Theo truyền khẩu dân gian, hàng trăm dân làng Mỹ Trà bị quân
Pháp sát hại. Từ đó về sau, làng Mỹ Trà có lệ cúng cô hồn vào ngày Rằm
và mười sáu tháng Giêng hằng năm, lúc cúng có đọc bài Văn tế cô hồn làng
Mỹ Trà.
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Tình hình nghĩa quân ngày một khó khăn, vũ khí, lương
thực thiếu thốn, lại phải thường xuyên lưu động tránh quân
Pháp. Tháng 11, Võ Duy Dương vượt biển về kinh, đến cửa Thần
Mẫu, ông và 38 người cùng đi bị nhóm cướp biển Lý Sen giết
chết, vua Tự Đức sai người tìm kiếm và chu cấp cho gia đình1.
Từ đó, nghĩa quân Tháp Mười vẫn còn hoạt động lẻ tẻ ở
vùng biên giới Việt - Miên dưới quyền chỉ huy của Nguyễn
Văn Biểu (Phòng Biểu), Nguyễn Văn Cẩn. Về sau, Nguyễn
Văn Cẩn ẩn tích trong một ngôi chùa ở làng Mỹ Lợi (nay thuộc
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), còn Nguyễn Văn Biểu2 thì trở
về thôn Bình Hàng Trung (nay thuộc huyện Cao Lãnh) cùng
với thiền sư Minh Thông Hải Huệ - trụ trì chùa Bửu Lâm, quy
tụ một số tráng đinh vào Sình Lớn (thuộc làng Mỹ Thành, nay
thuộc xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh) truyền dạy võ
nghệ, chờ đợi thời cơ, thỉnh thoảng ông đi Rạch Giá liên hệ với
Nguyễn Trung Trực. Một bộ phận khác theo Đội Huy (Huỳnh
Công Huy, Bùi Quang Huy)3 rút lên biên giới, đóng quân ở
1. Tờ tấu của Viện Cơ Mật ngày 18/8 năm Tự Đức thứ 23 (1870) ghi:
“... Người anh ruột của Dương là Võ Hữu Biểu, Võ Duy Tân khai rõ rằng
em ruột của y là Võ Duy Dương cũng lần lượt theo làm việc quân. Lại tỉnh
ấy đã cấp cho mẹ già hiện nay 71 tuổi mỗi tháng 1 phương gạo và 5 quan
tiền. (...) Hai con còn nhỏ của ông ta xin được ghi tên đợi sau này trưởng
thành sẽ do quan địa phương sở tại tâu xin được tập ấm. Lại từ Võ Duy
Dương và Nguyễn Quang gồm 39 người, xin được theo phê bảo cho lập 1
đàn tế tự để an ủi vong linh người đã mất...”. Châu phê của vua Tự Đức
ghi: “Nay nhân tế tặng quan viên, truyền chọn ngày sắm đủ lễ phẩm, dùng
lễ nghi trọng hậu tế những người tuẫn nghĩa ở Nam Kỳ”. (Xem Châu bản
triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Hà Nội).
2. Xem tiểu sử Nguyễn Văn Biểu ở Phụ lục.
3. Ngày nay, ở đây còn có miếu Đội Huy (còn gọi là Cả Huy).
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khu vực bảo Thông Bình được một thời gian rồi giải tán, một
bộ phận ở lại khai phá, lập làng Tân Thành (nay thuộc huyện
Tân Hồng).
Năm 1867, quân Pháp chiếm luôn ba tỉnh miền Tây (bao
gồm phần đất phía nam sông Tiền của Đồng Tháp), các con
của Phan Thanh Giản là Phan Liêm, Phan Tôn và Phan Ngữ
khởi binh chống Pháp ở Vĩnh Long, Sa Đéc, được nhiều người
hưởng ứng.
Khi thành An Giang (Châu Đốc) thất thủ, một bộ phận
binh sĩ triều đình do Lãnh binh Hương (tức Nguyễn Hương)1,
Quản Bạch và Đội Ba chỉ huy, về đóng tại vàm Hổ Cứ, biến
nơi này thành căn cứ kháng chiến. Nhiều lần nghĩa quân tấn
công đồn Cần Lố, Đốc Vàng, quấy rối giặc ở Cao Lãnh... Quân
Pháp đã dùng thủy binh triệt hạ căn cứ, nghĩa quân tan rã,
Quản Bạch bị bắt rồi bị quân Pháp hành hình tại doi Cần Lố.
Dù thất bại, nhưng quyết tâm chống giặc giữ nước của
nhân dân Đồng Tháp không bao giờ phai, có thời cơ thì bộc
phát, khi thất thế thì tiềm tàng âm ỷ. Thất bại của cuộc khởi
nghĩa Nguyễn Hữu Huân (1872 - 1875) đánh dấu giai đoạn
thoái trào của phong trào vũ trang chống Pháp ở Nam Kỳ,
triều đình nhà Nguyễn đã buông ngọn cờ lãnh đạo cuộc kháng
chiến chống ngoại xâm, mọi cố gắng của nhân dân và sĩ phu
yêu nước không đủ sức đương đầu với bộ máy đàn áp của thực
dân Pháp.
Cho đến năm 1884, trên địa bàn Đồng Tháp và một số nơi
khác vẫn còn các cuộc khởi nghĩa lẻ tẻ nổ ra. Đáng chú ý hơn
hết là cuộc khởi nghĩa ở Mỹ Tho, Sa Đéc của Nguyễn Văn Nở,
1. Xem tiểu sử Chánh Lãnh binh Nguyễn Hương ở Phụ lục.

Phần mở đầu: ĐỒNG THÁP - VÙNG ĐẤT, CON NGƯỜI...

75

Lê Văn Giàu vào năm 1883. Nhân lúc thực dân Pháp thất bại
liên tiếp ở Bắc Kỳ, đầu năm 1883, một cuộc vận động chống
Pháp diễn ra trên một khu vực rộng lớn từ Sài Gòn, Mỹ Tho,
Vĩnh Long, Sa Đéc... nhưng đến tháng 6/1883, kế hoạch bại
lộ, những người cầm đầu bị giặc Pháp bắt và đày ra Côn Đảo.
III- PHONG TRÀO ĐẤU TRANH THEO KHUYNH HƯỚNG
DÂN CHỦ TƯ SẢN

Sau khi phong trào Cần Vương thất bại, nhân dân Đồng
Tháp cũng như nhân dân Nam Bộ tiếp tục chiến đấu với quyết
tâm giành lại phần đất đã mất, con đường này thất bại, họ tìm
ra con đường đấu tranh khác.
1. Phong trào Đông Du - Minh Tân của nhân dân
Đồng Tháp
Thất bại của các cuộc đấu tranh vũ trang để lại cho
những nhà yêu nước nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học thiết
thực trong việc tìm con đường đánh đuổi thực dân Pháp.
Chính sách “bế quan tỏa cảng” của nhà Nguyễn đã làm hao
mòn sức dân, đất nước tụt hậu về nhiều mặt, không đủ sức
đương đầu với sức mạnh kinh tế, kỹ thuật, quân sự của tư
bản phương Tây.
Năm 1905, Nhật Bản - một nước châu Á cường thịnh
sau khi canh tân, đã đánh thắng nước Nga - một nước tư
bản lớn phương Tây, kích thích sự chuyển hướng của các
nhà yêu nước Việt Nam. Trong những năm đầu thế kỷ XX,
phong trào Đông Du - sang Nhật du học để về cứu nước,
được phát động rầm rộ, cả nước có hơn 200 thanh niên tham
gia, riêng Đồng Tháp có 13 người trong hơn 100 người ở
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Nam Kỳ đã xuất dương cầu học. Những làng có người tham
gia phong trào là: Hòa An, Mỹ Trà, Mỹ Xương, Tân Thuận,...
Riêng làng Hòa An có Nguyễn Văn Khỏe, Nguyễn Văn Hảo,
Đỗ Văn Y, Lê Văn Đáng, Lê Văn Sao1...
Để có nguồn tài chính hỗ trợ cho phong trào, những nhà
hoạt động Đông Du ở Đồng Tháp đã tổ chức nhiều cuộc quyên
góp trong nhân dân, chủ yếu là các nhà khá giả, đại điền chủ.
Ở Cao Lãnh, bà Nguyễn Thị Phước ủng hộ 2.000 đồng (lúc đó
lúa chỉ có 0,25 đồng/giạ), ông Trần Bá Lê (Cả nhì Ngưu) làm
kinh tài cho phong trào bằng việc bỏ tiền đóng ghe tàu đi buôn
bán ở Thái Lan, Hồng Kông, đại điền chủ Lê Quang Hiển cũng
là nhà tài trợ lớn cho phong trào. Ở Sa Đéc, một cơ sở kinh tài
(hiệu buôn Tân Thành) vừa kinh doanh vừa nhận tiền đóng
góp cho phong trào.
Phong trào Đông Du ở Sa Đéc (Đồng Tháp) mang sắc thái
đặc biệt trong phong trào Đông Du ở Nam Kỳ. Đặc điểm này
một mặt bắt nguồn từ tuyền thống yêu nước vốn có của nhân
dân địa phương, mặt khác là kết quả của hoạt động giáo dục,
bồi dưỡng, hun đúc truyền thống yêu nước cho thanh niên, do
các nhà nho yêu nước thực hiện âm thầm, bền bỉ. Thêm vào đó,
Đồng Tháp lại gần như nằm trên ngã tư thủy lộ Nam Vang Mỹ Tho và Sài Gòn - miền Tây, một địa điểm thuận lợi cho
các nhà ái quốc lui tới. Năm 1901, Gilbert Trần Chánh Chiếu
đến Cao Lãnh mở tiệm nhiếp ảnh để có điều kiện cổ vũ phong
trào. Năm 1905, Kỳ Ngoại hầu Cường Để, Hội chủ Duy Tân
hội, trên đường về nước vận động tài chính cho hội đã đến
Cao Lãnh tiếp xúc với giới điền chủ. Tôn Dật Tiên (Tôn Văn),
1. Xem tiểu sử ông Lê Văn Sao ở Phụ lục.
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“cha đẻ” của Chủ nghĩa Tam Dân, trước cách mạng Tân Hợi
(năm 1911) cũng đã hai lần đến Cao Lãnh1... Những sự kiện
này là động lực trực tiếp tác động mạnh mẽ đến phong trào
yêu nước ở địa phương mà cụ thể là phong trào Đông Du.
Trong lúc phong trào đang phát triển thuận lợi, năm
1907, Chính phủ Nhật Bản đã trục xuất du học sinh Việt
Nam. Cùng lúc đó, thực dân Pháp đàn áp mạnh những người
ủng hộ, tham gia phong trào, phần lớn du học sinh gốc Sa Đéc
khi về nước đều bị bắt giam, sau đó cho an trí tại quê nhà, một
số ít lẻn sang Trung Quốc tiếp tục học tập. Đến năm 1910, một
số sĩ phu của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục bị thực dân
Pháp bắt đưa vào an trí ở Nam Kỳ, trong đó có Dương Bá Trạc
(ở Long Xuyên), Nguyễn Quyền (ở Bến Tre), Võ Hoành (ở Sa
Đéc); một số trốn vào, như Phương Sơn Nguyễn Xuân Cổn ẩn
náu ở Đốc Vàng (Tân Thạnh, Thanh Bình). Sa Đéc - Cao Lãnh
là nơi gặp gỡ, tụ hội của các nhân vật này, là nhân tố có ảnh
hưởng tích cực đến những thanh niên yêu nước ở đây.
Do ảnh hưởng của Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc, năm
1911), tháng 5/1912, Phan Bội Châu và các nhà yêu nước Việt
Nam đang ở Trung Quốc đã thay đổi đường lối cứu nước, “khai
tử” Hội Duy tân, lập ra Việt Nam Quang phục Hội ở Quảng
Châu, chủ trương vũ trang đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục
nước Việt Nam, lập chính thể Cộng hòa Dân quốc theo kiểu
Trung Quốc. Việt Nam Quang phục Hội cử Kỳ Ngoại hầu Cường
Để và Nguyễn Thần Hiến về nước xây dựng cơ sở. Cường Để
một lần nữa trở lại Nam Kỳ, bí mật gặp gỡ các nhà yêu nước,
1. Nơi Tôn Văn dừng chân là trại cây Quảng An Thành (nay là Trung
tâm cấp nước thành phố Cao Lãnh, ngay dốc cầu Đúc, phường 1).
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trong đó có Nguyễn Quang Diêu - một nhà hoạt động Đông Du
có tiếng ở Nam Kỳ, quê ở Tân Thuận (Cao Lãnh). Ông cùng các
nhà yêu nước Lê Văn Đáng, Lê Văn Mỹ, Nguyễn Hữu Kiến,
Đỗ Văn Y, Lưu Quang Bật (ở Cao Lãnh), Đặng Thúc Liêng, Võ
Hoành (ở Sa Đéc), Bùi Chi Nhuận (ở Tân An), Hoàng Hưng
(ở Vĩnh Long)... tụ họp tại chùa Linh Sơn (ở phường 3, thành
phố Cao Lãnh ngày nay) để phổ biến chủ trương, đường lối
của Việt Nam Quang phục Hội. Tổ chức này nhanh chóng có
cơ sở ở Nam Kỳ, nhất là khu vực Cao Lãnh - Sa Đéc. Tháng
5/1913, Nguyễn Quang Diêu được ủy nhiệm dẫn đầu một phái
đoàn Việt Nam Quang phục Hội Nam Kỳ đi Hồng Kông, gồm
10 người (trong đó có Đinh Hữu Thuật, người Mỹ Xương, Cao
Lãnh và hai thiếu niên) để mua vũ khí, đưa hội viên ra nước
ngoài và nhận quân dụng chuyển về nước, nhưng vào đến nơi
được vài ngày thì tất cả đều bị bắt.
Song song với hoạt động của các phong trào Đông Du,
Việt Nam Quang phục Hội, trong thời gian này, ở tỉnh Sa Đéc
(Đồng Tháp) còn có phong trào Duy Tân hô hào quần chúng mở
trường học, lập hội buôn (công ty), mở mang kỹ nghệ, tích lũy
lực lượng để chống Pháp. Phong trào Duy Tân ở đây thường
được quần chúng biết dưới tên Cuộc Minh Tân, ở Sài Gòn và
các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đều có cơ sở của phong
trào. Riêng tỉnh Sa Đéc, ngoài Tân Thành Thương Cuộc đã
huy động được 6.000 đồng vốn, các nhà yêu nước còn lập Nam
Đồng hương Lữ quán ở đường Amiral Courbet (nay là đường
Nguyễn An Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh) do ông Phan Văn
Cử, người làng Mỹ Trà (Cao Lãnh), đứng ra quản lý. Lữ quán
này đã tài trợ cho học sinh xuất dương du học, là nơi hội họp
của các nhà ái quốc, như Huỳnh Thúc Kháng, Dương Bá Trạc,
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Dương Bá Trác, Phan Chu Trinh, Nguyễn Sinh Huy... Nhà
cầm quyền Pháp đã tìm mọi cách ngăn cấm, từ đe dọa đến bắt
bớ tù đày khiến phong trào lần hồi suy yếu rồi tan rã.
2. Phong trào yêu nước “khoác áo” tôn giáo
Trước và trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918),
cả nước có nhiều cuộc khởi nghĩa, bạo động liên tục nổ ra, thì
ở Nam Kỳ lại xuất hiện một hình thức đấu tranh khác lạ.
Là một vùng đất mới khai phá trên dưới 200 năm, lại
có nhiều đợt nhập cư của người Hoa không chịu thần phục
nhà Thanh. Khẩu hiệu “Bài Thanh, phục Minh” của tổ chức
Thiên Địa Hội nhanh chóng “bắt rễ” sang giới nông dân Nam
Kỳ trong lúc lớp sĩ phu yêu nước đã bất lực trước yêu cầu của
lịch sử. Với lập trường dứt khoát “Bài Pháp, phục Nam”, các
tổ chức Thiên Địa Hội ở Nam Kỳ với nhiều tên gọi khác nhau
nhanh chóng thu hút đông đảo người dân. Ở địa bàn Đồng
Tháp, có Hội Đồng bào Ái chưởng ở rạch Trê (Sa Đéc) với 50
hội viên do ông Nguyễn Văn Xứ (tức thầy Phùng) chỉ huy,
Nghĩa Hòa hội ở khu vực Kinh Ba (Đồng Tháp Mười) do Võ
Văn Quới chỉ huy, Nhóm Ái Chưởng hội ở Sa Đéc do Trần Văn
Học chỉ huy. Tại tổng An Mỹ, đến cuối tháng 02/1916, thực
dân Pháp còn bắt được nhiều người mang bùa hoặc lòng phái
quy y ở các làng Phú Nhơn, Tân Phú, Hòa Hưng, Phú Nhuận,
An Thuận, An Hòa Đông, Khánh An Đông.
Do ở xa Sài Gòn, các tổ chức Thiên Địa Hội trên địa bàn
Đồng Tháp không tham gia cuộc bạo động đêm 23 rạng ngày
24/3/1913 và cuộc phá Khám Lớn Sài Gòn đêm 14 rạng ngày
15/02/1916 để giải cứu Phan Xích Long, nhưng hoạt động của
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tổ chức này làm nhà cầm quyền Pháp lo lắng. Khi âm mưu
bại lộ, thực dân Pháp đã bắt bớ bừa bãi, nhất là ở tổng An Mỹ
và vùng Đồng Tháp Mười, chỉ riêng khu vực Kinh Ba Tháp
Mười, chúng bắt 35 hội viên, kết án tổng cộng 350 năm đày
ra Côn Đảo.
3. Các phong trào yêu nước khác
Hoạt động Thiên Địa Hội hay Phong trào Hội kín ở địa
bàn Đồng Tháp là các phong trào vũ trang có tính nhân dân
rộng rãi, mang màu sắc tôn giáo (tôn giáo chỉ là hình thức tập
hợp). Trong khi đó, tầng lớp sĩ phu theo khuynh hướng tư sản
đã đuối sức trước yêu cầu của lịch sử, không theo kịp phong
trào quần chúng.
Đa số tư sản Việt Nam mới nổi lên trong Chiến tranh,
xu hướng cải lương của họ ngày càng lấn át xu hướng cách
mạng vốn đã mong manh. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
(1914 - 1918), thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác
Đông Dương lần thứ hai, song để bảo vệ nền công nghiệp chính
quốc, Pháp không phát triển kinh tế tư bản ở thuộc địa, do đó,
tư sản bản xứ không những ra đời và phát triển trong điều
kiện rất hạn chế, mà còn bị tư bản chính quốc chèn ép.
Ở địa bàn Đồng Tháp, quá trình tư sản hóa điền chủ cũng
giống những nơi khác. Lúa địa tô được biến thành vốn đầu tư
vào lĩnh vực buôn bán, làm thầu khoán, đại lý, mở hãng xe
đò, tàu đò,... nhưng công việc kinh doanh của những nhà tư
sản này thường bị tư sản Pháp chèn ép. Là một tỉnh ở đồng
bằng sông Cửu Long, không có cơ sở công nghiệp lớn, trong
quá trình phân hóa giai cấp, dù xuất hiện nhiều thành phần
mới trong xã hội, song nông dân vẫn là thành phần đông đảo,
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là lực lượng xã hội cơ bản nhất. Hơn giai cấp nào hết, họ luôn
là lớp người bị thực dân, địa chủ bóc lột thậm tệ và có cuộc sống
bần hàn, do đó, lòng căm thù của họ đối với hai đối tượng này
ngày càng gay gắt. Phong trào đấu tranh của nhân dân trên
địa bàn Đồng Tháp trong những năm 1920, mang đậm nét
của phong trào nông dân chống thực dân, địa chủ. Tuy nhiên,
do nằm trên các tuyến đường giao thông thủy - bộ thuận tiện,
nên các hoạt động yêu nước của tư sản, trí thức ở Nam Kỳ,
nhất là ở Sài Gòn, Chợ Lớn, có ảnh hưởng không nhỏ đối với
vùng này.
Năm 1919, ở Sài Gòn, Chợ Lớn và một số tỉnh miền Bắc
nổ ra phong trào tẩy chay khách trú, thực chất là chống lại tư
sản nước ngoài của tư sản bản xứ đang bị chèn ép trong kinh
doanh, song do bản chất yếu đuối nên không dám công khai
đối mặt với tư sản Pháp. Ở địa bàn Đồng Tháp, việc mua bán,
xay xát lúa gạo phần lớn nằm trong tay Hoa kiều, nên phong
trào tẩy chay khách trú có lý do nổ ra. Lúc đầu, thực dân Pháp
không hề can thiệp vì thấy phong trào này làm được việc đánh
lạc hướng đấu tranh của người Việt Nam, nhất là giới trí thức
trẻ, hướng sự chú ý không còn nhằm vào tư sản Pháp mà đánh
vào thương nhân Hoa kiều. Về sau, thực dân Pháp mới tác
động làm cho phong trào lắng xuống.
Năm 1923, Đảng Lập Hiến ra đời - do Bùi Quang Chiêu
đứng đầu, đã quy tụ được nhiều nhà tư sản, điền chủ dân Tây.
Mục tiêu của Đảng là đòi hỏi một chế độ tự trị trong khuôn
khổ chế độ thực dân, đòi thực hành dân chủ, mở rộng việc ứng
cử vào các cơ quan tư vấn... Với một vài nhân vật lãnh đạo gốc
người Sa Đéc, như kỹ sư Lưu Văn Lang vào Viện Dân biểu
Nam Kỳ, Lê Quang Trinh vào Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ,...
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Hoạt động của giới trí thức trẻ với hình thức phong phú,
đa dạng hơn, đã hình thành một phong trào quần chúng
rộng rãi từ thành thị đến nông thôn. Tờ báo Cloche Fêlée
(Chuông Rè) của Nguyễn An Ninh, tờ An Nam (L’Annam) của
Phan Văn Trường, tờ Đông Pháp thời báo của Trần Huy Liệu
với những nội dung tuyên truyền, giác ngộ lòng yêu nước: nhất
là những hoạt động công khai của Nguyễn An Ninh, đã tác
động không nhỏ đối với nhân dân trên địa bàn Đồng Tháp. Từ
năm 1926, ở Sa Đéc - Cao Lãnh xuất hiện ngày càng nhiều
hoạt động của Thanh niên Cao Vọng Đảng của Nguyễn An
Ninh. Tiêu biểu là hoạt động của Cò Mi Chắc, một thanh niên
trí thức quê ở Mỹ Ngãi (nay là xã Mỹ Tân, thành phố Cao
Lãnh), đã thu hút được nhiều thanh niên, trí thức, tư sản, điền
chủ địa phương.
Từ giữa năm 1925 đến cuối năm 1926 là đỉnh cao của
phong trào yêu nước của nhân dân Đồng Tháp với các hoạt
động hưởng ứng phong trào đòi ân xá Phan Bội Châu, đòi thả
Nguyễn An Ninh và làm lễ truy điệu Phan Chu Trinh. Nhân
dân Cao Lãnh, nhất là giáo chức, học sinh, dưới sự dẫn dắt của
nhóm thanh niên hạt nhân (Phạm Hữu Lầu, Trần Văn Mãng,
Lưu Kim Phong, Nguyễn Như Ý,...) đã tổ chức nhiều cuộc
míttinh, ký kiến nghị, rải truyền đơn, bãi khóa, bãi thị... Trước
khí thế sôi sục của quần chúng, bọn mã tà, làng lính không
dám đàn áp. Phong trào lan sang Sa Đéc với ý định tổ chức
bãi khóa một tuần lễ, song không thành công. Sự kiện tổ chức
thành công lễ truy điệu Phan Chu Trinh ở Cao Lãnh là mốc
đánh dấu bước đầu sự trưởng thành của lớp thanh niên yêu
nước trong đấu tranh công khai với kẻ thù.
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Năm 1927, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Huy - thân sinh của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Cao Lãnh lần thứ hai và sống tại
nhà của ông Lê Văn Giáo (Năm Giáo) ở làng Hòa An cho đến
lúc qua đời (năm 1929)1. Trong thời gian này, mặc dù mật thám
Pháp theo dõi gắt gao, với sự giúp đỡ, bảo vệ của dân làng Hòa
An, cụ Phó bảng vẫn đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều nhân sĩ, nhà
sư và thanh niên yêu nước, nhiều người trong số đó về sau trở
thành hội viên nòng cốt của Việt Nam Thanh niên Cách mạng
đồng chí Hội, những nơi cụ Phó bảng thường lui tới về sau trở
thành những nơi có phong trào cách mạng mạnh mẽ2.
*
*

*

Cũng như các vùng miền khác trong nước, khi đất nước bị
ngoại xâm, nhân dân Đồng Tháp nhất tề cầm mọi thứ vũ khí
đứng lên với quyết tâm đánh giặc giữ nước. Trong suốt một
thời gian dài, họ chiến đấu liên tục, vượt qua nhiều gian khó
1. Mười năm trước đó (năm 1917), với sự giúp đỡ của đại điền chủ Lê
Quang Hiển và thông gia là Diệp Văn Cương cùng với một số người khác,
cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (từ năm 1901 đổi thành Nguyễn Sinh Huy,
người dân địa phương thường gọi là Nguyễn Sanh Huy) về Cao Lãnh, sống
trong một căn nhà nhỏ trên đất vườn của ông Trần Bá Lê (Cả nhì Ngưu)
tại làng Hòa An. Cụ thường liên hệ với những nhà yêu nước ở địa phương
(Lê Văn Đáng, Nguyễn Văn Cây, Lê Văn Mỹ, Nguyễn Hữu Kiến, Phạm
Nhơn Thuần,...) và cụ Võ Hoành ở Sa Đéc. Năm 1919, cụ Phó bảng trở về
Sài Gòn.
2. Trong tổng luận Hội thảo khoa học về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh
Sắc, GS.NGND. Trần Văn Giàu cho rằng: “Các cụ lui tới với nhau là ủng hộ
tinh thần cho nhau, việc đàm đạo của các cụ góp phần làm cho lớp thanh
niên biết tên tuổi rồi sau đó đi theo con đường của Nguyễn Ái Quốc”. (Dẫn
theo Nguyễn Hữu Hiếu (biên khảo): Nguyễn Sinh Huy - Chân dung một
nhà nho, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp xuất bản, 2005).
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với những mất mát hy sinh. Từ phong trào vũ trang Cần Vương
chiến đấu “giành lại đất đai cho nhà vua” đến phong trào Đông
Du, Minh Tân sang Nhật Bản du học về canh tân đất nước làm
cơ sở chống Pháp; từ phong trào vũ trang khoác áo tôn giáo
đến hoạt động đấu tranh nghị trường công khai hợp pháp...
Nhưng mọi phong trào đều bị thực dân Pháp đàn áp dã man vì
chưa có ngọn cờ đủ sức tập hợp lực lượng toàn dân tộc và chưa
có đường lối chính trị đúng đắn, nên các phong trào đấu tranh
cứu nước rất anh dũng đều lần lượt thất bại.
Phải đến khi Nguyễn Ái Quốc đem ánh sáng của chủ
nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam đảm đương sứ mạng giải phóng dân tộc, mới thu hút,
tập trung mọi xu hướng yêu nước cùng đứng chung một ngọn
cờ, thì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc mới thành công.
Là một tỉnh được hình thành bởi hai khu vực là vùng
Cao Lãnh (tả ngạn sông Tiền) và vùng Sa Đéc (hữu ngạn sông
Tiền), tuy khác nhau về địa lý tự nhiên, sinh thái, nhưng con
người Đồng Tháp có chung một quá trình tranh đấu cải tạo
thiên nhiên trong công cuộc khai hoang, xây dựng xóm làng,
chống áp bức, bất công trong xã hội phong kiến và chống ngoại
xâm, giữ gìn bờ cõi. Mặc khác, nằm trên hai bên bờ sông Tiền,
lại sát biên giới Campuchia, còn là vùng đệm giữa miền Đông
và miền Tây Nam Bộ, giữa miền duyên hải và Campuchia,
chính vì thế mà ở đây diễn ra gần như đầy đủ các sự kiện tiêu
biểu cho mọi giai đoạn lịch sử của Nam Bộ, đã khẳng định
truyền thống yêu nước của nhân dân Đồng Tháp luôn được
tiếp nối, không bao giờ gián đoạn.

PHẦN THỨ NHẤT

CÁC CHI BỘ ĐẢNG

RA ÐỜI VÀ
LÃNH ÐẠO NHÂN DÂN
ÐẤU TRANH
GIÀNH CHÍNH QUYỀN

(1927 - 1945)

Chương I

CÁC CHI BỘ ĐẢNG RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO
PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG
NHỮNG NĂM 1930 - 1935

V

ào cuối những năm 20 của thế kỷ XX, nước Pháp bị cuốn
vào cuộc tổng khủng hoảng kinh tế trầm trọng và đã đẩy

tai họa ấy sang các thuộc địa, trong đó có Việt Nam.
Tại tỉnh Đồng Tháp1, các tầng lớp lao động, một mặt chịu
áp bức, bóc lột nặng nề của thực dân cấu kết với phong kiến,
mặt khác do tác động của cuộc tổng khủng hoảng kinh tế nên
đời sống của họ rơi vào tình trạng khốn cùng. Nông nghiệp
đóng vai trò chủ yếu, vốn đã què quặt lại chịu hậu quả của
cuộc tổng khủng hoảng nên càng thêm xơ xác, tiêu điều. Nông
dân chiếm hơn 90% dân số trong tỉnh, trước tình hình kinh tế
khó khăn lại phải chịu sưu cao, thuế nặng, nên cuộc sống càng
1. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, tỉnh Đồng Tháp
(ngày nay) bao gồm 3 quận (huyện) của tỉnh Sa Đéc cũ (Cao Lãnh, Châu
Thành, Lai Vung) và một số vùng đất của các tỉnh khác, như vùng Lấp Vò
(nay là huyện Lấp Vò) và tổng Phong Thạnh Thượng thuộc quận Chợ Mới,
tỉnh Long Xuyên (nay là 2 huyện Thanh Bình và Tam Nông); quận Hồng
Ngự thuộc tỉnh Châu Đốc (thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Tân Hồng
hiện nay); các xã Thanh Mỹ, Mỹ An, Đốc Binh Kiều, Trường Xuân,... của
huyện Tháp Mười, lúc ấy thuộc vùng hậu bối của quận Cái Bè, tỉnh Mỹ
Tho; riêng làng Phong Hòa (thuộc huyện Lai Vung ngày nay) lúc đó thuộc
quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ.
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bi đát hơn. Năm 1929, giá một tạ gạo ở Đồng Tháp là 11,60
đồng, đến năm 1933 chỉ còn 4,07 đồng1. Hàng hóa khan hiếm,
đắt đỏ, cả những mặt hàng thiết yếu (vải, dầu lửa, thuốc trị
bệnh,...). Các thứ thuế đều tăng, riêng thuế thân từ 3,50 đồng
tăng lên 5 đồng, rồi đến 7 đồng mỗi người một năm, một số sắc
thuế mới được đặt ra, có những loại thuế phi lý (thuế cư trú,
thuế đuôi chuột,...). Bọn thống trị thực dân không từ một thủ
đoạn nào, kể cả những thủ đoạn tàn nhẫn nhất nhằm bóc lột
tận xương tủy nhân dân.
Đi đôi với bần cùng hóa nhân dân, nhà cầm quyền Pháp
còn ra sức bóp nghẹt các quyền tự do dân chủ, tăng cường đàn
áp, khủng bố các tổ chức yêu nước và cách mạng.
Về văn hóa, chúng giáo dục cho thế hệ trẻ “hàm ơn” nước
Pháp, coi Pháp là “mẫu quốc”,... Về giáo dục, cả tỉnh Đồng
Tháp chỉ có vài trường tiểu học, số lượng học sinh rất ít2, muốn
học trung học phải qua Mỹ Tho hoặc Cần Thơ.
Trước tình hình thực tế trên, mọi giai cấp, mọi tầng lớp
nhân dân trong tỉnh đều có chung nguyện vọng là đấu tranh
đòi giảm sưu cao, thuế nặng, đòi cải thiện dân sinh, dân chủ.
Có áp bức là có đấu tranh, đó là quy luật tất yếu trong xã
hội có giai cấp. Qua nhiều cuộc vận động yêu nước và đấu tranh
1. Theo Sơ thảo Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I: “Ở Đông
Dương, một tạ gạo giá 11,58 đồng vào năm 1929, đến năm 1933 chỉ còn
3,20 đồng”.
2. Theo Monographie de la province de Sadéc (1903), tỉnh Sa Đéc
có một trường tiểu học ở tỉnh lỵ, với 5 giáo viên và khoảng 80 học sinh, ở
các tổng có 4 trường tiểu học đặt tại Vĩnh Phước, Mỹ Trà, Phú Hựu và Mỹ
Long, với 12 giáo viên và hơn 400 học sinh, các trường tiểu học của làng
ở Tân Hựu, Long Hưng, Mỹ An, Tân Phước, Long Hậu và Hòa Long, có 7
giáo viên và 325 học sinh.
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liên tiếp nhưng tình hình vẫn đen tối vì nhân dân Đồng Tháp
chưa có một giai cấp tiền phong dẫn đường, chưa có một chính
đảng cách mạng lãnh đạo.
I- SỰ TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
VÀ VIỆC THÀNH LẬP CHI BỘ ĐẢNG ĐẦU TIÊN Ở ĐỒNG THÁP

Từ năm 1924 đến năm 1926, phong trào đấu tranh yêu
nước của nhân dân Đồng Tháp lên khá cao. Những sự kiện
chính trị diễn ra trong thời kỳ này đã thức tỉnh và khơi dậy
lòng yêu nước của nhân dân Đồng Tháp, nhất là lứa tuổi thanh
niên. Tháng 02 và tháng 3/1927, được sự vận động của đồng
chí Đỗ Đình Thọ, phái viên nhóm trung tâm Thanh niên Cách
mạng đồng chí Hội, bốn thanh niên học sinh ở tỉnh Đồng Tháp
được giới thiệu dự lớp huấn luyện do Tổng bộ Việt Nam Thanh
niên Cách mạng đồng chí Hội mở tại Quảng Châu (Trung
Quốc)1. Sau khi thẩm tra, thử thách, đến cuối khóa, bốn thanh
niên này được đồng chí Hồ Tùng Mậu, thay mặt Tổng bộ kết
nạp vào Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ngày 07/11/1927.
Cuối năm 1927, bốn hạt giống đỏ đầu tiên của tỉnh Đồng
Tháp được Tổng bộ Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội cho
trở về nước hoạt động. Đến Sài Gòn, Nguyễn Văn Phát, Võ
Bửu Bính và Lưu Kim Phong được Kỳ bộ Thanh niên Cách
mạng đồng chí Hội ghép thành một tiểu tổ2, chỉ định đồng
chí Nguyễn Văn Phát phụ trách tiểu tổ trưởng và phân công
về hoạt động ở Sa Đéc. Tổ bố trí từng đồng chí về hoạt động ở
quê hương của mình, theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Phát về
1. Bốn thanh niên gồm: Nguyễn Văn Phát, Võ Bửu Bính, Lưu Kim
Phong và Nguyễn Thuật.
2. Riêng đồng chí Nguyễn Thuật hoạt động ở Sài Gòn.
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Hội An và Hội An Đông (Cái Tàu Thượng), Võ Bửu Bính về
Mỹ An Hưng (Đất Sét)1, Lưu Kim Phong về Cao Lãnh. Nhiệm
vụ trước mắt của Tổ là khuấy động phong trào yêu nước trong
học sinh, thanh niên, công nhân, nông dân... giáo dục cho họ
thấy được sự bất công trong xã hội, căm thù bọn địa chủ cường
hào, hương chức, hội tề ác ôn, tạo cho họ ý thức về sức mạnh
đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, từ
phong trào sẽ chọn những cá nhân tích cực, tiên tiến để kết
nạp vào Hội. Qua hơn 6 tháng vận động, Tổ đã gây dựng được
cơ sở ở Cái Tàu Thượng, Mỹ An Hưng, Cao Lãnh, Bình Thành
(thuộc tổng Phong Thạnh Thượng).
Khoảng tháng 7/1928, Tổ chuyển hướng hoạt động sang
châu thành Sa Đéc. Tổ đã thuê một căn phố nhỏ ở cuối con
đường nội ô châu thành Sa Đéc dẫn vào Tân Dương (nay là số
nhà 88 đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Sa Đéc)
làm trụ sở trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Để giáo
dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước theo con đường cách mạng, Tổ
thành lập một trường tư lấy tên là Sa Đéc học đường (nay là từ
số nhà 112/9 đến 113/4 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, thành
phố Sa Đéc)2, bên cạnh là tiệm thuốc bắc do đồng chí Nguyễn
Kiều đảm nhiệm (nay là số nhà 110/10 đường Nguyễn Huệ,
Phường 2, thành phố Sa Đéc). Trường học và tiệm thuốc bắc là
cơ quan liên lạc giữa Kỳ bộ Thanh niên Cách mạng đồng chí
Hội với các tỉnh, đồng thời cũng là cơ quan tài chính của Hội.
1. Võ Bửu Bính hoạt động một thời gian thì nằm im, sau ngả theo
phái Tờrốtkít.
2. Vốn xây dựng Sa Đéc học đường do đồng chí Châu Văn Liêm,
Nguyễn Kiều và một số đồng chí khác đóng góp. Riêng đồng chí Châu Văn
Liêm đã vận động vợ bán nữ trang để góp tiền xây dựng trường.
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Sa Đéc học đường khai giảng niên khóa 1928 - 1929, có thu phí
học sinh nội trú, đa số giáo viên là hội viên Thanh niên Cách
mạng đồng chí Hội (Ung Văn Khiêm, Hà Huy Giáp, Nguyễn
Kim Cương...). Ngoài việc học chữ, học viên của trường (đa số
đã quá tuổi học trường công) còn được truyền bá tư tưởng cách
mạng, truyền thống yêu nước chống ngoại xâm,...
Cuối năm 1928, tổ chức của Hội phát triển. Tổ Cao Lãnh
có 7 hội viên (Phạm Hữu Lầu - Tư Lầu, Tư Ý, Ba Mảng, Giáo
Sa, Giáo Cảnh, Giái và nữ đồng chí Nguyễn Thị Lựu - Tám
Lựu); Tổ Cái Tàu Thượng có 4 hội viên (Mười Cử, Hai Xáng,
Tòng,...); Tổ Lấp Vò có 3 hội viên (Nguyễn Văn Cung, Nguyễn
Văn Hanh và Nguyễn Văn Cát); Tổ Sa Đéc có một hội viên
(Nguyễn Kiều); Tổ Tân Dương có 2 hội viên (Phan Văn Bảy,
Giáo Tứ); Tổ Bình Thành có 3 hội viên; Tổ Tân Thành - Tân
Phú có 4 hội viên,...
Hầu hết các hội viên đều là những người tích cực trong
phong trào, được thử thách và chọn lọc khá kỹ. Bằng nhiều
hình thức, tất cả hội viên đều được học tập tác phẩm Đường
Cách mệnh do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và một số tài
liệu khác mà tổ nòng cốt đầu tiên đã tiếp thu trong khóa huấn
luyện ở Quảng Châu. Các hội viên có nhiệm vụ tuyên truyền,
giáo dục các tầng lớp lao động giác ngộ lòng yêu nước, ý thức
đấu tranh chống áp bức bóc lột, chống mọi bất công trong xã
hội, tinh thần thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, sức mạnh đoàn
kết,... Để thức tỉnh lòng yêu nước của quần chúng, khuấy động
phong trào, tập hợp quần chúng, các hội viên thường tuyên
truyền thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga - một nước
đầu tiên trên thế giới đã thành lập chính quyền Xôviết công -
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nông - binh, vai trò quan trọng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
trong sự nghiệp cứu nước của dân tộc ta,...
Nắm vững những hình thức và phương pháp tổ chức lực
lượng cách mạng do Đường Cách mệnh vạch ra, các hội viên
Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội còn thành lập các tổ chức
hợp pháp hoặc lồng vào các tổ chức quần chúng sẵn có, như hội
tương tế ái hữu, hội banh, hội nhà giàng, hội ca nhạc,...
Tổ chức hội phát triển, ảnh hưởng ngày càng lan rộng.
Khoảng cuối tháng 02/1929, Kỳ bộ Thanh niên Cách mạng
đồng chí Hội quyết định thành lập Tỉnh bộ lâm thời Sa Đéc,
chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Phát làm Bí thư.
Từ khi có Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội (1928 1929), phong trào yêu nước của nhân dân các khu vực thuộc
tỉnh Đồng Tháp đã có bước phát triển mới, là thời kỳ giao điểm
giữa chủ nghĩa yêu nước theo nhiều xu hướng khác nhau với
chủ nghĩa yêu nước theo con đường cách mạng mới, là thời kỳ
chuẩn bị cơ sở chính trị, tư tưởng, tổ chức để tiến tới thành lập
một tổ chức đảng cách mạng ở tỉnh nhà.
Tại làng Hòa An (quận Cao Lãnh), nơi có truyền thống
yêu nước từ lâu, tổ chức hội phát triển nhanh, mạnh và
vững, với nhiều hội viên là những nam nữ thanh niên giàu
lòng yêu nước, đầy nhiệt tình, hăng hái. Từ tổ đầu tiên có 7
hội viên1, đến tháng 6/1929, số hội viên lên đến trên 40 và
hàng trăm người có cảm tình với Hội. Trụ sở của Hội là tiệm
hớt tóc của đồng chí Phạm Hữu Lầu và đồng chí Tư Ý, tại
quận lỵ Cao Lãnh.
1. Đồng chí Lựu (bí danh Thu), Giái (Hòa), Sa (Ánh), Canh (Điện),
Mảng (Hồng), Ý (Tiêu), Lầu (Lộ). Các bí danh ghép lại có vần điệu cho dễ
nhớ “Thu - Hòa - Ánh - Điện - Hồng - Tiêu - Lộ”.
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Ngày 04/02/1929 (25 tháng Chạp năm Mậu Thìn (1928)),
dưới sự lãnh đạo của Tổ Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội,
người dân Cao Lãnh đồng loạt tẩy chay tiệm chạp phô Quảng
Di Xương của một Hoa kiều - thường gọi là Chệt Cái, vì người
này ức hiếp một bà cụ bán dưa hấu. Cuộc đấu tranh giành
thắng lợi hoàn toàn. Đây là lần thử thách cũng là cuộc tập
dượt đầu tiên của Tổ Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội Hòa
An trong việc huy động và tổ chức lực lượng đấu tranh, ảnh
hưởng của tổ lan rộng, phong trào lên cao. Tổ trở thành trung
tâm lãnh đạo của quận Cao Lãnh và một số làng thuộc tổng
Phong Thạnh Thượng.
Tháng 9/1929, một sự kiện chính trị làm nức lòng hội viên
Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội tỉnh Đồng Tháp - An
Nam Cộng sản Đảng chính thức thành lập. Trước khi tuyên bố
thành lập, ban trù bị đã chỉ thị cho các tỉnh bộ phải chuẩn bị
tư tưởng và tổ chức để tiến tới thành lập đảng bộ địa phương.
Vinh dự cho Tỉnh bộ Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội
Sa Đéc lúc bấy giờ: đồng chí Phạm Hữu Lầu1, Tổ trưởng Thanh
niên Cách mạng đồng chí Hội Hòa An, là người đầu tiên được
kết nạp vào An Nam Cộng sản Đảng2, người đứng ra công
nhận là đồng chí Ung Văn Khiêm, lễ kết nạp tổ chức tại nhà
ông Cả Nhì Ngưu ở xã Hòa An. Đồng chí Phạm Hữu Lầu được
chỉ định đi “vô sản hóa” ở đềpô xe lửa Dĩ An (Sài Gòn). Với tinh
thần tận tụy trong mọi công tác cách mạng, với phẩm chất
1. Xem tiểu sử đồng chí Phạm Hữu Lầu ở Phụ lục.
2. Qua nghiên cứu lý lịch của đồng chí Phạm Hữu Lầu, tự thuật của
đồng chí Lưu Kim Phong và ý kiến của đồng chí Ung Văn Khiêm, thì không
rõ ngày tháng mà chỉ nhớ vào mùa mận chín (khoảng tháng 10/1929).
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đạo đức nổi bật, lại là thành phần thợ thủ công, đồng chí được
đề cử vào Lâm thời Trung ương An Nam Cộng sản Đảng.
Trung tuần tháng 02/1930, đồng chí được đề cử vào Ban Chấp
hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam.
Khoảng tháng 11/1929, một tháng sau khi đồng chí Lầu
được kết nạp vào Đảng thì Tổ Thanh niên Cách mạng đồng chí
Hội Hòa An được công nhận là Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng,
có 6 đồng chí (Ba Mảng, Giáo Sa, Giáo Cảnh, Tư Ý, Giái, Tám
Thiện)1. Lễ công nhận được tổ chức tại Vườn Mù U (làng Hòa
An), dưới sự chủ trì của đồng chí Ung Văn Khiêm.
Thời gian này, cấp trên điều về Cao Lãnh đồng chí Nguyễn
Văn Tây (Tư Hải), đồng chí Nguyễn Văn Thiệt và nữ đồng chí
Nguyễn Thị Quyền. Chi bộ Hòa An gồm 3 đồng chí mới điều về
và 5 đồng chí tại chỗ, do đồng chí Nguyễn Văn Tây phụ trách
Bí thư2. Từ tháng 02/1930, Chi bộ Hòa An thường được gọi là
Chi bộ Cao Lãnh.
Ở quận Lấp Vò, trên cơ sở tổ chức tiền thân là Tổ Thanh
niên Cách mạng đồng chí Hội, được sự giúp đỡ của đồng chí
Châu Văn Liêm (Lâm thời Trung ương An Nam Cộng sản
Đảng), khoảng tháng 11/1929, Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng
Lấp Vò ra đời, có 6 đảng viên đều là hội viên Thanh niên Cách
mạng đồng chí Hội, đó là các đồng chí Nguyễn Văn Cưng
(Bí thư), Nguyễn Duy Hanh (Phó Bí thư), Nguyễn Văn Cái,
Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Văn Kính và Ngô Văn Chính. Lễ
tuyên bố thành lập Chi bộ được tổ chức tại nhà cụ thân sinh
1. Đồng chí Nguyễn Thị Lựu lúc này được điều lên công tác ở Nhà Bè
(Sài Gòn) và được kết nạp Đảng tại đây.
2. Đồng chí Ba Mảng được điều đi “làm kinh tế” cho Đảng.
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đồng chí Nguyễn Văn Cưng ở Chợ Cũ, Bình Thành (nay thuộc
ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò).
Ở Phong Hòa, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (nay là xã
Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), sau khi Đặc
ủy Hậu Giang thành lập (tháng 9/1929), theo chỉ đạo của
đồng chí Hà Huy Giáp và đồng chí Ung Văn Khiêm, tiểu tổ
Phong Hòa chuẩn bị thành lập Chi bộ Đảng với 7 hội viên,
được sự hướng dẫn của đồng chí Lưu Kim Phong đã học tập
Chính cương, Sách lược vắn tắt của An Nam Cộng sản Đảng1.
Cuối tháng 11/1929, tại khu vườn của ông Đặng Văn Thân
(gần ngã ba rạch Bù Hút), cuộc họp bí mật được tổ chức, đồng
chí Lưu Kim Phong, thay mặt cấp trên, kết nạp 7 hội viên
Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội vào Đảng gồm Đặng
Văn Thân, Nguyễn Văn Huynh, Trần Kim Giáp, Trần Nhật
Tân, Nguyễn Văn Chỉ, Trần Kim Đảnh, Nguyễn Ngọc Sơn và
tiến hành thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, do đồng
chí Nguyễn Duy Hanh làm Bí thư2. Ngoài số đảng viên tại
chỗ, có một số đảng viên đang bị địch truy lùng về đây ẩn náu
1. Do sự phân hóa của tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng
chí Hội, một số chi bộ của An Nam Cộng sản Đảng đã được thành lập tại
một số tỉnh Nam Kỳ trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10/1929. Tuy
nhiên, An Nam Cộng sản Đảng chính thức ra đời tháng 11/1929 với việc
thành lập Ban Lâm thời chỉ đạo ngày 07/11/1929 và đến ngày 15/11/1929,
Ban Lâm thời chỉ đạo được chuyển thành Ban Chấp hành Trung ương lâm
thời của An Nam Cộng sản Đảng, đóng trụ sở tại Sài Gòn, gồm các đồng
chí Châu Văn Liêm, Nguyễn Nghĩa (Nguyễn Thiệu), Ung Văn Khiêm, Đỗ
Quảng, Huỳnh Quảng, do Châu Văn Liêm làm Bí thư.
2. Nguyễn Duy Hanh là Phó Bí thư Chi bộ vùng Lấp Vò, được cấp
trên điều đến Phong Hòa. Tháng 01/1930, đồng chí Nguyễn Thị Lựu làm Bí
thư Chi bộ thay đồng chí Hanh được rút lên trên. Sau đó, Đặc ủy điều đồng
chí Lựu công tác khác, đồng chí Đặng Văn Thân làm Bí thư.
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và hoạt động (Bùi Văn Dự, Nguyễn Thị Lựu, Nguyễn Thị
Đầy, Trần Văn Mảng,...).
II- CÁC CHI BỘ ĐẢNG TIẾP TỤC RA ĐỜI
VÀ LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG
(1930 - 1935)

Vốn có truyền thống yêu nước, lại được tiếp thu tư tưởng
cách mạng, trình độ giác ngộ chính trị của các tầng lớp nhân
dân tỉnh Đồng Tháp đã có bước phát triển mới. Từ chi bộ đầu
tiên - Chi bộ Hòa An, ra đời vào cuối năm 1929, đến năm 1930,
có thêm một số chi bộ được thành lập (Chi bộ Phong Mỹ, Chi
bộ Tân Thuận Đông - Tân Thuận Tây, Chi bộ Hội An - Mỹ An
Hưng, Chi bộ Tân Dương), hầu hết đảng viên ở các chi bộ là
hội viên Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội.
Ở tổng Phong Thạnh Thượng và cù lao Tây, qua hoạt
động của Tổ Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội và Chi bộ
Cao Lãnh, Chi bộ đầu tiên được thành lập ở làng Bình Thành
(năm 1930), sau đó phát triển thêm các chi bộ ở Tân Phú, Tân
Thạnh, An Phong, Tân Huề. Các chi bộ này, khi mới thành
lập, chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo của Chi bộ Cao Lãnh.
Ở quận Hồng Ngự, chi bộ đầu tiên được thành lập tại làng
Long Thuận vào thượng tuần tháng 02/1930, có 7 đảng viên
(Trần Văn Lẫm, Hùng Cẩm Hòa, Nguyễn Văn Đạm, Trần Văn
Mạnh, Lâm Văn Nghinh, Nguyễn Văn Cống và Nguyễn Văn
Điều), do đồng chí Trần Văn Lẫm, Hùng Cẩm Hòa đứng ra tổ
chức, mấy tháng sau, kết nạp thêm 4 đồng chí (Giáo Ca, Giáo
Bảy, Lưu và Đầy), nâng tổng số đảng viên lên 11 đồng chí. Đặc
biệt, đồng chí Nguyễn Văn Điền, nguyên là Hòa thượng trụ trì
chùa Giồng Thành (nay ở xã Long Sơn, huyện Phú Châu, tỉnh
An Giang), sau khi giác ngộ và được thử thách cũng trở thành
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đảng viên1. Sau Chi bộ Long Thuận, các chi bộ ở Long Khánh,
Phú Thuận và quận lỵ Hồng Ngự lần lượt ra đời.
Ở quận Lấp Vò, sau Chi bộ Lấp Vò - chi bộ đầu tiên của
quận, đến năm 1930, phát triển thêm Chi bộ Bình Ninh (nay
là Bình Thành) có 2 đảng viên, Chi bộ Tân Bình Đông (nay
là một phần của xã Bình Thành) có 4 đảng viên, Chi bộ Bình
Thạnh Trung có 4 đảng viên, Chi bộ Bình Thành (Chợ Cũ) có
3 đảng viên.
Để giáo dục đảng viên và đưa tiếng nói của Đảng xuống
quần chúng, Chi bộ Cao Lãnh xuất bản tờ báo Lao Nông, Chi
bộ Lấp Vò ra tờ Tiếng gọi Dân cày. Ngoài ra, các chi bộ Đảng
đã tổ chức cho đảng viên học tập tài liệu Đường Cách mệnh với
nội dung cụ thể: Cách mệnh là gì, tại sao phải làm cách mệnh,
làm cách mệnh như thế nào? Chủ nghĩa cộng sản là gì? Năm
bước công tác vận động cách mệnh (điều tra, tuyên truyền, tổ
chức, huấn luyện và đấu tranh)... Các đảng viên còn được phổ
biến tinh thần Chính cương và Sách lược vắn tắt của Đảng.
Ngoài các tổ chức quần chúng hợp pháp được duy trì và
tiếp tục hoạt động, các tổ chức quần chúng của Đảng (Nông
hội, Công hội) cũng được củng cố phát triển. Đáng chú ý, Hòa
thượng Thoại, sư trụ trì chùa Hòa Long ở làng Hòa An (tại miếu
Trời Sanh, cạnh Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
hiện nay), sau khi được giác ngộ, đã giới thiệu toàn bộ tín đồ
Phật giáo Thiền Lâm của hai chùa Tòng Sơn (Đất Sét) và Mỹ
Luông (Chợ Mới) cho đồng chí Nguyễn Long Xảo tổ chức vào
Nông hội đỏ.
1. Năm 1929, Hòa thượng đã nuôi giấu cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
tại chùa Giồng Thành khi cụ từ Campuchia về và đang bị mật thám Pháp
truy tìm gắt gao.
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Tuy vừa mới ra đời, các chi bộ Đảng thuộc tỉnh Đồng Tháp
đã lãnh đạo và phát động phong trào cách mạng rộng lớn, sôi
nổi, làm thức tỉnh và cổ vũ mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân, là
yếu tố có tính chất quyết định thúc đẩy cao trào cách mạng năm
1930 - 1931; đồng thời, tạo điều kiện cho các tổ chức đảng phát
triển vững mạnh hơn bao giờ hết ở các địa phương trong tỉnh.
Sau cuộc đấu tranh thắng lợi của công nhân cao su đồn
điền Phú Riềng (02/1930), công nhân Nhà máy dệt Nam Định
(23/3/1930), công nhân Nhà máy diêm và Nhà máy cưa Bến
Thủy (4/1930), để thiết thực kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động
01/5/1930, Trung ương Đảng kêu gọi quần chúng công - nông
đứng lên đấu tranh đòi tăng lương, bớt giờ làm, giảm sưu,
giảm thuế,...
Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng, các chi bộ
Đảng thuộc tỉnh Đồng Tháp ráo riết chuẩn bị mọi mặt để đưa
quần chúng xuống đường đấu tranh.
Cũng năm 1930, quận Cao Lãnh bị mất mùa nặng do
cào cào phá hoại, mỗi công (1.000m2) chỉ thu hoạch khoảng 1
thúng lúa (10kg). Đã bị mất mùa nhưng địa chủ vẫn thu đủ
lúa tô, nếu thiếu thì phải làm giấy vay, năm sau trả cả vốn
lẫn lãi. Giữa lúc nông dân thiếu đói, Chủ quận Cao Lãnh còn
bắt dân đi xâu, đắp con lộ từ bến bắc Cao Lãnh vào quận lỵ và
làm cầu đúc Cao Lãnh. Chi bộ Cao Lãnh, sau khi nhận định
tình hình địch và đánh giá phong trào quần chúng, quyết định
tổ chức đấu tranh thí điểm tại làng Bình Thành (lúc ấy thuộc
hệ thống tổ chức và lãnh đạo của Chi bộ Cao Lãnh) vào ngày
01/5/1930, để rút kinh nghiệm tổ chức đấu tranh quy mô lớn
hơn ngay tại quận lỵ Cao Lãnh. Sở dĩ Chi bộ Cao Lãnh chọn
Bình Thành làm thí điểm là vì ở đây có phong trào khá, lại xa

Phần thứ nhất: CÁC CHI BỘ ĐẢNG RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO...

99

đường tiếp viện của địch, bộ máy đàn áp của địch yếu và quần
chúng đang phẫn uất Cai tổng Cần1 - một đại địa chủ gian ác.
Điều kiện khách quan và chủ quan thuận lợi, Chi bộ có quyết
tâm, nhưng chưa tìm được khẩu hiệu đấu tranh thích hợp.
Theo gợi ý của bác Sáu Ngàn - một lão hội viên Nông hội làng
Hòa An, khẩu hiệu đấu tranh được đề ra là “Hoãn thu thuế
thân, thả những người thiếu thuế thân và không đi xâu bị bắt,
nếu đi xâu phải trả công và phát gạo”2. Yêu sách đấu tranh là
đòi thả những người bị bắt vì thiếu thuế thân và không đi xâu
với lý do để họ làm mướn lấy tiền đóng thuế thân, mua gạo cho
vợ con ăn để đi làm xâu là phù hợp với yêu cầu bức thiết của
nhân dân và cũng vừa phải, địch dễ chấp nhận. Chi bộ Cao
Lãnh và Chi bộ Bình Thành cử đồng chí Nguyễn Văn Tây (Tư
Hải), Bí thư Chi bộ Cao Lãnh, chỉ huy cuộc đấu tranh.
Khẩu hiệu đáp ứng yêu cầu bức thiết của các tầng lớp
nhân dân lao động, nên từ tờ mờ sáng ngày 01/5/1930, khoảng
hơn 700 người, phần đông từ làng Bình Thành, Tân Phú, Tân
Thạnh, An Phong, đội ngũ chỉnh tề, kéo đến nhà Cai tổng
Cần. Trước sức mạnh của quần chúng, Cai tổng Cần và hương
chức, hội tề không dám đàn áp mà đành phải tiếp đại diện
1. Cai tổng là người cầm đầu bộ máy cai trị một tổng, tổng nhỏ thường
có từ 5 đến 7 làng, tổng lớn có tới 14 làng, như tổng An Mỹ. Dưới Cai tổng
có Phó tổng giúp việc và Ban biện giữ việc trị an trong tổng.
2. Thuế thân là loại thuế chính quyền Pháp thu hằng năm đối với nam
giới tuổi từ 18 đến 55 tuổi, chia 2 hạng: hữu sản 7 đồng, vô sản 5 đồng/người,
trong lúc giá lúa chỉ có 0,30 đồng giạ. Người không có tiền đóng thuế thì bị
bắt giam. Đi xâu: người dân từ 18 tuổi đến 45 tuổi (khi cần thì đến 55 tuổi)
hằng năm phải đi làm không công những việc gọi là “công ích” trong quận từ
7 ngày trở lên, người đi xâu phải tự túc lương thực.
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đoàn biểu tình, hứa sẽ đệ trình và can thiệp với cấp trên giải
quyết yêu sách của đồng bào. Cuộc đấu tranh giành thắng lợi,
nhân dân rất phấn khởi vì đây là lần đầu tiên, Cai tổng Cần
chịu “hạ mình” trước người dân. Khí thế quần chúng lên cao,
phong trào phát triển thuận lợi. Thắng lợi của cuộc đấu tranh
ở xã Bình Thành còn là nguồn cổ vũ lớn đối với nhân dân vùng
Cao Lãnh - nơi đang ráo riết chuẩn bị cuộc đấu tranh vào ngày
03/5/1930.
Rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và diễn biến của cuộc
đấu tranh ở Bình Thành, Chi bộ Cao Lãnh hạ quyết tâm tổ
chức cuộc đấu tranh quy mô lớn tại dinh quận Cao Lãnh đúng
thời gian và kế hoạch đã đề ra.
Đêm ngày 02 rạng sáng 03/5/1930, đông đảo người dân
từ các làng thuộc quận Cao Lãnh, một số từ Cái Tàu Thượng,
Đất Sét, Tân Mỹ (quận Châu Thành), Bình Thành, Tân Phú,
Tân Thạnh (tổng Phong Thạnh Thượng), Mỹ Luông, Tân Đức
(quận Chợ Mới), nghi trang bằng nhiều cách, lặng lẽ kéo về
rạch Cái Sâu (làng Hòa An), cách dinh quận Cao Lãnh khoảng
một cây số.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 03/5/1930, được sự giúp đỡ của
cơ sở nội tuyến, đường dây điện tín từ Cao Lãnh đi Sa Đéc và
Long Xuyên bị ta cắt đứt. Giao thông, liên lạc của địch ở Cao
Lãnh bị tê liệt ngay từ đầu.
Trước giờ xuất phát, ban lãnh đạo đấu tranh đã họp Đại
hội quần chúng giải thích ý nghĩa ngày Quốc tế Lao động,
nhắc lại khẩu hiệu đấu tranh, căn dặn mọi người phải tuyệt
đối phục tùng chỉ huy, triệt để tuân theo khẩu lệnh,...
Từ sáng sớm, trên 4.000 người, đội ngũ chỉnh tề, có đội củ
soát (kiểm soát) giữ trật tự, kéo ra lộ và tiến thẳng đến dinh
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quận Cao Lãnh, hô vang khẩu hiệu “Hoãn đóng thuế thân 2
tháng”, “Thả những người bị bắt vì thiếu thuế và không đi
xâu”, “Giảm tô tức”, “Bỏ phạt vạ vô lý”. Khi đoàn biểu tình đến
trụ sở tề Hòa An (cách dinh quận khoảng 300m), cò Cagiênôva
(Cazénova)1 cho lính ra ngăn chặn nhưng đoàn biểu tình vẫn
tiến bước trước mũi súng của địch. Đoàn biểu tình vây chặt
dinh quận và đòi Chủ quận Cao Lãnh Lê Quang Tường ra gặp
ông Lê Văn Chắc, đại diện đoàn biểu tình2. Trước sức mạnh
của hàng ngàn quần chúng đấu tranh có tổ chức, trước lý lẽ
chắc chắn và không khoan nhượng của vị đại diện đoàn biểu
tình, Chủ quận Tường tìm cách quanh co, xoa dịu, nhằm kéo
dài thời gian để chờ lực lượng của Sa Đéc lên chi viện - trước
đó, y đã phái thuộc hạ lẻn về Sa Đéc xin tiếp viện. Khí thế cuộc
đấu tranh đã thu hút nhiều người đang nhóm chợ3 cũng kéo
sang nhập vào đoàn biểu tình, lực lượng đấu tranh càng đông
thêm. Đồng tình với cuộc đấu tranh, đồng bào và học sinh thị
trấn Cao Lãnh tiếp tế quà bánh, nước uống cho đoàn biểu tình.
Từ Sa Đéc, hai xe chở đầy lính kéo lên chi viện, đến bến
bắc Cao Lãnh thì không qua sông được. Chờ mãi không thấy
quân cứu viện, nếu kéo dài thời gian sẽ bất lợi, đến trưa, Chủ
quận Tường phải nhận các yêu sách và hứa sẽ trình lên tỉnh
1. Cò là người chỉ huy cảnh sát và bảo an. Ở Cao Lãnh, Cagiênôva
được hưởng 40% số tiền phạt nên bày ra nhiều hình phạt lạ lùng: Ai ngó
vào công sở thì bị phạt 1,2 đồng vì “tội tò mò”, đội rơm đi trên đường bị phạt
“tội ngu”, xách gà ngược đầu bị phạt “tội tàn ác”... Vì vậy, đồng bào thường
gọi y là “cò điên”!
2. Xem tiểu sử ông Lê Văn Chắc ở Phụ lục.
3. Lúc này, chợ Cao Lãnh ở đối diện với dinh quận, phía bên kia sông
Cao Lãnh, hiện nay, nhiều người còn gọi là Chợ Cũ.
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giải quyết, mặt khác, chấp nhận niêm yết yêu sách của đồng
bào trước dinh quận. Đạt yêu cầu đấu tranh, đoàn biểu tình
tuần hành thị uy trên các đường phố ở quận lỵ Cao Lãnh rồi
giải tán.
Khoảng 14 giờ cùng ngày, Kraothơme (Krautheimer) Thống đốc Nam Kỳ, cùng Étxkividông (Esquivillon) - Chủ
tỉnh Sa Đéc1 và quân lính, đã tìm cách đến được Cao Lãnh. Để
mị dân và phòng ngừa các cuộc đấu tranh mới, Kraothơme ký
sắc lệnh hoãn thuế thân trong hai tháng cho nhân dân toàn
Nam Kỳ.
Đây là một thắng lợi rất lớn, có sức động viên, cổ vũ mạnh
mẽ phong trào cách mạng ở các khu vực thuộc tỉnh Đồng Tháp
và có tiếng vang đối với các tỉnh.
Qua thắng lợi của cuộc đấu tranh, Chi bộ Cao Lãnh triệu
tập hội nghị rút kinh nghiệm, bao gồm Chi bộ Cao Lãnh, Chi
bộ Bình Thành, Chi bộ Tân Thuận Đông - Tân Thuận Tây, Chi
bộ Tân Dương,... Hội nghị khẳng định:
- Nhờ có cuộc vận động rộng rãi với khẩu hiệu thích hợp,
đáp ứng đúng yêu cầu bức thiết của các tầng lớp nhân dân nên
đã huy động được đông đảo quần chúng tham gia.
- Có sáng kiến cắt đứt các đầu mối giao thông và liên
lạc của địch nên chúng bị cô lập, phải chịu nhượng bộ. Quần
chúng rất phấn khởi, tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của chi bộ,
1. Theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương, kể từ ngày 01/01/1900
tất cả các khu tham biện (inspection) đều thống nhất gọi là tỉnh (province),
đứng đầu mỗi tỉnh là một viên cai trị tỉnh (administrateur du province),
nhân dân quen gọi là Chánh Tham biện hay Chủ tỉnh... Người đứng đầu
cấp quận gọi là Chủ quận.
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củng cố khối đoàn kết, là điều kiện thuận lợi để tuyên truyền
và tổ chức quần chúng, dấy lên phong trào sôi nổi ở khắp nơi.
- Công tác tổ chức có vị trí quan trọng trong đấu tranh và
nhờ đấu tranh có tổ chức mà sức mạnh đấu tranh được nhân
lên gấp bội,...
Do có kinh nghiệm vận động và tổ chức hai cuộc đấu tranh
thắng lợi, theo chỉ thị của Đặc ủy Hậu Giang, Chi bộ Cao Lãnh
huy động trên 60 cán bộ cốt cán sang phối hợp với các chi bộ
quận Chợ Mới tổ chức cuộc đấu tranh tại quận lỵ Chợ Mới.
Sáng ngày 09/5/1930, khoảng 7.000 người dân các làng
Mỹ Luông, Tấn Đức, Chợ Thủ, Long Điền, Long Kiến, Bình
Thành... rầm rộ kéo đến dinh quận Chợ Mới, hô vang khẩu
hiệu “Giảm thuế thân, thuế công điền công thổ”, “Thả những
người bị bắt vì thiếu thuế”,... Trước sức mạnh đấu tranh của
quần chúng, Chủ quận Văn Thế Lộc phải ra trước dinh tiếp
xúc với đại diện đoàn biểu tình và chấp nhận yêu sách.
Ở làng Tân Dương, quần chúng đang căm phẫn vì bị bắt
đi xâu liên miên, bỏ cả mùa màng, nhiều người bị bắt vì không
tiền đóng thuế thân,... Chi bộ Tân Dương quyết định tổ chức
cuộc đấu tranh đúng ngày Étxkividông - Chủ tỉnh Sa Đéc, đi
kinh lý vùng này.
Từ tờ mờ sáng ngày 13/5/1930, hơn 700 dân làng Tân
Dương, Long Hưng, Hòa Thành, Vĩnh Thạnh, Tân Khánh
Tây1,... tập trung trước đình và nhà việc Tân Dương trong lúc
1. Theo lời kể của đồng chí Hà Huy Giáp, lúc ấy là Bí thư Đặc ủy
Hậu Giang, nhưng theo Hồi ức của đồng chí Phan Văn Thâu và đồng chí
Nguyễn Văn Năng thì cuộc đấu tranh có trên 5.000 người. Hà Thành ngọ
báo (Hà Nội) đưa tin: “Chừng một ngàn rưỡi người kéo đến yêu cầu quan
Chánh tham biện (sic)” mô tả sự kiện này.
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Chủ quận Lai Vung và hương chức, hội tề đang tập trung đón
Chủ tỉnh. Khẩu hiệu đấu tranh là “Giảm thuế thân”, “Bỏ thuế
côngxi heo” (thuế sát sinh), “Hoãn bắt dân đi xâu, nếu đi phải
trả công”, “Thả những người bị bắt vì thiếu thuế thân, giảm
miễn thuế công điền công thổ”1.
Cuộc đấu tranh đang tiếp diễn thì chiếc canô chở
Étxkividông cập bến nhà việc Tân Dương. Khi Chủ quận Lai
Vung và hương chức lách đoàn biểu tình xuống đón tiếp “quan
lớn” thì đồng chí Phan Văn Bảy, Bí thư Chi bộ Tân Dương2,
đại diện đoàn biểu tình, nhảy xuống canô đưa yêu sách. Rừng
người áp sát, vây chặt Chủ tỉnh và tay sai, Étxkividông tuyên
bố không có thẩm quyền giải quyết và định xuống canô quay về
Sa Đéc, lập tức một số người nhảy xuống nước lôi chiếc canô lên
cạn. Trước sức mạnh đấu tranh của quần chúng, Étxkividông
phải hứa sẽ thỏa mãn yêu sách của đoàn biểu tình3.
Ở quận Lấp Vò, cũng vào ngày đầu tháng 5/1930, Chi
bộ Lấp Vò tổ chức míttinh tại một đám tràm ở kinh Xáng
Nhỏ, có khoảng 400 người dân từ 6 làng trong quận, với khẩu
hiệu “Hoãn thu thuế thân”, “Bỏ thuế đuôi chuột”4, “Giảm tô,
1. Những năm 1929 - 1930, chính quyền Sa Đéc bắt dân làm xâu đắp
con lộ đất từ thị xã vào xã Vĩnh Thạnh.
2. Xem tiểu sử đồng chí Phan Văn Bảy ở Phụ lục.
3. Hà Thành ngọ báo số 967 phát hành ngày 27/10/1930 đưa tin:
“Ngày 25/10 - Tòa Vĩnh Long đã nhóm xử vụ biểu tình ở Tân Dương và
tuyên án như sau: 1- Đoàn Văn Mười 3 năm tù và 5 năm biệt xứ, 2- Trần
Văn Đạt tức Hai 2 năm tù 3 năm biệt xứ, 3- Lê Văn Ơn 3 năm tù, 4- Trần
Văn Tân 3 năm tù, 5- Hồ Văn Sắt 3 năm tù,...”.
4. Theo quy định của nhà cầm quyền Pháp, khi đóng thuế thân người
dân phải kèm theo 50 đuôi chuột phơi khô, nếu không có đuôi chuột thì
chịu phạt 0,30 đồng (bằng giá một giạ lúa).
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bỏ công lễ”, “Đả đảo địa chủ cường hào và tham quan ô lại”.
Sau míttinh, các làng nhận truyền đơn, cờ, pháo tre và thống
nhất hành động đồng loạt trong đêm để thị uy với bọn tề và
cổ vũ phong trào. Sáng hôm sau, Chủ quận Lấp Vò hối hả
đi Long Xuyên xin quân về lùng sục, bắt bớ những người dự
míttinh. Sau sự kiện này, ảnh hưởng của Chi bộ Lấp Vò lan
rộng, phong trào quần chúng lên cao.
Ở Phong Hòa, từ năm 1929 đến năm 1930, nhân dân
phải đi làm xâu đắp con lộ 37 từ Bù Húc đến bến bắc Cần
Thơ, không đi thì bị bắt, đi xâu rồi nhưng không tiền đóng
thuế thân cũng bị bắt, đời sống nhân dân lao động, nhất là
nông dân, rất cơ cực. Trước tình hình này, Chi bộ Phong Hòa
quyết định tổ chức cuộc đấu tranh. Vào khoảng trung tuần
tháng 3/1930, Chi bộ đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp
với người dân của 11 làng trong quận Ô Môn, với trên 3.000
người, đội ngũ chỉnh tề, kéo từ Phong Hòa qua bắc Cần Thơ,
đến thẳng dinh Chánh tham biện (Tòa bố) đưa yêu sách “Hoãn
đi xâu để dân gieo mạ làm mùa, hoãn thu thuế thân, bỏ thuế
đuôi chuột”. Đồng bào Cần Thơ đã nhiệt tình ủng hộ cuộc đấu
tranh. Truớc khí thế và sức mạnh của quần chúng, Chủ tỉnh
Cần Thơ phải chấp nhận yêu sách của đoàn biểu tình và sau
đó Thống đốc Nam Kỳ phải ra lệnh hoãn đắp con lộ này. Cuộc
đấu tranh giành thắng lợi, quần chúng rất phấn khởi, phong
trào lên cao, các tổ chức quần chúng phát triển.
Ngày 29/5/1930, thi hành chỉ thị của Đặc ủy Hậu Giang,
Chi bộ Phong Hòa huy động đảng viên và hội viên Nông hội
làng, có sự trợ lực của một số đảng viên Chi bộ Cao Lãnh, Tân
Dương (Sa Đéc), Tam Bình (Vĩnh Long), sang phối hợp với Chi
bộ Thới Lai - Cờ Đỏ, kéo đến quận lỵ Ô Môn đấu tranh đòi bỏ
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thuế thân, thuế chợ, thuế bến đò, thuế côngxi heo, giảm tô tức,
chia lại công điền, công thổ cho dân cày nghèo. Khi đoàn biểu
tình đến bến bắc Cần Thơ thì bị địch đàn áp rất dã man, đồng
chí Trần Văn Mảng, Chi bộ Cao Lãnh, Chỉ huy trưởng đoàn
biểu tình và 10 đồng chí Chi bộ Phong Hòa bị bắt.
Trên đây là các cuộc đấu tranh trực diện giành thắng
lợi trong khi các chi bộ Đảng thuộc tỉnh Đồng Tháp vừa mới
ra đời. Qua từng cuộc đấu tranh, trước sự khủng bố ác liệt
của địch, tuy lực lượng của Đảng bị tổn thất, nhưng phong
trào cách mạng vẫn được duy trì. Nhiều cuộc tập hợp quần
chúng dưới hình thức míttinh, rải truyền đơn, treo băng cờ,
đốt pháo tre,... được liên tiếp tổ chức từ tháng 5/1930 kéo dài
đến tháng 4/1931.
Dưới ánh sáng của Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn
tắt của Đảng, với niềm tin vững chắc vào sức mạnh của quần
chúng, tuy vừa mới ra đời, các chi bộ Đảng thuộc tỉnh Đồng
Tháp đã lãnh đạo và phát động phong trào cách mạng sôi nổi,
đều khắp trong tỉnh, hết đợt này đến đợt khác, liên tục nối tiếp
nhau. Có đường lối, chủ trương đúng đắn của Trung ương Đảng,
có biện pháp cách mạng sáng tạo, có khẩu hiệu đấu tranh thích
hợp, có tổ chức cách mạng, phong trào đấu tranh cách mạng của
quần chúng lên cao như sóng thủy triều, như lửa rực cháy. Cuộc
đấu tranh ngày 01/5/1930 ở làng Bình Thành, ngày 03/5/1930
ở quận Cao Lãnh là một bước ngoặt của phong trào cách mạng
những năm 1930 - 1931 ở Đồng Tháp. Lần đầu tiên trong lịch
sử đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, tại tỉnh Đồng
Tháp, một cuộc đấu tranh có tổ chức, với quy mô lớn, dưới sự
lãnh đạo của Đảng, đã giành thắng lợi lớn, chẳng những đem lại
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quyền lợi thiết thực cho nhân dân trong quận mà còn ảnh hưởng
lớn đến các địa phương khác trong tỉnh và một số tỉnh bạn.
Cũng là lần đầu tiên, cuộc đấu tranh đã thể hiện tình đoàn kết
cách mạng với giai cấp vô sản toàn thế giới nhân kỷ niệm ngày
Quốc tế Lao động 01/5. Cũng là lần đầu tiên, qua các cuộc đấu
tranh đã tạo ra và hình thành một trận địa cách mạng mới: sự
liên kết giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân, qua đó
mà uy tín của các chi bộ Đảng ngày càng lên cao, tiếng nói của
Đảng đã đi vào con tim, khối óc của quần chúng lao động. Tình
dân nghĩa Đảng keo sơn gắn bó, đã trở thành sức mạnh tổng
hợp trong các cuộc đấu tranh sinh tử với quân thù.
Phong trào cách mạng lên cao, nhiều thanh niên, học
sinh, trí thức, nông dân tự nguyện xin gia nhập Đảng hoặc các
tổ chức Công hội, Nông hội, Thanh niên, Phụ nữ,... Các tổ chức
hợp pháp mang tính chất hợp tác, tương trợ, hiếu hỷ, như vạn
cày, vạn cấy, vạn phát, hội nhà giàng, hội banh,... cũng được
thành lập đều khắp trong tỉnh. Riêng làng Phong Hòa, các hội
này đã xuất hiện từ năm 1927 và phát triển mạnh vào những
năm 1929 - 1930.
Hoảng sợ trước bão táp cách mạng và ảnh hưởng ngày
càng rộng lớn của Đảng, Toàn quyền Đông Dương Pátxkiê
(Pasquier), Thống đốc Nam Kỳ Kraothơme (Krautheimer) và
Chánh mật thám Nam Kỳ Nađô (Nadaud) vội vàng đến Sa
Đéc, bàn cách đối phó. Bộ máy đàn áp của thực dân Pháp ở
các khu vực thuộc tỉnh Đồng Tháp mở chiến dịch khủng bố
cực kỳ man rợ hòng dập tắt phong trào và tiêu diệt Đảng. Qua
các cuộc đấu tranh trực diện với quân thù, trước sức mạnh của
quần chúng buộc địch phải tạm thời nhượng bộ, nhưng sau đó
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chúng tìm cách bắt nguội. Nhiều đảng viên và quần chúng
cách mạng bị bắt, bị tù đày hoặc bị địch giết hại1.
Đi đôi với khủng bố trắng, địch đưa ra chiêu bài thâm
độc, đó là “chiêu an đầu thú”, hòng phá cho kỳ được phong trào
cách mạng ở Đồng Tháp, mà mũi nhọn tập trung là quận Cao
Lãnh. Với thủ đoạn nham hiểm này, địch đã thu được một số
kết quả, tạo điều kiện cho hội tề, địa chủ ác bá ngóc đầu dậy,
một số ít phần tử bất mãn rời bỏ trận địa cách mạng; đồng
thời, đánh vào tâm lý mệt mỏi, sợ sệt của một số quần chúng
lừng chừng, qua đó chúng đã ít nhiều thực hiện việc chia rẽ lực
lượng cách mạng.
Vào khoảng tháng 7/1930, Chi bộ Cao Lãnh bị địch đánh
phá, nhiều đảng viên bị sa lưới mật thám. Những đảng viên
bị lộ bị địch truy lùng ráo riết, phải tạm lánh vào vùng sâu
Đồng Tháp Mười, xuống Cà Mau hoặc lên Sài Gòn,... Số đảng
viên còn lại, bất chấp mọi gian nguy, kiên trì bám trụ, giữ
vững tinh thần cho quần chúng; mặt khác, phân tích thủ đoạn
thâm độc của địch và phát động quần chúng chống đầu thú,
chống những chiêu trò lừa bịp, mị dân của địch. Nhờ ý chí kiên
cường, tinh thần quả cảm, lòng trung thành vô hạn của các
đảng viên mà các chi bộ Đảng thuộc tỉnh Đồng Tháp vẫn giữ
được mối liên hệ với quần chúng, củng cố lòng tin của quần
chúng đối với Đảng. Tuy bị địch khủng bố man rợ nhưng nhờ
công tác tổ chức và giáo dục của các chi bộ Đảng, lực lượng
1. Sau cuộc đấu tranh ngày 03/5/1930 ở Cao Lãnh, địch bắt và kết
án tù 9 người, trong đó có Giáo Sa, Còmi Chắc, bắt giam hàng trăm người
khác, trong đó có 20 người bị giam ở khám Vĩnh Long rồi chuyển lên Sài
Gòn xét xử. Ở Tân Dương, địch bắt 58 người, trong đó có đồng chí Phan
Văn Bảy và thầy giáo Thâu.
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cốt cán tiếp tục phát triển, các cuộc đấu tranh dưới nhiều hình
thức khác nhau được duy trì liên tục.
Vừa mới được củng cố thì đến tháng 4/1931, Chi bộ Cao
Lãnh bị địch phát hiện, một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt
của Chi bộ bị bắt. Khoảng tháng 6/1931, Liên Tỉnh ủy Vĩnh
Long - Sa Đéc điều các đồng chí Nguyễn Long Xảo, Trần Thiện
Chánh từ quận Chợ Mới về Cao Lãnh để củng cố tổ chức. Tháng
7/1931, Liên Tỉnh ủy Vĩnh Long - Sa Đéc triệu tập hội nghị tại
Sa Đéc, do phản bội của một đảng viên1, đồng chí Nguyễn Văn
Nhung, Bí thư Liên Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Long Xảo, đồng
chí Hân (Chi bộ Cao Lãnh), đồng chí Phan Văn Thâu (Chi bộ
Tân Dương) và 8 đảng viên Chi bộ Cao Lãnh lần lượt bị bắt2.
Cơ quan Liên Tỉnh ủy và Đặc ủy Hậu Giang bị địch đánh phá,
một số tổ chức đảng lần lượt bị vỡ. Phong trào cách mạng tạm
thời bị lắng và có chiều hướng xuống dần. Đây là thời kỳ mà
các đảng bộ bị tổn thất nghiêm trọng, là thời kỳ các đảng viên
và quần chúng trung kiên của Đảng gặp vô vàn khó khăn và
đầy thử thách.
Bằng thủ đoạn khủng bố, đàn áp, kết hợp với dụ dỗ, mua
chuộc, mị dân, kẻ địch muốn tiêu diệt Đảng, dập tắt ngọn lửa
1. Người này là Phan Thới Lai (Tám Lai), một đảng viên, là liên lạc
của Liên Tỉnh ủy và Đặc ủy Hậu Giang. Tám Lai cùng mật thám giăng
bẫy bắt cán bộ về họp. Sau đó, Tám Lai trở thành một tên mật thám ác ôn,
đã bắt nhiều đảng viên và đàn áp dã man phong trào cách mạng ở Sa Đéc,
Long Xuyên và Chợ Mới.
2. Theo Lịch sử Đảng bộ Vĩnh Long thì đồng chí Nguyễn Văn Nhung,
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cùng một số tỉnh ủy viên bị bắt ngày 05/4/1931
tại cơ quan Tỉnh ủy Vĩnh Long (Cầu Lầu, nay là Phường 1, thành phố Vĩnh
Long). Lịch sử Đảng bộ Vĩnh Long (1930-2010), Nxb. Chính trị quốc gia Sự
thật, Hà Nội, 2015, tr.49.
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cách mạng mà các chi bộ dày công nhóm lên, nhưng chúng
đã tính lầm. Chúng chẳng những không khuất phục được các
đảng viên và quần chúng cách mạng mà càng làm cho họ thêm
căm thù, càng dày dạn trong đấu tranh và qua đấu tranh càng
giúp cho họ trưởng thành. Bất chấp mọi gian nguy, bằng nhiều
phương pháp sáng tạo, họ đã truyền đi tiếng nói, hơi thở của
Đảng xuống tận quần chúng lao động.
Ngày 30/4/1932, Chi bộ Cao Lãnh được lập lại, có 6 đảng
viên, gồm các đồng chí Bùi Văn Dự, Kỉnh, Tuyên, Cương,
Nguyễn Văn Bảy và nữ đồng chí Dình (vợ của đồng chí Dự)
từ nhà tù trở về, do đồng chí Bùi Văn Dự làm Bí thư. Cơ quan
của Chi bộ đặt tại Mỹ Trà, ngay trung tâm quận lỵ Cao Lãnh
và bắt liên lạc với Đặc ủy Long - Châu - Rạch - Hà1, được công
nhận là Chi bộ trực thuộc Đặc ủy.
Để giáo dục đảng viên và đưa tiếng nói của Đảng xuống
tận quần chúng lao động, Chi bộ Cao Lãnh cho xuất bản tờ
tuần báo Dân cày2, in tại nhà đồng chí Dự và đồng chí Kỉnh;
đồng thời, ghi chép lại điều lệ Nông hội, Thanh niên, Phụ nữ
để hướng dẫn tổ chức và hoạt động thống nhất trong tỉnh.
Qua một thời gian hoạt động, Chi bộ Cao Lãnh đã phát
triển được 17 đảng viên ở Hòa An, Tân Thuận Đông, Tân Thuận
Tây, Mỹ Trà. Căn cứ vào tình hình phát triển của Chi bộ, yêu
cầu cần phải có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong toàn
quận, được sự đồng ý của Đặc ủy Long - Châu - Rạch - Hà,
1. Đặc ủy lãnh đạo gồm 4 tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà
Tiên và phụ trách tổ chức đảng ở Cao Miên (Campuchia).
2. Tuần báo Dân cày xuất bản thứ ba hằng tuần, ra được 4 số thì đình
bản để tập trung vào tờ Cùng khổ của Đặc ủy Long - Châu - Rạch - Hà.
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Chi bộ Cao Lãnh quyết định thành lập quận ủy, gồm đồng
chí Bùi Văn Dự phụ trách Bí thư kiêm giao thông, đồng chí
Nguyễn Văn Bảy và đồng chí Ngươi. Quận ủy Cao Lãnh kiện
toàn các chi bộ đã có, phát triển thêm các chi bộ mới ở Phong
Mỹ, Mỹ Ngãi, Tịnh Thới (quận Cao Lãnh), Tân Mỹ, Mỹ An
Hưng (quận Châu Thành), Bình Thành, Tân Huề (quận Chợ
Mới). Các chi bộ ở Tân Dương (quận Lai Vung), Phong Hòa
(quận Ô Môn), Lấp Vò (quận Lấp Vò), Tân Thạnh, Tân Phú
(quận Chợ Mới) lần lượt được tổ chức lại. Tháng 11/1933, Chi
bộ Cái Tàu Hạ được thành lập.
Các tổ chức Công hội, Nông hội, Thanh niên, Phụ nữ đều
thành lập Ban trị sự và hoạt động theo điều lệ.
Phong trào cách mạng vừa được hồi phục, các chi bộ Đảng
đang trên đà củng cố, thì khoảng tháng 3/1933, do phản bội
của một đảng viên1, cơ quan Đặc ủy Long - Châu - Rạch - Hà
và Quận ủy Cao Lãnh lại bị địch đánh phá, một số đảng viên
bị bắt, trong đó có đồng chí Trịnh Ngọc Ẩn (tức Hoàng, một
lãnh đạo của Đặc ủy).
Tháng 11/1934, đồng chí Bùi Văn Dự, Bí thư Quận ủy
Cao Lãnh, lại bị bắt. Đặc ủy điều đồng chí Nguyễn Long Xảo
từ Hồng Ngự về Cao Lãnh. Chi bộ Cao Lãnh được thành lập
lại, có 5 đảng viên - gọi là Chi bộ Hòa An - Tân Thuận Đông gồm các đồng chí Nguyễn Long Xảo, Trần Thị Lẹ (cô giáo Lư,
vợ đồng chí Nguyễn Long Xảo), Lên, Tước và Bộ, do đồng chí
Nguyễn Long Xảo phụ trách Bí thư. Ở tổng Phong Thạnh
Thượng, khoảng tháng 10/1931, địch mở chiến dịch khủng bố
1. Người này là Trần Văn Bảy, trong Quận ủy Cao Lãnh, chỉ điểm
cho mật thám bắt đồng chí Ẩn, đánh phá cơ quan Đặc ủy và Quận ủy Cao
Lãnh.
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ác liệt nhằm vào các làng Tân Huề, Bình Thành, Tân Phú, An
Phong, một số đảng viên và quần chúng cốt cán bị bắt. Bất
chấp mọi khó khăn, nguy hiểm, các đảng viên còn lại đã tìm
cách nhen nhóm và phục hồi phong trào. Năm 1933, cơ quan
Quận ủy Chợ Mới đóng ở An Phong lại bị địch đánh phá.
Xếp Hiến - phụ trách mật thám quận Chợ Mới, đưa lính
phối hợp với hội tề bố ráp các làng An Phong, Tân Phú, Bình
Thành. Trước tình thế ác liệt, một số đảng viên phải tạm tránh
xuống Cao Lãnh hoặc lên Hồng Ngự. Được sự che chở, đùm
bọc của quần chúng, những đảng viên này tìm cách trở về địa
phương nhen nhóm và giữ vững phong trào.
Cuối tháng 7/1934, Quận ủy Chợ Mới quyết định thành
lập Tổng ủy Phong Thạnh Thượng, phân công các ủy viên
về trực tiếp phụ trách các làng An Phong, Phú Thành, Tân
Thạnh, Bình Thành,... Các chi bộ này bước đầu được củng
cố, phong trào cách mạng được phát triển đều ở tổng Phong
Thạnh Thượng vào năm 1935.
Ở quận Hồng Ngự, khoảng tháng 4/1931, bọn cầm quyền
Châu Đốc tăng cường cho quận một tiểu đoàn lính người
Khmer. Chúng phối hợp với lực lượng của quận mở chiến dịch
vây ráp, khủng bố dài ngày, hết đợt này đến đợt khác, dìm
phong trào trong máu lửa. Số lớn đảng viên và quần chúng
cách mạng bị bắt, tù đày hoặc bị bắn giết, những đảng viên
còn lại phải tạm lánh ở làng Thường Thới, Phú Mỹ hoặc
dạt qua núi Sam,... quần chúng hoang mang, tinh thần sa
sút. Trước khó khăn và thử thách mới, đồng chí Trần Văn
Lấm, người đảng viên kiên cường, người con ưu tú của quận
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Hồng Ngự1 đã cùng đồng chí Đạm, được sự đùm bọc, nuôi
dưỡng, che chở của đồng bào Thường Thới, vẫn tiếp tục hoạt
động nuôi dưỡng phong trào, củng cố các tổ chức đảng bị địch
đánh phá. Năm 1932, đồng chí Trần Văn Lấm bị địch bắt và
tra tấn đến chết tại khám đường Tân Châu. Các đồng chí Đạm,
Mạnh, Công và một số quần chúng trung kiên cũng lần lượt
sa lưới mật thám. Để tưởng nhớ một chiến sĩ cộng sản trung
kiên, bất khuất, đồng thời để phát động lòng yêu nước, căm
thù giặc, các đảng viên tổ chức trọng thể lễ truy điệu, buổi lễ
vừa mới bắt đầu thì bị địch bao vây, một cuộc đàn áp đẫm máu
diễn ra. Tiếp theo đó là chiến dịch khủng bố trắng của địch,
phong trào tạm thời bị lắng xuống.
Để củng cố cơ sở đảng, duy trì phong trào cách mạng ở địa
phương, năm 1933, Đặc ủy Hậu Giang điều đồng chí Nguyễn
Long Xảo và nữ đồng chí Trần Thị Lẹ về Hồng Ngự. Chi bộ
Hồng Ngự lúc này chỉ có 4 đảng viên (Nguyễn Long Xảo, Trần
Thị Lẹ, Lê Ngọc Độ và Nguyễn Văn Nghiệp). Để ngụy trang,
Chi bộ mở tiệm hớt tóc và tiệm chụp hình tại quận lỵ Hồng
Ngự. Qua một thời gian hoạt động, Chi bộ đã tuyên truyền,
giáo dục, giác ngộ một số thanh niên yêu nước (Dương Tấn
Hưng, Phan Thành Hợi, Phan Văn Cai, Ba Bá, Hai Đáng,...),
những đồng chí này trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của
quận Hồng Ngự trong thời kỳ 1936 - 1939 và trong Cách mạng
Tháng Tám năm 1945. Ngoài ra, Chi bộ Hồng Ngự còn tổ chức
một số chi bộ trực thuộc, gồm Chi bộ Phú Lâm (quận Tân
Châu), Chi bộ Chòm Dầu (làng Phú Mỹ), Chi bộ Tân Long
(giáp quận Banam, Campuchia).
1. Đồng chí Trần Văn Lấm (Tư Lấm) người đứng ra thành lập chi bộ
đầu tiên quận Hồng Ngự - Chi bộ Long Thuận.
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Từ tháng 10/1931, địch dùng mọi thủ đoạn tàn ác, thâm
độc hòng tiêu diệt Đảng và dập tắt phong trào cách mạng ở các
khu vực thuộc tỉnh Đồng Tháp.
Tuy gặp vô vàn khó khăn và nguy hiểm nhưng các đảng
viên và một bộ phận quần chúng trung kiên của Đảng chưa bị
sa vào tay địch hoặc từ các nhà tù trở về vẫn vững vàng vì họ
có một niềm tin mãnh liệt vào tiền đồ xán lạn của cách mạng.
Trong thời gian đen tối nhất của những năm 1932 - 1933, được
bản Chương trình hành động của Trung ương Đảng soi sáng1,
các đảng viên vừa ra sức củng cố chi bộ bị địch đánh phá, vừa
giáo dục, động viên, tổ chức quần chúng bằng nhiều hình thức
phong phú, sinh động. Đây là hai nhiệm vụ có tầm quan trọng
đặc biệt và rất cấp thiết. Kết quả là từ tháng 3/1933, tuy cơ
quan Liên Tỉnh ủy Sa Đéc - Vĩnh Long bị vỡ, nhưng với tinh
thần cách mạng tiến công, các đảng viên đã khôi phục và củng
cố Chi bộ Phong Mỹ, Chi bộ Hòa An - Tân Thuận Đông, Chi bộ
Bình Thành, Chi bộ Tân Huề, Chi bộ Long Thuận,... Những tổ
chức quần chúng hoạt động công khai, hợp pháp, như vạn phát,
vạn cấy, vạn cày, hội banh, hội hiếu hỉ, hội cạo gió trị bệnh,...
phát triển mạnh ở nông thôn, đã tập hợp, huy động quần chúng
đấu tranh đòi cải thiện dân sinh, dân chủ, chống trả thù, chống
khủng bố,... dưới sự lãnh đạo của các chi bộ Đảng. Hình thức tổ
chức này phù hợp với trình độ, yêu cầu của quần chúng trong
tình thế mới, do đó đã tập hợp được các tầng lớp, lứa tuổi, mang
tính chất mặt trận rộng rãi, nhằm thực hiện mục tiêu mà các
chi bộ đã đề ra. Trước tình hình các tổ chức quần chúng ngày
1. Chương trình hành động tháng 6/1932 của Ban Lãnh đạo Trung
ương của Đảng.
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càng phát triển và hoạt động đi vào chiều sâu, các chi bộ đẩy
mạnh công tác giáo dục, đồng thời, hết sức chú trọng phát triển
lực lượng của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Những đảng viên dao động trước thử thách trong thời kỳ khó
khăn thì không được trở lại tổ chức của Đảng. Phong trào cách
mạng trong tỉnh dần dần khôi phục.
*
*

*

Từ năm 1927 trở đi, phong trào yêu nước của nhân dân
đứng trước khủng hoảng sâu sắc giữa chủ nghĩa yêu nước chân
chính với chủ nghĩa yêu nước theo nhiều xu hướng khác nhau.
Năm 1928, qua hoạt động của tiểu tổ Thanh niên Cách mạng
đồng chí Hội đầu tiên, phong trào yêu nước có bước chuyển
biến mới: quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về cách
mạng đã bước đầu thâm nhập vào giai cấp công nhân, giai cấp
nông dân trong tỉnh. Nó đã thức tỉnh những người yêu nước
thấy được con đường cách mạng, hiểu rõ hơn trào lưu tư tưởng
lỗi thời của giai cấp tư sản, tiểu tư sản. Tiểu tổ Thanh niên
Cách mạng đồng chí Hội đã đóng vai trò tích cực trong việc
truyền bá chủ nghĩa yêu nước chân chính cho các tầng lớp lao
động trong tỉnh.
Từ khi chi bộ đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp - Chi bộ Hòa An
(về sau thường gọi là Chi bộ Cao Lãnh) được thành lập và một
số chi bộ khác tiếp tục ra đời, phong trào đấu tranh cách mạng
của nhân dân Đồng Tháp diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ, liên tục, là
phong trào quần chúng rộng lớn chưa từng có từ trước đến nay
và đã trở thành cao trào cách mạng những năm 1930 - 1931.
Phong trào cách mạng những năm 1930 - 1931 là sự thử
thách đầu tiên nhưng rất quyết liệt giữa lực lượng cách mạng
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vừa mới hình thành, dưới sự lãnh đạo của các chi bộ Đảng còn
non trẻ, chống lại chế độ thống trị lâu đời của thực dân Pháp.
Phong trào cách mạng những năm 1930 - 1931 cũng là
cuộc nổi dậy đầu tiên của đông đảo quần chúng công nhân,
nông dân, các tầng lớp lao động khác, mở đầu giai đoạn lịch
sử của phong trào cách mạng theo đường lối chủ nghĩa Mác Lênin, mà nội dung cơ bản là muốn giải phóng dân tộc không
có con đường nào khác ngoài con đường xã hội chủ nghĩa, chủ
nghĩa yêu nước chân chính tất yếu phải gắn với chủ nghĩa xã
hội. Phong trào này vừa có chiều rộng (diễn ra từ thành thị
đến nông thôn), vừa có chiều sâu, vì nó đã đi vào các tầng lớp
cơ bản của xã hội là công nhân, nông dân. Qua các cuộc đấu
tranh và từng đợt đấu tranh, đã hình thành trên thực tế sự liên
kết, gắn bó chặt chẽ và mật thiết giữa giai cấp công nhân và
giai cấp nông dân, một lực lượng chính trị mạnh mẽ của phong
trào. Nhờ có lực lượng cơ bản trên nên đã tạo ra phong trào
cách mạng rộng lớn, có sự hỗ trợ giữa thành thị và nông thôn,
đặt nền tảng cho sự hình thành khối liên minh công nhân và
nông dân của Đảng. Cũng nhờ có lực lượng cơ bản trên mà qua
các cuộc khủng bố man rợ của quân thù, tuy lực lượng cách
mạng có bị tổn thất, có lúc hết sức nghiêm trọng, nhưng phong
trào vẫn duy trì, kẻ địch không thể tiêu diệt được.
Phong trào cách mạng những năm 1930 - 1931 ở tỉnh
còn đánh dấu một bước chuyển biến mạnh mẽ của phong trào
yêu nước. Nếu các cuộc đấu tranh yêu nước trước khi các chi
bộ Đảng ra đời chỉ xoay quanh đấu tranh vũ trang, như các
cuộc khởi nghĩa của Thiên hộ Dương, Đốc binh Kiều, Thống
Linh,... thì các cuộc đấu tranh diễn ra trong thời kỳ này đã
có sự kết hợp giữa đấu tranh kinh tế với đấu tranh chính trị,
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giữa yêu cầu trước mắt với mục tiêu lâu dài của cách mạng, có
sách lược, hình thức, quy mô, khẩu hiệu đấu tranh thiết thực,
phong phú, phù hợp với trình độ giác ngộ ban đầu của quần
chúng, đáp ứng đúng đặc điểm tình hình của từng nơi, từng
lúc và so sánh lực lượng giữa ta và địch.
Phong trào cách mạng những năm 1930 - 1931 ở Đồng
Tháp so với các phong trào yêu nước trước kia đã có sự biến
đổi về chất, đã chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh
tự giác vì có sự lãnh đạo của một chính đảng vô sản. Đối với
đảng viên, nó càng củng cố lòng tin tuyệt đối vào sức mạnh vô
địch của quần chúng. Đây là lần đầu tiên nhân dân lao động
thấy mình thật sự có sức mạnh một khi đã đoàn kết lại và có
sự lãnh đạo của Đảng. Cũng qua công tác tổ chức và bằng tổ
chức, một tập quán mới xuất hiện: các tầng lớp nhân dân trong
tỉnh đã thật sự gắn bó nhau trong cuộc sống với tổ chức Công
hội, Nông hội, Hội tương tế ái hữu, Hội hiếu hỉ,... Tập quán
mới này đã đẩy lùi một bước lối sống “đèn nhà ai nấy sáng” và
các hủ tục tồn tại lâu đời. Phong trào cách mạng những năm
1930 - 1931 còn chứng tỏ, trước mọi thử thách, các chi bộ Đảng
đã thể hiện vai trò lãnh đạo của mình một cách toàn diện, đầy
đủ, xứng đáng là đội tiên phong đáng tin cậy của nhân dân lao
động trong tỉnh.
Mang trong mình dòng máu bất khuất của dân tộc, có
lập trường giai cấp kiên định, có ý chí cách mạng kiên quyết,
có ý thức trách nhiệm cao trước phong trào, đa số đảng viên
là những người đi đầu, đứng mũi chịu sào trong các cuộc đấu
tranh và chịu đựng nhiều hy sinh nhất, họ đã tỏ rõ tinh thần
kiên trung, bất khuất, một lòng vì lợi ích của giai cấp và dân
tộc, vì lý tưởng cộng sản cao đẹp. Nhờ những đức tính cao cả
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ấy mà trước mọi thử thách gian nguy, trước khó khăn chồng
chất, kể cả hy sinh, quần chúng lao động vẫn một lòng tin
Đảng và theo Đảng. Họ tập hợp xung quanh các chi bộ, theo
tiếng gọi của các chi bộ và khi thời cơ đến, họ vung ra nghị lực
cách mạng phi thường trong các cuộc đấu tranh mặt giáp mặt
với quân thù.
Phong trào những năm 1930 - 1931 ở Đồng Tháp đã gắn
liền một cách hữu cơ với phong trào trong cả nước, với sự lãnh
đạo tập trung và thống nhất của Trung ương Đảng; sức mạnh
của phong trào ở Đồng Tháp bắt nguồn từ sức mạnh của phong
trào cả nước, đồng thời góp phần tăng sức mạnh của phong
trào trong cả nước.
Những thắng lợi đã giành được trong thời kỳ này có ý
nghĩa lịch sử rất quan trọng, tạo ra trận địa cách mạng mới,
đặt nền tảng đầu tiên khá vững chắc cho các phong trào sau
này. Tuy nhiên, trong việc huy động và tổ chức quần chúng,
các chi bộ chỉ quan tâm tổ chức Công hội và Nông hội đỏ, do
đó, trong các cuộc đấu tranh chỉ nổi lên lực lượng của công
nhân và nông dân mà ít thấy các tầng lớp khác tham gia, từ
đó không phân hóa được nội bộ kẻ thù.
Một thiếu sót, kéo dài trong công tác tổ chức và xây dựng
Đảng là, trong lúc cơ sở đảng ngày càng phát triển, phong trào
quần chúng lên cao nhưng không tổ chức được một cơ quan
lãnh đạo cấp tỉnh. Tuy Chi bộ Cao Lãnh đã có nhiều cố gắng
lãnh đạo phong trào chung, nhưng vì tổ chức không tương ứng,
lại thiếu danh nghĩa, do đó, việc lãnh đạo và chỉ đạo còn hạn
chế về nhiều mặt, như phong trào phát triển không đều, sự
phối hợp giữa các địa phương thiếu chặt chẽ, sự phân bổ, điều
hòa đảng viên thiếu chủ động và thường bị lộ mặt. Đồng thời,
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trong thời kỳ này các chi bộ chỉ quan tâm công tác củng cố tổ
chức mà chưa chú ý đúng mức giữa tổ chức và đấu tranh. Tổ
chức tuy có củng cố nhưng khi đưa quần chúng ra đấu tranh
thì tổ chức lại thiếu hiệu lực, gây tâm lý ngán ngại đấu tranh
trong quần chúng.
Nhìn lại những năm tháng hết sức gian khổ, đầy khó
khăn, thử thách và hy sinh, tuy có mặt thiếu sót và yếu kém,
lực lượng của Đảng có bị tổn thất, nhưng các chi bộ Đảng vẫn
tiếp tục tồn tại, càng được tôi luyện và vững bước tiến lên. Có
chi bộ bị địch đánh phá vừa mới củng cố thì lại bị đánh phá rồi
lại được củng cố - liên tiếp bị đánh phá, liên tiếp được củng cố,
có đảng viên vừa mới ra tù lại tiếp tục hoạt động, lại bị bắt.
Trước thử thách của cuộc đấu tranh quyết liệt với kẻ thù, trừ
một số đảng viên sa sút ý chí chiến đấu, dao động, cầu an, đầu
hàng, phản bội, tuyệt đại bộ phận đảng viên và quần chúng
cốt cán tỏ ra kiên cường, bất khuất, giữ vững khí tiết của người
cộng sản. Nhờ có yếu tố tinh thần này mà các chi bộ mới vượt
qua được thời kỳ khó khăn nhất, nhanh chóng hàn gắn vết
thương, chấn chỉnh lại đội ngũ của mình.
Kẻ thù muốn xóa bỏ thành quả bước đầu của cách mạng
nhưng chúng không thể làm được, trái lại, thành quả ấy vẫn
được giữ vững và từng bước được phát huy, đặt nền tảng vững
chắc cho thời kỳ đấu tranh mới.

Chương II

LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO ĐÒI DÂN SINH, DÂN CHỦ
VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1936 - 1945)
I- THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,
CÁC ĐẢNG BỘ THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP KỊP THỜI
CHUYỂN HƯỚNG HOẠT ĐỘNG, PHÁT ĐỘNG MẠNH MẼ
PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, CƠM ÁO, HÒA BÌNH
(1936 - 1939)

Từ năm 1933, do ảnh hưởng nghiêm trọng của cuộc khủng
hoảng kinh tế thế giới kéo dài, cộng với những thủ đoạn bóc
lột, vơ vét nặng nề của bọn thống trị và địa chủ, các tầng lớp
nhân dân lao động phải chịu những thảm cảnh bi đát trên
mọi mặt đời sống. Chính quyền thực dân Pháp còn ra sức bóp
nghẹt các quyền tự do dân chủ, kéo dài chính sách khủng bố
và đàn áp phong trào cách mạng. Tình hình này đã làm cho
nhân dân lao động, kể cả công chức và một số trung, tiểu địa
chủ đều có chung một nguyện vọng là cải thiện dân sinh, thực
hành dân chủ, khắc phục tình trạng ngột ngạt, bế tắc hiện tại.
Trước yêu cầu và nguyện vọng của các tầng lớp nhân
dân, căn cứ vào Chương trình hành động của Trung ương
Đảng, các chi bộ Đảng, dựa trên trận địa cách mạng cơ bản
đã tạo ra từ những năm 1930 - 1931 và thành quả cách mạng
đã đạt được, ra sức củng cố các cơ sở đảng, khôi phục, phát
triển các tổ chức quần chúng, đề ra yêu cầu và mục tiêu đấu
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tranh trước mắt. Phong trào cách mạng dần dần được hồi
phục và trên đà phát triển.
Tháng 01/1936, một sự kiện quan trọng có ảnh hưởng
trực tiếp, đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi cho phong trào
cách mạng phát triển trong cả nước nói chung và tỉnh Đồng
Tháp nói riêng: ở Pháp, Mặt trận nhân dân chống phát xít
được thành lập và đề ra Cương lĩnh yêu cầu thả tù chính trị,
giảm giờ làm, tăng trợ cấp thất nghiệp, giúp đỡ nông dân,...
Tháng 6/1936, Chính phủ phái tả Pháp, sau cuộc tổng
tuyển cử tháng 4 thắng lợi đã lên cầm quyền. Do áp lực của
Đảng Cộng sản Pháp và cao trào của nhân dân chống phát xít,
Chính phủ này ban bố sắc lệnh thả tù chính trị, thi hành một
số cải cách xã hội, thành lập phái đoàn của Quốc hội Pháp điều
tra tình hình các nước thuộc địa, đặc biệt là ở Đông Dương và
Bắc Phi.
Ngày 13/8/1936, tại Sài Gòn, Ủy ban trù bị Đông Dương
Đại hội được thành lập, một số đảng viên là thành viên của Tiểu
ban tổ chức và cổ động. Ủy ban kêu gọi các địa phương thành
lập các Ủy ban hành động để tiến hành Đại hội chính thức.
Qua truyền đơn và báo chí công khai từ Sài Gòn, một
số đảng viên ở Cao Lãnh (Lưu Kim Phong, Lê Văn Thượng,
Nguyễn Long Xảo, Huỳnh Văn Thiện, Châu Văn Cương, Đỗ
Hữu Giàu,...) đánh giá đây là thời cơ thuận lợi để phát động
phong trào cách mạng, củng cố các cơ sở đảng bị địch đánh phá.
Tuy nhiên, điều lúng túng nhất là chưa có sự hướng dẫn của
cấp trên - Liên Tỉnh ủy Sa Đéc - Vĩnh Long và Đặc ủy Hậu
Giang bị địch đánh phá, chưa củng cố được. Để nắm chủ trương
của Đảng trước tình hình mới, Hội nghị quyết định cử đại biểu
lên Sài Gòn trực tiếp gặp các đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn,

122

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP - TẬP I (1927 - 1954)

Nguyễn Văn Tạo, Dương Bạch Mai, Nguyễn Thị Lựu - những
đảng viên ở trong Ủy ban trù bị Đông Dương Đại hội.
Sau khi được truyền đạt tinh thần Nghị quyết Hội nghị
Trung ương ngày 26/7/1936, một cuộc họp được tổ chức tại
nhà ông Trần Văn Nhựt - anh ruột của đồng chí Sáu Ngài, ở
làng Mỹ Trà, gồm các đảng viên còn bám trụ tại địa phương
và một số đảng viên vừa từ các nhà tù trở về. Hội nghị nhất trí
chuyển các tổ chức không hợp pháp sang hình thức công khai,
hợp pháp, nửa hợp pháp, tích cực vận động và tổ chức rộng rãi
các hội đoàn kết tương trợ, hiếu hỉ,... nhằm tập hợp các tầng
lớp, các lứa tuổi, thông qua đó mà giáo dục và đẩy mạnh phong
trào. Hội nghị cũng bàn về tổ chức và nội dung hoạt động của
Ủy ban hành động, chọn đảng viên và một số người đứng ra
thành lập Ủy ban hành động quận Cao Lãnh1, trụ sở đặt tại
quận lỵ Cao Lãnh.
Cuộc vận động mở đầu bằng một cuộc míttinh ra mắt Ủy
ban hành động tại nhà lồng chợ Cao Lãnh. Một đại diện Ủy
ban hành động trình bày tình hình nước Pháp từ khi Mặt trận
nhân dân Pháp lên cầm quyền, việc Chính phủ Pháp quyết
định thả tù chính trị, thi hành một số cải cách xã hội, cử một
phái bộ sang điều tra tình hình Đông Dương, nói rõ nhiệm
vụ trước mắt của Ủy ban hành động là thu thập những bản
dân nguyện của nhân dân gửi về Ủy ban trù bị Đông Dương
Đại hội để trao cho Phái bộ điều tra của Chính phủ Pháp,
1. Ủy ban hành động quận Cao Lãnh có 15 người, gồm: Lê Văn
Thượng, Lưu Kim Phong, Đỗ Hữu Giàu, Nguyễn Long Xảo, Châu Văn
Cương, Huỳnh Văn Phẩm, Huỳnh Văn Thiện, Huỳnh Văn Ninh, Năm Trĩ,
Chín Khị, Năm, Tỷ, Đê, Lương, Đáo.
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việc thành lập Ủy ban hành động đã được phép của cấp trên,
nhà cầm quyền quận Cao Lãnh không được cấm đoán hoặc
ngăn cản,...
Từ sau cuộc míttinh, trụ sở Ủy ban hành động tấp nập
người ra vào. Ủy ban phải làm việc suốt ngày đêm, vừa thu
thập các bản thỉnh nguyện, vừa giải thích thời sự qua sách
báo, vừa giáo dục, động viên, tổ chức các tầng lớp nhân dân
chung quanh quận lỵ Cao Lãnh.
Phong trào quần chúng đang trên đà phát triển, Chi bộ
Cao Lãnh đánh giá đây là điều kiện thuận lợi hiếm có để đưa
quần chúng vào các cuộc sinh hoạt chính trị phù hợp, trước
mắt là đấu tranh đòi quyền lợi hằng ngày bằng các bản thỉnh
nguyện và triệt để lợi dụng khả năng công khai, hợp pháp để
phát triển các tổ chức quần chúng, qua đó, phát động nhân
dân đấu tranh,... Mọi hoạt động của các đảng viên đã ra công
khai trong Ủy ban hành động phải tuyệt đối phục tùng bộ
phận bí mật.
Sau khi đã có chủ trương thống nhất, trừ một số ủy viên
được phân công thường trực tại trụ sở Ủy ban hành động,
những ủy viên khác được bố trí đi tổ chức míttinh ở Hòa An,
Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Mỹ Ngãi, Phong Mỹ, An
Bình, Mỹ Thọ,... Ở các làng đã tổ chức míttinh thì chọn cử
người đứng ra thành lập Ủy ban hành động.
Không ra mặt ngăn cấm các cuộc tập trung quần chúng
nhưng bọn cầm quyền quận Cao Lãnh quy định: muốn tổ chức
míttinh ở đâu phải báo cho họ biết trước 24 giờ, cả tên tuổi
người đứng ra tổ chức. Do đó, hầu hết các cuộc míttinh, kể cả
ở một số làng, đều có mặt Bade (Bazin) - Chánh mật thám
Sa Đéc, Trần Văn Tấn - Chủ quận Cao Lãnh, cùng một số
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mật thám trà trộn vào những người tham dự. Bọn này đến
dự míttinh với danh nghĩa là “thị chứng” nhưng thực chất là
để uy hiếp tinh thần quần chúng, ngăn chặn ảnh hưởng của
Đảng, theo dõi đảng viên và quần chúng cốt cán của ta và
phong trào ở từng nơi.
Ở tổng Phong Thạnh Thượng và quận Hồng Ngự, thực
hiện chủ trương của Quận ủy Chợ Mới và Tỉnh ủy Châu Đốc,
các chi bộ đã ráo riết vận động và tổ chức Ủy ban hành động.
Tại Phong Thạnh Thượng, Ủy ban hành động đầu tiên được
thành lập ở Tân Huề, Bình Thành, sau đó phát triển ra Tân
Phú, Tân Thạnh... Đến tháng 9/1936, Ủy ban hành động được
thành lập và có trụ sở công khai ở hầu hết các làng trong tổng.
Tại quận Hồng Ngự, ngày 18/8/1936, Ủy ban hành động thị
trấn Hồng Ngự tổ chức míttinh ra mắt đồng bào, đến cuối
tháng 8/1936, phần lớn các làng trong quận đều thành lập Ủy
ban hành động. Lãnh đạo các Ủy ban hành động, ngoài một số
đảng viên làm nòng cốt, còn có công chức, trí thức, mà đa số là
giáo chức. Từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9/1936, nhiều làng
đã thành lập Ủy ban hành động, trừ một số làng thuộc quận
Châu Thành và Lai Vung.
Để khuấy động phong trào, tập hợp và giáo dục quần
chúng, Ủy ban hành động quận Cao Lãnh, quận Hồng Ngự
và một số làng ven quận lỵ đã tổ chức các câu lạc bộ đọc sách
báo, các nhóm đọc sách báo lưu động. Những tờ báo xuất
bản bằng tiếng Pháp, như tờ Lơbớp (Le Peuple), Lavănggác
(L’Avantgards) và bằng tiếng Việt, như tờ Việt Dân, Phổ thông,
Lao động, Mới,... được các nhóm thanh niên, trí thức, học sinh
tiến bộ tình nguyện đọc chỗ đông người (chợ, quán ăn,...) hoặc
đem bán tận nông thôn. Ngoài ra, câu lạc bộ còn tổ chức các
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cuộc vui chơi giải trí, mở những cuộc tranh luận thời sự, giới
thiệu chế độ dân chủ ở Pháp, Công xã Paris,... Nhờ các hình
thức tổ chức trên nên đã thu hút các tầng lớp, các lứa tuổi,
nhất là thanh niên, học sinh và qua đó các chi bộ đảng đã
tranh thủ giáo dục, giác ngộ họ.
Qua sách báo, truyền đơn, sinh hoạt câu lạc bộ, tuyên
truyền giáo dục, tiếng nói của Đảng được truyền đi từ thành
thị đến nông thôn. Nhiều bản thỉnh nguyện của nhân dân
được dồn dập gửi về hoặc được trao trực tiếp cho các Ủy ban
hành động. Nhiều đơn tố cáo hương chức, hội tề, địa chủ; nhiều
vụ tranh chấp đất đai, nhà cửa; nhiều vụ xung đột, xích mích
cũng được đưa tới trụ sở Ủy ban hành động để xem xét xử lý.
Nhân dân lao động xem Ủy ban hành động là cơ quan bênh
vực quyền lợi của mình. Các khẩu hiệu đòi cải thiện dân sinh,
thực hành dân chủ do các chi bộ đảng đưa ra, được các tầng
lớp nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng, đa số các bản thỉnh nguyện
nêu yêu cầu được tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do hội họp và
lập hội, miễn giảm hoặc bỏ thuế thân, giảm thuế môn bài, chia
công điền, công thổ, giảm tô tức, mở thêm trường học, chống
phù thu lạm bổ, thả tù chính trị... Một số bản thỉnh nguyện
còn vạch tội ác, đòi trừng trị những địa chủ, quan chức thường
sách nhiễu nhân dân.
Mục phóng sự điều tra của báo Lao động xuất bản tại Sài
Gòn đăng bài nói về tình cảnh của nông dân Đồng Tháp Mười
bị địa chủ người Pháp và người Việt chiếm đoạt ruộng đất, thu
tô nặng, phải nộp công lễ nên nông dân lâm vào cảnh khốn
cùng, đói khổ, phải chạy ra thành thị kiếm sống hoặc phải làm
không công cho địa chủ; họ còn bị địa chủ đánh đập, vu khống
đủ mọi tội lỗi, bị ép gả con, đợ vợ,... Bài báo trên, qua nhóm
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đọc sách báo lưu động giải thích, đã khơi sâu lòng căm thù
của nông dân đối với địa chủ, càng động viên họ đoàn kết đấu
tranh đòi địa chủ và hương chức, hội tề phải chia lại công điền,
công thổ, giảm tô, hoãn nợ, miễn công lễ,... Ở một số làng, dưới
sự lãnh đạo của các chi bộ, nông dân đã kéo đến nhà địa chủ
hoặc trụ sở tề đấu tranh đòi xé giấy nợ, giảm tô, đòi trả công
lễ; ở một số nơi bà con nông dân còn đòi địa chủ cho mượn lúa
ăn lúc đang thiếu đói. Trước khí thế đấu tranh của nông dân,
địa chủ và làng lính đã giảm bớt thái độ hống hách và hành
động ức hiếp quần chúng, có người hứa sẽ giảm tô, bỏ công lễ,
cá biệt có người kêu nông dân đến trả ruộng mà trước kia họ
đã dùng quyền lực chiếm đoạt (Mỹ Thọ, Phong Mỹ, Tân Thạnh
thuộc tổng Phong Thạnh Thượng).
Tại châu thành Sa Đéc, khu vực Cái Tàu Hạ, Cái Tàu
Thượng và một số nơi khác, ngoài các tổ chức tương tế, ái hữu,
thể dục thể thao,... một số ngành nghề cũng được tổ chức lại
như ngành mộc, ngành làm guốc, ngành may mặc,... Nhân
cuộc vận động bầu cử Hội đồng quản hạt tại Sa Đéc, trong lúc
đồng bào, công chức, binh lính đang chờ xem biểu diễn tại rạp
hát Cả Tấn (cạnh sở phân phối điện thị xã Sa Đéc hiện nay),
một cán bộ ta lên sân khấu giải thích chế độ dân chủ của nước
Pháp, nói rõ quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản hạt, kêu
gọi những người có quyền bầu cử nên chọn người có khả năng
bênh vực quyền lợi cho nhân dân. Cuộc diễn thuyết được đồng
bào nhiệt liệt hoan nghênh và địch cũng không tìm được lý do
nào để bắt bớ1. Nhân dân rất phấn khởi, ảnh hưởng của Đảng
1. Theo quy định của Pháp, ứng cử viên Hội đồng quản hạt được
quyền đi cổ động cho mình.
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ngày một lên cao, các hội quần chúng, các tổ chức ngành nghề
thu hút thêm nhiều hội viên.
Phong trào phát triển sôi nổi, đều khắp. Địch tìm mọi
cách vừa mị dân, vừa đe dọa quần chúng, kìm chế ảnh hưởng
của phong trào. Tại quận lỵ Cao Lãnh, Chủ quận Trần Văn
Tấn triệu tập một cuộc họp với hương chức, hội tề làng Mỹ
Trà, Hòa An và địa chủ, trí thức, công chức, gọi là “để tập hợp
nguyện vọng của công chúng gửi về Pháp”, Ủy ban hành động
Cao Lãnh đã vận động trẻ em tập trung trước nhà nghỉ mát nơi tổ chức cuộc họp, gây ồn ào mất trật tự, đồng thời, phân
công cán bộ đi vận động trí thức, công chức tẩy chay cuộc họp.
Đến cuối tháng 8/1936, số lượng lớn tù chính trị lần lượt
trở về địa phương. Thực hành Nghị quyết Hội nghị Trung
ương ngày 26/7/1936, những đảng viên này được phân công
hoạt động ở nông thôn, do đó, phong trào ở nông thôn phát
triển hòa nhịp với phong trào đang lên ở nội thành, nội thị. Có
thể khẳng định là chưa có thời kỳ nào mà cuộc vận động cách
mạng lại rầm rộ, sôi nổi như thời kỳ này.
Thời gian này, đồng chí Ônên (Honel), đảng viên Đảng
Cộng sản Pháp, Nghị sĩ Quốc hội, thành viên Phái bộ Pháp
sang điều tra tình hình Đông Dương, đến quận Chợ Mới. Ủy
ban hành động quận Cao Lãnh cử một đoàn đại biểu đến Chợ
Mới tham gia cuộc đón tiếp. Đoàn được đồng chí Ônên tiếp xúc
tại một quán cà phê ở Mỹ Luông và nhận kiến nghị của đoàn.
Nhờ kịp thời chuyển hướng các tổ chức quần chúng ra
hoạt động công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp nên đã thu
hút thêm nhiều hội viên mới, có đủ các thành phần và phát
triển một số tổ chức xã hội phù hợp với yêu cầu và trình độ
của quần chúng. Qua các tổ chức này, các chi bộ đảng đã
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giáo dục cho các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết, tương
thân tương ái, xây dựng và củng cố lòng yêu nước, căm thù bọn
cướp nước và bè lũ tay sai bán nước,... Nhờ đó đã tạo nên sức
mạnh đoàn kết và đấu tranh của quần chúng, một số trung
tiểu địa chủ, công chức, nhất là giáo chức, đã ngả về phía cách
mạng. Thành phần trong Mặt trận Dân chủ được mở rộng.
Uy tín của Đảng ngày càng ăn sâu bám rễ trong quần chúng
lao động, nhất là công nông. Qua hoạt động của các tổ chức
quần chúng, nhiều phần tử tích cực và trung kiên xuất hiện.
Đội ngũ cán bộ của Đảng phát triển và trưởng thành qua thử
thách. Sức mạnh của Đảng tăng lên rõ rệt.
Tuy nhiên, trước phong trào quần chúng đang lên, một số
chi bộ lại rơi vào khuynh hướng hoạt động công khai mà coi
nhẹ công tác bí mật. Mặt khác, do say sưa với thắng lợi bước
đầu, một số đảng viên hoạt động công khai hợp pháp lại có
chiều hướng tách khỏi sự lãnh đạo của bộ phận bí mật.
Trước đà phát triển mạnh mẽ của phong trào, thi hành
lệnh của Chính phủ Pháp, bọn cầm quyền ra lệnh cấm cuộc
vận động Đông Dương Đại hội, giải tán các Ủy ban hành động.
Tuy các Ủy ban hành động bị giải tán, nhưng các tổ chức
hợp pháp và nửa hợp pháp còn tiếp tục hoạt động trong khuôn
khổ Mặt trận thống nhất dân chủ1 cho đến cuối năm 1938.
Phong trào ở nông thôn vẫn tiếp tục phát triển. Nhiều
cuộc đấu tranh của nông dân nổ ra, nổi lên là cuộc đấu tranh
chống tăng thuế thuốc lá của nông dân trồng thuốc lá ở các
1. Tháng 3/1938, Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương đổi tên
thành Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương (thường được gọi là Mặt
trận Dân chủ Đông Dương).
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làng Hòa An, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây vào khoảng
tháng 4/19371. Một số làng thuộc quận Châu Thành, Lai Vung
(Sa Đéc) chưa có phong trào nay cũng đã tổ chức những hội
quần chúng đơn giản, như Hội cạo gió trị bệnh, Hội tương tế
ái hữu, Hội đá banh,... Đáng chú ý là Hội truyền bá chữ quốc
ngữ được tổ chức rộng rãi ở nông thôn.
Từ tháng 8/1936 cho đến năm 1938, phong trào đấu tranh
cách mạng của các tầng lớp nhân dân tỉnh Đồng Tháp diễn ra
đều khắp từ thành thị đến nông thôn. Tuy chưa thành lập cơ
quan lãnh đạo đảng bộ cấp tỉnh nhưng các chi bộ đã khéo kết
hợp lãnh đạo đấu tranh ở nông thôn với thành thị và dần dần
các cuộc đấu tranh đã có sự liên kết, gắn bó với nhau. Để thắt
chặt quan hệ liên minh công - nông, tại châu thành Sa Đéc,
dưới sự lãnh đạo của một số đảng viên vừa thoát khỏi nhà tù
địch, đã tổ chức Ủy ban cứu tế, cứu đói cho đồng bào ở những
vùng nông thôn bị thiếu đói, thu hút được một số giáo chức,
nhà từ thiện, hảo tâm tham gia.
Qua phong trào chung trong tỉnh chứng tỏ trong lúc hoạt
động chính trị diễn ra sôi nổi ở tỉnh lỵ và các quận lỵ, các chi
bộ luôn luôn quan tâm đến nông thôn. Đây là một thuận lợi lớn
trong công tác vận động cách mạng và huy động quần chúng.
Đầu năm 1938, Chính phủ Blum ở Pháp bị đổ, Đalađiê
(Daladier) lên thay chức Thủ tướng, địch ra mặt khủng bố
những người tham gia hoạt động phong trào dân chủ. Hầu hết
số đảng viên hoạt động công khai hợp pháp và quần chúng
1. Vì thuế thuốc lá tăng quá cao, được sự lãnh đạo của Chi bộ, đồng
bào tập hợp khoảng 700 người, kéo đến đấu tranh với Chủ quận đòi được
nộp thuế như cũ.
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trung kiên đều bị bắt. Ở quận Cao Lãnh, 15 ủy viên trong Ủy
ban hành động quận bị bắt và xử án tại Vĩnh Long, ở quận
Hồng Ngự, chúng bắt 10 đảng viên, hầu hết là cán bộ cốt cán
của quận và 15 thanh niên tích cực của phong trào,... Những
đảng viên từ các nhà tù địch trở về, đa số hoạt động bí mật,
cũng bị địch truy lùng ráo riết, phải chuyển về nông thôn hoặc
ẩn tránh trong vùng sâu Đồng Tháp Mười. Đây là thời kỳ khó
khăn mới của các chi bộ Đảng. Thi hành Chỉ thị của Liên Tỉnh
ủy Hậu Giang chuyển trọng tâm công tác về nông thôn đồng
thời giữ mối liên hệ với đô thị, các chi bộ đã kịp thời chuyển
hướng hoạt động về nông thôn, do đó đã bảo tồn được lực lượng,
duy trì được cơ sở ở đô thị và nông thôn.
*
*

*

Nhờ có đường lối chuyển hướng đúng đắn của Trung ương
Đảng (Nghị quyết Hội nghị Trung ương ngày 26/7/1936), trên
cơ sở tình hình cụ thể của từng địa phương, các chi bộ đã có
nhiều hình thức phát động phong trào quần chúng từ thành
thị đến nông thôn. Trong hoàn cảnh mọi quyền tự do dân chủ
bị bóp nghẹt, các cuộc đàn áp, khủng bố diễn ra triền miên
nhưng có phong trào quần chúng vẫn phát triển mạnh thật
rất hiếm có.
Quần chúng được tổ chức, sức mạnh được nhân lên, lại
có sự kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức với giáo dục và đấu tranh,
làm cho phong trào vừa mạnh vừa có chất lượng. Qua từng đợt
đấu tranh, các tổ chức quần chúng được củng cố và phát triển,
đã hình thành một đội quân chính trị, với quy mô và khí thế
đấu tranh mới.
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Phong trào cách mạng những năm 1936 - 1939 diễn ra
tương đối rộng ở tất cả các khu vực và đã trở thành cao trào.
Tuy các Ủy ban hành động chỉ tồn tại trong thời gian ngắn,
nhưng dưới sự lãnh đạo của các chi bộ đảng, phong trào vẫn
được duy trì, các cuộc đấu tranh vẫn liên tục nổ ra. Đạt kết
quả trên là nhờ các chi bộ, sau khi các Ủy ban hành động bị
giải tán, đã có nhiều hình thức tập hợp quần chúng vào tổ
chức, đã đưa khẩu hiệu đấu tranh thích hợp, đúng với yêu cầu
và vừa tầm với trình độ các tầng lớp nhân dân. Qua các cuộc
đấu tranh đã dần dần nâng trình độ giác ngộ chính trị cho họ
(giác ngộ quyền lợi dân chủ và dân tộc), tập dượt cho họ dày
dạn trong đấu tranh. Qua từng cuộc đấu tranh thắng lợi, các
chi bộ lại tiếp tục giáo dục, động viên, mở rộng tổ chức, càng
làm cho quần chúng tin tưởng vào sức mạnh của mình.
Cao trào cách mạng năm 1936 - 1939 đã giúp cho các chi
bộ đảng trưởng thành nhanh chóng. Uy tín và ảnh hưởng của
Đảng được nâng lên. Các chi bộ được củng cố về tư tưởng và tổ
chức, nhiều nhân tố tích cực tiên tiến xuất hiện, số lượng đảng
viên tăng lên.
Tuy nhiên, việc chuyển hướng tổ chức và công tác từ bí
mật, không hợp pháp sang công khai, hợp pháp và nửa hợp
pháp là vấn đề mới mẻ, khó khăn, do đó mà các chi bộ đảng
không tránh khỏi vấp váp. Để tập hợp mọi lực lượng, mọi tầng
lớp xã hội, việc nêu khẩu hiệu đòi quyền dân sinh, dân chủ là
đúng nhưng lại ít quan tâm đến mục tiêu của cách mạng là
giải phóng dân tộc. Nó thể hiện rõ nét trong khẩu hiệu đấu
tranh, trong công tác tuyên truyền, vận động.
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Mặt khác, trong lúc kẻ thù dùng nhiều thủ đoạn hòng
tiêu diệt lực lượng cách mạng thì một số chi bộ lại không nắm
tình hình tổ chức và hình thức đấu tranh, chưa khéo kết hợp
hoạt động công khai với hoạt động bí mật,... Các đồng chí trong
Ủy ban hành động quận Cao Lãnh và quận Hồng Ngự bị địch
bắt là hậu quả của thiếu sót trên. Kẻ thù của cách mạng nắm
quyền thống trị không bao giờ muốn Đảng tồn tại và hoạt động
hợp pháp, do đó mà các tổ chức đảng phải hoàn toàn bí mật.
Nhưng vì Đảng phải đi sâu vào nhân dân để tuyên truyền,
giáo dục, động viên, tập hợp và tổ chức lực lượng quần chúng
cách mạng, nên phải tiến hành công khai. Đó là bản thân công
tác cách mạng đòi hỏi nhưng Đảng phải bí mật, càng bí mật
càng tốt.
II- CHUẨN BỊ CƠ SỞ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, TỔ CHỨC,
CÁC CHI BỘ ĐẢNG LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN KHỞI NGHĨA
GIÀNH CHÍNH QUYỀN THẮNG LỢI TRONG
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (23/11/1940 - 8/1945)

Từ tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
Bọn cầm quyền thực dân ở Sa Đéc, Chợ Mới, Hồng Ngự,... ra
sức thủ tiêu các quyền tự do tối thiểu mà nhân dân đã giành
được trong thời kỳ vận động dân chủ, điên cuồng tiến công
phong trào cách mạng, ban hành lệnh tổng động viên, thực
hiện chính sách “kinh tế chỉ huy”, tăng thuế cũ, đặt thêm
thuế mới, mở quốc trái, tổ chức quyên góp vào quỹ “Pháp Việt bác ái”,...
Chính sách kinh tế, chính trị, quân sự của thực dân Pháp
đã làm cho đời sống các tầng lớp nhân dân, kể cả trung - tiểu
địa chủ, công chức, binh lính chịu ảnh hưởng rất tai hại.
Thương mại bị đình đốn, phần lớn ruộng đất bị bỏ hoang.

Phần thứ nhất: CÁC CHI BỘ ĐẢNG RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO...

133

1. Cuộc khởi nghĩa năm 1940
Tháng 10/1940, phát xít Nhật giúp quân đội Xiêm (Thái
Lan) đánh Cao Miên (Campuchia). Thi hành lệnh của Toàn
quyền Đờcu (Decoux), địch ráo riết đưa lính sang chiến trường
Cao Miên, đẩy mạnh chính sách vơ vét, cướp bóc, tăng cường
trấn áp phong trào cách mạng.
Tình hình này tạo điều kiện thuận lợi để các chi bộ vận
động quần chúng tham gia cuộc khởi nghĩa năm 1940. Ngày
23/11/1940, tại quận Cao Lãnh, để hưởng ứng cuộc khởi nghĩa
Nam Kỳ, các Chi bộ Phong Mỹ, Tân An tổ chức rải truyền đơn,
treo băng cờ, khẩu hiệu1. Riêng ở Mỹ Quý, qua liên hệ với Ủy
ban khởi nghĩa tỉnh Mỹ Tho, Chi bộ đã huy động quần chúng
kéo đến cảnh cáo hội tề, địa chủ, đập phá cống do địa chủ độc
quyền quản lý, để lấy nước làm mùa.
Ở tổng Phong Thạnh Thượng, thi hành lệnh khởi nghĩa
của Quận ủy Chợ Mới, các chi bộ Đảng đã thành lập Ủy ban khởi
nghĩa thống nhất do đồng chí Sửu và Tráng phụ trách. Sáng
ngày 23/11/1940, lực lượng khởi nghĩa chiếm đồn An Phong,
thu được một súng trường. Phát huy thắng lợi, lực lượng khởi
nghĩa chia thành hai mũi, một mũi đi hỗ trợ cho Tân Thạnh,
Tân Phú,... một mũi sang sông, phối hợp với các làng thuộc
quận Chợ Mới đánh chiếm nhà dây thép (bưu điện) và dinh
quận Chợ Mới. Vì cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã bị lộ từ trước,
bọn cầm quyền ở Chợ Mới đã đề phòng, tình thế trở nên bất lợi,
1. Các chi bộ thuộc quận Cao Lãnh không nhận được lệnh khởi nghĩa
của Xứ ủy và Liên Tỉnh ủy Hậu Giang. Riêng Chi bộ Phong Mỹ và Tân An,
qua liên lạc với các chi bộ tổng Phong Thạnh Thượng, đã tự đề ra hình thức
hoạt động hưởng ứng.
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Ủy ban khởi nghĩa ra lệnh rút lui, kế hoạch đánh chiếm quận
lỵ Chợ Mới không thành. Ở làng Tân Huề, đêm 23/11/1940,
Chi bộ đã tập hợp 100 đảng viên và quần chúng cốt cán, định
đánh chiếm đồn Tân An nhưng bị lộ nên phải giải tán.
Ở quận Hồng Ngự, các Chi bộ Hồng Ngự, Long Khánh,
Thường Thới, thi hành lệnh khởi nghĩa của Tỉnh ủy Châu
Đốc, đã ráo riết chuẩn bị lực lượng. Do địch đã bí mật bắt một
số đảng viên và quần chúng cốt cán trong Ủy ban khởi nghĩa,
Chi bộ Hồng Ngự và Chi bộ Long Khánh mà Chi bộ Thường
Thới không biết nên vẫn tiến hành theo kế hoạch thống nhất
từ trước. Đêm 23/11/1940, Chi bộ Thường Thới huy động quần
chúng, có 45 hội viên Hội ái hữu và Hội nhà giàng làm nòng
cốt, rầm rộ bao vây dinh quận Hồng Ngự. Cũng như những
nơi khác, tại đây địch đã chuẩn bị đối phó và nổ súng vào lực
lượng khởi nghĩa, Ủy ban khởi nghĩa ra lệnh rút lui để bảo
toàn lực lượng1.
Sau ngày khởi nghĩa, địch mở chiến dịch khủng bố rất
dã man.
Ở An Phong, Chủ quận Chợ Mới Trần Văn Mẩng và xếp
Hiến đã huy động lực lượng đàn áp, phối hợp với hương chức,
hội tề khủng bố man rợ phong trào cách mạng, bắt những
người tham gia khởi nghĩa hoặc bị tình nghi. Bọn tay sai lợi
dụng cơ hội này để báo thù, trả oán, vơ vét, cướp bóc nhiều tài
sản của nhân dân.
1. Theo kế hoạch, nếu lực lượng khởi nghĩa đánh chiếm được quận
lỵ Hồng Ngự thì sẽ sang giúp lực lượng khởi nghĩa ở quận Tân Châu đánh
chiếm quận lỵ. Nhưng do không chiếm được dinh quận Hồng Ngự nên
không thực hiện bước tiếp theo.
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Sau cuộc khởi nghĩa, ở một số làng thuộc tổng Phong
Thạnh Thượng, địch đốt hàng trăm căn nhà, bắt và kết án
hàng trăm người, đa số là đảng viên (43 người ở An Phong, 13
ở Bình Thành, 18 ở Tân Phú - Tân Thạnh, 30 ở Tân Huề,...).
Ở quận Hồng Ngự, xếp mật thám Cung khủng bố dã man
dân làng Thường Thới, nơi nổ ra cuộc khởi nghĩa. Hàng trăm
nhà bị đốt, nhiều tài sản bị cướp đoạt, 40 đảng viên và quần
chúng bị bắt.
Ở quận Cao Lãnh, tuy chỉ có một ít địa phương hưởng ứng
cuộc khởi nghĩa nhưng Chủ quận Đỗ Văn Cung đã tung lực
lượng vây ráp từng vùng, kiểm tra, kiểm soát người lạ mặt,
truy lùng đảng viên, bắt bớ, tra tấn những người cầm đầu các
hội hợp pháp được tổ chức trong thời kỳ 1936 - 1939; đồng thời,
ra lệnh cho làng lính được quyền bắt bất cứ ai bị tình nghi
hoạt động cộng sản. Nhà giam không đủ chỗ chứa, chúng phải
nhốt người bị bắt ở ngoài trời.
Ở các địa phương khác thuộc tỉnh Đồng Tháp, tuy không
trực tiếp khởi nghĩa, nhưng nhân cơ hội này, địch cũng tiến
hành khủng bố ráo riết. Một số lớn chi bộ bị vỡ, nhiều đảng
viên, quần chúng cách mạng bị bắt và bị tù đày. Ngoài các cuộc
khủng bố đẫm máu, địch còn khống chế, lôi kéo, mua chuộc
một số phần tử cơ hội, dao động ra làm tay sai và sử dụng bọn
này làm chỉ điểm hoặc tuyên truyền nói xấu Đảng, hòng làm
cho nhân dân giảm lòng tin với Đảng.
Đây là thời kỳ mà các chi bộ đảng gặp vô vàn khó khăn,
mà khó khăn lớn nhất là số quần chúng có cảm tình với cách
mạng bị hội tề bắt ngủ tập trung ở nhà việc để chúng dễ kiểm
soát, số bị bắt được thả ra phải trình diện thường kỳ.
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Dùng thủ đoạn khủng bố kết hợp với dụ dỗ, mua chuộc,
kẻ địch hy vọng sẽ dập tắt phong trào cách mạng nhưng chúng
đã thất bại. Tuy cuộc khởi nghĩa năm 1940 không thành công,
cơ sở và lực lượng cách mạng bị tổn thất, nhưng không làm
nhụt ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất của các đảng viên
và nhân dân Đồng Tháp, trái lại đã giúp cho các chi bộ có được
bài học quý giá về khởi nghĩa giành chính quyền.
2. Củng cố tổ chức, khôi phục phong trào, chuẩn bị
đưa thành cao trào trong cả tỉnh
Đầu năm 1940, Toàn quyền Đờcu đầu hàng, dâng Đông
Dương cho phát xít Nhật. Bọn cầm quyền tay sai thực dân
Pháp cấu kết với phát xít Nhật tiếp tục thẳng tay đàn áp
phong trào cách mạng, tăng cường chính sách vơ vét, cướp bóc,
làm cho đời sống của nhân dân trong tỉnh hết sức khó khăn,
phần lớn ruộng đất bị bỏ hoang, nạn đói đe dọa nghiêm trọng,
các loại hàng hóa thiết yếu đều khan hiếm (vải, thuốc trị bệnh,
dầu lửa,...). Một số công chức bị sa thải hoặc bị bắt đi lính, số
khác phải chịu bớt lương, làm thêm giờ, lại còn phải đóng tiền
vào quỹ “Pháp - Việt bác ái”.
Trước tình hình trên, theo chỉ thị của Xứ ủy, đầu năm
1941, Liên Tỉnh ủy Hậu Giang được thành lập lại nhằm gấp
rút chuẩn bị lực lượng cho cuộc khởi nghĩa lần thứ hai1. Sau
khi thành lập, Liên Tỉnh ủy phái cán bộ về các tỉnh để phối
hợp với các đảng viên còn bám trụ củng cố tổ chức đảng, khôi
phục phong trào. Thời gian này, một số đảng viên đã tập hợp
lại để khôi phục Chi bộ Cao Lãnh (gồm các đồng chí Ba Sáng,
1. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ lần thứ hai bị đình chỉ.
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Tư Cương, Sáu Cự, Bảy Lưu, Sáu Cựu - đồng chí Sáu Cựu ở xã
Mỹ An Hưng) và bắt liên lạc Liên Tỉnh ủy Hậu Giang để được
công nhận. Các Chi bộ Hòa An, Mỹ Trà, Chi bộ Phong Mỹ - Mỹ
Ngãi - Nhị Mỹ lần lượt được củng cố. Chi bộ Cao Lãnh phân
công đảng viên về củng cố các Chi bộ Tân Thuận Đông, Tân
Thuận Tây, Mỹ An Hưng...
Ở tổng Phong Thạnh Thượng và cù lao Tây, một số ít
đảng viên đã len lỏi về địa phương củng cố phong trào. Tháng
7/1942, đồng chí Bùi Văn Dự, Bí thư Liên Tỉnh ủy Hậu Giang,
đến cù lao Tây củng cố các chi bộ đảng và tổ chức Mặt trận
Việt Minh1. Cũng trong thời gian này, một số đảng viên đã trực
tiếp hoặc tổ chức quần chúng diệt trừ một số tên có nợ máu
với nhân dân2. Cuối năm 1942, phong trào cách mạng ở tổng
Phong Thạnh Thượng và cù lao Tây dần dần được phục hồi.
Ở quận Hồng Ngự, sau cuộc khởi nghĩa, địch tăng cường
cho quận một tiểu đoàn lính, cấu kết với phía Miên kiểm soát
gắt gao các cửa khẩu dọc biên giới nhằm chặn bắt cán bộ cách
mạng sang tạm lánh trên đất Cao Miên, phong trào cách mạng
tạm thời lắng xuống.
Cũng trong những năm này, quận Hồng Ngự bị mất mùa
liên tiếp vì nạn lụt, nhân dân lâm vào cảnh thiếu đói. Cai tổng
Bích - một đại địa chủ kiêm chủ xa viên, chẳng những không
chịu giảm tô mà còn thả nước sông vào để rút cá đìa của đồng
bào ra cống rạch của y. Một số đảng viên còn bám trụ đã lãnh đạo
1. Đầu năm 1942, đồng chí Bùi Văn Dự - Bí thư Liên Tỉnh ủy Hậu
Giang nhận được tài liệu tổ chức Mặt trận Việt Minh từ Trung ương đưa
về do đồng chí Tám (thường gọi là Tám Võ Sĩ) và đồng chí Sáu Hải đi nhận.
2. Hương quản Tồn (làng Tân Thạnh), Hương quản Hân (làng An
Phong), Hương quản Ninh (làng Bình Thành),...
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nông dân đấu tranh đòi Cai tổng Bích phải bồi thường thiệt
hại cho đồng bào, đòi giảm tô, khất nợ,...
Cuối năm 1943, nông dân kéo đến quận lỵ Hồng Ngự đấu
tranh chống bắt dân đi làm xâu đắp con lộ từ An Hữu qua Cao
Lãnh lên biên giới (nay là quốc lộ 30) trong lúc dân đang bị
thiếu đói. Tuy bị đàn áp nhưng bà con vẫn siết chặt đội ngũ
đấu tranh, cuối cùng bọn cầm quyền Hồng Ngự phải tăng tiền
công và phát gạo cho người đi làm xâu.
Cuối năm 1943, một số đảng viên Chi bộ Thường Thới,
Long Khánh,... từ các nhà tù trở về đã tập hợp lại và phân
công người bắt liên lạc với Liên Tỉnh ủy Hậu Giang và Chi bộ
Cao Lãnh (đồng chí Dình đi hướng Tân Huề, đồng chí Cai đi
hướng Cao Lãnh).
Khoảng tháng 3/1944, thi hành Chỉ thị của Liên Tỉnh ủy
Hậu Giang, Chi bộ Hồng Ngự được thành lập lại, gồm đồng chí
Phan Văn Cai (Bí thư), Liêm, Tất, Phách, Phẩm, kết nạp thêm
đồng chí Hai Quý (Quý Mù). Số đảng viên này hầu hết đã được
thử thách. Đến tháng 10/1944, các Chi bộ Bình Thành (4 đảng
viên), Tân Hội (3 đảng viên), Thường Lạc (2 đảng viên), Tân
Thành (3 đảng viên) cũng được củng cố. Các chi bộ đã tích cực
tổ chức các đoàn thể Thanh niên cứu quốc1, Phụ nữ cứu quốc,...
Quá trình củng cố, các chi bộ rất coi trọng công tác chính trị
tư tưởng theo tinh thần các Nghị quyết lần thứ sáu, bảy của
Trung ương Đảng.
Tại quận Cao Lãnh, công tác vận động quần chúng được
xúc tiến khẩn trương. Các tổ chức cứu quốc được thành lập,
1. Tổ Thanh niên cứu quốc Hồng Ngự gồm các anh: Tất, Lượng, Phách
(thợ rèn), Phẩm (thợ hớt tóc),...

Phần thứ nhất: CÁC CHI BỘ ĐẢNG RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO...

139

mạnh nhất là Hội Nông dân cứu quốc. Tuy vừa mới củng cố,
Chi bộ Cao Lãnh đã tổ chức an toàn hai cuộc hội nghị của Liên
Tỉnh ủy, in ấn và phát hành báo Chiến đấu của Liên Tỉnh ủy,
tờ Giải phóng của Kỳ bộ Việt Minh. Đến năm 1944, phong trào
lên khá mạnh ở khắp nơi, nhất là Cao Lãnh và Hồng Ngự. Tại
Sa Đéc, phong trào cũng bước đầu phát triển.
Cũng như Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nói chung, cuộc khởi
nghĩa năm 1940 ở các khu vực thuộc tỉnh Đồng Tháp bị tổn
thất nặng nề, phong trào cách mạng tạm thời lắng xuống. Tuy
nhiên, nó đã giúp cho các chi bộ có thêm kinh nghiệm về sử
dụng bạo lực và khả năng khởi nghĩa giành chính quyền; về
tình thế cách mạng, thời cơ và nghệ thuật khởi nghĩa, làm
cho quần chúng ý thức sâu sắc về tinh thần và khả năng đấu
tranh cách mạng; đồng thời, cũng là đợt diễn tập cho cao trào
khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám
năm 1945.
Quá trình phục hồi phong trào là quá trình giúp cho các
chi bộ có thêm kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng
về tư tưởng và tổ chức, kinh nghiệm vận động quần chúng
trước tình hình có một bộ phận quần chúng dao động khi khởi
nghĩa thất bại. Một thành công khác của các chi bộ là trong
quá trình đấu tranh phục hồi phong trào đã gắn liền công tác
động viên chính trị với công tác tổ chức, gắn liền củng cố chi
bộ với xây dựng và phát triển các tổ chức quần chúng, triệt để
lợi dụng các tổ chức công khai hợp pháp (được xây dựng thời
kỳ 1936 - 1939) làm lá chắn cho các mặt hoạt động của Đảng.
Quá trình phục hồi phong trào cũng là quá trình thử thách
lớn, là quá trình củng cố chi bộ trong sạch, vững mạnh, là quá
trình tuyển chọn những phần tử được thử thách bổ sung vào
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đội ngũ của Đảng và bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang.
Chi bộ Phong Mỹ là một điển hình trong việc kiện toàn tổ
chức đảng và xây dựng lực lượng vũ trang. Quá trình phục hồi
phong trào cũng là quá trình đấu tranh chống quan điểm co
thủ, cầu an trong hàng ngũ đảng viên, là quá trình đấu tranh
không khoan nhượng chống quan điểm phản động, cải lương,
thỏa hiệp của nhóm Tờrốtkít, bọn cầm đầu các đảng phái thân
Nhật, bọn phản động lợi dụng tôn giáo.
3. Chuẩn bị cơ sở chính trị, tư tưởng, tổ chức, đón lấy
thời cơ, kịp thời lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa giành
chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở
Đồng Tháp (09/3/1945 - 25/8/1945)
Ngày 09/3/1945, Nhật đảo chính Pháp. Quần chúng tốp
năm, tốp ba bàn tán xôn xao. Tại châu thành Sa Đéc, quan
lính Pháp vơ vét tài sản rồi chạy xuống Cà Mau dưới danh
nghĩa “chuẩn bị chống Nhật”, nhưng thực chất là một cuộc
tháo chạy nhục nhã.
Phát xít Nhật đưa quân đội đến chiếm đóng tỉnh Sa Đéc.
Hiến binh Nhật giữ nguyên bộ máy cai trị của thực dân Pháp,
đưa một vài trí thức, công chức người Việt có “vai vế” phụ trách
bộ máy hành chính và trị an cấp tỉnh, điều một số tay sai đắc
lực giữ bộ máy đàn áp1. Tuy bước đầu chấn chỉnh bộ máy cấp
tỉnh, nhưng bộ máy ở một số quận, chủ yếu là cấp tổng và làng,
hầu như tan rã. Tại Cao Lãnh, Chủ quận chạy lên Sài Gòn,
1. Đốc phủ sứ Bửu, Chủ quận Châu Thành làm Tỉnh trưởng Sa Đéc,
Kiệt làm Phó tỉnh trưởng, đưa 2 công chức lên cương vị phụ trách trị an
(trước đó, chức vụ này do sĩ quan Pháp phụ trách), đưa cò Thể (thân Nhật)
lên thay Chánh mật thám Pháp là Brôngđô.
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binh lính bỏ trại, mặc thường phục, trà trộn trong dân hoặc
trốn về quê.
Tình hình chính trị trong tỉnh rất phức tạp và hỗn loạn.
Một số chức sắc tôn giáo ra mặt ủng hộ Nhật, huy động thanh
niên tín đồ vào lực lượng “bảo an”, luyện tập quân sự, ngày đêm
canh gác dưới danh nghĩa “đề phòng và bài trừ trộm cướp, bảo
vệ tính mạng và tài sản của tín đồ” nhưng thực chất là chuẩn bị
lực lượng để tranh giành ảnh hưởng. Đảng Phục Việt, Việt Nam
Quốc gia độc lập Đảng, Nhật Việt phòng vệ đoàn,... lập trụ sở
công khai và ráo riết hoạt động tại châu thành Sa Đéc.
Tổ chức Thanh niên Tiền phong, mà thủ lĩnh các cấp đa
số là trí thức, địa chủ, tư sản, thu hút khá đông thanh niên,
ngày đêm luyện tập quân sự, tuần tra canh gác,... Thanh niên
Tiền phong Cao Lãnh do đồng chí Nguyễn Văn Núi (Mười Núi,
đảng viên) phụ trách Tráng trưởng, còn ở Hồng Ngự thì đồng
chí Chín Thị (đảng viên) đứng ra tổ chức.
Trên đường phố xuất hiện những tên “Nhật lôcan”1 - trước
kia là lưu manh, côn đồ hoặc trong các đảng phái thân Nhật,
mặc quân phục Nhật, đeo gươm dài, mang súng ngắn. Bọn
này vào tiệm, quán ăn uống không trả tiền, gặp công chức của
Pháp thì đánh, chiếm đoạt tài sản của những người có “máu
mặt”. Chúng là mối đe dọa đối với tính mạng và tài sản của
nhân dân.
Bộ máy tuyên truyền của bọn tay sai phát xít Nhật và
một số người cầm đầu của đảng phái, tôn giáo thân Nhật tuyên
truyền rùm beng về sức mạnh của quân đội Nhật, thuyết
1. Những người Việt mặc quần áo theo kiểu hiến binh Nhật, đồng bào
thường gọi chế nhạo là “Nhật lôcan”, tức là Nhật “bản xứ”.
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“Đại Đông Á” của Thiên Hoàng, kêu gọi thanh niên học tiếng
Nhật, gia nhập đội quân “Hai Hồ” của Nhật... Hàng hóa Nhật,
qua tay một số đại lý, đem về bày bán có tính chất quảng cáo,
để đề cao nước Nhật. Một thủ đoạn rất thâm độc của chúng là
gây tâm lý “căm thù Pháp, tri ân Nhật” nhằm làm cho người
dân quên kẻ thù nguy hiểm trước mắt là phát xít Nhật; tinh
vi hơn chúng còn tuyên bố “liên minh với Việt Minh để chống
Pháp” nhằm đem lại “độc lập cho Việt Nam”.
Nguyễn Phú Hựu, nguyên hội viên Hội đồng quản hạt,
đóng lon sĩ quan hiến binh Nhật, tự xưng là “Tổng đốc lưỡng
tỉnh Sa Đéc - Vĩnh Long”, cùng Hồ Văn Sao1 và hai con trai
của Sao mang súng ngắn, đeo gươm Nhật về Sa Đéc để “chiêu
an” dân chúng, “sửa đổi” bộ máy cai trị cho phù hợp với “nước
Việt Nam độc lập” và tổ chức lễ mừng “độc lập”.
Bị lừa bịp bởi lời lẽ mị dân của bọn thân Nhật hoặc do bị
cưỡng ép, một bộ phận nhân dân và tín đồ tôn giáo ở Sa Đéc
đến dự míttinh. Trong cuộc míttinh, Hựu và Sao hô hào ủng
hộ Nhật vì Nhật là “vị cứu tinh”, là “đồng văn, đồng chủng”
sẽ giúp cho Việt Nam “cường thịnh như Nhật”, kêu gọi công
chức và dân chúng phải đem xương máu phục vụ cho “nước
Việt Nam của người Việt Nam”, phải sống trong “vòng trật tự”
của chính quyền mới,... Sau míttinh, một cuộc tuần hành do
Nguyễn Phú Hựu và cha con Hồ Văn Sao dẫn đầu mang theo
khẩu hiệu “Việt Nam vạn tuế”, “Níppông (Nippon) vạn tuế”,
“Nhật hoàng vạn tuế”,...
1. Hồ Văn Sao là thủ lĩnh Đảng Quốc gia độc lập ở Sa Đéc, chủ bút
tờ báo Tiến - một tờ báo phản động và là chủ nhà in Mékong ở Sa Đéc. Hai
con trai của y là nhân viên mật thám của Nhật.
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Ngày 20/3/1945, bọn này đến quận lỵ Cao Lãnh. Trong
cuộc míttinh tổ chức tại sân bóng Cao Lãnh, Nguyễn Phú Hựu
cũng lặp lại các luận điệu như ở Sa Đéc và tuyên bố: “Để đáp
ứng lòng mong mỏi của đồng bào, nhân danh Tổng đốc lưỡng
tỉnh, cho phép đồng bào được tự do ơn đền oán trả trong một
tuần lễ”. Sau míttinh, y cử đại điền chủ Lê Quang Hiển1 làm
Chủ quận thay Đỗ Văn Công đã trốn về Sài Gòn và chấp nhận
một đại biểu do dân chúng đề cử - đồng chí Lê Văn Thượng,
làm Phó chủ quận2.
Đêm 23/3/1945, tại làng Hòa An (Cao Lãnh), quần chúng
tự phát nổi dậy, từng đoàn hàng trăm người, mang gậy gộc,
gươm giáo, kéo đi truy lùng, đốt nhà, đập phá tài sản của địa
chủ, hương chức, hội tề. Tại chợ Cao Lãnh, quần chúng đập
phá bia mộ Phạm Văn Khanh3. Cuộc nổi dậy “ơn đền oán trả”
từ làng Hòa An lan qua Mỹ Trà, Mỹ Ngãi, Tân An, An Bình,
Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Tịnh Thới, Mỹ Long, sang
một số làng thuộc quận Châu Thành, Lai Vung, tổng Phong
1. Xem tiểu sử ông Lê Quang Hiển ở Phụ lục.
2. Đồng chí Lê Văn Thượng là một đảng viên từ căng Bà Rá về, được
Chi bộ Phong Mỹ đưa ra để nắm tình hình, giúp Chi bộ kịp thời đối phó các
âm mưu của địch, hướng dẫn ông Lê Quang Hiển thực hiện các công việc
có lợi cho cách mạng, lợi dụng thế hợp pháp để hỗ trợ cho các hoạt động của
Đảng. Tuy nhiên, chủ trương này phạm sai lầm đáng tiếc: mặc nhiên thừa
nhận chính quyền do Nhật dựng lên, tạo uy thế cho Nhật, làm cho quần
chúng mơ hồ...
3. Phạm Văn Khanh là người dẫn đường cho quân Pháp tấn công
triệt hạ đại bản doanh của Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn
Kiều ở Gò Tháp (Đồng Tháp Mười) vào tháng 4/1866. Phần mộ Phạm Văn
Khanh được xây dựng kiên cố ở phía sau chợ Cao Lãnh (cũ), nay không còn
dấu tích.
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Thạnh Thượng1. Những người có tư thù cũng lợi dụng cơ hội
này để trả thù trả oán, bọn lưu manh trộm cướp tha hồ hoành
hành, trật tự xã hội rối loạn, hội tề hầu như tan rã, một số địa
chủ bỏ trốn.
Trước hành động manh động, quá khích của một bộ phận
nhân dân, các chi bộ đảng đã phân công đảng viên đến tiếp
xúc với những người cầm đầu, giải thích âm mưu thâm độc của
địch, thuyết phục họ hãy chờ lệnh của Đảng. Chi bộ Phong Mỹ
tổ chức míttinh tại chợ, kêu gọi bà con bình tĩnh, không được
hành động vô tổ chức, không để mắc mưu địch. Một số đảng
viên trực tiếp gặp bọn cầm đầu các nhóm trộm cướp vạch rõ
phải trái, khuyên họ nên theo đường ngay nẻo thẳng2.
Phong trào “ơn đền oán trả” thực chất là phong trào nông
dân tự động nổi dậy chống bọn sâu dân mọt nước, bọn ỷ thế
cậy quyền ức hiếp nhân dân, nơi nào xảy ra nổi dậy thì bộ
máy chính quyền của địch tan rã, bọn địa chủ cường hào trốn
chạy... Là hành động tự phát nhưng khi có sự can thiệp của
Đảng thì những người cầm đầu đã đình chỉ chờ lệnh của Đảng.
Ít hôm sau, bọn cầm quyền tay sai Nhật ra lệnh bắt những
người cầm đầu và những người tham gia “tuần lễ ơn đền oán
trả”. Hàng trăm người ở Cao Lãnh, Phong Thạnh Thượng,...
bị bắt, bị tra tấn dã man rồi giải về khám đường Sa Đéc và
Chợ Mới. Minôđa (Minoda - người Nhật), Thống đốc Nam Kỳ,
tuyên bố: “Làm gì có nước Việt Nam độc lập! Nam Kỳ hiện đặt
1. Đốt phá nhà của Hội đồng Kiên (làng Hòa An), Cả Phẩm (Mỹ Trà),
Hương quản Năm (Tân An), Hội đồng Vinh (Mỹ An Hưng), Hương quản
Tồn (Tân Phú), Hương quản Ninh (Bình Thành),...
2. Nữ đồng chí Lê Thị Dình đã thuyết phục tướng cướp Phu giao cho
ta 3 khẩu súng trường và lựu đạn.
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dưới quyền cai trị của quân đội Nhật” trong cuộc míttinh do
tay sai tổ chức tại Vĩnh Long.
Tuyên bố của Minôđa hoàn toàn trái ngược với những lời
tuyên truyền trước đó của một số chức sắc tôn giáo, do đó nảy
sinh mâu thuẫn trong nội bộ của họ. Nhân cơ hội này, ta vận
động một số chức sắc Tỉnh đạo Cao Đài liên hiệp với ta trong
Mặt trận Việt Minh trước ngày Tổng khởi nghĩa.
Sau ngày 09/3/1945, tuy đã lật đổ thực dân Pháp nhưng
phát xít Nhật chỉ xây dựng được bộ máy thống trị ở cấp tỉnh và
cấp quận (Cao Lãnh và Hồng Ngự). Dưới sự lãnh đạo của các
chi bộ đảng, nhân dân tiếp tục đấu tranh đòi quyền dân sinh,
dân chủ với bọn cầm quyền tay sai Nhật ở cấp tỉnh, tạo điều
kiện thuận lợi cho phong trào cách mạng ở cơ sở. Lợi dụng hoạt
động công khai hợp pháp, Hội truyền bá quốc ngữ do Đảng
lãnh đạo đã đem tiếng nói của Đảng đến tận người dân, phát
triển ảnh hưởng của Đảng, qua đó giáo dục, tổ chức và phát
triển các đoàn thể cách mạng.
Ở Sa Đéc, các đảng viên Chi bộ Cao Lãnh và Chi bộ Phong
Mỹ, kể cả các đảng viên từ các nhà tù, trại tập trung của Pháp
được thả hoặc vượt ngục trở về, các đảng viên từ các địa phương
về đây ẩn tránh, đều thấy cần có sự lãnh đạo tập trung, thống
nhất của Đảng bộ, tránh hành động cục bộ địa phương do các
chi bộ chủ trương riêng lẻ1.
Trung tuần tháng 5/1945, cuộc họp được tổ chức tại làng
Mỹ Trà, gồm một số đảng viên chủ chốt, đã nhất trí thành
lập Tỉnh ủy lâm thời Sa Đéc, gồm đồng chí Trần Thị Nhượng
1. Chi bộ Cao Lãnh được thành lập lại từ năm 1942, sau đó phát triển
được 3 chi bộ mới ở các làng trong quận.
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(Sáu Ngài), Bảy Xảo, Tư Cương, Bảy Lương, Ba Nam, Năm
Lăng và Út Nhạc, do đồng chí Trần Thị Nhượng phụ trách Bí
thư. Về công khai, tổ chức Mặt trận Việt Minh tỉnh cũng do
các đồng chí Tỉnh ủy lâm thời phụ trách1. Tháng 6/1945, tổ
chức đảng cấp trên ở Cần Thơ và Mỹ Tho2 cùng triệu tập đại
biểu Sa Đéc, Tỉnh ủy lâm thời cử đồng chí Lê Văn Nhạc, Phó
Bí thư Tỉnh ủy, dự cả hai cuộc họp.
Sau khi được truyền đạt nội dung hai cuộc họp, nội bộ Tỉnh
ủy lâm thời phát sinh mâu thuẫn, một số đồng chí nhất trí chịu
sự lãnh đạo của hệ thống Đảng ở Cần Thơ, có đồng chí phản đối
vì cho là sai nguyên tắc tổ chức của Đảng. Từ đây, tỉnh Sa Đéc
hình thành hai Tỉnh ủy lâm thời - một ở khu vực Cao Lãnh và
một ở khu vực Sa Đéc3. Thời gian này, hệ thống Đảng ở Mỹ Tho
tăng cường cán bộ, giới thiệu cơ sở đảng cho bộ phận Sa Đéc4.
Hai Tỉnh ủy lâm thời đều chuẩn bị lực lượng để đón thời cơ
lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa giành chính quyền.
1. Theo hồi ký của đồng chí Nguyễn Long Xảo, thì lúc ấy không gọi
là Tỉnh ủy lâm thời mà gọi là Mặt trận Việt Minh tỉnh. Đồng chí chất vấn
đồng chí Nguyễn Thị Thập về Mặt trận Việt Minh, đồng chí Thập trả lời:
Mặt trận Việt Minh là Đảng, không có gì khác!
2. Theo hồi ký của đồng chí Nguyễn Long Xảo, đồng chí Trần Thị
Nhượng: tổ chức đảng cấp trên ở Cần Thơ không phải là Liên Tỉnh ủy Hậu
Giang mà danh nghĩa là Xứ ủy, tổ chức đảng cấp trên ở Mỹ Tho cũng mang
danh nghĩa là Xứ ủy.
3. Tỉnh ủy lâm thời khu vực Cao Lãnh gồm các đồng chí Lê Văn Nhạc,
Nguyễn Long Xảo, Bảy Lương, Châu Văn Ký, Nguyễn Văn Huệ, do đồng
chí Huệ, cán bộ của hệ thống Cần Thơ tăng cường, phụ trách Bí thư. Các
đồng chí Tư Cương, Ba Nam, Năm Lăng rút khỏi Tỉnh ủy.
4. Hệ thống Đảng cấp trên ở Mỹ Tho tăng cường cho Tỉnh ủy lâm thời
Sa Đéc các đồng chí Bùi Ngọc Hồ, Tân và nữ đồng chí Năm Hồng, đồng thời
giới thiệu cơ sở đảng ở Nha Mân (trước kia do Mỹ Tho tổ chức).

Phần thứ nhất: CÁC CHI BỘ ĐẢNG RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO...

147

Đầu tháng 8/1945, Tỉnh ủy lâm thời khu vực Cao Lãnh
họp Hội nghị mở rộng, kéo dài 3 ngày, chủ trương nhanh chóng
xây dựng lực lượng vũ trang, luyện tập võ nghệ, quân sự, tìm
vũ khí để tự trang bị, chờ lệnh khởi nghĩa giành chính quyền.
Chủ trương này được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt
liệt, nhiều đội vũ trang được thành lập với tên gọi khác nhau,
phong trào học tập võ nghệ, luyện tập quân sự rầm rộ. Không
khí cách mạng sôi nổi, lấn át những luận điệu mị dân của bọn
cầm quyền tay sai phát xít Nhật và bọn thân Nhật.
Để giảm sức chống đối, tập hợp mọi lực lượng có thể tập
hợp được vào Mặt trận Việt Minh, Tỉnh ủy lâm thời tại Sa
Đéc phân công đảng viên tiếp xúc với các chức sắc tôn giáo và
những người đứng đầu các đảng phái (Cao Đài, Hòa Hảo, Phật
giáo Thiền Lâm, Tịnh độ cư sĩ, Quốc gia độc lập Đảng) và thủ
lĩnh Thanh niên Tiền phong, giải thích chính sách của Mặt
trận Việt Minh, đề nghị họ gia nhập Mặt trận để liên minh
hành động. Các cuộc gặp gỡ đã đem lại kết quả là một số người
đứng đầu các tôn giáo, đảng phái đồng ý gia nhập Mặt trận
Việt Minh, trong đó có bác sĩ Hớn và Lộc (đại diện Thanh niên
Tiền phong), Lê Văn Tốt và Đốc phủ Thiệt (Quốc gia độc lập
Đảng), Phán Nhãn (Phật giáo Hòa Hảo) và một số trí thức,
như Bác sĩ Sanh, Đốc học Tước,...
Tuy tỉnh Sa Đéc có hai Tỉnh ủy lâm thời, chịu hai hệ thống
lãnh đạo khác nhau, nhưng đều nhằm mục tiêu vận động, tổ
chức quần chúng, tập hợp lực lượng để chuẩn bị khởi nghĩa giành
chính quyền, do đó không diễn ra mâu thuẫn gay gắt. Trước
khí thế cách mạng đang lên, cần có sự thống nhất lãnh đạo,
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hai Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp tại nhà cụ Cử Hoành1, đường
Xóm Lưới (rue de Pêcheurs, nay là đường Nguyễn Trãi, thành
phố Sa Đéc) để dàn xếp nội bộ, thành lập Tỉnh ủy mới (gồm
đồng chí Sáu Ngài, Huệ, Nhạc), bầu Ủy ban khởi nghĩa và bàn
kế hoạch khởi nghĩa. Cuộc hội nghị này có tầm quan trọng đặc
biệt, làm cho nội bộ Đảng thống nhất, nâng cao sức mạnh của
Đảng trong việc lãnh đạo và chỉ đạo khởi nghĩa. Nó còn nói lên
truyền thống đoàn kết của Đảng bộ qua các thời kỳ lịch sử.
Ở tổng Phong Thạnh Thượng và cù lao Tây, trước phong
trào quần chúng đang lên ở quận Cao Lãnh, Chợ Mới, các đảng
viên phân công nhau đi bắt liên lạc với các chi bộ ở Phong Mỹ
(Cao Lãnh), cù lao Giêng, Kiến An, Long Điền (Chợ Mới),...
Sau khi nắm chủ trương, các chi bộ chủ trương đẩy mạnh việc
tổ chức các hội cứu quốc, thành lập Mặt trận Việt Minh, phát
triển các hội tương tế, ái hữu,... Phong trào cách mạng bước
đầu phát triển.
Đến tháng 4/1945, các chi bộ nhận được Chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta do Quận ủy Chợ
Mới đưa xuống2. Các chi bộ xem chỉ thị này như là “Chính
cương” của Đảng, do đó, đã phân công đảng viên ráo riết chuẩn
bị lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang, sẵn sàng hành động
ngay khi có lệnh - ý thức chuẩn bị lực lượng vũ trang của các
đảng viên Phong Thạnh Thượng đã hình thành từ khi lính
đồn Tân Huề bỏ trốn (sau cuộc đảo chính ngày 09/3/1943 của
Nhật), ta thu được 3 súng trường, sau đó, qua vận động hội tề
và bọn trộm cướp, đã thu thêm 15 súng các loại.
1. Xem tiểu sử cụ Võ Hoành ở Phụ lục.
2. Quận ủy Chợ Mới đã được tổ chức lại.
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Lúc ấy, các chi bộ ở tổng Phong Thạnh Thượng cũng chung
tình trạng có hai hệ thống lãnh đạo là Việt Minh cũ, Việt Minh
mới. Tuy nhiên, các đảng viên đều là người địa phương, cùng
hoạt động chung từ lâu, hiểu biết rõ về nhau, nên không phát
sinh mâu thuẫn gay gắt. Qua mấy tháng nội bộ lục đục, đến
tháng 8/1945, các tổ chức đảng được thống nhất và gấp rút
chuẩn bị khởi nghĩa.
Tại quận Hồng Ngự, đã củng cố được 5 chi bộ (Hồng Ngự,
Bình Thạnh, Thường Lạc, Tân Hội, Tân Thành), tuy số lượng
đảng viên ít (các đồng chí Cai, Tất, Hợi, Ba, Long, Dùng,
Hạng, Thử, Chê, Hân, Hiến, Quý, Phẩm, Náo, Dĩnh, Hiếu,
Tánh, Cứng, Minh, Phúc, Tốt,...) nhưng hầu hết là đảng viên
trung kiên đã qua thử thách, có kinh nghiệm vận động quần
chúng. Từ sau ngày 09/3/1945, các đảng viên nắm lấy thời cơ,
đẩy mạnh việc xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, ra sức
tranh thủ quần chúng, giáo dục và tổ chức họ vào các hội cứu
quốc, kể cả một số người đứng đầu tôn giáo.
Phong trào cách mạng phát triển đòi hỏi phải có sự lãnh
đạo tập trung và thống nhất của Đảng. Chi bộ Hồng Ngự
quyết định mở Hội nghị đại biểu các chi bộ vào ngày 12/8/1945
để bầu Quận ủy lâm thời, gồm 7 đồng chí (Cai - Bí thư, Long,
Só, Chê, Quý, Vạn, Cứng) và bàn kế hoạch khởi nghĩa1. Căn
cứ vào tình hình địa phương, Hội nghị khẳng định quận Hồng
Ngự có nhiều thuận lợi, bộ máy cai trị ở các làng hầu như
bỏ trống, Chủ quận Sĩ - người mới lên thay Chủ quận cũ đã
chạy sang Tân Châu, tỏ ý đầu hàng cách mạng. Trước tình
1. Chi bộ Tân Huề, Tổ đảng An Long chịu sự lãnh đạo của Quận ủy
Hồng Ngự.
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hình này phải dấy lên phong trào quần chúng chuẩn bị khởi
nghĩa, mặc dù chưa có lệnh tổng khởi nghĩa của cấp trên. Hội
nghị bầu Ủy ban khởi nghĩa, gồm đồng chí Phan Văn Cai (phụ
trách chung, kiêm Chỉ huy trưởng lực lượng vũ trang), đồng
chí Chín Minh (Chỉ huy phó), đồng chí Long (Tuyên truyền),
đồng chí Phúc (Tài chính) và nhất trí chọn ngày 22/8/1945 là
ngày khởi nghĩa.
Tuy chịu sự lãnh đạo của những hệ thống khác nhau
nhưng các đảng bộ trong tỉnh Đồng Tháp đều theo hướng
thống nhất: ráo riết chuẩn bị lực lượng, chờ thời cơ tổ chức
quần chúng nổi dậy giành chính quyền trong cả tỉnh. Không
khí chuẩn bị khởi nghĩa tràn ngập từ nông thôn đến thành thị,
thu hút cả những người, những tầng lớp còn do dự, lừng chừng
ngả về phía cách mạng.
Quần chúng đã sẵn sàng, Đảng bộ có quyết tâm cao, đó là
những yếu tố quan trọng bảo đảm cuộc khởi nghĩa thắng lợi ở
Đồng Tháp.
4. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền
ở tỉnh Đồng Tháp trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Ngày 15/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh không
điều kiện. Tại tỉnh lỵ Sa Đéc, quận lỵ Cao Lãnh, Hồng Ngự,...
bọn tay sai phát xít Nhật hoang mang cực độ trước khí thế sục
sôi cách mạng. Bộ máy cai trị từ tỉnh đến cơ sở tê liệt hoàn
toàn, một số lính bảo an, cảnh sát, mã tà tìm cách liên lạc với
cán bộ Việt Minh, số khác bỏ vũ khí trốn về quê, bọn mật thám
trốn chạy, những người trong các đảng phái thân Nhật hoang
mang, lo sợ. Tuy nhiên, một số ít tên, do bản chất phản động,
tỏ ra rất ngoan cố.
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Tỉnh ủy lâm thời Sa Đéc, sau khi hợp nhất, đã ráo riết
chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng hành động khi có lệnh. Mọi mặt
chuẩn bị rất khẩn trương nhưng cũng hết sức bí mật. Chi bộ
Mỹ An Hưng và Chi bộ Tân Mỹ cũng ráo riết chuẩn bị lực lượng,
bọn cường hào địa phương phát hiện, bí mật báo với mật thám
và cảnh sát tỉnh Sa Đéc. Sáng ngày 23/8/1945 (tức ngày Rằm
tháng 7), bốn tên mật thám từ Sa Đéc chia làm 2 tốp, 1 tốp lên
Tân Mỹ, 1 tốp lên Mỹ An Hưng. Tốp lên Tân Mỹ - do Đội Kiệt
phụ trách, bắt giữ 3 cán bộ của ta với tài liệu Mặt trận Việt
Minh, cờ, truyền đơn và đưa về giam tại nhà việc làng Tân
Mỹ1. Được tin này, hàng trăm quần chúng cốt cán xách gậy
gộc, dao mác kéo đến. Chi bộ Tân Mỹ cử người cấp tốc báo tin
cho Tổng ủy An Thạnh Thượng đang đóng tại Mỹ An Hưng.
Tổng ủy phân công đồng chí Lê Văn Cử về Sa Đéc báo cáo với
Tỉnh ủy lâm thời và huy động lực lượng đến hỗ trợ Tân Mỹ.
Quần chúng tập hợp rất nhanh, mang đủ các loại vũ khí thô sơ
kéo xuống Tân Mỹ, khi đến cầu kinh Thầy Lâm thì cũng vừa
lúc hai tên mật thám (Đội Cúc, Bếp Hanh) đến. Đội Cúc bị bắt,
du kích thu được một súng ngắn và sổ tay ghi danh sách cán
bộ Mỹ An Hưng chúng định bắt, còn Bếp Hanh tháo chạy, đến
rạch Bà Móc thì cũng bị bắt.
Đoàn người tiếp tục kéo xuống Tân Mỹ. Khi đến bến bắc
Cao Lãnh, Đội Lựu - Trưởng đồn bảo an, ra lệnh bắn vào
đoàn, làm 4 người bị thương. Quần chúng phẫn nộ, lập tức
xông vào cướp đồn, Đội Lựu và 6 lính đồn vượt sông bỏ chạy
qua Cao Lãnh.
1. Gồm các đồng chí Sáng, Mùa và Ứng.
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Tại tỉnh lỵ Sa Đéc, sau khi nghe báo cáo tình hình xảy ra
ở Tân Mỹ, Tỉnh ủy lâm thời cử một đoàn đại diện Mặt trận Việt
Minh, Thanh niên Tiền phong, Hòa Hảo, Cao Đài, Quốc gia
độc lập Đảng, đến gặp Tỉnh trưởng Bửu buộc y phải can thiệp1.
Trước áp lực của ta, khoảng 5 giờ chiều, đoàn xe của Tỉnh trưởng
Bửu cùng tùy tùng đến bến bắc Cao Lãnh. Xe vừa ngừng thì lập
tức bị quần chúng vây kín. Bọn lính trên xe tuy súng ống sẵn
sàng nhưng không xuống xe được, cũng không dám hành động,
đồng bào thừa cơ hội tranh thủ thuyết phục bọn lính.
Đại biểu của ta đòi Bửu phải ra lệnh binh lính không được
nổ súng vào đồng bào và buộc y cùng đi xe đạp lên cầu kinh
Thầy Lâm để thương lượng.
Trước sức mạnh của quần chúng, trong tình thế bị bao
vây chặt, lại sắp tối, Tỉnh trưởng Bửu phải chấp nhận toàn bộ
yêu sách của ta và ký vào bản cam kết:
- Bồi thường danh dự cho những người bị bắt, bồi thường
thiệt hại cho những người bị thương.
- Trừng trị bọn mật thám vô cớ bắt người và Trưởng
đồn bến bắc Cao Lãnh đã ra lệnh cho binh lính nổ súng vào
đồng bào.
- Giao cho Việt Minh quyền giữ gìn trật tự trị an ở Tân
Mỹ và Mỹ An Hưng.
- Không đóng đồn lại ở bến bắc Cao Lãnh, không cho bất
cứ một binh lính nào đến vùng này.
Cuộc đấu tranh thắng lợi. Đồng bào Tân Mỹ, Mỹ An Hưng
rất phấn khởi, xóm làng nô nức như ngày hội lớn, phong trào
1. Ngày 23/8/1945 đang có cuộc họp của Mặt trận Việt Minh tỉnh do
đồng chí Huệ chủ trì gồm đủ đại diện các tôn giáo, đảng phái, trí thức.
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luyện tập quân sự, võ nghệ được đẩy mạnh. Đêm đêm, du kích
và thanh niên đi tuần tra khắp nẻo đường để giữ gìn trật tự
an ninh. Các lớp bình dân học vụ tấp nập già trẻ, gái trai đến
học. Bọn tề gian ác và địa chủ cường hào trốn chạy, nhân dân
đã thật sự làm chủ làng quê của mình.
Thông tin về thắng lợi của sự kiện “Bến bắc Cao Lãnh”
lan nhanh khắp nơi, nhân dân bàn tán công khai, sôi nổi ngay
trước mắt bọn mật thám.
Tỉnh ủy lâm thời Sa Đéc họp nhận định tình hình và đề ra
chủ trương cần kíp trước mắt. Mặc dù chưa nhận được mệnh
lệnh tổng khởi nghĩa của Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung
ương và hiệu triệu của lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhưng căn cứ
vào Chỉ thị của Thường vụ Trung ương ngày 12/3/1945 “Nhật,
Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, căn cứ vào tình
hình thực tế trong tỉnh, Tỉnh ủy lâm thời đã chủ trương:
- Tuyên truyền sự kiện “Bến bắc Cao Lãnh” một cách
rộng rãi, làm cho quần chúng thấy sức mạnh của mình một
khi đoàn kết lại và sự suy sụp, tan rã của bọn cầm quyền thân
Nhật, mặc dù trước mắt chúng còn thực lực và một số tên còn
tỏ ra ngoan cố.
- Tuy bộ máy cai trị của địch ở tỉnh lỵ Sa Đéc và quận lỵ
Cao Lãnh còn nguyên vẹn, lực lượng đàn áp còn đông, nhưng
một số tên cầm đầu đã dao động, lực lượng và bộ máy bên dưới
hầu như tan rã về tinh thần và tổ chức, chứng tỏ thời cơ đã đến.
- Quyết định hình thức, phương pháp, kế hoạch giành
chính quyền ở Cao Lãnh và Sa Đéc, củng cố Ủy ban khởi nghĩa
tỉnh, chỉ định Ủy ban khởi nghĩa Cao Lãnh, dự kiến bộ máy
và nhân sự khi giành chính quyền thắng lợi. Để giành chính
quyền thuận lợi và tránh đổ máu, tỉnh chủ trương dùng lực
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lượng chính trị của quần chúng làm áp lực kết hợp tiến công
chính trị những tên đầu sỏ, nhất là Tỉnh trưởng Bửu, Cò Thể,...
Tỉnh ủy lâm thời Sa Đéc quyết định chọn ngày 25/8/1945
là ngày khởi nghĩa giành chính quyền cùng lúc ở Cao Lãnh và
Sa Đéc để địch không thể ứng phó cho nhau và phân công cán
bộ, đảng viên về các địa phương ráo riết chuẩn bị mọi mặt.
Trong khi sự kiện “Bến bắc Cao Lãnh” đang làm nức lòng
nhân dân Sa Đéc và tổng Phong Thạnh Thượng, thì đêm 23/8,
theo chủ trương của Tỉnh ủy lâm thời, dưới sự chỉ đạo trực
tiếp của đồng chí Lê Văn Nhạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy lâm thời
Sa Đéc, Chi bộ Phong Mỹ đã lãnh đạo du kích dùng mưu đánh
chiếm đồn bảo an Phong Mỹ, bắt sống đồn trưởng và 13 lính
bảo an, thu toàn bộ vũ khí, đạn dược1. Sáng ngày 24/8, Chi bộ
Phong Mỹ tổ chức cuộc míttinh lớn mừng thắng lợi.
Quận lỵ Cao Lãnh đã được địch bố phòng khá cẩn mật
nhưng từ ngày xảy ra sự kiện “Bến bắc Cao Lãnh” và nhất là
khi nghe tin đồn Phong Mỹ bị mất thì từ quan chức, chỉ huy
cho đến binh lính địch đều hoang mang.
Theo Chỉ thị của Tỉnh ủy lâm thời Sa Đéc, Chi bộ Cao
Lãnh họp Ủy ban khởi nghĩa thông qua kế hoạch vào đêm
23/8/19452. Để đánh giá phản ứng của địch, ngày 23/8, Ủy ban
khởi nghĩa tổ chức cho Thanh niên Tiền phong biểu dương
lực lượng dưới hình thức biểu diễn thể dục và diễu hành. Từ
đêm 24/8, lực lượng ở Mỹ Ngãi, Tân An, Tân Thuận Đông,
1. Khi chiếm được đồn, đồng chí Nhạc không cho lấy súng mà chỉ
cho lấy đạn, khi đồng chí Nhạc về, Chi bộ Phong Mỹ lấy súng trang bị
cho du kích.
2. Cuộc họp tổ chức tại nhà ông Lê Văn Huỳnh (Chín Huỳnh) ở Hoà
An (nay là phường Hoà Thuận, thành phố Cao Lãnh).
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Tân Thuận Tây, Tân Tịch, Tịnh Thới, An Bình, Nhị Mỹ, Mỹ
Thọ,... được bí mật điều về quận lỵ. Lực lượng tại chỗ (Hòa An,
Mỹ Trà) cũng đã sẵn sàng. Du kích, Thanh niên xung phong
Phong Mỹ được trang bị vũ khí thu được từ đồn Phong Mỹ
cũng trên đường tiến về quận lỵ.
Sáng ngày 25/8, hàng ngàn quần chúng, trang bị đủ loại
vũ khí, từ các phía dồn về quận lỵ, đột nhập chiếm nhà bưu
điện trước tiên rồi dùng điện thoại gọi liên tiếp về Sa Đéc:
“Chúng tôi đã chiếm xong Cao Lãnh! Sa Đéc đã xong chưa?”
với mục đích uy hiếp tinh thần địch ở Sa Đéc, đồng thời, bao
vây chặt dinh quận, buộc Quận trưởng Bùi Quang Ân1 phải
tiếp đại biểu Ủy ban khởi nghĩa, bàn giao chính quyền và toàn
bộ lực lượng vũ trang cho ta. Việc giành chính quyền ở quận
Cao Lãnh kết thúc nhanh gọn. Theo phương án, Ủy ban khởi
nghĩa Cao Lãnh đưa một lực lượng mạnh hỗ trợ cho Sa Đéc.
Cuộc míttinh và tuần hành biểu dương lực lượng mừng thắng
lợi được tổ chức vào 2 giờ chiều tại sân bóng Cao Lãnh, phụ
trách cuộc míttinh, tuần hành là đồng chí Nguyễn Long Xảo
(Chỉ huy trưởng) và đồng chí Nguyễn Văn Núi (Chỉ huy phó).
Tại châu thành Sa Đéc, đêm 24/8, Ủy ban khởi nghĩa
tỉnh đã huy động lực lượng trong nội thành và vùng phụ cận
(Tân Dương, Tân Quy Đông, Tân Quy Tây, Tân Phú Trung,
Tân Hưng, An Tịch, Tân Xuân,...), đồng thời, để hỗ trợ cho lực
lượng tại chỗ, đã huy động thêm lực lượng từ Cao Lãnh, Mỹ
An Hưng, Tân Mỹ, Nha Mân, Cái Tàu Hạ,... Một trung đội du
kích của Cao Lãnh và một trung đội du kích của Mỹ An Hưng
1. Bùi Quang Ân được phát xít Nhật đưa lên thay Lê Quang Hiển từ
ngày 05/5/1945.
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bí mật ém trong nội ô. Các cơ sở nội ứng trong nhà đèn, nhà
dây thép, bảo an binh, cảnh sát cũng được lệnh sẵn sàng phối
hợp hành động.
Sáng sớm ngày 25/8/1945, đồng chí Trần Thị Nhượng
(cô giáo Ngài - Sáu Ngài) đại diện Ủy ban khởi nghĩa Sa Đéc
đến nhà Tỉnh trưởng Bửu nói rõ lệnh của Ủy ban khởi nghĩa
và cố gắng thuyết phục nhưng ông ta không đồng ý bàn giao
chính quyền. Chờ đến ngày làm việc, đại diện ta trở lại. Trước
lực lượng đàn áp đã bố trí sẵn trong dinh tỉnh trưởng, đồng
chí Trần Thị Nhượng vào gặp Tỉnh trưởng Bửu1 và tuyên bố:
“Hiện nay ở các tỉnh, chính quyền đã về tay Việt Minh, nếu các
ông không chịu giao chính quyền cho Ủy ban khởi nghĩa thì
các ông sẽ chịu hậu quả”. Tuy Cò Thể phản đối nhưng trước áp
lực của quần chúng bên ngoài, Tỉnh trưởng Bửu và Phó tỉnh
trưởng Kiệt đồng ý sang trụ sở Ủy ban khởi nghĩa (tại nhà
số 115, đường Vĩnh Phước, nay là số nhà 22/1 đường Nguyễn
Huệ, thành phố Sa Đéc) để bàn giao chính quyền. Khoảng 14
giờ, toàn bộ chính quyền tỉnh Sa Đéc đã về tay nhân dân.
Cuộc míttinh mừng thắng lợi có hàng ngàn người tham
gia, sau đó biến thành cuộc tuần hành thị uy và biểu dương lực
lượng. Trong cuộc míttinh, theo lệnh của ta, Tỉnh trưởng Bửu
đứng trước loa phóng thanh tuyên bố bàn giao chính quyền
cho Mặt trận Việt Minh.
Ở tổng Phong Thạnh Thượng và cù lao Tây, các chi bộ
đã khẩn trương chuẩn bị lực lượng, cử Ủy ban khởi nghĩa.
Đội ngũ đã sẵn sàng, mệnh lệnh của Ủy ban khởi nghĩa tỉnh
1. Lúc ấy còn có Phó tỉnh trưởng Kiệt, Chánh mật thám Thể, toàn bộ
công chức làm việc trong dinh tỉnh trưởng.
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Long Xuyên đã ban hành. Ngày 25/8/1945, các chi bộ huy
động trên 3.000 người, chia làm 3 mũi, bằng đủ mọi phương
tiện, vượt sông thẳng tiến vào trung tâm tỉnh lỵ đúng giờ quy
định, góp phần quan trọng vào việc giành chính quyền thắng
lợi ở tỉnh Long Xuyên.
Ở quận Hồng Ngự, chấp hành nghị quyết của Quận ủy,
ngày 20/8/1945, Chi bộ Tân Huề huy động trên 700 đồng bào
kéo đến đồn Tân Huề, bọn lính bỏ chạy, ta thu 2 súng trường.
Hốt hoảng, hội tề làng An Long, Tân Quới cũng bỏ trốn, ta thu
được 3 súng lửa. Trên đường đi, nhiều bà con gia nhập vào
đoàn nên số lượng lên đến 2.000 người, vừa đi vừa hô khẩu
hiệu “Việt Nam độc lập muôn năm”.
Phát huy thắng lợi, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban khởi
nghĩa, quần chúng tiếp tục khởi nghĩa giành chính quyền ở
Bình Thạnh, Tân Huề, Thường Lạc, Long Khánh,... Tại quận
lỵ Hồng Ngự, từ sáng sớm ngày 22/8/1945, hàng ngàn người
tập trung tại ngã ba đình Tân Hội, chia thành hai bộ phận,
một bộ phận tập trung tại dinh quận ở vàm sông Sở Thượng,
bộ phận khác tuần hành đến An Long rồi trở lại bao vây dinh
quận. Đồng chí Phan Văn Cai, đại diện Ủy ban khởi nghĩa
quận Hồng Ngự vào dinh quận - vì đã được tiếp xúc với cán bộ
từ trước, nên Quận trưởng Hồng Ngự đồng ý bàn giao chính
quyền và ra lệnh cho binh lính hạ vũ khí đầu hàng. Đến 10
giờ, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay tại quận lỵ. Đồn Kachkô
nằm bên kia sông Thường Lạc, do một tiểu đội lính Khmer
đóng giữ, cũng nộp vũ khí đầu hàng.
Việc giành chính quyền ở Hồng Ngự diễn ra mau lẹ và kết
thúc thắng lợi trọn vẹn. Ngày 25/8, theo lệnh của Ủy ban khởi
nghĩa Châu Đốc, Quận ủy Hồng Ngự đã huy động trên 2.000

158

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP - TẬP I (1927 - 1954)

quần chúng, có một đội du kích vũ trang sang sông hỗ trợ cho
lực lượng giành chính quyền ở tỉnh Châu Đốc.
Ngày 25/8/1945 là ngày kết thúc thắng lợi việc giành
chính quyền ở tỉnh Đồng Tháp, là ngày hội của quần chúng, là
ngày các đảng bộ thực sự trở thành Đảng cầm quyền. Lịch sử
của Tỉnh ủy Đồng Tháp, sau gần một thế kỷ bị thống trị, sang
trang mới.
*
*

*

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công nhanh
chóng và giành thắng lợi trọn vẹn ở Đồng Tháp là kết quả của
sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sức mạnh đấu tranh của
nhân dân, là bước kế thừa, phát triển và là đỉnh cao của các
cao trào cách mạng những năm 1930 - 1931, 1936 - 1939 và
cuộc khởi nghĩa năm 1940.
Cách mạng Tháng Tám là sự nghiệp vĩ đại của nhân dân
Đồng Tháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nó là cuộc cách mạng
nhân dân sâu sắc, thể hiện một cách đầy đủ và tập trung
truyền thống yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của các
tầng lớp nhân dân một khi được Đảng giáo dục và tổ chức.
Nắm vững đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội với hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong
kiến và mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ ấy, trong chỉ đạo thực
tiễn, các đảng bộ căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương,
yêu cầu và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đã có hình
thức và phương pháp vận động, tập hợp nhân dân, lấy chỗ
dựa là công nhân và nông dân, đấu tranh bằng những khẩu
hiệu thích hợp, từ thấp đến cao. Khi đã có phong trào, khi
quần chúng cách mạng được tập dượt và có tổ chức, khi thời
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cơ đến, các đảng bộ có chính sách tập hợp rộng rãi các tầng
lớp nhân dân, kể cả những người yêu nước trong các tôn giáo,
đảng phái, những người trước nay ít tham gia vào đời sống
chính trị... Nhờ đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp áp đảo và
làm tê liệt sức phản kháng của địch, buộc địch phải chấp nhận
đầu hàng mặc dầu vẫn còn bộ máy đàn áp trong tay.
Trung thành vô hạn với đường lối của Đảng, tin tưởng
tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, biến sức mạnh thành
khí thế trong khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám là một nghệ
thuật vận động cách mạng của Đảng bộ.
Cách mạng Tháng Tám thành công còn thể hiện các đảng
bộ đã nắm vững quan điểm cách mạng bạo lực, kiên quyết sử
dụng bạo lực cách mạng khi thời cơ đến để đập tan bộ máy
chính quyền của phát xít Nhật, thiết lập bộ máy chính quyền
cách mạng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lúc phong trào cách
mạng đang lên cũng như khi bị địch khủng bố, các đảng bộ vẫn
kiên trì xây dựng lực lượng chính trị, chủ yếu là lực lượng nông
dân. Lực lượng chính trị phát triển đã tạo ra ưu thế chính trị,
nhờ ưu thế chính trị mà giữ vững ưu thế đấu tranh liên tục
qua các thời kỳ. Trong Cách mạng Tháng Tám, các đảng bộ
không chỉ dựa vào ưu thế chính trị ở nông thôn mà còn quan
tâm xây dựng ưu thế chính trị ở thành thị, kết hợp phong trào
cách mạng ở nông thôn với phong trào ở thành thị, coi nông
thôn và thành thị đều là cơ sở của cách mạng. Qua 15 năm
xây dựng lực lượng chính trị, lúc đầu, với ý thức tự vệ đã hình
thành lực lượng vũ trang, càng về sau, các đảng bộ càng nhận
thức sâu hơn về bạo lực cách mạng, đã từng bước xây dựng lực
lượng vũ trang, sử dụng lực lượng này có mức độ theo từng
yêu cầu và khi có tình thế cách mạng trực tiếp thì sử dụng cả
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hai lực lượng cùng lúc tiến công lật đổ chính quyền địch. Mặt
khác, các đảng bộ còn cảm hóa hoặc khống chế những chỉ huy
lực lượng vũ trang của địch, góp phần làm tan rã nhanh chóng
sức đề kháng của chúng.
Cách mạng Tháng Tám thành công chứng tỏ các đảng bộ
còn biết lợi dụng và khai thác triệt để mâu thuẫn nội bộ kẻ thù
nhằm tranh thủ những phần tử có thể tranh thủ được, trung
lập số lừng chừng, cô lập bọn ngoan cố để hạn chế sức chống
đối của chúng. Về sách lược, chẳng những tranh thủ tầng lớp
dưới mà còn tranh thủ tầng lớp trên trong chính quyền địch
ngụy, trong các tôn giáo, đảng phái. Trong khi liên minh với
tầng lớp trên, các đảng bộ đã khéo léo sử dụng họ trong khi
giành chính quyền nhưng cũng đề cao cảnh giác khi sử dụng
họ trong việc giữ và bảo vệ chính quyền.
Cách mạng Tháng Tám thành công đã chứng minh: sáng
suốt và nhạy cảm đặc biệt về chính trị, chọn đúng thời cơ, các
đảng bộ đã biết nhằm vào mắt xích yếu nhất của địch để phát
động quần chúng giành chính quyền ở từng địa phương, tạo
điều kiện thuận lợi cho cuộc Tổng khởi nghĩa; đồng thời, dám
chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước lịch sử về thời điểm
tiến hành, bảo đảm Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi chắc chắn
và hoàn toàn.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã tô thắm trang sử
vẻ vang của Đồng Tháp anh hùng trong lịch sử anh hùng của
dân tộc Việt Nam. Trang sử oanh liệt ấy được tiếp tục tô thắm
trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954).

PHẦN THỨ HAI

CÁC ĐẢNG BỘ

TRÊN ÐỊA BÀN
TỈNH ÐỒNG THÁP
LÃNH ÐẠO
CUỘC KHÁNG CHIẾN
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
XÂM LƯỢC

(1945 - 1954)

Chương I

XÂY DỰNG, CỦNG CỐ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG,
CHUẨN BỊ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
(8/1945 - 01/1946)
I- XÂY DỰNG, CỦNG CỐ, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG
CÒN NON TRẺ, THIẾT LẬP TRẬT TỰ XÃ HỘI MỚI

1. Xây dựng chính quyền cách mạng, thiết lập trật tự
xã hội mới
Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà
Nội, trước cuộc míttinh của hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch
Hồ Chí Minh, thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên
ngôn độc lập, tuyên bố với thế giới rằng: “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.
Ở địa bàn Đồng Tháp, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các
tổ chức đảng và Mặt trận Việt Minh, nhân dân đã giành được
chính quyền ở tỉnh Sa Đéc, quận Hồng Ngự, cù lao Tây (tỉnh
Châu Đốc), tổng Phong Thạnh Thượng (tỉnh Long Xuyên),
vùng Mỹ An, Thanh Mỹ (tỉnh Mỹ Tho)... Ủy ban cách mạng
lâm thời các cấp lần lượt được thành lập.
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội,
2011, t.4, tr.3.
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Mặt trận Việt Minh tổ chức nhiều cuộc míttinh mừng
độc lập, ra mắt Ủy ban hành chính các cấp. Trong các cuộc
míttinh, quần chúng hô vang các khẩu hiệu: “Việt Nam độc
lập muôn năm”, “Hồ Chí Minh vạn tuế”... Ủy ban hành chính
lâm thời tỉnh Sa Đéc do đồng chí Nguyễn Văn Huệ làm Chủ
tịch, Chủ tịch Ủy ban hành chính lâm thời quận Châu Thành
là ông Phùng Văn Hào (giáo viên), quận Cao Lãnh là ông Lê
Văn Thượng, quận Lai Vung là ông Tường (Thanh niên Tiền
phong), quận Hồng Ngự (Châu Đốc) là ông Võ Thành Long.
Chỉ trong 10 ngày, Ủy ban hành chính các cấp được hình
thành và bắt đầu hoạt động. Thành phần của ủy ban hành
chính cấp làng, trừ một số làng tự động tổ chức - đã đưa hương
chức, công chức cũ hoặc chức sắc Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài
giữ cương vị chủ chốt, còn lại đều do cán bộ, đảng viên giữ chức
chủ tịch.
Các cơ quan thuộc khối chính quyền cũng lần lượt ra đời
(Ủy ban quân sự, Quốc gia Tự vệ cuộc, Tài chính, Thông tin
tuyên truyền,...), những ngành quan trọng đều do cán bộ, đảng
viên phụ trách.
Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố ngày
02/9/1945 tại Hà Nội, được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn
thể tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; đồng thời, thực thi
các nhiệm vụ cấp bách do Chính phủ lâm thời Trung ương ban
hành. Đó là chống nạn đói, chống nạn mù chữ; chuẩn bị cuộc
tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu; giáo dục “cần,
kiệm, liêm, chính”; bài trừ thói hư tật xấu, mê tín dị đoan, tệ
nạn xã hội, bỏ ngay thuế thân, thuế chợ, thuế đò, tuyệt đối cấm
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hút thuốc phiện; tự do tín ngưỡng và lương giáo đoàn kết1...,
thả tù chính trị và thường phạm đang bị chính quyền địch
giam giữ, những công chức, binh lính chế độ cũ tình nguyện
tiếp tục làm việc thì có thể được thu dụng. Việc thực thi các
chính sách này được các tầng lớp nhân dân nhiệt liệt hoan
nghênh. Bước đầu họ nhận thấy tính ưu việt của chế độ mới chế độ dân chủ cộng hòa, hoàn toàn khác biệt với chính quyền
của thực dân Pháp, phát xít Nhật và bọn tay sai.
Chính quyền và đoàn thể phát động nhân dân làm vệ
sinh đường phố, cống rãnh, chợ búa, đường nông thôn được tu
sửa, nạn trộm cắp hầu như không còn, các lớp bình dân học vụ
được mở ở khắp nơi, có cả những cụ già 60 - 70 tuổi đến học.
Những bài ca cách mạng, tin tức thời sự, chính sách của chính
quyền cách mạng được loan truyền khắp nơi. Ngày đầu tiên
của năm học mới, hàng ngàn học sinh cắp sách đến trường.
Người dân được tự do làm ăn, mua bán, nhiều nghề truyền
thống được khôi phục (nghề rèn, mộc gia dụng, dệt, làm giấy,
trồng hoa màu, trồng hoa, cây kiểng...).
Mặt trận Việt Minh, các đoàn thể quần chúng2 (Công
nhân cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Phụ
nữ cứu quốc) được củng cố, phát triển thêm nhiều đoàn viên,
hội viên... Ở thành thị, các nghiệp đoàn công thương (mua bán
rau, cá, trái cây, lúa gạo...), nghiệp đoàn lao công (xe kéo, thợ
may, thợ mộc, chụp hình...) được thành lập. Hội Công nhân
1. Sáu nhiệm vụ cấp bách do Hội đồng Chính phủ đưa ra và được tán
thành trong phiên họp đầu tiên ngày 03/9/1945.
2. Lãnh đạo Thanh niên là các đồng chí Đinh Ngọc Thủy, Nguyễn
Long Tần, Đặng Tâm Quảng, Xuyến, Thái, Phúc... Lãnh đạo Phụ nữ là
đồng chí Trần Thị Nhượng (Đoàn trưởng), Lê Thị Tiết, Tô Thị Kỉnh...
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cứu quốc Châu Thành vận động phát triển nghề rèn, mạnh
nhất là khu vực Cái Tàu Hạ, làm ra các loại nông cụ (lưỡi hái,
phảng, chét, dao, búa...) được nông dân và bà con khắp nơi ưa
dùng. Hội Trí thức Sa Đéc nhận dạy các lớp bình dân học vụ
ở nhiều nơi. Mỗi nghiệp đoàn cử đại biểu tham gia Liên đoàn
Lao động tỉnh1, do đồng chí Ngô Tuất làm Tổng thư ký. Hội
viên các đoàn thể cứu quốc và nghiệp đoàn lần lượt được học
tập chính sách mới của Chính phủ và Mặt trận Việt Minh.
Từ ngày 11/9/1945 đến hết tháng 9/1945, Mặt trận Việt
Minh tỉnh phát động phong trào quần chúng đóng góp xây
dựng “Quỹ độc lập” và “Tuần lễ vàng”2 để kiến thiết quốc gia,
vận động quyên góp cứu trợ đồng bào miền Bắc đang bị đói,
được đông đảo nhân dân, từ thành thị tới nông thôn, nhiệt liệt
hưởng ứng. Người lao động, buôn gánh bán bưng đều đóng
góp cho quỹ mỗi ngày, có người tự nguyện đóng góp nhẫn cưới,
bông tai - vật kỷ niệm quý báu nhất của mình, nhiều nhân sĩ,
trí thức, chủ tiệm buôn, tiệm vàng, ủng hộ số tiền và vàng khá
lớn cho cách mạng. Riêng bà Kha Thị Hạt ở làng Hòa Thành
(vợ của đồng chí Bùi Đố, cán bộ Sa Đéc) hiến 3kg vàng, 100
bộ quần áo kaki. Kết quả ấy nói lên truyền thống yêu nước và
1. Ngày 20/6/1946, Hội nghị cán bộ Công đoàn cứu quốc toàn quốc đã
quyết định đổi tên “Hội Công nhân cứu quốc” thành “Công đoàn” và thành
lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ở Nam Bộ, ngày 07/11/1946,
Tổng Công đoàn Nam Bộ đổi tên thành Liên hiệp Nghiệp đoàn Nam Bộ.
2. Trong buổi liên hoan mừng thắng lợi “Quỹ độc lập” và “Tuần lễ
vàng” tại Hội quán thể thao Sa Đéc, đại diện Mặt trận Việt Minh (đồng chí
Nguyễn Văn Huệ) đề cao bang Sến (tư sản người Hoa) và bác sĩ Ngỡi vì hai
người này ủng hộ số vàng và tiền cao nhất tỉnh. Nhưng đồng chí Huệ chưa
đề cập và biểu dương sự đóng góp quý báu, thể hiện tấm lòng yêu nước của
đông đảo các tầng lớp nhân dân lao động là một thiếu sót.
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tinh thần cách mạng của nhân dân, sự tin tưởng của nhân dân
đối với Đảng và Mặt trận Việt Minh.
2. Tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội khóa I
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành chính quyền
trong cả nước, nhưng chính quyền mới chưa được một nước nào
trên thế giới công nhận. Để hợp pháp hóa chính quyền, trong
tình thế phải đối phó với nhiều kẻ thù xâm lược và bọn phản
động tay sai âm mưu xóa bỏ chính quyền cách mạng, công việc
đầu tiên mà Trung ương Đảng và Hồ Chí Minh quan tâm, đó
là soạn thảo Hiến pháp mới và tổ chức cuộc Tổng tuyển cử tự
do, bầu ra Quốc hội khóa I.
Theo Chỉ thị của Trung ương Đảng và Mặt trận Việt
Minh về việc bầu cử Quốc hội khóa I, các cấp ủy đảng, chính
quyền, Mặt trận và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận
động nhân dân, chuẩn bị cho ngày bầu cử.
Ngày 05/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng
bào cả nước: “Ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử
Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân
chủ của mình. Ngày mai, dân ta sẽ tỏ cho các chiến sĩ ở miền
Nam rằng: Về mặt trận quân sự, thì các chiến sĩ dùng súng
đạn mà chống quân thù. Về mặt chính trị, thì nhân dân dùng
lá phiếu mà chống với quân địch. Một lá phiếu cũng có sức
lực một viên đạn”1.
Mặc dù bị thực dân Pháp và bọn phản động tìm mọi cách
ngăn cản, phá hoại, nhưng có sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp
bộ đảng, cuộc bầu cử ở tỉnh Sa Đéc đã thành công tốt đẹp, tất
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.166.
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cả làng xã trong tỉnh đều tổ chức bầu cử. Ở quận Châu Thành,
các điểm bầu cử được bố trí khắp các ấp, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt
100% ở nhiều nơi, các đại biểu do Mặt trận Việt Minh tỉnh giới
thiệu đều đắc cử. Ở vùng sâu, như ấp Tháp Mười (làng Mỹ
Thọ, quận Cao Lãnh), khu vực hậu bối của quận Cái Bè, vùng
biên giới (Bình Thạnh, Tân Thành) hay vùng cù lao Long Phú - Thuận, cù lao Tây (Tân Huề, Tân Quới, Tân Long)...
mặc dù đi lại khó khăn nhưng cử tri vẫn nô nức đi bầu cử. Ở
vùng ven sông Hậu thuộc quận Lai Vung, đông đảo tín đồ Phật
giáo Hòa Hảo cũng tham gia bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa.
Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân ta được tự do lựa
chọn những người xứng đáng đại diện cho dân, cho nước, để
bầu vào Quốc hội. Các đại biểu do Đảng và Mặt trận Việt Minh
giới thiệu ứng cử, gồm các ông Nguyễn Văn Cửu, Nguyễn Văn
Huệ, Nguyễn Văn Kiều và Trương Hữu Tước, đều trúng cử với
tỷ lệ phiếu rất cao1. Ở tổng Phong Thạnh Thượng, ông Nguyễn
Hữu Nghi (thầy Ba Dĩ), một điền chủ yêu nước ở Bình Thành,
được bầu vào Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa.
Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa I của
nước Việt Nam mới thể hiện nguyện vọng, ý chí của nhân dân
đấu tranh giành, giữ nền độc lập dân tộc, xây dựng chế độ xã
hội mới do nhân dân lao động làm chủ. Chế độ xã hội ấy đã
được thiết lập, tuy còn mới mẻ và gặp nhiều khó khăn, nhưng
1. Sau một thời gian, hai đại biểu Nguyễn Văn Kiều và Trương
Hữu Tước bị Quốc hội truất quyền. Theo Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến
khóa X, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2002, tr.324, 767.
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ngay từ đầu đã chứng tỏ tính ưu việt, hơn hẳn bất kỳ chế độ
xã hội nào trước đó.
II- CỦNG CỐ, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG,
CHUẨN BỊ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP

1. Củng cố, xây dựng Đảng
Cuối tháng 8/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non
trẻ đứng trước những thử thách vô cùng nghiêm trọng. Ở miền
Bắc, Tưởng Giới Thạch lấy danh nghĩa đồng minh đưa gần 20
vạn quân, do Lư Hán làm Tổng chỉ huy, tràn vào nước ta để
“tước vũ khí quân Nhật”. Thật ra, ý đồ của Tưởng Giới Thạch
là “tiêu diệt Đảng ta, phá tan Việt Minh, giúp bọn phản động
Việt Nam đánh đổ chính quyền nhân dân, để lập một chính
phủ phản động làm tay sai cho chúng”1.
Ở miền Nam, ngày 06/9/1945, với danh nghĩa Đồng minh,
quân đội Anh đến Sài Gòn. Theo chân quân Anh là những đơn
vị bộ binh và xe bọc thép của quân viễn chinh Pháp. Đến Sài
Gòn, quân Anh lập tức ra lệnh cho quân Nhật làm nhiệm vụ
cảnh sát trong thành phố và đòi lực lượng vũ trang của ta phải
nộp vũ khí. Ngày 20/9, Graxây (Gracey), chỉ huy quân Anh ở
miền Nam Đông Dương, ra thông báo khẳng định quyền duy
trì trật tự của quân đội Anh, cấm mọi người dân mang vũ khí,
ai vi phạm sẽ bị trừng trị, kể cả bị xử bắn. Quân Anh chiếm
các trại giam, thả những sĩ quan Pháp bị ta bắt giữ hồi Tổng
khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, cùng với 1.500 lính Pháp bị
Nhật giam giữ và trang bị vũ khí cho họ.
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2001, t.12, tr.21.
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Ngày 23/9/1945, quân Pháp được quân Anh, quân Nhật
yểm trợ, bắt đầu nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, rồi sau đó đánh
rộng ra các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Pháp cũng đưa
quân lên chiếm đóng Thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia,
chiếm Pắcxế, Hạ Lào... nhằm nhanh chóng khôi phục các
thuộc địa của chúng ở Đông Dương. Nhiều tổ chức, đảng phái
chính trị phản động, như Đại Việt, Trốtkít và bọn phản động
lợi dụng tôn giáo nổi lên chống phá chính quyền nhân dân.
Nền kinh tế của đất nước vốn đã nghèo nàn, lạc hậu, lại
vừa bị Pháp, Nhật vơ vét xác xơ, vừa bị chiến tranh và thiên
tai tàn phá. Sản xuất nông nghiệp hết sức tiêu điều. Sau nạn
lụt lại bị hạn hán kéo dài, 50% ruộng đất ở Bắc Bộ bị bỏ hoang.
Nạn đói khủng khiếp năm 1945 làm cho hơn hai triệu người
chết. Sản xuất công nghiệp bị đình đốn.
Lúc này, chính quyền cách mạng chỉ mới quản lý được một
số ngành (điện, nước, bưu điện, xe lửa...). Một số xí nghiệp nhẹ
của tư sản Pháp để lại chưa phục hồi sản xuất vì thiếu nguyên
liệu, hàng vạn công nhân thất nghiệp. Ngoại thương bế tắc,
hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng vọt. Khó khăn lớn nhất là
tài chính, kho bạc trống rỗng, thuế chưa thu được, ngân hàng
Đông Dương còn nằm trong tay Pháp, quân Tưởng tung tiền
“quan kim”, “quốc tệ” ra thị trường gây rối loạn thêm kinh tế,
tiền tệ, thị trường, giá cả.
Trên đất nước Việt Nam chưa bao giờ có nhiều kẻ thù
xâm lược như lúc này. Bọn phản cách mạng ở trong nước tranh
nhau làm tay sai cho thực dân, đế quốc chống lại Tổ quốc,
chống lại đồng bào.
Vận mệnh của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt
Nam đứng trước thử thách vô cùng nghiêm trọng. Chính
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quyền nhân dân có thể bị lật đổ. Nền độc lập dân tộc vừa
giành được có thể bị thủ tiêu. Nhân dân ta có nguy cơ trở lại
cuộc sống nô lệ. Tình thế cách mạng Việt Nam lúc này như
“ngàn cân treo sợi tóc”.
Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đánh
giá đúng tình hình, thấy rõ những khó khăn, đồng thời, cũng
thấy những chỗ mạnh rất cơ bản của cách mạng, thấy rõ
những chỗ mạnh, chỗ yếu của kẻ thù. Trên cơ sở đánh giá
đúng lực lượng so sánh, Đảng ta đã sáng suốt lái con thuyền
cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh nguy hiểm,
đấu tranh thắng lợi với giặc ngoài thù trong, giữ vững chính
quyền cách mạng, từng bước xây dựng chế độ mới, đưa cách
mạng vững bước tiến lên.
Ngày 11/11/1945, Đảng ta tuyên bố “tự giải tán”. Đảng
tổ chức ra Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương để
truyền bá chủ nghĩa cộng sản, tuyên truyền đường lối, chính
sách của Đảng, giữ vững và mở rộng mối liên hệ giữa Đảng với
quần chúng... Việc Đảng tuyên bố tự giải tán, sự thật là Đảng
rút vào bí mật... Và dù là bí mật, Đảng vẫn lãnh đạo chính
quyền và nhân dân1.
Ở tỉnh Sa Đéc, quận Hồng Ngự, tổng Phong Thạnh Thượng,
từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bên cạnh việc xây
dựng và bảo vệ chính quyền, thiết lập trật tự xã hội mới, thì
công tác củng cố xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt nhất. Ở
cấp quận, thành lập Quận ủy Cao Lãnh, Quận ủy Lai Vung và
1. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.12,
tr.22.
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Quận ủy Châu Thành1. Củng cố những chi bộ có từ trước Cách
mạng Tháng Tám, nay còn duy trì; đồng thời, phát triển một số
chi bộ mới. Nhiều thanh niên ưu tú qua thử thách được kết nạp
vào Đảng. Lúc này, tình hình các cơ sở đảng như sau:
- Quận Châu Thành, tháng 8/1945, tái lập Chi bộ Tân
Quy Đông (Sa Đéc), củng cố, duy trì Chi bộ Tân Mỹ, lập Chi bộ
An Tịch do đồng chí Nguyễn Văn Sơn (Chín Sơn) làm Bí thư;
Chi bộ Tân Nhuận Đông, Chi bộ An Nhơn do đồng chí Phan
Văn Trọng làm Bí thư; Chi bộ An Khánh, Chi bộ Một Tháng
Năm (chung hai làng Tân An Trung và Tân Khánh Tây) do
đồng chí Lê Văn Cứng làm Bí thư (giữa năm 1946, mỗi làng
lập một chi bộ riêng: Chi bộ Tân An Trung có 5 đảng viên, do
đồng chí Nguyễn Văn Đầy làm Bí thư, Chi bộ Tân Khánh Tây
có 4 đảng viên, do đồng chí Lê Văn Cứng làm Bí thư).
- Quận Lai Vung, cuối 1945, lập Chi bộ Hòa Thành, do
đồng chí Đinh Văn Bá làm Bí thư; Chi bộ Long Hậu do đồng
chí Thái Văn Vẽ làm Bí thư...
- Ở khu vực Lấp Vò, tháng 9/1945, Chi bộ Tân Bình được
củng cố lại, có 5 đảng viên, do đồng chí Lê Văn Lợi (Năm Dịp)
làm Bí thư.
- Quận ủy Cao Lãnh củng cố các Chi bộ Phong Mỹ, Hòa
An, Mỹ Trà, lập các Chi bộ mới, như Mỹ Long (Cao Lãnh) có 7
đảng viên, do đồng chí Dương Văn Dương làm Bí thư; Chi bộ
Mỹ Quý, Chi bộ Tháp Mười,...
1. Tỉnh ủy điều đồng chí Võ Văn Phát (Võ Phát) về làm Bí thư Quận
ủy Lai Vung. Quận ủy Châu Thành do đồng chí Bùi Ngọc Hồ làm Bí thư.
Quận ủy Cao Lãnh tái lập do đồng chí Châu Văn Cương làm Bí thư. Quận
ủy Hồng Ngự, tỉnh Châu Đốc, thành lập ngày 12/8/1945 do đồng chí Phan
Văn Cai làm Bí thư.
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- Tại tổng Phong Thạnh Thượng, Chi bộ Tân Phú được
thành lập vào tháng 8/1945, do đồng chí Trần Văn Tráng làm
Bí thư; Chi bộ An Phong tái lập vào tháng 3/1945, đồng chí
Phạm Văn Mậu làm Bí thư.
- Làng Tân Thành (ở hậu bối quận Hồng Ngự) được Quận
ủy tăng cường đảng viên và phát triển Đảng tại chỗ, lập một
chi bộ vào cuối năm 1945.
- Vùng đông - đông bắc quận lỵ Cao Lãnh, trong năm
1946, ta lập một số xã mới (Đốc Binh Kiều, Tấn Mỹ) và thành
lập chi bộ của từng xã.
Đến cuối năm 1945 đầu năm 1946, ở hầu hết các làng xã
thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày nay đã có chi bộ và đảng
viên lãnh đạo.
Từ khi quân Pháp đánh chiếm Sài Gòn - Gia Định
(9/1945), Xứ ủy Nam Bộ tổ chức một số cuộc họp để xem xét
tình hình, chỉ đạo các địa phương nhiều mặt công tác cấp bách.
Nhưng trong thời khắc lịch sử ấy, hai Xứ ủy Tiền phong và
Giải phóng còn chưa thống nhất với nhau, tỉnh Sa Đéc cũng có
hai tỉnh ủy chịu sự chỉ đạo của hai xứ ủy, ảnh hưởng đến việc
triển khai các chủ trương, chính sách kháng chiến của Đảng.
Nhiệm vụ trọng yếu lúc này là kiện toàn cơ quan lãnh đạo Xứ
ủy và các tỉnh ủy, củng cố chính quyền cách mạng ở những nơi
quân Pháp chưa chiếm đóng, phát triển lực lượng vũ trang
cách mạng ở các cấp,...
Ngày 15/10/1945, Hội nghị cán bộ toàn xứ (Nam Bộ) tại
Cầu Vỹ, Mỹ Phước, Mỹ Tho, đã phê phán tình trạng thiếu
thống nhất của hai tổ chức Xứ ủy Tiền phong và Giải phóng,
đặt ra yêu cầu xây dựng, củng cố tổ chức đảng, Mặt trận Việt
Minh và các đoàn thể kháng chiến. Hội nghị quyết định giải
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thể cả hai xứ ủy cũ, thành lập một Xứ ủy Nam Bộ thống nhất,
gồm 11 đồng chí, do đồng chí Tôn Đức Thắng làm Bí thư.
Sau đó 10 ngày, Xứ ủy Nam Bộ triệu tập Hội nghị mở
rộng (có đại biểu các tỉnh Nam Bộ) tại Thiên Hộ (tỉnh Mỹ Tho),
do đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Thường vụ Trung ương
Đảng chủ trì. Đây là hội nghị lớn nhất của Đảng bộ Nam Bộ
từ sau khi giành được chính quyền nhằm bàn những công việc
quan trọng để đẩy mạnh công cuộc kháng chiến, đặc biệt là
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang.
Hội nghị phê phán những địa phương có quan điểm và việc làm
không đúng đường lối, nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang
của Đảng (như việc lập các sư đoàn dân quân cách mạng ở Sài
Gòn và việc tổ chức, sử dụng lực lượng Cộng hòa vệ binh ở một
số nơi). Hội nghị chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang cách
mạng do Đảng trực tiếp lãnh đạo, thành lập Ủy ban kháng
chiến và tổ chức các quân khu, phát triển chiến tranh nhân
dân chống giặc Pháp. Hội nghị nhất trí bầu đồng chí Lê Duẩn
làm Bí thư Xứ ủy, phân công đồng chí Tôn Đức Thắng phụ
trách Ủy ban kháng chiến và chỉ đạo các lực lượng vũ trang.
Hội nghị thành lập Xứ ủy Nam Bộ thống nhất ở Cầu Vỹ
và Hội nghị Xứ ủy mở rộng ở Thiên Hộ là mốc lịch sử chấm dứt
sự tồn tại của hai xứ ủy, mở ra thời kỳ thống nhất sự lãnh đạo
của Đảng trong toàn xứ.
Theo tinh thần Hội nghị Cầu Vỹ, Xứ ủy Nam Bộ chỉ định
một số cán bộ chủ chốt ở các tỉnh trong xứ và chỉ đạo1 các
1. Hồi ức của đồng chí Lưu Phương Thanh: Cuối năm 1945, tại Mỹ An
Hưng, các đồng chí Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt, truyền đạt
sự chỉ đạo của Trung ương và của Xứ ủy cho Tỉnh ủy Sa Đéc.
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tỉnh mở hội nghị đại biểu bầu ra tỉnh ủy lâm thời. Cuối tháng
10/1945, tỉnh Sa Đéc tổ chức Hội nghị đại biểu, bầu Ban Chấp
hành Đảng bộ lâm thời do đồng chí Phạm Hữu Lầu làm Bí
thư, đồng chí Trần Thị Nhượng làm Phó Bí thư, Chủ nhiệm
Mặt trận Việt Minh, đồng chí Nguyễn Văn Huệ là Ủy viên
Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến tỉnh1...
Xứ ủy giao nhiệm vụ và chỉ thị cho đồng chí Lầu có trách
nhiệm lãnh đạo công việc của chính quyền. Đồng chí Chủ tịch
muốn làm điều gì phải có ý kiến của Đảng... nhất là việc xuất
phát về tài chính2... Với sự lãnh đạo bình tĩnh, sáng suốt của
đồng chí Phạm Hữu Lầu, nội bộ Đảng bộ và cấp ủy tỉnh từng
bước khắc phục sự thiếu thống nhất, đã duy trì và phát triển
các lực lượng vũ trang theo đường lối của Đảng.
Cũng trong tháng 10/1945, Liên Tỉnh ủy Hậu Giang điều
động cho Long Xuyên và Châu Đốc một số cán bộ và chỉ thị
thành lập Tỉnh ủy lâm thời, đồng chí Trần Văn Hiểu được chỉ
định làm Bí thư Tỉnh ủy Long Xuyên, đồng chí Phạm Thành
Dân làm Bí thư Tỉnh ủy Châu Đốc.
Quá trình củng cố, xây dựng Đảng như trên cũng là quá
trình các cấp ủy đảng trong tỉnh lãnh đạo nhiều công tác cần
kíp trước mắt, đặc biệt là xây dựng lực lượng vũ trang cách
mạng, chuẩn bị chống giặc Pháp.
1. Tỉnh ủy viên gồm có các đồng chí: Nguyễn Long Xảo, Châu Văn
Cương, Lê Văn Sáng, Lê Văn Lương, Võ Văn Phát, Bùi Ngọc Hồ. Cuộc hội
nghị tổ chức tại nhà số 115, đường Mé Sông (Vĩnh Phước, Sa Đéc), cách
cầu Sắt Quay hơn 100m về phía thượng lưu (theo lời kể của đồng chí Đặng
Tâm Quảng).
2. Trích lý lịch đồng chí Phạm Hữu Lầu, viết tháng 02/1954, khi đang
giữ chức Giám đốc Sở Công an Nam Bộ.
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2. Xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị chống thực
dân Pháp
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đảng, đứng
đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta cùng lúc tập trung
chống cả ba thứ giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.
Trong khi đó, từ ngày 23/9/1945 ở Sài Gòn, quân Pháp
nổ súng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai
nhằm chiếm lại toàn bộ Việt Nam và các xứ thuộc địa cũ ở
Đông Dương.
Trước những thử thách cực kỳ nghiêm trọng đó của đất
nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn bình tĩnh, sáng
suốt, mưu trí và kiên trì lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân bảo vệ
nền độc lập.
Ngày 26/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng
bào Nam Bộ, Người khẳng định: “Tôi chắc và đồng bào cả nước
đều chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam Bộ...
Tôi chắc và đồng bào Nam Bộ cũng chắc rằng Chính phủ và
toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân
dân hiện đang hy sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của
nước nhà”1.
Ngày 25/11/1945, Trung ương Đảng ra chỉ thị Kháng
chiến, kiến quốc. Chỉ thị phân tích tình hình quốc tế, trong
nước, xác định kẻ thù chính của nhân dân ta lúc này là thực
dân Pháp xâm lược, xác định nhiệm vụ cách mạng và nhiệm
vụ chủ yếu trước mắt của nhân dân ta lúc này là củng cố chính
quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải
thiện đời sống cho nhân dân. Trong đó, nhiệm vụ bao trùm
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.29.
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là thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm lược và ra sức xây dựng chế độ mới.
Chỉ thị vạch ra những biện pháp toàn diện và cơ bản về chính
trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, trong công tác tuyên
truyền, trong củng cố và xây dựng Đảng, xây dựng Mặt trận
Việt Minh...
Chỉ thị Kháng chiến, kiến quốc nêu rõ các vấn đề về sự
chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và sách lược của Đảng. Chỉ
thị khẳng định mối quan hệ khăng khít của hai nhiệm vụ
kháng chiến và kiến quốc. Đảng chủ trương quá trình kháng
chiến nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc, phải từng bước tiến
hành cách mạng dân chủ (ruộng đất cho dân cày và xây dựng
chế độ mới), làm cách mạng dân chủ cũng là để huy động sức
mạnh toàn dân kháng chiến thắng lợi.
Chỉ thị Kháng chiến, kiến quốc của Trung ương Đảng đã
soi sáng con đường đấu tranh giữ vững chính quyền, từng bước
xây dựng chế độ dân chủ nhân dân trong cả nước nói chung,
tỉnh Sa Đéc nói riêng.
Ở Sa Đéc, ngay sau khi giành được chính quyền, để bảo vệ
thành quả cách mạng vừa giành được, chiều ngày 25/8/19451,
Tỉnh ủy lâm thời Sa Đéc triệu tập cuộc họp bất thường để thảo
luận, thống nhất quy định tổ chức bộ máy chính quyền và cán
bộ phụ trách, trong đó, Ủy ban quân sự và Quốc gia Tự vệ
cuộc2 được thành lập trước tiên. Đồng chí Lê Văn Nhạc được
Tỉnh ủy phân công làm Ủy trưởng quân sự, đồng chí Lê Văn
Cử làm Ủy trưởng Quốc gia Tự vệ cuộc tỉnh Sa Đéc.
1. Theo Hồi ức của đồng chí Trần Thị Nhượng, cuộc họp này tổ chức
vào lúc 16 giờ.
2. Từ tháng 5/1946 gọi là Công an, cấp tỉnh gọi là Công an ty.
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Sáng ngày 26/8/1945, tại Trường tiểu học nam Sa Đéc1,
đồng chí Lê Văn Cử tổ chức míttinh ra mắt Quốc gia Tự vệ
cuộc của tỉnh. Trước mắt, ở tỉnh lập hai bộ phận thám sát và
cảnh sát. Bộ phận thám sát có nhiệm vụ trấn áp do thám, gián
điệp và chống phản loạn; bộ phận cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ
cơ quan dân - chính - đảng, giữ gìn trật tự trị an ở tỉnh lỵ,...
Các quận Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh (Sa Đéc),
Hồng Ngự (Châu Đốc), tổng Phong Thạnh Thượng (Long
Xuyên) đều thành lập Quốc gia Tự vệ cuộc. Đến trung tuần
tháng 9/1945, Quốc gia Tự vệ cuộc đã được thành lập trong
toàn tỉnh.
Quốc gia Tự vệ cuộc tiếp quản các cơ quan, trụ sở của
chế độ cũ, chọn một số cảnh sát cũ làm nhiệm vụ giữ trật
tự nơi công cộng với người của ta đi kèm, tiếp quản các trại
giam, phân loại tù chính trị và thường phạm, giải phóng cán
bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng bị địch bắt, phóng
thích tù thường phạm, chỉ giữ lại những tên cầm đầu các tổ
chức, đảng phái thân Nhật, thân Pháp và một số tên trộm
cướp nguy hiểm. Kết hợp với tin báo của quần chúng, ta truy
bắt bọn tay sai khét tiếng gian ác của Nhật, Pháp (Cò Thể, Hai
Niên, Xếp Hiến, Phan Thới Lai, Hồ Văn Ân, Hồ Văn Nghĩa,
Cai tổng Sum2...).
1. Lúc này có trường tiểu học riêng cho học sinh nam và học sinh nữ.
2. Cò Thể ngăn cản không cho Tỉnh trưởng Bửu và Tỉnh phó Kiệt giao
chính quyền cho Ủy ban khởi nghĩa. Hai Niên: mật thám có nhiều nợ máu.
Hiến: xếp mật thám khu vực Chợ Mới, có nhiều nợ máu với cách mạng ở các
tỉnh miền Tây. Phan Thới Lai: phản bội, làm mật thám cho địch. Anh em
Ân và Nghĩa: tham gia Đảng Hắc Long của Nhật, làm mật thám cho Nhật.
Cai tổng Sum nổi tiếng ác bá ở Mỹ An Hưng.
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Tuy mới thành lập, lực lượng còn ít và chưa có kinh nghiệm,
Quốc gia Tự vệ cuộc đã trấn áp một số tên phản cách mạng,
giữ vững trật tự xã hội ở nông thôn và thành thị, bảo vệ được
chính quyền cách mạng các cấp, giảm hẳn nạn trộm cướp, cờ
bạc, thuốc phiện, mê tín dị đoan... Người dân được ta giáo dục,
hướng dẫn, đã có ý thức cảnh giác với bọn phản động, phong
trào quần chúng giữ gìn an ninh, trật tự hình thành ở khắp nơi.
Tỉnh ủy Sa Đéc thành lập Ủy ban quân sự tỉnh do đồng
chí Lê Văn Nhạc làm Ủy trưởng, giữ lại 3 trung đội du kích
của Phong Mỹ (quận Cao Lãnh) và Mỹ An Hưng (quận Châu
Thành)1 và tuyển thêm một số du kích để thành lập đại đội vũ
trang tỉnh, do đồng chí Nguyễn Văn Phàn, Huỳnh Cẩm Hồng,
Nho và Nguyễn Văn Kinh trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo thành lập
lực lượng vũ trang và du kích. Ở quận Cao Lãnh, đồng chí
Nguyễn Long Xảo làm Ủy viên quân sự, ở quận Hồng Ngự,
đồng chí Quang Minh chỉ huy lực lượng Cộng hòa vệ binh...
Hầu hết các làng xã thành lập lực lượng du kích2 có từ 1 tiểu
đội đến 1 trung đội, nhiều làng xã lập dân quân. Dân quân du
kích và quần chúng cốt cán ở các làng xã thường xuyên luyện
tập võ nghệ, ngày đêm tuần tra canh gác, phối hợp với Quốc
gia Tự vệ cuộc bảo vệ xóm làng.
1. Các trung đội này được Quận ủy Cao Lãnh và Tổng ủy An Thạnh
Thượng (đóng tại Mỹ An Hưng) điều động về Sa Đéc hỗ trợ cuộc khởi nghĩa
giành chính quyền ở tỉnh lỵ ngày 25/8/1945.
2. Như Thường Phước, Tân Thành (Hồng Ngự), Nhị Mỹ, Mỹ Thọ
(Cao Lãnh), Mỹ An (Cái Bè), Tân Bình, Hội An Đông (lúc ấy thuộc tỉnh
Long Xuyên), Mỹ An Hưng, Tân Mỹ, Phú Hựu (Châu Thành), Long Hưng
(Lai Vung)... Riêng Tân Bình (Lấp Vò) có 2 trung đội du kích, có cả phụ
nữ tham gia.
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Lúc mới giành chính quyền, đồng chí Nguyễn Văn Huệ
làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Sa
Đéc. Trong lúc quân Pháp đã chiếm Sài Gòn, đang đánh ra các
tỉnh, đồng chí ra lệnh gom súng đạn của địch cất vào kho, giải
tán đại đội du kích tập trung của tỉnh, thu nhận lính tập, lính
mã tà cũ và một số thanh niên thành thị để lập lực lượng Cộng
hòa vệ binh và cử Lại Văn Quới1 - một sĩ quan của chế độ cũ,
chỉ huy lực lượng này.
Nhiều đồng chí trong Tỉnh ủy không tán thành việc làm
của đồng chí Huệ, từ đó, nội bộ Tỉnh ủy Sa Đéc hình thành hai
nhóm có quan điểm khác nhau về vấn đề xây dựng lực lượng
vũ trang - mâu thuẫn này xuất phát từ lúc có hai tỉnh ủy chịu
sự chỉ đạo của hai hệ thống Giải phóng và Tiền phong. Số đông
cho rằng phải xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng dựa
trên thành phần cơ bản (công - nông), trang bị lý tưởng chiến
đấu vì dân tộc, vì giai cấp, còn quan điểm của thiểu số - đứng
đầu là đồng chí Nguyễn Văn Huệ, không đồng ý tái lập lực
lượng du kích, vẫn muốn duy trì Cộng hòa vệ binh vì họ biết
chiến thuật, kỹ thuật và có khả năng chỉ huy.
Trước tình hình trên, tập thể Tỉnh ủy, nhất là từ khi
thành lập Tỉnh ủy lâm thời do đồng chí Phạm Hữu Lầu làm
Bí thư theo chỉ định của Xứ ủy (15/10/1945), đã tích cực đấu
tranh nên duy trì được lực lượng du kích tập trung ở tỉnh,
quân số phát triển, tổ chức huấn luyện cán bộ, hình thành 10
trại du kích.
1. Lại Văn Quới là con của một cường hào ở Mỹ Long, anh của Lại
Hữu Tài và Lại Hữu Sang, là nhân viên mật thám đắc lực của Pháp. Khi
Pháp tái chiếm Sa Đéc, Quới theo giặc.
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Cuối năm 1945, quân Pháp đánh chiếm nhiều nơi ở Nam
Bộ, Tỉnh ủy lâm thời Sa Đéc chỉ đạo khẩn trương củng cố các
đơn vị du kích tập trung, thành lập Trung đội Hoa Lư, phân
công đồng chí Hồng Kỳ làm Trung đội trưởng, đồng chí Én làm
Trung đội phó và đồng chí Bang làm Tham mưu, lập Ban dân
quân tỉnh do đồng chí Mai Xuân Quảng làm Trưởng ban, khẩn
trương mở thêm các lớp huấn luyện cán bộ chỉ huy du kích cho
các quận, xã, phát triển thêm du kích và Quốc gia Tự vệ cuộc
các cấp.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân dân ta nắm
được quyền lực chính trị. Nhưng bọn phản động lợi dụng Phật
giáo Hòa Hảo âm mưu tranh giành quyền lực ấy, họ ra yêu
sách đòi Việt Minh giao quyền cai trị các tỉnh miền Tây Nam
Kỳ. Ở Sa Đéc, họ ngấm ngầm tổ chức hoạt động phối hợp với
Cần Thơ nhưng quần chúng phát hiện sớm nên đã chặn đứng
âm mưu này. Riêng ở Lai Vung, bọn phản động rục rịch cướp
chính quyền cách mạng ở các làng ven sông Hậu, tỉnh phái
một bộ phận Cộng hòa vệ binh do Cò Phụng1 chỉ huy, đến trấn
áp. Nhưng do thiếu lập trường, quan điểm cách mạng, hơn
nữa, Cò Phụng không liên hệ, phối hợp với địa phương mà tự
động chỉ huy lính có những hành động quá khích, làm ảnh
hưởng đến uy tín, thanh danh của Mặt trận Việt Minh.
Sau khi chiếm Sài Gòn - Gia Định, quân Pháp tấn công
Mỹ Tho, Gò Công... Thi hành lệnh của cấp trên và theo yêu
cầu của tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Sa Đéc gửi một trung đội Cộng hòa
vệ binh, trang bị vũ khí khá đầy đủ - do Lại Văn Quới chỉ huy,
đi tiếp viện cho Mỹ Tho. Khi đụng giặc, lực lượng này không
1. Cò Phụng là lính mã tà của chế độ cũ được “thu dụng”.
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dám chiến đấu nên bị lãnh đạo tỉnh Mỹ Tho ra lệnh tước vũ
khí đuổi về, rồi tự tan rã1.
Đại đội du kích tập trung của tỉnh được củng cố lại, về sau
đổi tên thành Trại Bắc Sơn. Trại có 265 quân, gồm du kích của
quận Cao Lãnh (90 người), Lai Vung (80) và Châu Thành (95),
đóng tại chùa Ông (Tân Phú Đông), do đồng chí Nguyễn Thanh
Vân và Phạm Quốc Hùng chỉ huy.
Tỉnh Sa Đéc còn tổ chức hai trại huấn luyện cán bộ, trại
Tân Xuân (huấn luyện cán bộ cấp quận và làng xã) mở tại
đình Tân Xuân và trại Nha Mân (huấn luyện cán bộ tiểu đội
và trung đội du kích cho tỉnh) mở tại đình Nha Mân2. Số cán
bộ này sẽ hướng dẫn lại cho thanh niên địa phương rồi thành
lập các đội du kích - đến cuối năm 1945, hầu hết làng xã trong
tỉnh Sa Đéc đều có đội du kích. Cán bộ huấn luyện là đồng chí
Lựu và võ sĩ Tộ (là cán bộ của Xứ ủy tăng cường cho Ủy ban
quân sự tỉnh Sa Đéc) cùng với một số đồng chí từng tham gia
vũ trang khởi nghĩa trước đây, có hiểu biết ít nhiều về hoạt
động du kích, tài liệu huấn luyện xin từ Xứ ủy, học viên dùng
súng cây, gậy tầm vông, lựu đạn giả để luyện tập, quân của
cấp nào thì do cấp đó vận động nhân dân nuôi dưỡng. Trong
hơn một tháng, đã tổ chức được nhiều khóa, mỗi khóa mở nửa
tháng với số lượng học viên khoảng một đại đội.
1. Hồi ký của các đồng chí Huỳnh Cẩm Hồng, Nguyễn Văn Phàn,
Nguyễn Văn Kinh, nguyên cán bộ chỉ huy Đại đội du kích đầu tiên tỉnh
Sa Đéc.
2. Trại Tân Xuân huấn luyện liên tục được 6 lớp, mỗi lớp gần 1 đại
đội (100 quân). Trại Nha Mân huấn luyện được 2 lớp. Khi Pháp đánh Sa
Đéc các trại mới ngừng huấn luyện. Ở Cao Lãnh, sau lớp học, quận thành
lập Trung đội du kích tập trung lấy tên là Đại đội 27, do đồng chí Dương
Hồng Tăng chỉ huy.
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Để giải quyết khó khăn, đồng chí Trần Thị Nhượng được
giao nhiệm vụ vận động đồng bào đóng góp lúa gạo, vải, thuốc
men, tiền bạc nuôi quân và vận động thanh niên gia nhập lực
lượng cách mạng1. Các đoàn thể sốt sắng nhận trách nhiệm,
vận động nông dân cung cấp lúa gạo, công nhân cung cấp tiền
bạc, thức ăn, thương gia lo quần áo, thuốc men2... Nhờ đó, các
khóa huấn luyện tổ chức thành công, 10 trại du kích bố trí
chung quanh châu thành Sa Đéc có nguồn hậu cần đảm bảo
hoạt động.
Quận Cao Lãnh cũng mở lớp huấn luyện du kích tại
Phong Mỹ, Mỹ Ngãi, An Bình, Tân Thuận Tây, mỗi làng xã cử
2-3 người đi học.
Để thống nhất chỉ huy, Tỉnh ủy chủ trương mở Hội nghị
đại biểu các trại để bầu Ban tham mưu chung. Ủy ban quân
sự3 được giao trách nhiệm tổ chức cuộc họp nhưng tạm hoãn
vì không kịp mời các đồng chí đang được đón về từ nhà tù Côn
Đảo4. Sau đó, Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp có đủ đại diện các trại
du kích, các đồng chí ở Côn Đảo về, lập ra Ban tham mưu5,
gồm các đồng chí:
1. Từ tháng 8/1945 về trước, hai lần đồng chí Trần Thị Nhượng bị
địch quản thúc tại Sa Đéc. Đồng chí đã bí mật gây dựng rất nhiều cơ sở
cách mạng trong công nhân lao động, tiểu thương, giáo viên... Nhờ đó, việc
vận động đồng bào đóng góp nuôi quân khá thuận lợi.
2. Hồi ký của đồng chí Trần Thị Nhượng.
3. Do đồng chí Lê Văn Nhạc làm Ủy trưởng theo chỉ định của đồng chí
Nguyễn Văn Huệ, loại đồng chí Châu Văn Ký ra.
4. Đó là các đồng chí Xuyến, Hùng, Quảng...
5. Ủy trưởng Ủy ban quân sự không dự và cũng không có đại diện của
Cộng hòa vệ binh, do đó không có thành viên trong Ban tham mưu.
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- Nguyễn Hữu Xuyến1, Tham mưu trưởng.
- Mai Xuân Quảng, Tham mưu phó.
- Phạm Quốc Hùng, Tham mưu phó.
- Trần Thị Nhượng, nuôi quân.
- Đa, liên lạc của Ban tham mưu.
- Minh, trinh sát.
- Võ Văn Phát, Tỉnh ủy viên, được Tỉnh ủy phân công
nắm tình hình các đội du kích.
Tỉnh ủy chỉ đạo mở cuộc vận động đồng bào quyên góp
đồng, chì, sắt vụn, tập hợp một số thợ, lập cơ sở sửa chữa súng,
“rờsạt” đạn, chế tạo vũ khí thô sơ, là tiền thân của Binh công
xưởng tỉnh Sa Đéc.
Đến tháng 12/1945, hầu hết làng xã, cả ở quận Hồng Ngự
và tổng Phong Thạnh Thượng, đều tổ chức được các đơn vị
tự vệ trang bị tầm vông vạt nhọn, phi tiêu, dao găm, mã tấu,
súng tự tạo... Các đơn vị ngày đêm luyện tập, hướng dẫn nhân
dân đào hầm hào, dựng chướng ngại vật, xây dựng làng xã
chiến đấu. Tỉnh ủy cho mở lớp huấn luyện quân chính ngắn
ngày ở Tân Châu, Phú Thuận (quận Hồng Ngự) do đồng chí Võ
Hiệp Thành phụ trách, cử 80 cán bộ, chiến sĩ dự lớp tập huấn
quân sự ở Chiến khu 9. Việc tổ chức sản xuất, sửa chữa vũ khí
cũng được mở ra2.
Mặc dù gặp nhiều trở ngại, khó khăn, buổi đầu chưa có
kinh nghiệm, nhưng đa số các đồng chí trong Tỉnh ủy giữ vững
quan điểm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, kiên trì
đấu tranh nội bộ, vượt qua mọi trở lực... hình thành được lực
1. Xem tiểu sử đồng chí Nguyễn Hữu Xuyến ở Phụ lục.
2. Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang tập I, tr.180, 199.
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lượng vũ trang công - nông từ tỉnh đến cơ sở. Lực lượng này
tích cực bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền còn non trẻ, nhiều
lần củng cố tổ chức, huấn luyện và từng bước bổ sung trang bị.
Tháng 12/1945, quân Pháp đã chiếm Mỹ Tho, Vĩnh Long.
Trước tình hình khẩn trương, Tỉnh ủy Sa Đéc chỉ đạo toàn
tỉnh chuẩn bị mọi mặt để chống giặc. Tỉnh ủy nhận định địch
có thể từ Vĩnh Long đánh lên Sa Đéc theo đường bộ hoặc theo
đường sông - từ Cái Tàu Hạ lên Nha Mân, rồi chiếm Sa Đéc,
từ đó, chỉ đạo lực lượng vũ trang của tỉnh (du kích tập trung
và các trại du kích) phối hợp dân quân du kích và nhân dân
Châu Thành lập phòng tuyến ở Cái Tàu Hạ, Nha Mân, đắp
3 cản tàu trên sông Cái Tàu Hạ (đoạn rạch Xẻo Trầu), sông
Nha Mân và ngang vàm rạch Dầu (Tân Quy Đông, Sa Đéc)1;
chỉ đạo chuẩn bị hậu cứ ở Tân Dương, Long Hưng, Mỹ An
Hưng...; thông cáo cho nhân dân ở thành thị, nơi đông dân
cư chuẩn bị sẵn sàng sơ tán khi giặc đến, không tiếp tế hoặc
giúp sức cho giặc...
Không khí chuẩn bị kháng chiến thật khẩn trương. Nhân
dân cả tỉnh sôi sục căm thù quân xâm lược, tỏ rõ quyết tâm
chiến đấu ngăn chặn giặc, lực lượng Thanh niên cứu quốc đóng
vai trò xung kích và hăng hái nhất.
Mở đầu ra quân đánh thắng của lực lượng du kích tỉnh
Sa Đéc là trận phối hợp với tỉnh bạn tiêu diệt trung đội tàn
quân Nhật ở cù lao Giêng. Đầu tháng 9/1945, một trung đội
quân Nhật vẫn còn trú đóng trong một trường dòng ở cù lao
Giêng (quận Chợ Mới), chờ quân đồng minh đến “giải giáp”.
Ta đưa người đến thương lượng, đề nghị chúng giao súng đạn,
1. Sau khi tái chiếm Sa Đéc, quân Pháp phá tất cả các cản này.
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nhưng chúng không đồng ý. Theo chỉ thị của Xứ ủy, một tiểu
đội du kích tỉnh Sa Đéc (Trại Bắc Sơn) cùng một trung đội vũ
trang Lấp Vò, một trung đội Cộng hòa vệ binh của tỉnh Long
Xuyên và hai tiểu đội du kích của Trà Vinh, Rạch Giá, do
đồng chí Dương Quang Đông - Xứ ủy viên, Bí thư tỉnh Long
Xuyên, chỉ huy chung, các đồng chí Lê Văn Nhung (tỉnh Long
Xuyên), Nguyễn Hữu Xuyến (tỉnh Sa Đéc)... là thành viên
Ban chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ tước vũ khí của trung đội
Nhật. Từ ngày 17/10 đến ngày 19/10/1945 (12 đến 14 tháng 9
năm Ất Dậu), quân ta dùng hỏa công thúc ép, kết hợp quần
chúng nổi trống mõ, hò hét vang rền... Đến 2 giờ sáng ngày
20/10, toàn bộ tàn binh Nhật đầu hàng, ta thu tất cả vũ khí
và đồ dùng quân sự. Số súng đạn thu được chia cho các lực
lượng chiến đấu, lực lượng của tỉnh Sa Đéc được chia 14 súng,
có một khẩu trung liên.
Trong chiến đấu, đồng chí Lê Minh Dân (du kích Sa Đéc)
và đồng chí Quang (chiến sĩ Cộng hòa vệ binh quận Chợ Mới,
Long Xuyên) đã hy sinh anh dũng. Địa phương và nhân dân
tổ chức lễ truy điệu trọng thể. Lần đầu tiên, dân làng Chợ Mới
được chứng kiến, tưởng niệm những người chiến sĩ cách mạng
hy sinh ngoài mặt trận, gây xúc động sâu sắc. Để kịp thời cổ
vũ quân và dân ta, Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Sa Đéc tổ chức
míttinh mừng thắng lợi.
Đầu tháng 11/1945, hai trung đội du kích Bắc Sơn do
đồng chí Nguyễn Hữu Xuyến chỉ huy, phối hợp với du kích
Tân Quy Đông, Tân Hưng đốt bè rơm thả trôi sông vây ép hai
tàu của tàn quân Nhật đậu ở mũi Cần Vố (Sa Đéc), tàu Nhật
rút chạy về Vĩnh Long.
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Ở cù lao Tây (quận Hồng Ngự), vùng Mỹ An, Đốc Binh
Kiều (quận Cái Bè), quân và dân ta đều ráo riết chuẩn bị mọi
mặt, sẵn sàng chống trả quân giặc tái chiếm.
Như vậy, đến đầu tháng 1/1946, các khu vực thuộc tỉnh
Đồng Tháp ngày nay đã có một bước chuẩn bị về tinh thần và
lực lượng để đối phó với âm mưu mở rộng đánh chiếm các tỉnh
Nam Bộ của quân Pháp.
Khoảng cuối năm 1945, ở Cao Lãnh, Sa Đéc và nhiều nơi
khác xuất hiện một số đơn vị của Đệ tam sư đoàn Cộng hòa
vệ binh kéo đến đóng quân1. Đệ tam sư đoàn do Nguyễn Hòa
Hiệp chỉ huy, là một đạo quân ô hợp từ Sài Gòn chạy dạt xuống
Cao Lãnh, Sa Đéc, tổng Phong Thạnh Thượng, Hồng Ngự...
Trong đội quân này chỉ có số rất ít thật sự đi theo cách mạng,
còn lại là thành phần phức tạp, có cả bọn lưu manh, bọn thân
Nhật, thân Pháp, một bộ phận lợi dụng danh nghĩa đạo Cao
Đài, Hòa Hảo... Đi đến đâu, chúng cũng khoác lác “quân đông,
vũ khí tốt, đạn dược nhiều, biết đánh giặc và đã từng đánh
Pháp ở Sài Gòn, Tân An, Mỹ Tho”, hứa sẽ “phối hợp cùng địa
phương đánh giặc”. Kỳ thực, chẳng những chúng không dám
đánh giặc mà còn tước vũ khí của du kích, bắt cán bộ cách
mạng gán cho tội Việt gian rồi thủ tiêu. Tại quận lỵ Cao Lãnh,
chỉ huy Đệ tam sư đoàn đòi ta phải cung cấp đầy đủ lương
thực, thực phẩm, quân trang, đòi “lấy đầu” ba cán bộ lãnh đạo
và chỉ huy lực lượng vũ trang cách mạng của tỉnh, đó là đồng
1. Trong và sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ở Sài Gòn thành
lập các sư đoàn mang tên Dân quân cách mạng, mang phiên hiệu từ Đệ
nhất đến Đệ tứ sư đoàn. Kháng chiến nổ ra, ta phái cán bộ vào nắm, hướng
dẫn họ đánh Pháp, cải tên thành Cộng hòa vệ binh. Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia
Định... thất thủ, họ chạy về các tỉnh với danh nghĩa “hợp tác đánh Pháp”.
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chí Nguyễn Văn Huệ, Lê Văn Nhạc, Lê Văn Cử. Đóng quân ở
đâu chúng cũng bất chấp chính quyền địa phương, phá rối trật
tự trị an, cướp giật, quấy nhiễu nhân dân.
Để tránh thiệt hại, các cấp ủy đảng trong tỉnh chỉ thị cho
cán bộ đi công tác phải né tránh những nơi đóng quân của Đệ
tam sư đoàn hoặc cải trang thành người dân đi làm ăn. Quốc
gia Tự vệ cuộc các quận tổ chức Ban hành động - tiền thân
của Ban trừ gian, theo dõi, trừng trị những tên lưu manh,
côn đồ, cướp của, giết người, như các tên trong nhóm Long Hổ
hội, Nguyễn Hữu Phước, Võ Thanh Tòng... Ta tìm cách giải
thoát cho 9 cán bộ của quận Đức Hòa và Thủ Thừa bị Đệ tam
sư đoàn bắt ở Mỹ Xương, Mỹ Long, Mỹ Thọ, An Bình... Trong
số cán bộ bị Đệ tam sư đoàn bắt còn có đồng chí Nguyễn Thị
Thập, cán bộ tỉnh Mỹ Tho, trên đường đến Sa Đéc để gặp đồng
chí Trần Thị Nhượng thì bị bọn Đệ tam sư đoàn bắt. Chúng
khám xét, thấy đồng chí Thập có hai giấy chứng nhận1, chúng
vu cho là Việt gian mang giấy giả. Được tin, Tỉnh ủy Sa Đéc
cử đồng chí Trần Thị Nhượng đến điều đình với Nguyễn Hòa
Hiệp ngay tại tổng hành dinh của y2. Ta vận động nhân dân
đấu tranh đòi Hiệp phải thả những người bị bắt. Đồng chí
Nhượng ra điều kiện với Hiệp: nếu thả đồng chí Thập và các
cán bộ khác thì ta sẽ “phối hợp” với họ để đánh Tây. Hiệp đồng ý
1. Để tiện đi lại và làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thập có hai giấy
giới thiệu, một giấy mang tên giả là Trần Thị Hai, về thăm mẹ ở Cái Vừng
đau sắp chết và một giấy ghi tên Nguyễn Thị Thập, do Ban quân nhu cấp
và Bác Tôn ký tên, đóng dấu (Hồi ký của đồng chí Nguyễn Thị Thập, dẫn
từ tập hồi ký Xứ ủy Nam Bộ với Chiến khu Đồng Tháp Mười huyền thoại
(1946-1949), Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2011).
2. Đóng tại nhà địa chủ Lê Quang Thanh trong quận lỵ Cao Lãnh.
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ngay vì y rất nể “cô giáo Ngài” lúc Cách mạng Tháng Tám
năm 1945 và nhân cơ hội này để đòi ta cung cấp thêm khí giới,
lương thực,... Trong khi quân và dân ta tập trung chống Pháp
thì Đệ tam sư đoàn tan rã, một bộ phận trốn về miền Đông,
một số rã tại chỗ rồi kết tập thành những toán cướp rất nguy
hiểm, trước khi rút chạy, chúng cướp đi nhiều của cải, trong đó
có vàng do dân đóng góp trong Tuần lễ vàng.
Quân Pháp chuẩn bị tấn công Sa Đéc, bọn tay sai từ Vĩnh
Long lén lút lên Cái Tàu Hạ, Sa Đéc, Lai Vung, Cao Lãnh, Cái
Tàu Thượng... để móc nối, cấu kết với bọn phản động tại chỗ,
tuyên truyền kích động, lôi kéo, tổ chức lực lượng “lót ổ” chờ
quân Pháp đến. Bọn phản động lợi dụng tôn giáo1, một số tề,
địa chủ, cường hào... được dịp ngoi đầu dậy chống phá cách
mạng quyết liệt.
Để ngăn chặn giặc, ngoài việc lập các phòng tuyến, tỉnh
còn thành lập Ban phá hoại ở các cấp, huy động nhân dân đào
đường, phá cầu, làm cản, tháo dỡ một số cơ sở công cộng mà
địch có thể trú đóng. Chuẩn bị phương án rút vào vùng sâu
Đồng Tháp Mười nếu Sa Đéc, Lai Vung, Cao Lãnh thất thủ,
căn cứ Tân Dương, Long Hưng không ở được.
*
*

*

Hơn 4 tháng vừa tập trung xây dựng Đảng và chính
quyền cách mạng còn non trẻ, tổ chức thành công cuộc bầu cử
Quốc hội khóa I, chăm lo cuộc sống cho nhân dân, xây dựng
lực lượng vũ trang công - nông,... vừa đối phó với Đệ tam sư
1. Như Lương Trọng Tường - người đứng đầu Phật giáo Hòa Hảo ở
Sa Đéc.
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đoàn, với bọn phản động lăm le lật đổ chính quyền nhân dân,
lại phải đấu tranh trong nội bộ lãnh đạo tỉnh để giữ vững quan
điểm, lập trường cách mạng của Đảng... Đảng bộ và nhân dân
tỉnh Sa Đéc và quận Hồng Ngự, tổng Phong Thạnh Thượng,
vùng hậu bối của quận Cái Bè... đã phấn đấu tích cực, vượt
qua nhiều khó khăn, phức tạp trong thời gian đầu chính quyền
cách mạng mới thành lập, làm được một số công việc cần kíp
trong điều kiện có thể, chuẩn bị đối phó với giặc Pháp.

Chương II

CHIẾN ĐẤU CHỐNG QUÂN PHÁP TÁI CHIẾM SA ĐÉC
VÀ QUÁ TRÌNH TẬP HỢP, CỦNG CỐ LỰC LƯỢNG
(01/1946 - 12/1946)
I- CHIẾN ĐẤU CHỐNG QUÂN PHÁP TÁI CHIẾM SA ĐÉC.
PHÂN TÁN, BẢO TỒN LỰC LƯỢNG (17/01/1946 - 06/3/1946)

Những tháng cuối năm 1945, quân Pháp chiếm Sài Gòn rồi
đánh ra các tỉnh Nam Bộ. Trong tình hình đó, Hội nghị Xứ ủy
Nam Bộ mở rộng được tổ chức tại xã Bình Hòa Nam (tỉnh Tân
An, nay là tỉnh Long An) vào ngày 10/12/1945. Hội nghị triển
khai Quyết định của Chính phủ về việc chia Nam Bộ thành
ba khu quân sự - hành chính: Chiến khu 7 (Đông Nam Bộ),
Chiến khu 8 (Trung Nam Bộ) và Chiến khu 9 (Tây Nam Bộ).
Hội nghị đề ra các biện pháp kiện toàn cơ quan lãnh đạo kháng
chiến, củng cố lực lượng vũ trang, xây dựng các đơn vị Vệ quốc
đoàn và căn cứ kháng chiến.
Hội nghị Xứ ủy Nam Bộ tại Bình Hòa Nam là mốc lịch sử
hình thành các chiến khu ở Nam Bộ. Trong đó, Chiến khu 8
gồm 5 tỉnh (Tân An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, Sa Đéc, cuối
năm 1946, thêm hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh), xây dựng
căn cứ trong vùng Đồng Tháp Mười; Khu bộ trưởng là đồng chí
Đào Văn Trường, Khu bộ phó là đồng chí Trương Văn Giàu,
Chủ nhiệm chính trị là đồng chí Lê Văn Sĩ. Tỉnh Sa Đéc thuộc
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Chiến khu 8, các tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc, trong đó có tổng
Phong Thạnh Thượng và quận Hồng Ngự, thuộc Chiến khu 9.
Cũng từ đây, các đơn vị vũ trang của Nam Bộ nói chung, du
kích tập trung của tỉnh Sa Đéc nói riêng chính thức mang tên
Vệ quốc đoàn.
Trong lúc các địa phương đang ra sức chuẩn bị mọi mặt
chống quân Pháp thì những chủ trương, quyết định của Hội
nghị Xứ ủy Nam Bộ (ngày 10/12/1945) là sự động viên về
chính trị, tinh thần to lớn đối với các cấp đảng bộ và quân
dân trong tỉnh.
Từ cuối tháng 12/1945, sau khi chiếm Vĩnh Long, quân
Pháp nhiều lần cho tàu chiến chạy trên sông Tiền, từ Vĩnh
Long, Mỹ Thuận lên gần Sa Đéc để thăm dò phản ứng của
quân ta và uy hiếp tinh thần nhân dân.
Ngày 17/01/1946, quân Pháp bắt đầu cuộc tấn công đánh
chiếm tỉnh lỵ Sa Đéc. Một đại đội bộ binh địch hành quân
bằng xe cơ giới từ Vĩnh Long lên tới rạch Cái Gia Nhỏ (Phú
Hựu, Châu Thành) thì vấp phải sức kháng cự của du kích trại
Bắc Sơn (tỉnh Sa Đéc) và du kích của Châu Thành, do đồng
chí Nguyễn Hữu Xuyến chỉ huy. Địch mở nhiều đợt tấn công
nhưng đều bị ta đánh bật. Đến chiều, không phá nổi phòng
tuyến, địch rút quân về Vĩnh Long và cho tàu chiến đậu ở
Mỹ Thuận bắn pháo lên phòng tuyến và chợ Cái Tàu Hạ, làm
nhiều người thương vong, nhiều nhà cửa bị hư hại.
Địch cho tay chân lẻn vào chợ Cái Tàu Hạ dò la tin tức,
bị quần chúng phát hiện, ta bắt được một số tên. Vài ngày
sau, quân ta tập kích bót Cầu Đôi gần bến bắc Mỹ Thuận do
quân Pháp đóng giữ, địch bị thiệt hại nhẹ - đây là trận công
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đồn đầu tiên của lực lượng vũ trang tỉnh Sa Đéc. Đặc biệt,
lần đầu tiên có một nữ du kích - đồng chí Thiều Thị Chanh
(Phú Hựu, Châu Thành) tham gia phục vụ chiến đấu. Sau đó,
trung đội du kích cơ động của huyện Châu Thành phối hợp
cùng du kích An Phú Thuận phục kích lính của địch từ bót
Cầu Đôi nống ra càn quét, cướp bóc... Ở Châu Thành, ta giết
chết 1 lính Pháp1.
Ngày 20/01/1946, Pháp dùng tàu đổ quân lên phía trên
vàm sông Cái Tàu, phối hợp với cánh quân trên bộ đánh vào
phòng tuyến của ta. Quân ta lui về phòng tuyến Mù U, địch
đốt phá nhiều nhà cửa của đồng bào ở khu vực Cái Tàu Hạ.
Sau đó, phòng tuyến Mù U cũng bị địch đánh tróc, ta tập
trung về phòng tuyến Nha Mân. Tại đây, nhờ rút được kinh
nghiệm ở Cái Tàu Hạ và Mù U, ta củng cố trận địa vững chắc
hơn, cả trên bộ và dưới sông. Ngày 23 và ngày 24/01, quân
Pháp tập trung lực lượng đánh Nha Mân nhiều đợt, ta đánh
trả quyết liệt, chiều ngày 24/01 địch rút quân.
Trong một tuần lễ đánh giặc ở Cái Tàu Hạ và Nha Mân
(17/01 - 24/01/1946), ta đã diệt được hàng chục tên, trong đó
có một số lính Pháp.
1. Anh Trần Bá Thọ (sinh năm 1918) là du kích xã An Phú Thuận,
cầm mã tấu tham gia chống càn và truy kích địch. Lúc trở lại, anh chặt
đầu một lính Pháp đã chết đem về, reo hò mừng thắng lợi. Do một người
bà con họ hàng chỉ điểm, quân Pháp bắt được anh Thọ đem về chợ Tân
Phú Đông (Sa Đéc) xử tử vào ngày 07/02/1946 (tức ngày 6 tháng Giêng
năm Bính Tuất). Trước khi chết, anh Trần Bá Thọ dõng dạc nói với đồng
bào: “Tôi chết là vì nước, đồng bào hãy trả thù cho tôi” (Hồi ức của đồng chí
Trương Ngọc Thanh).

194

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP - TẬP I (1927 - 1954)

Ngày 25/01, quân Pháp thay đổi chiến thuật. Chúng cho
tàu chạy ven bờ hữu sông Tiền, bất ngờ đổ quân lên cầu nổi
Passe Nord và mũi Cần Vố, hình thành hai mũi tràn vào châu
thành Sa Đéc, đánh chiếm các mục tiêu.
Khi phát hiện bị tàu địch đổ bộ đánh úp từ mặt sông Tiền,
ta cho tàu trinh sát - loại tàu cây có tên “Đại lực sĩ” thu được
của phát xít Nhật, ra mũi Cần Vố quan sát nhưng bị quân
Pháp bắn bể mũi tàu phải chạy lên Tân Khánh.
Các cánh quân của địch ồ ạt đánh vào trung tâm tỉnh
lỵ. Chúng bị du kích và tự vệ chiến đấu quân Tân Quy Đông,
Tân Hưng bắn chặn. Đồng bào đốn hạ cây, chất bàn, ghế... lập
nhiều chướng ngại vật trên đường. Cầu sắt không qua lại được
vì anh em công nhân đã quay cầu xoay ngang và quăng tay
quay xuống sông.

Cầu sắt quay Sa Đéc (Đoạn - thớt - quay ngang có dấu khoanh tròn)
Ảnh chụp năm 1998
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Tiêu thổ kháng chiến ở tỉnh
Sa Đéc, năm 1946

Tiêu thổ kháng chiến đề
phòng địch đóng đồn bót Dân quân phá đình Bình
Tiên - Sa Đéc, năm 1946
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Cản Phong Mỹ - Cao Lãnh, năm 1946

Chở đất đắp cản, chặn tàu Pháp đi càn bố
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Ngày 25/01/1946, tức ngày 23 tháng Chạp năm Ất Dậu,
tỉnh lỵ Sa Đéc đã bị quân Pháp tái chiếm1. Sở dĩ thực dân
Pháp chiếm tỉnh lỵ Sa Đéc tương đối “gọn” vì ta nhận định sai
hướng tấn công của địch. Ta cho rằng, địch chỉ có thể tấn công
bằng đường bộ hoặc từ sông Cái Tàu Hạ lên, mà trên sông đã
đắp cản chặn tàu, nên chỉ tập trung giữ phòng tuyến cuối cùng
ở Nha Mân, lơi lỏng mặt sông Tiền. Thực dân Pháp đổ quân
bằng tàu lên cầu nổi Passe Nord rồi tràn xuống làm cho quân
ta bị động, không kịp điều quân từ Nha Mân về. Mặt khác, tuy
quân ta chiến đấu gan dạ, kiên cường, nhưng do lực lượng ít,
trang bị vũ khí quá kém và thiếu phương tiện cơ động2, lại bị
động đối phó nên không đủ sức đánh bật địch hoặc kiềm chân
chúng. Tuy nhiên, các lực lượng vũ trang non trẻ của ta ở các
cấp (Vệ quốc đoàn, du kích, Quốc gia Tự vệ cuộc, tự vệ chiến
đấu quân...) đã làm được nhiệm vụ quan trọng mà Tỉnh ủy
và nhân dân giao cho: bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân,
đánh địch ngay từ lúc chúng mới tới địa phận mình, kiềm chân
chúng để các cơ quan3 và nhân dân có thời gian sơ tán.
Đêm 04/02/1946, Ủy ban quân sự quận Cao Lãnh, gồm
đồng chí Nguyễn Long Xảo (Bảy Xảo), Trưởng Ủy ban; Dương
Hồng Tăng, chỉ huy Bộ đội 27 (khoảng 1 đại đội, hoạt động
vùng Cao Lãnh); Trịnh Đình Hoa, chỉ huy Bộ đội 25 (hơn 1
trung đội của miền Đông chi viện)4 triệu tập cuộc họp khẩn
1. Các nhân chứng lịch sử xác nhận là Pháp chiếm thành Sa Đéc
đúng ngày 23 tháng Chạp năm Ất Dậu, vì ngày ấy nhiều gia đình đang
cúng ông Táo, tức là ngày 25/01/1946.
2. Ta có vài chiếc camnhông (xe tải) chạy bằng than thu được của địch
trong Tổng khởi nghĩa, những việc đốt than để khởi động máy rất chậm.
3. Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính, Bộ Tư lệnh Khu 8, trại giam...
4. Theo Hồi ký của đồng chí Nguyễn Long Xảo.
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cấp tại nhà đồng chí Dương Hồng Tăng ở Phong Mỹ. Các đồng
chí nhận định: địch lấy được Sa Đéc, Cái Tàu Thượng... nhất
định chúng sẽ đánh quận lỵ Cao Lãnh, lực lượng và vũ khí của
ta quá ít, có thể không giữ nổi quận lỵ, do đó, chủ trương cho
rút quân vào vùng sâu. Đêm 04/02, các cơ quan và lực lượng
du kích đóng ở quận lỵ Cao Lãnh rời vị trí, rút vào Đồng Tháp
Mười, chỉ để lại một bộ phận nhỏ làm nhiệm vụ kiềm chân
địch. Việc rút đi cũng không dễ, vì tránh bọn Đệ tam sư đoàn
nên quân ta phải đi vòng lên Đốc Vàng Hạ.
Vào lúc 5 giờ sáng ngày 05/02/1946 (mùng 4 Tết năm Bính
Tuất), quân Pháp đổ bộ chiếm quận lỵ Cao Lãnh từ ba hướng:
bến bắc kéo vào, vàm sông Cao Lãnh xuống và từ cù lao Quạ
lên. Trên đường đi, quân Pháp chỉ gặp phải sức kháng cự lẻ tẻ
của ta. Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 05/02, quận lỵ Cao Lãnh
đã lọt vào tay quân Pháp.
Quận lỵ Hồng Ngự cũng bị quân Pháp chiếm vào ngày
31/01/1946. Sau đó 3 ngày, quận Chợ Mới (Long Xuyên) cũng
rơi vào tay Pháp.
Đến đầu tháng 02/1946, quân Pháp đã chiếm nội thị và
vùng ven tỉnh lỵ Sa Đéc, tổng Phong Thạnh Thượng, cù lao
Tây, quận lỵ Hồng Ngự. Đến gần cuối năm 1946, địch chiếm
đóng thêm một số điểm trong Đồng Tháp Mười (Mỹ An, Mỹ
Quý, Thiên Hộ...). Chiếm đóng đến đâu, chúng kêu gọi “đầu
thú”, móc nối với bọn Việt gian thành lập Ban hội tề để cai trị
đến đó. Đến cuối năm 1946, chúng lập được hội tề ở 40 làng xã1.
1. Theo báo cáo “Chính quyền tỉnh Sa Đéc từ tháng 6 đến tháng
12/1946 của Ban Thường vụ Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Sa Đéc,
tháng 12/1948”, tài liệu lưu trữ tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng.
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Hành động dã man của giặc Pháp tại xã An Nhơn - Châu Thành,
tỉnh Sa Đéc

Hành động dã
man của giặc Pháp
ở Sa Đéc
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Hành động dã man của giặc
Pháp tại Sa Đéc

Phụ nữ bị giặc Pháp làm nhục
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Trong bộ máy hội tề do thực dân Pháp dựng lên, phần lớn là
những tên phản động lợi dụng tôn giáo, bọn cơ hội, lưu manh,
côn đồ, kể cả một số tội phạm được cách mạng khoan hồng
trước đây. Những nơi chưa lập được hội tề thì thực dân Pháp
giao cho các xếp đồn, xếp bót quản lý trị an.
Thời gian đầu bị thực dân Pháp chiếm đóng, có nhiều nhân
viên, cán bộ tản cư, lẩn trốn, nhiều người ra đầu thú1, chính
quyền cách mạng ở những nơi địch chiếm dần dần tan rã.
Nắm được những vị trí trọng yếu, quân Pháp tiếp tục càn
quét nhằm nới rộng vùng chiếm đóng. Thông qua bộ máy tề,
thực dân Pháp ra sức đàn áp, bắt bớ những gia đình có quan
hệ với Việt Minh. Chúng vừa vu khống, xuyên tạc, nói xấu Việt
Minh, vừa lừa mị, dụ dỗ, mua chuộc, kêu gọi những người “lầm
đường” hãy “trở về với chính phủ Pháp”. Bắt được cán bộ ta,
chúng dùng nhiều thủ đoạn dã man để tra tấn, sát hại. Điển
hình là vụ đưa anh Trần Bá Thọ lên “đoạn đầu đài”, bêu đầu
anh Lý Bá Huê ở chợ Sa Đéc, chặt đầu 11 người yêu nước rồi
dùng cây bêu đầu cắm dọc hai bên lộ cầu Cái Xép (An Nhơn),
giết chị Nhạc rồi quăng xác xuống sông tại mũi Cần Vố, chặt
đầu anh Hai Chàng ở chợ Cai Châu vì “tội” rút 2 tấm ván cầu
rạch Bà Móc, cắt đường tiếp viện lên Mỹ An Hưng...
Thực dân Pháp và tay sai còn tìm mọi cách mua chuộc,
lợi dụng những người cầm đầu lực lượng vũ trang giáo phái
Hòa Hảo (Lâm Thành Nguyên, Nguyễn Giác Ngộ, Trần Văn
Soái, Lê Quang Vinh), giao cho họ một số đặc quyền về trị an,
1. Theo báo cáo “Chính quyền tỉnh Sa Đéc từ tháng 6 đến tháng
12/1946 của Ban Thường vụ Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Sa Đéc,
tháng 12/1948”, tài liệu lưu trữ tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng.
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hành chính, thu thuế,... nhằm làm cho họ tích cực chống Việt
Minh và kích động tín đồ chống lại Việt Minh, gây chia rẽ
lương - giáo. Ở nhiều nơi, nhất là vùng có đông tín đồ Phật
giáo Hòa Hảo, xảy ra nhiều vụ lùng sục, bắn giết cán bộ, đảng
viên và những người theo Việt Minh.
Các cơ quan và bộ đội tập trung của tỉnh đứng trước khó
khăn nghiêm trọng mới. Quân ta ít, vũ khí thiếu thốn, nguồn
hậu cần không có, kinh nghiệm chưa nhiều, chiến thuật, kỹ
thuật quân sự còn quá sơ sài, trong khi đó, quân giặc đông,
hỏa lực mạnh và đang chiếm ưu thế. Trước tình hình đó, cuối
tháng 01/1946, các đồng chí Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng và
Hoàng Quốc Việt (lãnh đạo Xứ ủy Nam Bộ) về làm việc với
Tỉnh ủy Sa Đéc (tại Tân Dương), truyền đạt chỉ đạo của Trung
ương và Xứ ủy, bàn về xây dựng lực lượng, tổ chức bảo vệ dân
để tiếp tục cuộc kháng chiến.
Sau đó, Tỉnh ủy lâm thời Sa Đéc tổ chức ngay cuộc họp tại
Mỹ An Hưng, có đại diện Xứ ủy về dự, bàn bạc và thống nhất
kế hoạch tạm thời phân tán chiến thuật để bảo tồn lực lượng.
Tỉnh ủy Long Xuyên, Châu Đốc cũng chủ trương rút đại bộ
phận lực lượng vũ trang xuống rừng U Minh lập căn cứ kháng
chiến, chỉ để một bộ phận nhỏ bám lại vùng Lấp Vò, Phong
Thạnh Thượng, Hồng Ngự. Đồng chí Đào Văn Trường, Khu bộ
trưởng Khu 8 cũng cho các lực lượng của Khu xuống miền Tây
để chờ lệnh Trung ương hoặc đi dần ra miền Trung, miền Bắc.
Bộ phận đi xuống miền Tây của tỉnh Sa Đéc hình thành
hai đoàn. Đoàn thứ nhất do đồng chí Phạm Hữu Lầu, Bí thư
Tỉnh ủy, dẫn đầu cùng một số cán bộ lãnh đạo các ngành của
tỉnh; đoàn thứ hai gồm 3 đại đội du kích tập trung, do đồng
chí Nguyễn Hữu Xuyến chỉ huy. Kế hoạch được thống nhất là
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đoàn của đồng chí Xuyến khi tới Xẻo Rô (Rạch Giá) phải tìm
bắt liên lạc với đoàn của đồng chí Lầu và tìm cách củng cố lực
lượng, sẵn sàng trở về tỉnh khi tình hình thuận lợi.
Để tinh gọn đội ngũ, đồng chí Nguyễn Hữu Xuyến để lại
những chiến sĩ không thể đi xa do hoàn cảnh gia đình, đơn
vị cấp giấy chứng nhận, số lượng gần một trung đội, trong
đó phân nửa có súng, phải tham gia hoạt động ở địa phương,
giúp đỡ đồng bào... khi đơn vị trở về sẽ bắt liên lạc. Số anh em
được đi gần 200 người, mang theo gần 80 khẩu súng, biên chế
thành 3 đại đội, trong đó có các đồng chí nữ (Châu, Chanh,
Hoa, Hai Liên...).
Đoàn của đồng chí Lầu tới Xẻo Rô (Rạch Giá), chưa có tin
tức của đồng chí Xuyến, đồng chí Lầu gửi thư chỉ đạo: phải
giữ gìn bộ đội để trở về tỉnh, không đi ra miền Trung, Bắc. Có
thể giúp các địa phương ở những nơi đóng quân củng cố chính
quyền, các đoàn thể cứu quốc và tham gia đánh giặc.
Xuống miền Tây, đơn vị Vệ quốc đoàn do đồng chí Xuyến
chỉ huy được Khu bộ trưởng Võ Đức đón tiếp và nhận được sự
nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân. Đơn vị đã phối hợp với các
lực lượng địa phương đánh giặc ở Gò Quao, Giá Rai... giành
thắng lợi lớn, thu nhiều vũ khí.
Bộ phận của Tỉnh ủy Sa Đéc ở lại, gồm đồng chí Nguyễn
Văn Huệ, Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh, đồng chí Trần Thị
Nhượng, Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh tỉnh, đồng chí Lê Văn
Cử, Ủy trưởng Quốc gia Tự vệ cuộc1 và một số đồng chí khác,
1. Từ tháng 5/1946, Quốc gia Tự vệ cuộc đổi tên gọi là Công an. Ở tỉnh
gọi là Công an ty, ở quận gọi là Công an quận, ở làng xã thì thành lập Ban
trật tự thay cho Ủy viên trật tự trong Ủy ban hành chính.
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Ban Chỉ huy Quốc gia Tự vệ
cuộc (Công an vũ trang) tỉnh
Sa Đéc, năm 1946

Quốc gia Tự vệ cuộc Sa Đéc phục kích địch
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vào Đồng Tháp Mười cùng các đồng chí ở quận Cao Lãnh lập
căn cứ kháng chiến, củng cố phong trào - lúc này đã có nhiều
cơ quan của Nam Bộ và Khu 8 cũng rút về đây lập căn cứ. Do
gặp nhiều khó khăn, bộ phận ở lại phải phân tán một lần nữa.
Đồng chí Trần Thị Nhượng cùng một bộ phận nhỏ đi Cần Thơ1;
đồng chí Lê Văn Nhạc và các đồng chí khác đi vòng lên Long
Xuyên, khi đến Vàm Nao thì bị bọn phản động bắt và thủ tiêu
nhiều người, trong đó có đồng chí Nhạc, chỉ còn một số ít đồng
chí đến được Đồng Tháp Mười; đồng chí Nguyễn Văn Huệ dẫn
một đoàn xuống Khu 9, đoàn mang theo nhiều vàng, bạc quyên
góp được trong “Tuần lễ vàng” nhưng bị bọn cướp lấy hết.
Tại Đốc Vàng Hạ (tổng Phong Thạnh Thượng), một số cán
bộ tỉnh Sa Đéc và quận Cao Lãnh tập hợp lại, lập căn cứ kháng
chiến tạm thời ở đây. Cuối tháng 02/1946, quân Pháp dội bom
liên tục trong 10 ngày từ Đốc Vàng xuống tới Bình Thành. Một
cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh và Ủy ban quân sự quận Cao Lãnh
quyết định cho đơn vị bộ đội của đồng chí Trịnh Đình Hoa2
1. Theo hồi ký của đồng chí Trần Thị Nhượng: Đi miền Tây để tìm bộ
đội về đánh giặc, đến Cần Thơ thì gặp đồng chí Bùi Văn Dự từ miền Tây
về. Đồng chí Dự can ngăn nên đồng chí Nhượng quay lại, lúc này là khoảng
thượng tuần tháng 02/1946.
2. Thường gọi là Bộ đội 25, quân số hơn 1 trung đội, về hỗ trợ cho Sa
Đéc sau khi Sài Gòn thất thủ. Đến vùng Ngã Sáu kinh Nguyễn Văn Tiếp B
thì bị Đệ tam sư đoàn tước gần hết vũ khí. Lúc về đóng quân ở vùng Phong
Mỹ, Bộ đội 25 dùng khẩu “đại bác thần công” (tìm được ở Đồng Tháp Mười về
sửa chữa lại) uy hiếp tàu Pháp từ Campuchia xuống (đoạn vàm sông Con).
Bộ đội 25 phối hợp với Bộ đội 27 của đồng chí Dương Hồng Tăng dự định
đánh bọn Đệ tam sư đoàn đóng ở quận lỵ Cao Lãnh để lấy lại súng vào tối
ngày 05/02, thì rạng sáng ngày 05/02, Pháp đã chiếm Cao Lãnh. Do thiếu
vũ khí, chiến sĩ Bộ đội 25 lại không quen chiến trường đồng bằng nên được
lệnh quay trở về miền Đông.
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trở về miền Đông, tất cả đơn vị vũ trang còn lại và một số gia
đình cách mạng dời xuống Phong Mỹ, bố trí ở trong nhà dân dọc
theo kinh Nguyễn Văn Tiếp, từ vàm Phong Mỹ tới Thống Linh.
Tại Phong Mỹ, du kích và Quốc gia Tự vệ cuộc bắt 4 tên
do thám (có cả chỉ huy là Trần Hữu Nhơn), thu một súng ngắn,
ta xử tội công khai từng tên, đồng bào rất hả dạ.
Một bộ phận cán bộ khác gồm các đồng chí Huỳnh Cẩm
Hồng (liên lạc của Tỉnh ủy), Võ Thanh Liêm, Võ Văn Phát,
Lộ... xuống vùng đông nam Cao Lãnh (Mỹ Long, Mỹ Hiệp,
Thanh Hưng...) hoạt động củng cố phong trào.
Khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4/1946, đồng chí Trần
Thị Nhượng từ Cần Thơ về Sa Đéc, tìm bắt liên lạc với các
đồng chí Lương, Cương... rồi cùng nhau về vùng đông nam
Cao Lãnh phối hợp hoạt động với bộ phận đã đến trước đó. Các
đồng chí tổ chức một cuộc họp tại Cái Lân bàn công tác và hình
thành Tỉnh ủy lâm thời để lãnh đạo phong trào cách mạng ở
địa phương. Cơ quan Tỉnh ủy lâm thời về vùng Mỹ Long, được
cơ sở quần chúng nuôi giấu, thường xuyên di chuyển chỗ ở.
Đồng chí Trần Thị Nhượng kể lại: “Gọi là cơ quan nhưng thực
ra không có một thứ dụng cụ gì. Con dấu phải làm bằng khoai
lang hoặc đu đủ, thường phải ngâm trong nước cho khỏi héo,
lúc dùng lấy ra lau khô. Máy đánh chữ không có, viết chỉ thị,
thông tri bằng tay không có uy tín, nên cũng phải khắc chữ
bằng đu đủ hoặc khoai lang. Sau này gây dựng được cơ sở
trong thành rồi mới mua được máy đánh chữ và các phương
tiện dụng cụ thiết yếu khác”1.
Ở Châu Đốc, Long Xuyên cũng diễn ra tình hình tương
tự. Số cán bộ của tỉnh bám trụ, thành lập Tỉnh ủy lâm thời.
1. Hồi ký của đồng chí Trần Thị Nhượng.
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Tháng 4/1946, Tỉnh ủy lâm thời Châu Đốc do đồng chí Nguyễn
Văn Dưa làm Bí thư, họp tại Thường Thới (quận Hồng Ngự),
chủ trương củng cố tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, xây
dựng lực lượng vũ trang. Tỉnh ủy Long Xuyên phân công cán
bộ về móc nối, củng cố cơ sở, tổ chức lực lượng vũ trang tuyên
truyền,... Thực hiện chủ trương này, nhiều làng của quận
Hồng Ngự củng cố, xây dựng lực lượng khá tốt, phong trào ở
các làng thuộc tổng Phong Thạnh Thượng và cù lao Tây cũng
dần dần được khôi phục.
Nhìn chung, trong chặng đường đầu chống thực dân
Pháp trở lại xâm lược tỉnh Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc,
cuộc chiến đấu ngăn chặn, đánh trả của ta tuy có quyết liệt
nhưng do sức lực có hạn nên không giữ được phong trào. Hơn
nữa, lúc đầu ta cũng bị khủng hoảng về tổ chức, tư tưởng và
cả phương hướng kháng chiến. Đội ngũ đảng viên chưa phát
triển được nhiều1, nội bộ cấp ủy thiếu tập trung thống nhất,
non yếu, ấu trĩ về quan điểm và chủ trương xây dựng lực lượng
vũ trang, chưa có kinh nghiệm lãnh đạo, lại phải đương đầu
với những thử thách nghiêm trọng. Thực dân Pháp trở lại xâm
lược, bọn phản động tay sai, bọn cơ hội giả danh cách mạng
chống phá ta quyết liệt, cán bộ, chiến sĩ ta bị tiêu hao hoặc phải
ly hương2, chính quyền cơ sở tan rã ở nhiều nơi. Các lực lượng
vũ trang mới thành lập, trang bị thiếu, trình độ chiến thuật,
1. Theo hồi ký của các đồng chí Trần Thị Nhượng, Nguyễn Long Xảo,
Huỳnh Cẩm Hồng, Nguyễn Văn Núi... trước và trong Tổng khởi nghĩa
Tháng Tám năm 1945 toàn tỉnh Sa Đéc có chưa tới 70 đảng viên, đến tháng
6/1946 được hơn 150 đồng chí.
2. Như ở An Tịch, Tân Hiệp, Tân Xuân, ven thị xã Sa Đéc... cán bộ
phải chạy qua Tân Nhuận Đông.
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kỹ thuật và chỉ huy còn yếu kém. Trước tình thế giặc ngoài, thù
trong, khó khăn chồng chất, sản xuất đình đốn, đời sống thiếu
hụt, lại trống vắng sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Tỉnh
ủy, một bộ phận không nhỏ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dao
động, hoang mang.
Chủ trương phân tán lực lượng của Tỉnh ủy nhằm bảo
tồn thực lực, khi có thời cơ tập hợp trở lại tổ chức kháng chiến.
Song, trong buổi đầu khó khăn, chủ trương ấy có mặt biểu
hiện sự lúng túng, làm cho cơ sở thiếu vắng sự chỉ đạo thường
xuyên, tình hình đã khó khăn lại khó khăn thêm. Sau đó,
nhiều đồng chí lãnh đạo của tỉnh đã kịp thời liên hệ với cấp
trên, tập hợp lại, củng cố tổ chức, Tỉnh ủy trụ lại bám dân,
bám địa bàn để chỉ đạo, phong trào địa phương bước đầu vượt
qua được khó khăn.
II- QUÁ TRÌNH TẬP HỢP, CỦNG CỐ LỰC LƯỢNG,
VỪA ĐÁNH ĐỊCH VỪA TRƯỞNG THÀNH (06/3/1946 - 12/1946)

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân
Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc và các tỉnh Nam Bộ, cực Nam
Trung Bộ... ngày càng ác liệt. Các vùng nội thị và ven lộ giao
thông trọng yếu lần lượt rơi vào tay giặc. Các cơ quan Đảng,
chính quyền, Mặt trận... phải rút ra vùng nông thôn, rừng núi,
bưng biền, tạo dựng căn cứ kháng chiến.
Trung ương Đảng và Chính phủ từng phút, từng giờ theo
dõi, cổ vũ đồng bào, chiến sĩ Nam Bộ, đưa những đoàn quân
Nam tiến lên đường vào Nam chiến đấu.
Để kịp thời động viên tinh thần kháng chiến, tháng
02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tặng danh hiệu
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vẻ vang Thành đồng Tổ quốc cho đồng bào và chiến sĩ Nam Bộ
đã tiên phong đánh giặc, giữ nước.
Để tránh cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù, Trung
ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược hòa
với thực dân Pháp để đuổi quân đội Trung Hoa dân quốc ra khỏi
nước ta. Ngày 06/3/1946, Chính phủ ta ký với Chính phủ Pháp
bản Hiệp định sơ bộ Pháp - Việt với nội dung chính là Chính
phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một
nước tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội, tài chính riêng,
đứng trong Liên bang Đông Dương và khối Liên hiệp Pháp.
Chính phủ Pháp sẽ thừa nhận cuộc trưng cầu dân ý để thống
nhất ba kỳ. Ta chấp nhận cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc
Việt Nam thay quân đội Trung Hoa dân quốc và 5 năm sau phải
rút hết. Hai bên đình chỉ mọi xung đột để mở cuộc đàm phán
chính thức và giữ nguyên quân đội ở vị trí hiện thời.
Hiệp định sơ bộ ngày 06/3 thể hiện sách lược lợi dụng mâu
thuẫn giữa các kẻ thù, loại bỏ một kẻ thù nguy hiểm, tạo thêm
thời gian và những điều kiện tối cần thiết cho toàn quốc kháng
chiến chống thực dân Pháp.
Hiệp định sơ bộ đã ký nhưng làm cho đảng viên, cán bộ và
nhân dân ta thông suốt tư tưởng về chủ trương hòa hoãn của
Đảng là không dễ. Vì thực dân Pháp đã thống trị nước ta gần
một thế kỷ, bị ta đánh đuổi ra khỏi đất nước, nay trở lại xâm
lược một lần nữa, chúng đang tàn sát dã man đồng bào ta,
nhất là ở miền Nam. Quân và dân miền Nam đang tập trung
mọi “tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải” đánh Pháp
thì lại có Hiệp định hòa hoãn!
Để đồng bào hiểu rõ và tránh sự xuyên tạc của bọn phản
động, ngày 07/3/1946, trong buổi míttinh của hàng chục vạn
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đồng bào tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải
thích những lợi ích của việc ký kết Hiệp định và nhắc nhở
đồng bào bình tĩnh, đoàn kết, tôn trọng kỷ luật, đề cao cảnh
giác và sẵn sàng chiến đấu... Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng
định: “Tôi, Hồ Chí Minh suốt đời đã cùng đồng bào chiến
đấu cho độc lập của Tổ quốc. Tôi thà chết chứ không bao giờ
bán nước”1.
Tiếp đó, ngày 09/3/1946, Ban Thường vụ Trung ương
Đảng ra chỉ thị “Hòa để tiến”, nêu rõ lý do cần phải hòa với
Pháp: “Chúng ta hòa với Pháp để: 1- Tránh tình thế bất lợi...;
2- Bảo toàn thực lực, giành lấy giây phút nghỉ ngơi và củng
cố vị trí mới đã chiếm được, chấn chỉnh đội ngũ cách mạng,
bổ sung cán bộ, bồi dưỡng và củng cố phong trào. Tóm lại
để chuẩn bị đầy đủ, nhằm cơ hội tốt tiến lên giai đoạn cách
mạng mới”2.
Hiệp định sơ bộ ngày 06/3 đến với Đảng bộ và nhân dân
tỉnh Sa Đéc là một sự chi viện rất lớn về chính trị và tư tưởng,
đồng thời là thời cơ để củng cố mọi mặt cho kháng chiến.
Ở Nam Bộ, mặc dù đã qua nhiều lần củng cố Đảng nhưng
vẫn còn tình trạng chia rẽ, bè phái của một bộ phận đảng viên
thuộc hai nhóm Tiền phong và Giải phóng. Tình hình ấy chưa
được khắc phục triệt để thì đầu năm 1946, các đồng chí cán
bộ chủ chốt (Hoàng Quốc Việt, Cao Hồng Lãnh, Lê Duẩn, Tôn
Đức Thắng, Trần Văn Giàu...) do yêu cầu công tác phải ra Hà
Nội. Trong lúc quân Pháp đánh chiếm nhiều tỉnh Nam Bộ,
1. Sơ thảo Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I, 1920-1954,
Nxb. Sự thật, 1981, tr.482.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.8, tr.49.
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các thành viên còn lại của Xứ ủy lâm thời không tập trung
thống nhất để lãnh đạo kháng chiến, sự chỉ đạo của Xứ ủy vì
thế bị gián đoạn.
Ngày 30/5/1946, Thường vụ Trung ương Đảng gửi thư cho
các đồng chí Xứ ủy Nam Bộ và quyết định thành lập Ủy ban
cải tổ Đảng bộ Nam Bộ do đồng chí Lê Duẩn phụ trách.
Ở miền Trung Nam Bộ, tháng 6/1946, Hội nghị đại biểu
Tỉnh ủy các tỉnh Tân An, Gò Công, Mỹ Tho, Sa Đéc, Vĩnh
Long, Bến Tre, Long Xuyên... thành lập Liên Tỉnh ủy miền
Trung Nam Bộ, do đồng chí Ung Văn Khiêm làm Bí thư, đồng
chí Bùi Văn Dự làm Thường trực kiêm Mặt trận Việt Minh,
đồng chí Trần Văn Trà và Nguyễn Văn Vịnh lãnh đạo quân sự.
Hội nghị ra lời kêu gọi: “Muốn cuộc kháng chiến đi đến thắng
lợi, điều quan trọng trước hết là cán bộ và nhân dân phải là
một khối thống nhất; phải gạt bỏ mọi thành kiến, mọi quan
điểm bất đồng để sớm thống nhất về tư tưởng và tổ chức, nâng
cao sức mạnh lãnh đạo của Đảng; việc đó tùy thuộc vào thái
độ “tự chỉ trích” của mỗi đảng viên có trách nhiệm trong thời
gian qua”1.
Trước tình hình mới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sa Đéc
còn bám trụ lại, lúc đó đang ở Phong Mỹ (quận Cao Lãnh), đã
họp bàn với Quận ủy Cao Lãnh, chủ trương động viên các gia
đình trước đây chạy nạn từ vùng có bạo loạn nay trở về quê
cũ2; cán bộ, chiến sĩ ở các nơi trở về bám địa phương, vận động
quần chúng, củng cố phong trào; cử một nhóm cán bộ đi tìm
1. Hồi ký của đồng chí Bùi Văn Dự, năm 1984.
2. Lúc này, lực lượng phản động lợi dụng Phật giáo Hòa Hảo bị thực
dân Pháp khống chế, phải lo đối phó, nên bớt khủng bố gia đình Việt Minh.
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liên lạc với Liên Tỉnh ủy miền Trung Nam Bộ; lập Ban trừ
gian của tỉnh do đồng chí Hồ Phước Dư làm Trưởng ban, đồng
chí Nam làm Phó ban, để diệt ác, trừ gian, phá tề và xây dựng
lực lượng.
Thực hiện chủ trương trên, một bộ phận do đồng chí Lê
Văn Sáng1 (Ba Sáng) dẫn đầu đã bắt được liên lạc với Liên
Tỉnh ủy. Qua báo cáo tình hình của tỉnh Sa Đéc, Thường trực
Liên Tỉnh ủy đã chỉ đạo củng cố phong trào và tăng cường cho
tỉnh Sa Đéc một trung đội vũ trang. Khi về đến tỉnh, trung đội
này phối hợp với Bộ đội 27 của đồng chí Dương Hồng Tăng2
đánh tập kích diệt đồn Ba Răng thu toàn bộ vũ khí. Giữa tháng
3/1946, Bộ đội 27 phối hợp du kích xã tập kích đồn Phong Mỹ,
tuy không diệt được đồn nhưng làm cho địch giảm bớt khám
xét, ruồng bố. Sau đó, Liên Tỉnh ủy lại tăng cường thêm cho
Sa Đéc hai trung đội có đủ súng đạn, do đồng chí Thược và
đồng chí Tỷ chỉ huy. Đơn vị này cùng các lực lượng địa phương
và Ban trừ gian hoạt động mạnh ở quận Cao Lãnh.
Ở nhiều làng xã trong tỉnh, chi bộ đảng, Mặt trận Việt
Minh đã tổ chức nhân dân họp míttinh để chào mừng Hiệp
định. Chi bộ Tân Quy Đông, Tân Hưng (Sa Đéc) huy động gần
2.000 người biểu tình đòi thực dân Pháp phải thi hành Hiệp
định. Địch cho xe, tàu ngăn chặn và dọa sẽ nổ súng nếu đồng
bào không giải tán, riêng ở Tân Quy Đông địch chấp nhận kiến
nghị của đồng bào.
1. Không có tiền cho bộ đội ăn, đồng chí Sáng đã cầm cố một mảnh
đất của nhà lấy tiền nuôi bộ đội.
2. Đồng chí Dương Hồng Tăng chỉ huy chung và Bẹtna (lính Pháp
theo ta) làm cố vấn.
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Ở Mỹ An Hưng (quận Châu Thành), Chi bộ tổ chức míttinh
mừng Hiệp định. Khi kéo cờ, ta kéo cờ đỏ sao vàng lên trước và
khi kéo xuống ta kéo lá cờ ba sắc của quân Pháp xuống trước.
Một sĩ quan Pháp thắc mắc, ta giải thích vì có hai nguời kéo cờ
nên lên xuống không đồng nhau.
Tại An Bình và Mỹ Long (quận Cao Lãnh), một quan ba
Pháp dẫn lính uy hiếp tinh thần của nhân dân để chuẩn bị
dựng bộ máy tề. Khi chúng vừa bước lên mé sông thì hàng
trăm đồng bào giương cao cờ Việt Minh và cờ Pháp, trương
biểu ngữ, hô vang “Hoan hô Hiệp định 6 tháng 3”, đòi “Bình
đẳng hai dân tộc Việt - Pháp”...
Ở Tân Đông, Tân An Trung, Tân Khánh Tây (quận Châu
Thành), hàng nghìn người kéo ra biểu tình trên lộ 23, giương
cao cờ đỏ sao vàng, hô lớn khẩu hiệu đòi quân Pháp thi hành
Hiệp định sơ bộ ngày 06/3. Địch điều 2 xe lính tới ngăn chặn,
sau một hồi giằng co, đấu lý, chúng buộc đoàn người biểu
tình phải giải tán.
Trong Báo cáo của chính quyền tỉnh Sa Đéc, từ tháng 6
đến tháng 12/1946, ghi nhận: Các nơi từ Lai Vung, Cái Tàu Hạ
đến thành Sa Đéc, Cao Lãnh, nhiều cuộc biểu tình cờ đỏ sao
vàng phấp phới, rầm rộ ủng hộ thi hành Hiệp định sơ bộ.
Từ khi có Hiệp định sơ bộ ngày 06/3, đồng chí Nguyễn
Hữu Xuyến, lúc này đang cùng đơn vị Vệ quốc đoàn đóng ở U
Minh, cử nữ đồng chí Hai Liên đi đường công khai1 về bắt liên
lạc và báo cáo với Tỉnh ủy là đơn vị sắp về, đề nghị tỉnh cho
1. Tuy đi đường công khai nhưng việc tìm bắt liên lạc gặp khó khăn,
nên gần một tháng mới gặp được các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
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người đón ở vùng Long Hậu (Lai Vung). Liên lạc vừa đi thì đơn
vị cũng bắt đầu hành quân.
Trên đường về, đơn vị của đồng chí Xuyến gặp cuộc càn
quét lớn của quân Pháp ở vàm sông Nước Trong1. Đơn vị tránh
càn thì lại lọt vào Tổng hành dinh của Lê Quang Vinh (Ba
Cụt), chỉ huy trưởng lực lượng vũ trang Hòa Hảo phái Dân xã
Đảng, đóng từ Ô Môn đến Thốt Nốt. Từ khi có Hiệp định sơ bộ
ngày 06/3, Pháp chưa tin dùng lực lượng vũ trang giáo phái
Hòa Hảo, vì vậy, Ba Cụt giữ lập trường hai mặt: một mặt,
tiếp tục quan hệ với Pháp, mặt khác, tạm thời giảm bớt căng
thẳng với Việt Minh. Nắm được tình hình đó, ta tranh thủ
giải thích cho Ba Cụt về ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp và vận động họ giúp đưa ta qua sông. Mặt công
khai, ta tự xưng là bộ đội Nam tiến của Cụ Hồ để tạo thanh
thế. Về nội bộ, ta nhắc nhở chiến sĩ hết sức đề cao cảnh giác,
khi tiếp xúc với dân, với lính Hòa Hảo phải nói giọng miền
Bắc và khi qua sông phải đi thật nhanh. Ba Cụt bề ngoài hứa
giúp đỡ, kêu gọi đoàn kết và tổ chức chiêu đãi, nhưng bên
trong Ba Cụt cho tay chân cấp báo về Long Xuyên. Lính Pháp
và Hòa Hảo từ Long Xuyên kéo xuống định đánh úp ta thì đã
muộn, với sự giúp đỡ của các đồng chí quận Ô Môn, bộ đội ta
đã qua bên kia sông Hậu.
Ngày 05/6/1946, đơn vị Vệ quốc đoàn do đồng chí Nguyễn
Hữu Xuyến chỉ huy về đến vùng Cán Cờ (Long Hậu) thì gặp
đồng chí Võ Văn Phát, thay mặt Tỉnh ủy Sa Đéc ra đón.
1. Quân địch gồm 42 tàu chiến, hàng chục xe cơ giới và hàng trăm
quân, cuộc càn quét kéo dài 5 ngày liền.
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Lúc này, quân số đơn vị tăng lên hơn 200 người vì trên đường
đi và về, nhiều bà con xin gửi con em mình theo bộ đội Cụ Hồ,
vũ khí cũng được trang bị khá hơn nhiều. Để gây thanh thế,
đơn vị tập kích diệt gọn đồn Lai Vung, thu nhiều vũ khí1, bọn
địch ở quận Lai Vung rúng động, nhân dân thêm tin tưởng vào
bộ đội Cụ Hồ. Sau đó, đơn vị về vùng căn cứ ở Mỹ Ngãi (quận
Cao Lãnh), được các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi ân cần,
biểu dương thành tích.
Tháng 6/1946, ở Sa Đéc, sau khi lực lượng đi miền Tây
trở về, Tỉnh ủy tổ chức họp tại Bình Trị (Mỹ Ngãi, quận Cao
Lãnh) để kiểm điểm tình hình và bàn phương hướng sắp tới.
Về tình hình từ sau ngày giành chính quyền đến lúc này,
Hội nghị thống nhất đánh giá:
- Xuất phát từ nhận thức rõ bản chất đế quốc xâm lược
của kẻ thù mà đa số cấp ủy viên, đảng viên của tỉnh giữ vững
quan điểm lập trường và kiên quyết xây dựng cho kỳ được
lực lượng vũ trang cách mạng; kịp thời tổ chức các trại huấn
luyện du kích và khước từ việc duy trì Cộng hòa vệ binh là
hoàn toàn đúng đắn. Nhờ có lực lượng vũ trang đáng tin cậy
mà bảo vệ và giữ vững được chính quyền cách mạng, chiến
đấu kiềm chân địch ở các phòng tuyến có hiệu quả, tạo điều
kiện cho lãnh đạo Đảng, chính quyền, các lực lượng, các cơ
quan và nhân dân nội thành Sa Đéc, quận lỵ Cao Lãnh sơ tán
kịp thời, an toàn.
1. Đồn này do Quận trưởng Lai Vung kiêm Trưởng đồn. Y là du kích
Sa Đéc ra đầu hàng, được Pháp trọng dụng. Lịch sử quân sự tỉnh ghi trận
này diễn ra vào ngày 01/4/1946.
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- Chính quyền cách mạng tuy còn non trẻ, chưa có kinh
nghiệm nhưng ngay từ đầu đã quản lý mọi mặt xã hội, quan
tâm đến đời sống của các tầng lớp nhân dân, thiết lập được
trật tự xã hội mới, tạo được niềm tin của nhân dân; tổ chức
thành công cuộc bầu cử Quốc hội ngày 06/01/1946... Nhờ đó
mà tập hợp được đông đảo nhân dân chung quanh Mặt trận
Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc, đóng góp sức người, sức
của, góp phần chống giặc Pháp.
- Chủ trương phân tán lực lượng sau khi quân Pháp tái
chiếm Sa Đéc, Cao Lãnh là phù hợp với yêu cầu bức thiết của
tình hình, nhờ đó mà bảo tồn được lực lượng. Tuy nhiên, cũng
do phân tán cơ quan lãnh đạo, bộ đội thì đi xuống miền Tây...
nên trong buổi đầu kháng chiến thiếu lực lượng vũ trang để hỗ
trợ phong trào quần chúng. Nếu như kế hoạch rút qua Đồng
Tháp Mười chuẩn bị chu đáo và có quyết tâm cao thì cuộc
kháng chiến ở tỉnh nhà thuận lợi hơn.
Trên cơ sở kiểm điểm công tác lãnh đạo, nhận định tình
hình, nhất là trước hành động vi phạm Hiệp định của Pháp,
Hội nghị đề ra hai nhiệm vụ cấp bách: một là, ra sức khôi
phục, củng cố cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể; hai là,
phát động phong trào toàn dân đánh giặc, toàn dân kháng
chiến. Hội nghị đưa ra các biện pháp tăng cường cán bộ cho
quận và cơ sở, phát triển lực lượng vũ trang (bộ đội, công an...),
đẩy mạnh hoạt động diệt ác, trừ gian, mở rộng thành phần
trong Mặt trận Việt Minh...
Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu đồng
chí Trần Thị Nhượng làm Bí thư, phụ trách tài chính, đồng
chí Phạm Hữu Lầu làm Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban
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kháng chiến tỉnh Sa Đéc, đồng chí Võ Thanh Liêm làm Phó
Bí thư thường trực và một số tỉnh ủy viên phụ trách các mặt
công tác:
- Mai Xuân Quảng và Lê Văn Sáng, phụ trách quân sự.
- Nguyễn Hữu Xuyến và Nguyễn Quang Việt chỉ huy đơn
vị Vệ quốc đoàn (đến tháng 7/1946 là Chi đội 18).
- Nguyễn Văn Lương, phụ trách quân lương.
- Châu Văn Cương, Bí thư Quận ủy Cao Lãnh.
- Võ Văn Phát, Bí thư Quận ủy Lai Vung.
- Bùi Ngọc Hồ, Bí thư Quận ủy Châu Thành.
- Ba Nam, Binh công xưởng.
- Văn Trung Thành, Trưởng ty Công an và Nguyễn Kiều,
Phó ty.
Tình hình Khu 8, sau khi thực hiện chủ trương rút lực
lượng xuống miền Tây Nam Bộ, phong trào kháng chiến gặp
nhiều khó khăn. Theo chỉ đạo của đồng chí Lê Duẩn, tháng
6/1956, đồng chí Trần Văn Trà từ chiến trường Hóc Môn, Bà
Điểm, Đức Hòa đã xuống Đồng Tháp Mười để xây dựng Chiến
khu 8. Các chi đội Vệ quốc đoàn của Khu và các tỉnh lần lượt
được thành lập, gồm Chi đội 17 Mỹ Tho, Chi đội 14 Tân An,
Chi đội 19 Bến Tre, Chi đội 20 Trà Vinh - Vĩnh Long, Chi đội
21 Châu Đốc - Long Xuyên, Chi đội 18 Sa Đéc.
Chi đội 18 Sa Đéc gồm đơn vị của đồng chí Nguyễn Hữu
Xuyến, đơn vị Bộ đội 27 của đồng chí Dương Hồng Tăng và
đơn vị của đồng chí Thược, có bổ sung một số du kích. Đồng chí
Nguyễn Hữu Xuyến làm Chi đội trưởng, Nguyễn Quốc Hùng
làm Chi đội phó, Nguyễn Quang Việt làm Chính trị viên.
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Các tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc lấy địa bàn vùng sâu của
quận Hồng Ngự và tổng Phong Thạnh Thượng xây dựng căn cứ
của hai tỉnh, dựa vào Đồng Tháp Mười. Theo chủ trương chung,
hai tỉnh đều củng cố lực lượng vũ trang, lập Chi đội 21 (chung
cho hai tỉnh) do đồng chí Trần Văn Hòa làm Chi đội trưởng.
Việc xây dựng các chi đội Vệ quốc đoàn là một bước phát
triển quan trọng của các lực lượng vũ trang Nam Bộ nói chung,
các tỉnh Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc nói riêng. Các chi đội
tích cực củng cố, phát triển lực lượng, tăng cường trang bị vũ
khí1, phối hợp công an đánh địch, diệt ác trừ gian2, kiện toàn
các Ban công tác thành, Ban trừ gian, hỗ trợ cho phong trào
nhân dân du kích chiến tranh.
Ở các quận, có ban chỉ huy quân sự do một đồng chí trong
cấp ủy làm chỉ huy trưởng. Lực lượng du kích phát triển rất
nhanh. Binh công xưởng, Công an xưởng được thành lập để
sửa chữa, sản xuất vũ khí (súng trường, súng lục...), Hòa An
và các địa phương lân cận đã có nhiều thành tích trong việc
chế tạo vũ khí đánh giặc. Đến cuối tháng 8/1946, hầu hết các
quận và làng xã đều có lực lượng dân quân du kích.
1. Nguồn vũ khí bổ sung gồm có chiến lợi phẩm, móc mua của địch,
khui các hầm súng của Đệ tam sư đoàn chôn giấu, Binh công xưởng sửa
chữa và sản xuất mới, rờsạt đạn...
2. Từ tháng 8/1946, nổ súng chặn xe địch ở Phú Hựu, “Bộ đội ông
Xuyến” ngày càng củng cố về lượng và chất, được sự tín nhiệm của dân
chúng. Các ban hội tề lần lượt bị giải tán. Các tổ chức quần chúng ở cơ sở
bắt đầu bí mật thành lập, cán bộ hoạt động mạnh lên, dân chúng có tinh
thần hơn trước... (Trích “Báo cáo chính quyền tỉnh Sa Đéc từ tháng 6 đến
tháng 12/1946” của Ban Thường vụ Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh,
tháng 12/1948).
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Tháng 8/1946, Bộ Tổng tư lệnh quyết định thành lập Bộ
Chỉ huy Khu 8 do đồng chí Trần Văn Trà làm Khu bộ trưởng,
Nguyễn Văn Vịnh làm Chính ủy, Trương Văn Giàu là Khu bộ
phó, Nguyễn Văn Quạn là Tham mưu trưởng.
Cũng trong tháng 8/1946, Liên Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Chiến
khu 8 thành lập Ban Phòng thủ Đồng Tháp Mười. Ban này có
chức năng tham mưu cho Liên Tỉnh ủy về công tác xây dựng,
bảo vệ vùng căn cứ (gồm 8 làng, xã từ kinh Nguyễn Văn Tiếp tới
sông Vàm Cỏ Tây và các làng Hậu Thạnh, Nhơn Hòa Lập). Liên
Tỉnh ủy ra tờ báo Tổ quốc để hướng dẫn, tuyên truyền, giáo dục
cán bộ, đảng viên và nhân dân các tỉnh về đường lối, chính sách
của Đảng và Chính phủ. Tờ báo do đồng chí Bảo Định Giang, về
sau do đồng chí Bùi Kim Lăng phụ trách.
Tháng 10/1946, tại Tháp Mười, đại biểu các tỉnh Sài Gòn Chợ Lớn, Gia Định, Mỹ Tho, Tân An, Long Xuyên, Châu Đốc,
Sa Đéc, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh đã về dự Hội nghị thành
lập Ủy ban hành chính Nam Bộ, do bác sĩ Phạm Văn Bạch làm
Chủ tịch.
Giữa tháng 11/1946, cũng tại Chiến khu Đồng Tháp
Mười, Hội nghị đại biểu các tỉnh Nam Bộ được triệu tập. Hội
nghị triển khai chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng về
cải tổ Đảng bộ Nam Bộ. Hội nghị đã thống nhất, kiện toàn lại
Xứ ủy Nam Bộ1, bổ sung một số đồng chí mới. Lúc này, đồng
chí Bí thư Xứ ủy Lê Duẩn đang công tác ở Hà Nội nên Hội
nghị bầu đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh làm Thường trực Xứ ủy.
1. Gồm các đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh, Hoàng Dư Khương, Phạm
Hùng, Nguyễn Thị Thập, Ung Văn Khiêm, Hà Huy Giáp, Nguyễn Văn
Linh, Nguyễn Đức Thuận, Trần Văn Trà.
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Việc kiện toàn Xứ ủy lần này có ý nghĩa quan trọng, là bước
ngoặt lớn trong việc thống nhất về tư tưởng và tổ chức, không
chỉ riêng cấp lãnh đạo Xứ ủy mà trong toàn hệ thống lãnh đạo
các cấp ở Nam Bộ.
Trong tình hình khó khăn chồng chất của năm đầu kháng
chiến, những sự kiện trên đây rất có ý nghĩa đối với phong trào
vũ trang chống thực dân Pháp của các tỉnh Sa Đéc, Long Xuyên,
Châu Đốc. Quá trình củng cố tổ chức và lực lượng, phong trào có
bước chuyển, nhất là hoạt động du kích chiến tranh.
Vùng Hồng Ngự (tỉnh Châu Đốc) và tổng Phong Thạnh
Thượng (tỉnh Long Xuyên), thực hiện chủ trương của mỗi tỉnh,
đã gấp rút củng cố cơ sở đảng, lực lượng bán vũ trang, diệt ác,
trừ gian...
Ở quận Cao Lãnh, ngày 11/4/1946, một tiểu đội du kích
cải trang đột nhập chợ Mỹ Long tấn công bọn lính đi cướp bóc,
diệt 1 tên, bắt 10 tên; du kích chiếm đồn Mỹ Long, diệt nhiều
tên. Tháng 4/1946, quân Pháp ở đồn Thống Linh và Mỹ Ngãi
phối hợp đi càn quét cướp bóc từ vàm Xáng Phong Mỹ về đến
Cái Bứa, bị đơn vị Bộ đội 27 do đồng chí Dương Hồng Tăng
chỉ huy phục kích, diệt 1 trung đội, thu 14 súng trường, trận
thắng gây tiếng vang lớn, cổ vũ tinh thần quân và dân ta.
Giữa năm 1946, Công an xung phong quận Cao Lãnh hóa
trang đột nhập vào chợ Cao Lãnh, tiêu diệt cảnh sát Phấn
(nhân viên Phòng nhì của Pháp) tại tiệm hớt tóc Sáu Oanh
giữa ban ngày. Khoảng nửa tháng sau, quân báo tỉnh1 cùng
1. Theo Lịch sử xã Mỹ Trà, xuất bản năm 2016. Còn theo Lịch sử và
truyền thống cách mạng thị xã Cao Lãnh xuất bản năm 2012, thì hai chiến
sĩ tham gia trận đánh này thuộc quân báo Cao Lãnh.
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du kích Hòa An phục kích giết Trưởng phòng nhì Nghiêm tại
dốc cầu Đúc phía Hòa An. Diệt được hai tên ác ôn này, đồng
bào Mỹ Trà, Hòa An và vùng phụ cận hết sức vui mừng, bọn
tay sai của Pháp khiếp sợ, không còn lộng hành như trước.
Ở quận Lai Vung, từ khi thực hiện tái chiếm địa bàn
Lai Vung, thực dân Pháp tổ chức nhiều cuộc hành quân càn
quét nhưng liên tục gặp trở ngại do du kích trên địa bàn thực
hiện chính sách “tiêu thổ kháng chiến”. Không thể tổ chức
ngăn chặn hoạt động của du kích nên ngày 29/8/1946 (ngày
03/8/1946 Âm lịch), 1 tiểu đoàn của quân đội Pháp thực hiện
cuộc thảm sát vô cùng dã man, giết chết 18 thường dân vô tội,
trong đó có 2 phụ nữ tại rạch cầu Gia Vàm1, hàng chục nhà bị
thiêu trụi. Cuộc thảm sát diễn ra bất ngờ và nhanh chóng, gây
căm phẫn và thổi bùng phong trào yêu nước chống thực dân
Pháp và tay sai của nhân dân và các lực lượng cách mạng trên
địa bàn Lai Vung.
Ở quận Châu Thành, tháng 9/1946, ta mở đợt trừ gian,
phá tề, phá cầu trên lộ 80, lộ 37, tấn công bót Đất Sét, Tân
Dương (có kết hợp địch vận), nhiều tên địch trốn chạy, bỏ ngũ;
một tổ trinh sát của Chi đội 18 và du kích An Nhơn gài lựu đạn
1. Rạch cầu Gia Vàm nay thuộc thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung,
Đồng Tháp. Một số nạn nhân là dân thường trong cuộc thảm sát do thực
dân Pháp tiến hành, gồm: ông Bảy Của; Ba Khỏi (con ông Bảy Của);
Nguyễn Thị Nguyệt (Tám Sọc); Lê Văn Đức (Ba Chuông); ông Bảy Nhì
(cậu vợ ông Ba Chuông); vợ chồng Nguyễn Văn Đáo, Văn Thị Hoãng và hai
con là Nguyễn Văn Xe, Nguyễn Văn Hòa; ông Năm Thân và con là Nguyễn
Văn Lầu (Ba Lầu); Nguyễn Văn Quốc; Ba Lời và con trai ông; Ba Lẹo và
con rể Ba Tức; ông Tư Tới; ông Năm Đây. Hằng năm vào ngày 03/8 Âm lịch
có hơn 10 gia đình các nạn nhân ở xã Long Hậu đều tập hợp tổ chức ngày
giỗ chung.
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(giật dây) trên cầu Mù U đánh bọn địch tuần tra, chặn đánh
bọn địch đi lùng sục ở cầu Bà Cố. Tháng 12/1946, du kích Bình
Tiên (nay là xã Tân Bình, huyện Châu Thành) nổ súng đánh
đuổi một toán quân Pháp vào phá cản dưới đoạn sông giáp xã
Tân Phú Trung. Chị Hoa, cán bộ Phụ nữ Tân Nhuận Đông đã
vận động, thuyết phục được một người lính (tên là Hai) ở bót
Nha Mân và sử dụng một lính người Đức theo ta, giả làm sĩ
quan Pháp kiểm tra đồn, ra hiệu cho trung đội pạctidăng ra
sân chào cờ không mang súng, lúc ấy, theo ám hiệu hiệp đồng,
Chi đội 18 cho ghe cập bến, tràn lên lấy gọn đồn Nha Mân, thu
nhiều súng, trong đó có 1 cối 61 ly. Cùng thời điểm, ở Phú Hựu,
một tổ du kích do đồng chí Nguyễn Thới Tứ chỉ huy, dùng mưu
diệt một hương quản ác ôn.
Tại tỉnh lỵ Sa Đéc, từ sau khi quân Pháp chiếm đóng,
các đội công tác thành (ban “vô hình”, đội hành động nam, đội
trinh sát) đột nhập, tấn công trụ sở tề Tân Vĩnh Hòa thu 50 xe
đạp, đốt kho dầu, diệt 2 tên, thu vũ khí; đội du kích Nguyễn
Trung Trực đánh sập 2 lô cốt địch ở Chợ Cồn, thu 15 súng;
ngoài ra, các lực lượng của ta còn tiêu diệt một số mật thám,
cảnh cáo và răn đe nhiều hội tề.
Ở quận Hồng Ngự (Châu Đốc), phong trào diệt ác, trừ
gian đạt nhiều kết quả. Ta bắt tên Huề, một tên cướp khét
tiếng ở Long Thuận, đem ra xử tội. Tháng 8/1946, lực lượng
Cứu quốc quân quận do đồng chí Chín Sỏi chỉ huy đánh một
trung đội lính lê dương đi càn ở Thường Thới, diệt nhiều tên.
Ngày 22/12/1946, đơn vị này phối hợp với Chi đội 21 đánh đồn
Thông Bình, diệt một trung đội lính lê dương, thu nhiều vũ
khí, mở rộng vùng căn cứ.
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Tại cù lao Tây, tháng 3/1946, ta tập kích đồn Bến Dinh
(Tân Huề) làm bị thương 1 tên, bắt 3 tên, thu 6 súng. Quân
địch ở Châu Đốc kéo xuống vây đánh, ta hy sinh 11 người,
trong đó có đồng chí Huy, cán bộ chỉ huy đơn vị. Tháng 6/1946,
bộ đội và du kích đánh địch ở ấp Tân Phong, chợ Tân Huề, diệt
một số lính Pháp, thu 7 súng.
Ở Tân Phú, Bình Thành thuộc tổng Phong Thạnh Thượng,
nhiều lần ta tổ chức đánh địch ruồng bố, cướp bóc. Cơ sở nội
ứng bày mưu, dụ 6 lính Pháp ra chợ Tân Phú, ta đâm chết
3 tên, làm bị thương 1 tên, thu 3 súng; ở Bình Thành, tổ trừ
gian của đồng chí Trần Văn Nguyên vận động được 7 lính đồn
Bình Thành bỏ ngũ, giao nộp 7 súng, 700 viên đạn và 14 lựu
đạn. Cũng tại Bình Thành, tháng 3/1946, du kích diệt và làm
bị thương 3 lính Pháp tại chợ, thu 2 súng, địch bắn súng vào
chợ làm 5 người dân bị thương, nhiều nhà dân bị cháy. Tháng
11/1946, du kích Bình Thành và Tân Phú phối hợp bao vây
đồn Bình Thành hơn một tuần lễ, trước khi rút chạy địch đốt
cháy rụi chợ Bình Thành.
Cuối năm 1946, Bộ đội 27 do đồng chí Dương Hồng Tăng
chỉ huy phối hợp du kích đánh đồn Đốc Vàng gây thương vong
nhiều tên. Thầy ký Hoa, nội ứng của ta ở An Phong, dụ lính
Pháp ra chợ, du kích đánh giáp lá cà, giết 3 tên, thu 5 khẩu
súng. Ban trừ gian ở An Phong trừng trị một số tên chỉ điểm.
Mùa nước năm 1946 (tháng 9), bộ đội Ông Thược (do Khu
8 tăng cường) dùng 2 chiếc ghe lớn, đắp đất làm công sự, căng
dây kéo ghe cặp sát mé, tập kích đồn Mỹ An, diệt gần chục tên
địch, chúng bắn trả, ta hy sinh gần 1 tiểu đội, đơn vị phải bỏ
ghe rút lui.
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Ngay khi thực dân Pháp trở lại xâm lược tỉnh Sa Đéc
đã vấp phải sự ngăn chặn, đánh trả quyết liệt của quân dân
ta, nhưng do tương quan lực lượng có sự chênh lệch lớn, nên
ta không giữ được phong trào. Bên cạnh đó, bọn phản động
tay sai, bọn cơ hội giả danh cách mạng chống phá ta quyết
liệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị tiêu hao hoặc phải ly
hương, chính quyền cơ sở tan rã ở nhiều nơi. Trước tình hình
đó, Tỉnh ủy đã kịp thời củng cố tổ chức, trụ lại bám dân, bám
địa bàn để chỉ đạo, nhờ vậy, phong trào cách mạng trong tỉnh
bước đầu vượt qua được khó khăn.
Từ khi có Hiệp định sơ bộ ngày 06/3, các cấp ủy đảng
trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động xây dựng, củng cố lực
lượng, nhất là củng cố cơ quan lãnh đạo các cấp, các lực lượng
vũ trang giành thế chủ động tấn công địch, làm tiêu hao sinh
lực địch. Trên chiến trường của tỉnh, thực lực cách mạng phát
triển vượt bậc. Đây là nhân tố cơ bản, là điều kiện thuận lợi để
hòa nhập vào phong trào kháng chiến toàn quốc.

Chương III

CHẤN CHỈNH HỆ THỐNG LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY,
VỪA KHÁNG CHIẾN VỪA KIẾN QUỐC
(12/1946 - 02/1951)
I- CHẤN CHỈNH HỆ THỐNG LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY;
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VÀ CĂN CỨ KHÁNG CHIẾN,
TIÊU HAO, TIÊU DIỆT SINH LỰC ĐỊCH

1. Chấn chỉnh hệ thống lãnh đạo, chỉ huy
Từ cuối năm 1946, sau khi đánh chiếm các tỉnh Nam Bộ,
thực dân Pháp vi phạm các thỏa thuận đã ký kết với Chính
phủ ta vào ngày 06/3 và ngày 14/9/1946, tiến hành mở rộng
chiến tranh ra miền Trung, miền Bắc1.
Trước tình hình ấy, ngày 19/12/1946, Trung ương Đảng
và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định phát động toàn quốc
kháng chiến.
Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi
Toàn quốc kháng chiến:
“Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng.
Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn
tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!
1. Tháng 11/1946, quân Pháp đánh chiếm Đà Nẵng, Lạng Sơn, Hải
Phòng. Ngày 17, 18, 19/12/1946 quân Pháp gây hấn ở Hà Nội, gửi tối hậu
thư đòi tước vũ khí của lực lượng tự vệ, đòi chiếm Trụ sở Công an Hà Nội...
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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!”1.
Ngày 12/12/1946, Trung ương Đảng ra chỉ thị “Toàn dân
kháng chiến. Chỉ thị nêu rõ các quan điểm, đường lối kháng
chiến, đó là cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện;
đồng thời, Chỉ thị nêu chương trình 12 điểm và nhiệm vụ của
nhân dân ta.
Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị của
Trung ương Đảng đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, niềm tin
cho Đảng bộ, quân và dân ta chuyển sang thời kỳ kháng chiến
toàn quốc.
Ở tỉnh Sa Đéc, tổng Phong Thạnh Thượng, quận Hồng
Ngự, qua một năm đọ sức với địch, đến đầu năm 1947, lực
lượng kháng chiến có một bước trưởng thành cả về chính trị
và quân sự, nhất là trong công tác củng cố xây dựng Đảng
và chính quyền cách mạng, kịp thời rút kinh nghiệm về lãnh
đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng,... Nhưng trong năm đầu
kháng chiến tình hình rất khó khăn, phức tạp, hệ thống
chính sách của Đảng và Chính phủ chưa đầy đủ, công tác
lãnh đạo, chỉ huy ở nhiều địa phương còn yếu, thậm chí còn
mắc sai lầm, ấu trĩ, tả khuynh hoặc hữu khuynh. Tình hình
đó đặt ra nhiệm vụ cấp bách là phải củng cố các cơ quan lãnh
đạo, chỉ huy các cấp.
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.534.
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Tháng 12/1946, Trung ương Đảng có Thư gửi các đồng chí
Nam Bộ, nêu một số nhiệm vụ cụ thể, trong đó nhấn mạnh
nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền kháng chiến phải mạnh
và thống nhất. Theo tinh thần đó, đồng chí Lê Duẩn từ Việt
Bắc trở vào Nam Bộ. Tháng 4/1947, đồng chí Lê Duẩn triệu
tập và chủ trì Hội nghị Xứ ủy mở rộng tại kinh Ba (xã Đốc
Binh Kiều) trong khu căn cứ Đồng Tháp Mười. Hội nghị kiểm
điểm tình hình từ ngày toàn quốc kháng chiến trong toàn Xứ,
quán triệt sâu hơn đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện,
trường kỳ, tự lực cánh sinh của Đảng, đề ra các biện pháp xây
dựng lực lượng, chấn chỉnh hệ thống lãnh đạo của Đảng và các
cấp chỉ huy quân sự, đẩy mạnh hơn nữa phong trào vũ trang
chống thực dân Pháp. Hội nghị bầu ra Xứ ủy mới, do đồng chí
Lê Duẩn làm Bí thư.
Để thực hiện Nghị quyết của Xứ ủy, ở Sa Đéc, đến tháng
7/1947, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được củng cố một lần
nữa, gồm 13 ủy viên. Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí: Trần Thị
Nhượng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thanh Liêm, Phó Bí thư; Phạm
Hữu Lầu, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban hành chính; Đặng Tâm
Quảng, phụ trách quân sự và Lê Quang Việt, Chính trị viên
Chi đội 18 (sau là Chính trị viên Trung đoàn 115). Nhiệm vụ
của các đồng chí Tỉnh ủy viên như sau:
- Nguyễn Giao, Trưởng ty Công an.
- Võ Văn Phát, Bí thư Quận ủy Lai Vung.
- Nguyễn Long Xảo, Công hội.
- Đặng Thăng Thưởng, Bí thư Quận ủy Châu Thành.
- Mai Xuân Quảng và Huỳnh Cẩm Hồng, Tỉnh đội dân quân.
- Dương Cự Tẩm, Chính trị viên Chi đội Hải ngoại IV.
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- Nguyễn Tấn Hưng, Tuyên huấn1.
- Nguyễn Văn Lung (sau là Châu Văn Cương), Bí thư
Quận ủy Cao Lãnh.
Việc kiện toàn Tỉnh ủy là một bước chấn chỉnh cơ quan
lãnh đạo của tỉnh theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong
Đảng bộ, thống nhất lãnh đạo, bảo đảm triển khai thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ trong bối cảnh toàn quốc kháng chiến.
Ban Tuyên huấn tỉnh là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy
về công tác chính trị, tư tưởng. Bộ phận làm công tác tuyên
huấn quận, xã và đơn vị vũ trang, đoàn thể dần dần được hình
thành và phát triển theo yêu cầu phục vụ kháng chiến. Việc
học tập, quán triệt đường lối kháng chiến, lý luận sơ giải về
chủ nghĩa cộng sản... được tổ chức theo trường, lớp. Trường
Đảng tỉnh được thành lập từ năm 19472, các lớp bồi dưỡng cho
cán bộ cơ sở của tỉnh Sa Đéc được mở ở Ba Sao, Nhị Mỹ, Mỹ
Quý, Mỹ Long. Trường Đảng của tỉnh Châu Đốc ở Tân Thành
cũng mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trước yêu cầu
ngày càng cao của cuộc kháng chiến, các bộ phận trực thuộc
Ban Tuyên huấn tỉnh lần lượt ra đời (nhà in, nhiếp ảnh, hội
họa, báo chí, đoàn văn công,...). Đặc biệt, Đài Tiếng nói Nam
Bộ đặt tại gò Mười Tải (nay thuộc xã Phú Cường, huyện Tam
Nông) là cơ quan thông tin đại chúng thuộc Ban Tuyên huấn
Nam Bộ. Đài Tiếng nói Nam Bộ có lúc phải di chuyển đến các
1. Vào giữa năm 1947, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Sa Đéc được thành
lập, có 3 cán bộ. Đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, bí danh Hồng Kỳ, Tỉnh ủy
viên làm Trưởng ban.
2. Từ năm 1947, Tỉnh ủy bắt đầu mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ,
đảng viên và sau đó, mở các lớp bồi dưỡng cán bộ cấp ủy huyện. Đến năm
1955, Tỉnh ủy Sa Đéc chính thức thành lập “Khung Trường Đảng tỉnh”.
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địa điểm an toàn để phát sóng, như Cả Mác (Phong Mỹ), Cần
Lố (nay thuộc xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh).
Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng củng cố chính quyền các cấp,
chú trọng vùng căn cứ, vùng giải phóng. Các tỉnh đề nghị
và được Ủy ban hành chính Nam Bộ quyết định thành lập
một số xã mới trong vùng căn cứ, vùng giải phóng, như
Thường Thới Hậu, Tân Hộ Cơ, Tân Công Sính (quận Hồng
Ngự), Ba Sao, Mỹ Quý, Trường Xuân, Tháp Mười (quận Cao
Lãnh), Đốc Binh Kiều, Tân Mỹ, Mỹ An (quận Cái Bè),... Vùng
ven tỉnh lỵ Sa Đéc, một số liên xã cũng được thành lập như
Đông - Trung - Tiên, Tân Quy Tây - Vĩnh Phước,... Một số
ngành cấp tỉnh (Ty Y tế, Ty Giáo dục, Ty Thông tin) được
thành lập vào giữa năm 1947.
Sau khi có Sắc lệnh số 91/SL ngày 01/10/1947, Ủy ban
hành chính các cấp trong tỉnh đều đổi thành Ủy ban kháng
chiến kiêm hành chính1. Nhiều làng xã tổ chức bầu cử Hội
đồng nhân dân.
2. Xây dựng vùng nông thôn căn cứ kháng chiến
Thực hiện đường lối vừa kháng chiến vừa kiến quốc của
Đảng, Tỉnh ủy Sa Đéc chỉ đạo xây dựng các khu căn cứ cách
mạng của tỉnh và quận, động viên toàn dân kháng chiến, chú
trọng xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng
hành lang giao thông liên lạc thông suốt...
Từ sau Hội nghị Xứ ủy tháng 4/1947, các cấp ủy, chính
quyền trong tỉnh quán triệt tinh thần Nghị quyết của Xứ ủy,
càng nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng quyết định
của công tác xây dựng căn cứ kháng chiến. Vùng sâu Đồng
Tháp Mười và hậu bối ven sông Tiền, sông Hậu thuộc các quận
1. Đến ngày 25/3/1949 bỏ chữ “kiêm”.
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Bản đồ tỉnh Sa Đéc (trước năm 1950)

Châu Thành, Lai Vung, vùng kinh Thầy Lâm (Mỹ An Hưng)
là những điểm căn cứ đầu tiên của Tỉnh ủy Sa Đéc, quá trình
kháng chiến, căn cứ của tỉnh chuyển về vùng Kiểm Điền Ngân
(Mỹ Thọ, quận Cao Lãnh). Căn cứ của Quận ủy Hồng Ngự
và Tỉnh ủy Châu Đốc ở vùng Bình Thạnh, Tân Hộ Cơ,
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Tân Thành, Thông Bình. Căn cứ của Quận ủy Chợ Mới và
Tỉnh ủy Long Xuyên ở hậu tổng Phong Thạnh Thượng. Các
Quận ủy Mộc Hóa (tỉnh Tân An), Cái Bè (tỉnh Mỹ Tho) đóng
tại vùng kinh Ba, Gò Tháp, Đốc Binh Kiều.
Các địa bàn căn cứ trong tỉnh đều là vùng đồng bằng,
đất rộng, người thưa, nhiều kinh rạch hiểm trở, có nơi còn là
vùng hoang vu cỏ dại, vùng ven căn cứ Đồng Tháp Mười có
nhiều tuyến kinh đông dân. Do bị địch khủng bố, người dân
tản cư vào vùng sâu căn cứ, điều kiện ăn ở rất khó khăn,
trong vùng tự do và dọc theo sông, công an phối hợp với dân
quân tổ chức canh phòng, báo động bằng mõ, kẻng khi có
giặc. Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể tổ chức học tập,
giáo dục mọi người cảnh giác, phòng gian bảo mật, thực hành
“ba không” (không biết, không nghe, không thấy) để đối phó
với bọn mật thám và bọn trộm cắp, giữ gìn an ninh trật tự
trong vùng giải phóng.
Chủ trương “Tiêu thổ kháng chiến”, thực hiện “vườn
không nhà trống”, được cán bộ, nhân dân triệt để thi hành.
Các cấp ủy địa phương lãnh đạo việc huy động nhân dân đào
phá cầu đường, dỡ bỏ nhà lớn, rào làng, đắp mô, đắp cản trên
lộ và trên sông rạch để chặn giặc. Các cản lớn được đắp trên
kinh Nguyễn Văn Tiếp A (đoạn Phong Mỹ - Ba Sao), cản
Săm Sai trên sông Sở Hạ, cản An Nhơn trên sông Cái Tàu
Hạ,... Những địa danh này trở nên nổi tiếng, gắn liền với
những thắng lợi trong thời kỳ đầu kháng chiến chống thực
dân Pháp.
Chủ trương cấp ruộng đất cho nông dân được các địa
phương thực hiện khẩn trương. Từ sau Cách mạng Tháng
Tám năm 1945 thành công, thực hiện 10 chính sách lớn của
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Mặt trận Việt Minh1, ta giảm tô, xóa nợ cũ, giữ nguyên canh
cho nông dân, tạm giao số ruộng đất do cách mạng quản thủ
(công điền, công thổ,...), nhân dân rất phấn khởi. Từ thân
phận tá điền, đói nghèo, nô lệ, nhân dân trở thành người chủ
quê hương, đất nước, họ tích cực sản xuất và tham gia các hoạt
động xã hội.
Khi Pháp tái chiếm Sa Đéc, Cao Lãnh, Hồng Ngự, chúng
chiếm giữ các mục tiêu quan trọng, như tỉnh lỵ, quận lỵ, các
trục giao thông thủy - bộ chủ yếu. Năm 1947, bọn phản động
lợi dụng tôn giáo kích động một bộ phận nông dân tín đồ Phật
giáo Hòa Hảo chống lại Việt Minh, hàng chục nghìn người có
cảm tình hoặc có quan hệ với cách mạng phải chạy vào vùng
sâu, vùng căn cứ kháng chiến để lánh nạn. Tình hình đó làm
1. Mười chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh trong Nghị quyết của
Quốc dân Đại hội ngày 16 - 17/8/1945: 1. Giành lấy chính quyền, xây dựng
một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên nền tảng hoàn toàn độc lập;
2. Võ trang nhân dân. Phát triển quân Giải phóng Việt Nam; 3. Tịch thu
tài sản của giặc nước và của Việt gian, tùy từng trường hợp sung công làm
của quốc gia hay chia cho dân nghèo; 4. Bỏ các thứ thuế do Pháp, Nhật đặt
ra; đặt một thứ thuế công bằng và nhẹ; 5. Ban bố những quyền của dân cho
dân: nhân quyền, tài quyền (quyền sở hữu), dân quyền: quyền phổ thông
đầu phiếu, quyền tự do dân chủ (tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng, ngôn
luận, hội họp, đi lại), dân tộc bình quyền, nam nữ bình quyền; 6. Chia lại
ruộng công cho công bằng, giảm địa tô, giảm lợi tức, hoãn nợ, cứu tế nạn
dân; 7. Ban bố luật lao động; ngày làm tám giờ, định lương tối thiểu, đặt xã
hội bảo hiểm; 8. Xây dựng nền kinh tế quốc dân, phát triển nông nghiệp.
Mở quốc gia ngân hàng; 9. Xây dựng nền quốc dân giáo dục; chống nạn mù
chữ, phổ thông và cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ cấp. Kiến thiết nền văn
hóa mới; 10. Thân thiện và giao hảo với các nước Đồng minh và các nước
nhược tiểu dân tộc để giành lấy sự đồng tình và sức ủng hộ của họ (Đảng
Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.7, tr.599-560).
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phức tạp và gây khó khăn cho chính quyền cách mạng trong
việc lãnh đạo sản xuất, tổ chức đời sống, giữ gìn trật tự an
ninh, xây dựng vùng nông thôn căn cứ kháng chiến.
Thực hiện Chỉ thị số 48 của Ủy ban hành chính Nam Bộ,
trong vùng căn cứ, vùng du kích, ta chủ trương tạm cấp, tạm
giao hàng ngàn mẫu ruộng vắng chủ và đất hoang cho nông
dân. Riêng vùng căn cứ giải phóng trong Đồng Tháp Mười,
nhân dân từ vùng địch tạm chiếm tản cư vào rất đông ở Láng
Tượng, Bắc Dầu, Quán Tre, Sa Rài, Thông Bình, Tân Thành,
gãy Cờ Đen, Gò Tháp, Động Cát. Phía Châu Thành, Lai Vung
dân tỏa vào Hòa Tân, An Khánh, Tân Dương, Long Hưng,...
Để giải quyết đời sống cho đồng bào và phục vụ kháng chiến,
ta chủ trương vận động khai hoang, phục hóa, tổ chức thành
lập các tổ vần đổi công, các hợp tác xã nông nghiệp. Một số
hợp tác xã hình thành ở Bình Thạnh (quận Hồng Ngự), tổng
Phong Thạnh Thượng (quận Chợ Mới), thành lập cơ sở dệt vải
ở láng Chim Dài, lập chợ ở Cả Gốc (Tân Thạnh), Cả Tre, Láng
Tượng (Tân Phú); ở quận Hồng Ngự lập một số lò rèn, trại
đóng xuồng, tổ chức trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải.
Đồng chí Trần Thị Nhượng (Sáu Ngài), Bí thư Tỉnh ủy Sa
Đéc, trực tiếp chỉ đạo tổ chức Hợp tác xã công - nông - thương
bằng hình thức góp cổ phần, lập trại đóng xuồng, làm guốc,
cho nuôi rẽ heo nái,...
Một số nơi, nông dân tự nguyện nộp 40% thu nhập cho cách
mạng. Năm 1947, ở quận Hồng Ngự, sau mùa cắt lúa, đồng bào
góp cho kháng chiến 8.000 giạ (160 tấn) cùng với 600.000 đồng
tiền Đông Dương,... Khắp thành thị, nông thôn, Mặt trận Việt
Minh và các đoàn thể cứu quốc đẩy mạnh cuộc vận động quyên
góp vào “Quỹ kháng chiến”, “Hũ gạo nuôi quân”...
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Các cơ quan và lực lượng vũ trang từ tỉnh, quận đến làng,
xã đều cố gắng tăng gia sản xuất tự túc (khai hoang làm lúa,
trồng tràm, đào đìa, làm câu, lưới, lợp lờ, đóng đáy,...).
Đường lối kháng chiến, kiến quốc đã đi vào cuộc sống và
phát huy tác dụng to lớn ở vùng Đồng Tháp Mười. Nhờ đó,
đồng bào nơi đây khắc phục được nhiều khó khăn trong sản
xuất, tạo lập cuộc sống mới, đóng góp tích cực cho chiến sĩ “ăn
no đánh thắng”.
Trong kháng chiến, giao thông liên lạc được thiết lập có
hệ thống từ tỉnh xuống các địa phương và nối với Khu ủy và
Xứ ủy. Các chốt, trạm giao liên, cả công khai, bán công khai
và bí mật, từng bước được xây dựng, phát triển trên các địa
bàn theo yêu cầu chỉ đạo. Từ trạm đầu mối đầu tiên tại kinh
Thầy Lâm, đường giao liên nối thông với các trạm Mỹ Hiệp,
Mỹ Hội (quận Cao Lãnh), Cồn Chài, Thủ Cũ, An Nhơn (quận
Châu Thành); một nhánh khác qua Tân Dương, xóm rẫy Cụ
Hồ (sát châu thành Sa Đéc), kinh Tám Ngàn, Phong Hòa
(Bình Minh, Vĩnh Long), từ đó vượt sông Hậu về Khu 9; một
nhánh nữa là đầu mối vượt sông Tiền về vùng cù lao, sang
Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá. Nhiều đường giao liên nối
liền tỉnh Sa Đéc với các tỉnh Tân An, Mỹ Tho, để từ đó về
miền Đông Nam Bộ.
Cuối năm 1947, đầu năm 1948, tỉnh Sa Đéc cho in và
phát hành tem thư, Quân báo tỉnh nuôi bồ câu huấn luyện
chuyển thư, chuyển tin nhanh phục vụ chiến đấu. Ty Công
an Sa Đéc cũng tổ chức riêng hai đường giao liên qua sông
Tiền, một ở Tân An Trung, Tân Mỹ và một ở Tân Xuân, An
Nhơn, đưa cán bộ đi công tác an toàn. Việc qua lại sông Tiền,
ta tổ chức nhiều trạm, tùy tình hình thực tế mà vượt sông
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ban ngày hoặc ban đêm, các trạm, chốt giao liên đáng kể
là Cồn Chài (Tân Thuận Đông), Đất Sét (Mỹ An Hưng), Mỹ
Xương, Bình Hàng Trung (quận Cao Lãnh), Tân Đông, rạch
Ruộng (nay thuộc huyện Lấp Vò).
Vận chuyển và liên lạc đường sông được coi là huyết mạch
trong kháng chiến. Hàng chục con kinh, rạch được nhân dân,
cán bộ, chiến sĩ ta nạo vét hoặc đào mới. Các vùng căn cứ, vùng
du kích, nhất là trong Đồng Tháp Mười, nơi nào cũng có những
con kinh mang tên “kinh kháng chiến” hoặc tên một di tích,
một danh nhân lịch sử1.

Tiền Cụ Hồ 50 đồng lưu hành trong vùng kháng chiến thời kỳ
chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)

1. Quận Hồng Ngự có các kinh Kháng Chiến, Phạm Hừm, Bàu Xương,
Kho Bể - Cô Tiên, Xẻo Tre - An Phong. Tổng Phong Thạnh Thượng có kinh
Đường Gạo, Cái Tre - Phong Mỹ. Vùng hậu quận Cái Bè (nay thuộc huyện
Tháp Mười) có kinh Kháng chiến (nối Kinh Nhất với Kinh Nhì), Kinh Ba Thanh Mỹ, kinh Ông Hai, kinh Mỹ Phước, kinh Đập Đá, kinh Đường Thét.
Quận Cao Lãnh có kinh Xẻo Giáo - Cả Chai, kinh Ông Chương - Xẻo Quýt,
vét kinh Đường Thét - Trà Bông,...
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Tờ giấy bạc Cụ Hồ 100 đồng

Thực hiện chủ trương phong tỏa, bao vây kinh tế địch, ta
kiểm soát chặt việc vận chuyển, trao đổi, mua bán hàng hóa
giữa vùng ta và vùng địch; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục
cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tẩy chay hàng xa xỉ. Chính phủ
ta cho phát hành giấy bạc Cụ Hồ, độc lập về tài chính, ngân
hàng, là công cụ trao đổi mua bán hàng hóa trong vùng giải
phóng và đấu tranh bao vây kinh tế địch. Riêng tỉnh Sa Đéc,
trong những năm đầu kháng chiến có nhiều khó khăn về kinh
tế, tài chính, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Nhượng cho
in giấy bạc Đông Dương giả và dấu kiểm soát giả1. Mặt khác,
chặn đánh các đoàn tàu vận tải, tiếp tế của địch trên đoạn
1. Chủ trương in bạc giả được đồng chí Trần Thị Nhượng đề xuất (gọi
là “làm kinh tế mạo hiểm”), chỉ đạo và tổ chức thực hiện, giải quyết được
khó khăn trong gần 1 năm, đến năm 1948 thì đình chỉ (Hồi ký của đồng chí
Trần Thị Nhượng). Ngược lại, phía Pháp cũng in giấy bạc Cụ Hồ giả tung
vào vùng giải phóng.
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sông Tiền qua tỉnh, nhất là tàu chạy tuyến Sài Gòn - Nam
Vang, thu được nhiều lương thực, thực phẩm, phương tiện và
vũ khí.
Bên cạnh việc tập trung xây dựng kinh tế, các cấp ủy
đảng trong tỉnh rất chú ý lãnh đạo việc xây dựng và phát triển
văn hóa cách mạng.
Thực hiện chủ trương “Diệt giặc dốt”, tỉnh có nhiều hoạt
động thiết thực. Từ cuối năm 1947 về sau, phong trào diệt giặc
dốt được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ.
Các lớp bình dân học vụ được mở ra ở khắp các nơi, học tại nhà
dân vào buổi trưa và buổi tối, người biết chữ dạy người chưa
biết, mỗi lớp vài chục học viên, thu hút đông đảo trẻ em, thanh
niên nam nữ, kể cả các cụ già.
Một số trường lớp tiểu học dân lập được mở ra khá sớm,
như ở An Bình, Mỹ Thành, Mỹ Thọ (quận Cao Lãnh), Gò
Suông (quận Hồng Ngự), Bình Thành, An Phong, Tân Phú
(tổng Phong Thạnh Thượng), Trường Xuân, Đốc Binh Kiều,
Mỹ An, Tân Mỹ (quận Cái Bè, nay thuộc huyện Tháp Mười),
Hòa Tân, Tân Khánh Tây (quận Châu Thành). Đồng chí Bí
thư Tỉnh ủy Trần Thị Nhượng còn chỉ đạo mở trường riêng cho
con em gia đình nghèo, trẻ mồ côi, vừa học chữ vừa học nghề
dệt, thêu,... Phong trào bình dân học vụ đã từng bước cải thiện
trình độ dân trí, nhờ đó mà nhận thức của người dân về các
chủ trương, đường lối kháng chiến của Đảng từng bước được
nâng lên.
Cuộc vận động xây dựng “Đời sống mới” cũng được thực
hiện rộng rãi. Tinh thần yêu nước thương nòi, tương thân,
tương ái, thi đua hậu phương với tiền tuyến... được chính quyền
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và các đoàn thể phổ biến tới nhân dân. Các thói hư, tật xấu,
tập tục lạc hậu, nạn trộm cắp, cờ bạc, uống rượu say, cho vay
nặng lãi,... được bài trừ triệt để. Phong trào cắt tóc ngắn, thực
hiện ăn sạch, ở sạch, uống sạch, ăn đũa hai đầu, tập luyện thể
dục thể thao, hôn nhân tiến bộ, tự do, bình quyền nam - nữ,
đám tiệc ít tốn kém được nhân dân, cán bộ đồng tình hưởng
ứng. Tranh cổ động, cổng chào, băng rôn phổ biến khắp nơi.
Hoạt động văn hóa - văn nghệ quần chúng diễn ra sôi
nổi, vừa tạo không khí vui tươi, vừa động viên toàn dân kháng
chiến. Tiếng loa tay động viên thanh niên tòng quân, thực
hiện đời sống mới, thi đua sản xuất diệt giặc lập công, ủng hộ
tiền tuyến... được truyền đi hằng ngày, hằng đêm. Những buổi
lễ, míttinh, đêm diễn kịch được tổ chức rầm rộ, có rất đông
đồng bào tham gia, tán thưởng. Những bài ca yêu nước, kháng
chiến nhanh chóng được phổ biến, lan truyền từ trong bộ đội,
thanh thiếu niên đến phụ nữ và cả người già. Những vở kịch
vui, các bài hát, ca dao, hò lờ, mang nội dung cách mạng được
phổ biến rộng rãi trong vùng căn cứ giải phóng. Đến đâu cũng
thấy không khí náo nức, phấn khởi, đoàn kết, an ninh trật tự
yên ổn, ban đêm không cần đóng cửa nhà,...
Mặt trận Việt Minh chủ trương tập hợp, đoàn kết rộng
rãi các tầng lớp nhân dân, các đảng phái, tôn giáo, binh sĩ,
trí thức, các nhân sĩ yêu nước, những người tán thành hòa
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trong mặt trận
chung chống thực dân Pháp xâm lược. Theo phương hướng
đó, năm 1947, xuất phát từ tình hình của mỗi địa phương,
các Ban Hòa Hảo vận và Ban hòa giải được thành lập. Ở tỉnh
Sa Đéc, Ban Hòa Hảo vận do đồng chí Nguyễn Long Xảo làm
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Chủ nhiệm, có nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo công
tác tôn giáo vận, tuyên truyền chủ trương, đường lối kháng
chiến của Chính phủ, của Bác Hồ và Mặt trận Việt Minh trong
vùng tôn giáo. Vùng nông thôn căn cứ, ta chủ trương tạm cấp,
tạm giao ruộng đất cho đồng bào, kể cả tín đồ các tôn giáo,
nhiều nhất là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nhờ đó, tăng thêm
ảnh hưởng chính trị của Mặt trận Việt Minh.
Các đoàn thể cứu quốc (Phụ nữ, Thanh niên, Nông dân,
Công nhân, Hội Mẹ chiến sĩ...) được củng cố, phát triển. Đây là
những tổ chức nòng cốt trong Mặt trận, là nền tảng của khối
liên minh công - nông.
Tháng 3/1947, Đại hội Phụ nữ cứu quốc tỉnh được tổ chức
tại Mỹ Thọ (quận Cao Lãnh), đồng chí Trần Thị Nhượng được
bầu làm Đoàn trưởng, đồng chí Nguyễn Thị Hồng làm Đoàn
phó và 7 ủy viên.
Tháng 7/1947, cũng tại Mỹ Thọ, Ban Chấp hành Đoàn
Thanh niên lao động tỉnh được củng cố. Đồng chí Phạm Văn
Khiêm được cử làm Thư ký, Bùi Đức làm Phó Thư ký và 4
ủy viên (Đặng Ái Việt, Nguyễn Văn Nghinh, Nguyễn Kiết,
Nguyễn Văn Tỷ). Đến đầu năm 1948, đồng chí Đặng Tâm
Quảng được Tỉnh ủy phân công làm Thư ký thay đồng chí
Phạm Văn Khiêm. Hội Thanh niên cứu quốc phát triển mạnh,
hoạt động sôi nổi, nhiều thanh niên hăng hái tham gia các
phong trào, nhất là văn hóa - văn nghệ, tòng quân, canh gác,
xây dựng căn cứ, vào dân quân du kích trực tiếp chiến đấu và
phục vụ chiến đấu,...
Hội Công nhân cứu quốc phát triển mạnh, nhất là sau
ngày toàn quốc kháng chiến nổ ra. Theo lời kêu gọi của
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Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều thanh niên, công nhân ở vùng
đô thị tình nguyện vào bưng biền, làm việc trong các công
xưởng sản xuất vũ khí, dược phẩm, y tế, giáo dục, văn hóa,
một số được tuyển dụng vào các cơ quan hành chính, các đoàn
thể cứu quốc. Số lượng công nhân viên ngày càng đông. Đầu
năm 1947, Tỉnh ủy Sa Đéc đã chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu
Công nhân cứu quốc tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của
tỉnh: Trần Thị Nhượng (Bí thư Tỉnh ủy), Phạm Hữu Lầu (Chủ
tịch Ủy ban kháng chiến hành chính), Nguyễn Long Xảo (Chủ
nhiệm Mặt trận Việt Minh) trực tiếp dự và chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Nhất được bầu làm Thư ký, Võ Thanh Liêm làm Phó
Thư ký. Một thời gian sau, đồng chí Nhất chuyển về Sài Gòn,
đồng chí Nguyễn Long Xảo được Tỉnh ủy chỉ định lãnh đạo Hội
Công nhân cứu quốc tỉnh.
Hội Nông dân cứu quốc, Hội Mẹ chiến sĩ có tổ chức đến
tận cơ sở. Hội có nhiều hoạt động thiết thực về chăm lo phát
triển sản xuất, tích cực làm tham mưu cho chính quyền trang
cấp ruộng đất cho nông dân nghèo không đất hoặc thiếu đất,
động viên nhân dân đi dân công hỏa tuyến, xây dựng căn cứ,
bảo vệ trật tự an ninh, chăm lo đời sống bộ đội. Hội Mẹ chiến
sĩ vận động phong trào “Hũ gạo nuôi quân”, “Cây chuối cứu
quốc”, “Con gà cứu quốc”, “Tuần lễ mùa đông binh sĩ”,... Các
mẹ, các chị còn thêu tặng khăn tay, khăn rằn, vá quần áo cho
chiến sĩ, chăm sóc thương binh, bệnh binh, tình quân dân như
cá với nước, khăng khít và phát triển đẹp đẽ.
Những hoạt động trên đây đã làm thay đổi mạnh mẽ bộ
mặt vùng nông thôn căn cứ, vùng tự do. Người dân thực sự
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làm chủ quê hương, quản lý xã hội, tự giác, tích cực tham gia
các công tác xã hội. Đó là sự đổi đời thật sự, thể hiện tính ưu
việt của chế độ mới, hơn hẳn vùng địch tạm thời chiếm đóng;
góp phần tạo nên sức mạnh mới về chính trị, tinh thần và vật
chất trong cuộc kháng chiến cứu nước.
3. Xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh phong trào
nhân dân du kích chiến tranh
Năm 1947, hệ thống tổ chức, lãnh đạo và chỉ huy lực lượng
vũ trang có nhiều chuyển biến. Cấp tỉnh thành lập Tỉnh đội
dân quân do đồng chí Mai Xuân Quảng làm Tỉnh đội trưởng.
Ở các quận cũng tổ chức Quận đội dân quân, bố trí đồng chí
Lưỡng làm Quận đội trưởng dân quân Châu Thành, Nguyễn
Văn Phàn làm Chỉ huy trưởng dân quân quận Cao Lãnh, đồng
chí Huệ làm Quận đội trưởng dân quân Lai Vung, ở quận Hồng
Ngự, chức vụ này do đồng chí Chín Sỏi đảm nhiệm. Ở làng xã
thì lập xã đội dân quân.
Chi đội 18 Vệ quốc đoàn tỉnh Sa Đéc hoạt động ở vùng tả
ngạn sông Tiền, từ Cao Lãnh lên Hồng Ngự.
Tháng 3/1947, Ủy ban kháng chiến Nam Bộ1 và Khu
8 tăng cường Chi đội Trần Phú (Hải ngoại IV) cho tỉnh Sa
Đéc. Chi đội gồm 426 cán bộ, chiến sĩ là con em của Việt kiều
yêu nước ở Lào, Thái Lan, nghe theo tiếng gọi của Chủ tịch
Hồ Chí Minh tình nguyện về nước chiến đấu. Sau 65 ngày
hành quân, bắt đầu từ ngày 03/12/1946 đến ngày 29/02/1947,
1. Theo Công văn số 30/4/GD ngày 23/3/1947 của Ủy viên quân sự
Nam Bộ Nguyễn Bình và Công điện số 4071/KCM ngày 26/3/1947 của Chủ
tịch Ủy ban hành chính Nam Bộ Phạm Văn Bạch.
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đơn vị về đến Châu Thành (tỉnh Tây Ninh), cuối tháng
3/1947 thì về đến Cao Lãnh, Sa Đéc. Để giúp cho chi đội làm
quen với chiến trường Sa Đéc, Tỉnh ủy chỉ đạo cho đồng chí
Nguyễn Hữu Xuyến cử một tổ quân báo (5 người), quân y (2
người) và tuyển thêm 34 tân binh bổ sung cho chi đội. Tháng
7/1947, Quân khu 8 tăng cường cho Chi đội Trần Phú một đại
đội xung phong đã được huấn luyện, có khả năng chiến đấu
tốt1. Chi đội được tỉnh phân công hoạt động ở hữu ngạn sông
Tiền, chủ yếu là địa bàn Châu thành, Lai Vung và châu thành
Sa Đéc.

Ban Chỉ huy Chi đội Trần Phú (Hải ngoại IV). Từ trái qua phải,
các đồng chí: Lê Quốc Sản, Đỗ Huy Rừa, Nguyễn Chánh,
Dương Cự Tẩm, năm 1947
1. Xem Thiếu tướng Lê Quốc Sản: Chi đội hải ngoại IV, Nxb. Tổng
hợp Đồng Tháp, 1989.
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Đại đội 1 Hải ngoại IV (Trần Phú), tập hợp đơn vị để động viên trước khi
vào vũ trang tuyên truyền ở xã Long Hậu, quận Lai Vung, năm 1947

Chi đội Hải ngoại IV từ Sa Đéc hành quân lên Lấp Vò, Chợ Mới
để vũ trang tuyên truyền (Lấp Vò, năm 1947)
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Công tác phá hoại, ngăn chặn giặc Pháp càn bố.
Đánh sập cầu đúc Mỹ Thọ, năm 1947

Chiến sĩ Vệ quốc đoàn phục kích chống giặc Pháp càn bố

Phần thứ hai: CÁC ĐẢNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP...

245

Chiến sĩ Vệ quốc đoàn tỉnh Sa Đéc phục kích chống địch càn bố

Chiến sĩ Vệ quốc đoàn phục kích đánh địch
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Công an xưởng Sa Đéc sản xuất vũ khí trong chống Pháp

Công an xưởng Sa Đéc sản xuất
vũ khí, năm 1947 (Đồng chí
Thoại đang sản xuất)
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Công an vũ trang hành quân
chống Pháp, năm 1947

Tự túc của Ty Công an Sa Đéc

Tự túc của Ty Công an Sa Đéc
(Đồng chí Nguyễn Văn Núi, Phó
Trưởng ty Công an)
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Tháng 10/1947, sau Hội nghị Quân sự toàn Khu, lực
lượng vũ trang Khu 8 được củng cố, 5 chi đội được tổ chức
lại thành 6 trung đoàn, mỗi trung đoàn có các cơ quan tham
mưu, chính trị, tác chiến, hậu cần, xưởng sửa chữa vũ khí và
trường huấn luyện.
Từ thời điểm này, Chi đội 18 của Sa Đéc chuyển thành
Trung đoàn 115, với 2 tiểu đoàn (343, 344) và 4 đại đội (1027,
1030, 1032, 1035), Chi đội Trần Phú mang tên Trung đoàn 1091,
có 4 đại đội (không có cấp tiểu đoàn), gồm 3 đại đội gốc của Chi
đội Trần Phú và một đại đội xung phong được Khu 8 bổ sung
từ tháng 7/1947.
Vùng tả ngạn sông Tiền, từ tổng Phong Thạnh Thượng
(tỉnh Long Xuyên) đến quận Hồng Ngự (tỉnh Châu Đốc) có
Chi đội 21 hoạt động. Mỗi quận có 1 hoặc 2 trung đội bộ đội
địa phương, riêng quận Hồng Ngự có tới 1 đại đội. Mạnh nhất
là dân quân du kích Bình Thạnh, Thường Thới, Tân Thành
(quận Hồng Ngự), Tân Phú, Bình Thành, An Phong (tổng
Phong Thạnh Thượng). Đáng chú ý, các quận đều lập 1 trung
đội nữ dân quân.
Tỉnh Sa Đéc phát triển nhiều dân quân du kích. Năm
1948, quận Cao Lãnh lập 1 đại đội nữ dân quân. Ở vùng căn
cứ, mỗi làng xã có 1 tiểu đội du kích hoặc 1 trung đội dân quân.
Mạnh nhất là dân quân du kích Phú Hựu, Tân Nhuận Đông,
1. Trung đoàn 115 do đồng chí Nguyễn Hữu Xuyến làm Trung đoàn
trưởng, Lê Quang Việt làm Chính trị viên, Phạm Quốc Hùng làm Trung
đoàn phó. Trung đoàn 109 do đồng chí Lê Quốc Sản làm Trung đoàn trưởng
(sau là Đặng Văn Thông), Dương Cự Tẩm làm Chính trị viên, Huỳnh Thế
Phương làm Trung đoàn phó.
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Mỹ An Hưng, Tân Mỹ (quận Châu Thành), Tân Dương, Long
Hưng, Hòa Thành (quận Lai Vung), Hòa An, Mỹ Long, Mỹ
Thọ, Phong Mỹ, Mỹ Ngãi, Mỹ Trà, Tân An (quận Cao Lãnh).
Quận Châu Thành còn thành lập 1 trung đội nữ du kích, quân
số khoảng 50 chị em, do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân làm
Trung đội trưởng, Phạm Thị Minh Ngọc làm Trung đội phó.
Trung đội nữ thường phối hợp với du kích xã và bộ đội tỉnh, lập
nhiều thành tích trong chiến đấu.
Các xã căn cứ ở quận Cái Bè (tỉnh Mỹ Tho) đều có lực
lượng dân quân du kích, mạnh nhất là Thanh Mỹ và Đốc
Binh Kiều.
Công tác đảng, công tác chính trị trong các lực lượng vũ
trang được các cấp ủy đặc biệt quan tâm, lãnh đạo trực tiếp.
Đầu năm 1947, Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập Binh công
xưởng (do đồng chí Nguyễn Tấn Nghiệp và Ba Lò phụ trách),
Ban quân y (do bác sĩ Nguyễn Thái Bình phụ trách), Bệnh xá,
Dưỡng đường để cứu chữa thương binh và trị bệnh cho cán bộ,
chiến sĩ và nhân dân.
Tháng 3/1947, Tỉnh ủy cho thành lập 1 trung đội Công an
vũ trang, đây là đơn vị công an đầu tiên làm nhiệm vụ bảo vệ
các cơ quan đầu não của tỉnh, kết hợp với lực lượng khác đánh
địch khi có điều kiện.
Năm 1947, đồng chí Nguyễn Văn Kiều được cử làm
Trưởng ty Công an (về sau đồng chí Văn Trung Thành làm
Trưởng ty)1, ở làng xã thì Ban trật tự đổi thành Ban công an.
1. Theo hướng dẫn của Sở Công an Nam Bộ, từ năm 1947, đổi tên gọi
Công an Ty thành Ty Công an.
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Năm 1948, đồng chí Thái Hà (tự Nguyễn Giao) nguyên là đặc
phái viên của Sở Công an Nam Bộ được bổ sung vào Tỉnh ủy
Sa Đéc, làm Trưởng ty Công an; đồng chí Nguyễn Văn Núi,
Phó ty kiêm Ủy viên Tòa án quân sự và Biện lý Tòa án nhân
dân tỉnh. Công an xưởng được thành lập trên cơ sở tổ sửa chữa
vũ khí của Hòa An, do đồng chí Nguyễn Văn Kinh và Lâm Văn
Kính phụ trách, để sửa chữa vũ khí và rờsạt đạn, về sau sản
xuất được cả súng rulô, súng mitraydết. Ty Công an mở trường
đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trinh sát cho cán bộ, chiến sĩ
công an, học viên qua đào tạo được bổ sung cho tỉnh, quận, ban
ngành, đoàn thể, một số được bố trí cơ sở nội tuyến và tình báo
trong vùng địch.
Việc tổ chức lại hệ thống lãnh đạo, chỉ huy quân sự và xây
dựng lực lượng vũ trang các cấp trong năm 1947 là một bước
chính quy hóa quân đội cách mạng, tạo nên sức chiến đấu mới.
Đó cũng là giai đoạn vượt qua khó khăn, vừa chiến đấu vừa
xây dựng, trưởng thành của lực lượng vũ trang địa phương.
Từ năm 1947, quân Pháp rút một số đồn trong vùng
hậu bối Lai Vung, Cao Lãnh và Châu Thành để tăng cường
các cứ điểm ven nội thành và các trục lộ giao thông thủy - bộ
quan trọng, ra sức tảo thanh Việt Minh, tiếp tục thực hiện
âm mưu chia rẽ lương - giáo, triệt để vơ vét sức người, sức
của để lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt
đánh người Việt.
Đầu năm 1947, Pháp đưa lực lượng vũ trang Cao Đài,
Thiên Chúa, Hòa Hảo đến đóng đồn ở Cái Tàu Hạ, Bình Tiên,
Tân Phú Trung (quận Châu Thành), Tân Dương, Long Hưng
(quận Lai Vung) và ven sông Tiền, sông Hậu.
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Tháng 5/1947, quân Pháp phối hợp với quân giáo phái
Hòa Hảo mở cuộc càn quét, lấn chiếm vào các xã An Bình,
Thường Thới, Thường Lạc, Tân Hội, Bình Thạnh (Hồng Ngự).
Cuối năm 1947, nhiều lần quân Pháp dùng tàu chiến đánh
phá dọc biên giới, khu vực sông Sở Thượng, Sở Hạ, Thường
Phước, thực hiện đốt sạch, phá sạch, giết sạch ở những nơi
chúng đến.
Thực dân Pháp tổ chức lại mạng lưới do thám, gián điệp,
lợi dụng những sai sót, yếu kém ban đầu của cán bộ chính
quyền một số nơi để xuyên tạc chính sách đoàn kết dân tộc
của Đảng ta, khơi thêm hận thù, gây chia rẽ giữa tôn giáo
với Việt Minh. Bọn phản động đội lốt Cao Đài, Hòa Hảo tăng
cường hoạt động, tạo vỏ bọc “ái quốc” để mị dân, lừa gạt quần
chúng, một số tìm cách chui vào hàng ngũ của ta. Nhiều nơi,
Pháp sử dụng các chức sắc tôn giáo để cai quản làng xã. Riêng
lực lượng vũ trang giáo phái Hòa Hảo, quân Pháp mua chuộc,
lôi kéo một số người cầm đầu, kích động họ chống phá cách
mạng (Lương Trọng Tường, Ngô Văn Hai, Lâm Ngọc Thạch)
và thành lập cái gọi là “Ban Chấp hành Dân xã liên tỉnh miền
Tây”1. Một số người tự xưng là “đại biểu” của Phật giáo Hòa
Hảo trong Mặt trận Việt Minh, trong Ủy ban hòa giải của
Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, ra yêu sách đòi Chủ tịch Ủy
ban kháng chiến tỉnh Sa Đéc phải “loại bỏ” một số cán bộ
Việt Minh đang chỉ huy lực lượng công an, quân sự và chính
quyền ở quận Lai Vung và của tỉnh Sa Đéc, giao cho người của
1. Việt Nam Dân chủ xã hội Đảng (gọi tắt là Dân xã Đảng) là một tổ
chức chính trị của Phật giáo Hòa Hảo, thành lập ngày 21/9/1946.
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Dân xã Đảng nắm giữ các chức vụ chủ chốt của huyện, tỉnh,...
Mưu đồ bạo động, chống phá cách mạng đã được thực dân
Pháp và bọn phản động xúc tiến ráo riết ngay từ giữa năm
1945 đến cuối năm 1946 và đầu năm 19471.
Ngày 05/3/1947, lực lượng vũ trang giáo phái Hòa Hảo do
Trần Văn Soái (Năm Lửa) chỉ huy đã tàn sát gần 200 người
ở Phú Thuận (quận Hồng Ngự), bêu đầu hàng chục người dọc
lộ 30. Ở quận Châu Thành, Lai Vung, lực lượng vũ trang giáo
phái Hòa Hảo khủng bố, trả thù, có 28 cán bộ, nhân viên và
trên 100 thường dân bị bắt, mất tích. Ở quận Chợ Mới, hơn
1.500 cán bộ, nhân viên và dân thường phải chạy vào Đồng
Tháp Mười để lánh nạn,... Tình hình trong tỉnh những tháng
đầu năm 1947 diễn biến hết sức phức tạp.
Từ tháng 4/1947, thực dân Pháp liên tục kích động tín
đồ, đặc biệt là Dân xã Đảng và lực lượng vũ trang Hòa Hảo,
bắt bớ, giam cầm, tra khảo, thủ tiêu, chém giết tàn bạo kiểu
trung cổ (xỏ xâu, moi gan, mổ bụng, trấn nước,...) với bất kể
dân thường hay cán bộ Việt Minh. Xác người trôi đầy sông,
không ai dám dùng nước sông. Bọn phản động hô hào “ơn đền
oán trả”, “diệt hết Việt Minh”,... Nhiều nơi, cán bộ, nhân dân
phải đi lánh nạn, trở thành vùng trắng, nghiêm trọng nhất là
1. Theo các bức thư của Mai Văn Dâu gửi cho Chủ tịch Ủy ban
kháng chiến tỉnh Sa Đéc ngày 04/01/1947 và ngày 22/01/1947; Công văn
số 145 của Quận bộ Dân xã Đảng Lai Vung gửi cho Tỉnh bộ Dân xã Đảng
Sa Đéc (do Bí thư Tông ký tên); các báo cáo số 1077/CAT của Công an Ty
và số 1175 của Ủy ban kháng chiến tỉnh Sa Đéc về Dân xã Đảng nổi loạn
ở hai quận Lai Vung, Châu Thành, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ
Trung ương II.
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vùng ven sông Hậu, sông Tiền - từ Hồng Ngự, Tân Châu kéo
dài xuống Cao Lãnh, Chợ Mới, Châu Thành, Lai Vung, qua
Vĩnh Long, Cần Thơ...
Ngày 18/5/1947, Dân xã Đảng và những người cầm đầu
lực lượng vũ trang Hòa Hảo chính thức ký kết thỏa ước quy
thuận quân Pháp, đưa toàn bộ lực lượng vũ trang Hòa Hảo Dân xã Đảng thành quân đội bổ túc (phụ lực quân) cho quân
viễn chinh Pháp, được thực dân Pháp cung cấp tiền bạc, vũ
khí. Các thủ lĩnh giáo phái Hòa Hảo được Pháp phong hàm
sĩ quan và cho mở rộng phạm vi chiếm đóng, thu thuế,...
Địa bàn cát cứ của chúng được phân định: lực lượng của
Lâm Thành Nguyên (Hai Ngoán) chiếm giữ vùng Châu Đốc;
Nguyễn Giác Ngộ chiếm đóng Chợ Mới, kể cả tổng Phong
Thạnh Thượng; lực lượng đông nhất là của Trần Văn Soái
(Năm Lửa) chiếm vùng Cần Thơ, Vĩnh Long, Sa Đéc, Long
Xuyên; còn Lê Quang Vinh (Ba Cụt) chiếm vùng Thốt Nốt,
Lai Vung,... Âm mưu và hoạt động của địch, đặc biệt là hoạt
động của lực lượng phản động lợi dụng tôn giáo, đã gây cho
ta nhiều khó khăn mới.
Từ ngày toàn quốc kháng chiến, chiến trường trong tỉnh ở
thế giằng co quyết liệt giữa ta và địch. Các lực lượng vũ trang
của tỉnh đánh địch hàng chục trận lớn nhỏ, tiêu hao, tiêu diệt,
làm tan rã nhiều địch. Sau đây là các trận nổi bật:
Ngày 22/01/1947 (mùng 1 Tết), ta đưa cán bộ và trinh sát
nghiên cứu quy luật hoạt động và di chuyển của địch trên lộ
Đông Dương (nay là quốc lộ 1). Từ báo cáo của cơ sở nội tuyến,
ta nắm được âm mưu đánh vào vùng căn cứ Đồng Tháp Mười,
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lực lượng này sẽ hành quân bằng xe cơ giới từ miền Tây lên.
Khu bộ trưởng Khu 8 Trần Văn Trà ra lệnh cho Chi đội 17
(Mỹ Tho), Chi đội 18 (Sa Đéc) phối hợp với một đại đội học
viên của Trường quân chính Khu 8 và du kích, do đồng chí
Nguyễn Hữu Xuyến chỉ huy, bố trí trận địa phục kích trên
đoạn đường dài hơn 10km từ An Thái Trung (quận Cái Bè)
đến Hòa Khánh, quyết chiến điểm là đoạn từ cầu Cổ Cò đến
cầu Rạch Miễu. Khoảng 10 giờ 30 phút, đoàn xe địch từ hướng
Mỹ Thuận lọt vào trận địa phục kích của ta, chiếc xe đi đầu
cán mìn phát nổ, cả đoàn xe dồn lại, bộ đội ta đồng loạt nổ
súng và xung phong mãnh liệt tiêu diệt địch. Chỉ trong vòng
45 phút chiến đấu, quân ta đã diệt gọn một tiểu đoàn lính
lê dương thiện chiến, giết 170 tên, bắt 16 tên, phá hủy 15 xe
quân sự (có 8 xe bọc thép), thu trên 100 súng (có 15 trung liên,
8 đại liên, 12 súng ngắn). Ngoài ra, ta còn phục kích quân
cứu viện ở An Hữu và Bà Tồn, diệt và làm bị thương nhiều
tên, bắn hỏng một số xe quân sự khác. Trận này, ta có 3 chiến
sĩ (Phương, Kế, Tâm) hy sinh anh dũng khi nhảy lên xe diệt
địch1 và 2 chiến sĩ bị thương.
Đây là trận giao thông chiến đầu tiên ở Khu 8 mà lực
lượng vũ trang của tỉnh Sa Đéc phối hợp với các lực lượng bạn
chiến đấu có hiệu quả, gây ảnh hưởng lớn về quân sự, chính
trị lúc bấy giờ. Nó chứng tỏ bước trưởng thành về trình độ hiệp
đồng chỉ huy tác chiến của bộ đội ta. Từ đó, nhân dân tự hào,
1. Theo Lịch sử Đảng bộ huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) và Lịch sử
quân sự tỉnh Đồng Tháp.
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Chiến trận Cổ Cò do đồng chí Nguyễn Hữu Xuyến
(Chi đội trưởng Chi đội 18 - Sa Đéc) chỉ huy đánh phục kích diệt xe địch
trên lộ Đông Dương (QL4 - QL1) ngày 22/01/1947. Nhân dân cùng
Vệ quốc đoàn thu chiến lợi phẩm
Ảnh: Tư liệu

tin tưởng, còn địch thì ngán sợ khi nghe tên Bộ đội ông Xuyến,
Bộ đội ông Xai, Chi đội 18, Chi đội 17,...
Tháng 02/1947, bộ đội ta phục kích đánh tàu trên kinh
xáng Lấp Vò, diệt 10 tên, địch phản kích giết 30 dân thường
và đốt phá 50 ngôi nhà. Tại An Bình (quận Hồng Ngự), du kích
đánh chiếm một tàu địch trên sông Tiền, bắt 2 tên, thu nhiều
quân dụng và vũ khí.
Tháng 3/1947, ở tổng Phong Thạnh Thượng, du kích Tân
Phú phối hợp với bộ đội diệt 2 trung đội lính Pháp đi càn tại
đầu lộ Mới.
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Sơ đồ trận đánh giao thông Cổ Cò, ngày 22/01/1947
(Từ ngã ba Thái Trung đến Hòa Khánh - dài 15km)

Thực hiện đợt hoạt động mừng sinh nhật lần thứ 57 của
Bác Hồ, đêm 18/5/1947, Chi đội Trần Phú phối hợp với 2 đại
đội của Chi đội 18 và Công an xung phong Sa Đéc, du kích
Lai Vung, Châu Thành cùng cán bộ dân chính, làm công tác
vũ trang tuyên truyền trong nội thành Sa Đéc. Theo phương
án, quân ta từ Long Hưng, Tân Dương, chia làm ba mũi đột
nhập vào châu thành Sa Đéc. Vào lúc 23 giờ, ta nổ súng tiến
công, kho xăng cháy nổ sáng rực. Các mũi khác dồn dập nổ súng
vào đồn cảnh sát, tháp canh của địch. Quân ta đã làm chủ nội
thành trong đêm, các đội trừ gian, cán bộ tuyên truyền tỏa ra
các đường phố dán khẩu hiệu, phát loa, gặp cơ sở, người thân...
Ta thiêu hủy 10.000 lít xăng, thu 10 súng, bắt sống 10 tên, giáo
dục và thả tại chỗ. Trận này gây rúng động hàng ngũ địch, cổ vũ
tinh thần quần chúng, gây thanh thế lớn cho cách mạng.
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Phát huy thắng lợi, bộ đội ta phát triển tấn công, vũ
trang tuyên truyền ở quận Lai Vung. Địa bàn được chọn là
vùng có nhiều đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở ven sông
Hậu (Long Hậu, Hòa Long, Long Thắng, Tân Phước, Tân
Hòa, Vĩnh Thới). Lực lượng gồm Chi đội Trần Phú, Chi đội
18, Đại đội 889 (của Bến Tre, được Khu 8 tăng cường), phối
hợp với các lực lượng quân sự, công an, du kích, cán bộ dân
chính địa phương. Quân ta triển khai vào Long Hậu, bà con
tản cư, chỉ còn một số người lớn tuổi ở lại, nhiều người nấu
cơm tiếp tế cho bộ đội, đờn ca, kể chuyện cho bộ đội nghe. Buổi
tối, cán bộ, bộ đội mời họp nhân dân, cán bộ phổ biến chính
sách đại đoàn kết toàn dân và tự do tín ngưỡng của Mặt trận
Việt Minh, phân tích cho đồng bào thấy được âm mưu sâu độc
gây ra cảnh “nồi da xáo thịt” của bọn phản động lợi dụng tôn
giáo làm tay sai cho thực dân Pháp, kêu gọi bà con không mắc
mưu của địch, thực hiện đoàn kết lương - giáo để chống thực
dân Pháp. Được tuyên truyền, đồng bào tín đồ nhận rõ sự
nghiệp kháng chiến chính nghĩa, thấy được sự lừa mị và dối
trá của bọn cầm đầu phản động.
Lực lượng Dân xã Đảng chống trả quyết liệt, thường xuyên
quấy rối, đánh úp, bắn trộm vào các bộ phận đi lẻ của ta. Ở
Bàu Húc, hơn 100 quân phái Dân xã cố ý khiêu khích bộ đội, ta
kiềm chế không tiêu diệt nhưng bắn áp đảo, buộc chúng phải
rút chạy. Cán bộ, bộ đội ở lại một tuần lễ để củng cố xây dựng
cơ sở, chính quyền, tổ chức du kích và các đoàn thể quần chúng.
Ở quận Hồng Ngự, ngày 19/5/1947, một đại đội của Chi
đội 18 chặn đánh 2 tiểu đoàn quân Pháp và một đại đội Hòa
Hảo phái Dân xã tại Sâm Sai, diệt nhiều tên.
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Đầu tháng 7/1947, Xứ ủy chỉ đạo tỉnh tiếp tục vũ trang
tuyên truyền vùng Lấp Vò, Chợ Mới. Lực lượng tham gia lần
này, ngoài Chi đội Trần Phú, Chi đội 18, lực lượng công an, du
kích, cán bộ dân chánh ở địa phương, còn có 2 đại đội của Khu 9.
Theo kế hoạch, Chi đội 18 từ vị trí tập kết ở Cái Tàu Thượng
(Mỹ An Hưng) tiến lên cù lao Ông Chưởng, Chi đội Trần Phú
từ Lai Vung lên tiếp cận rạch Chân Đùng, 2 đại đội của Khu 9
vượt sông Hậu sang Lấp Vò lên bắc An Hòa (Chợ Mới). Trên
đường tiến quân, Đại đội 1, Chi đội Trần Phú bị tàu địch bắn
chặn tại Định Yên, phải dừng lại chiến đấu, hai đại đội khác
của Chi đội Trần Phú hành quân đến được Chân Đùng. Lúc
này, tiểu đoàn lê dương thuộc Binh đoàn Nyo thiện chiến của
Pháp phối hợp với lực lượng vũ trang Hòa Hảo phái Dân xã và
Cao Đài càn quét ở quận Chợ Mới. Khi quân địch từ sông Ông
Chưởng băng đồng xuống Chân Đùng, quân ta liền triển khai
đội hình chặn đánh.
Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. Pháo địch từ Long Xuyên,
từ tàu chiến A71, A73 ngoài sông Hậu bắn vào yểm trợ, bộ
binh đánh vào tuyến giữa rạch Chân Đùng, bị Đại đội 2 và Đại
đội 3 của Chi đội Trần Phú chống trả, bẻ gãy các đợt tấn công.
Địch chuyển hướng đánh vào cuối rạch nhưng cũng bị quân ta
chặn đánh. Lúc này, Đại đội 10 của Chi đội Trần Phú ở Định
Yên và 2 đại đội (1027, 1032) của Chi đội 18 cấp tốc băng đồng
lên Chân Đùng. Ta đánh bọc hậu, xiên hông vào đội hình địch
làm chúng bất ngờ, rối loạn, bộ đội ta xông lên tiêu diệt phần
lớn, một số tên sống sót tháo chạy về phía sông Tiền, đến Mỹ
Luông thì trụ lại. Khoảng 15 giờ cùng ngày, một cánh quân
khác của địch từ Cái Hố kéo qua Mỹ Luông. Chi đội 18 cùng
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1 đại đội của Chi đội Trần Phú vận động bao vây tấn công diệt
gọn số quân địch còn lại. Trận này, ta diệt 230 tên, thu 100
súng, bắt sống 9 tên. Ta hy sinh 17 chiến sĩ và 3 cán bộ đại
đội1. Chiến thắng Chân Đùng - Cái Hố đã gây tiếng vang lớn
ở vùng Sa Đéc, Long Xuyên, nhân dân phấn khởi, bọn địch
hoang mang. Bộ đội ta bám trụ vùng này hai tháng, tuyên
truyền, vận động quần chúng tín đồ, xây dựng cơ sở.
Trong tháng 7/1947, bộ đội địa phương quận Lai Vung,
quận Châu Thành phục kích diệt 1 đại đội địch trên lộ 23 (địa
phận Tân Mỹ), thu 60 súng, ta hy sinh 6 chiến sĩ; một đại đội
của Chi đội Trần Phú phục kích tàu địch trên sông Tiền (đoạn
Cái Tàu Thượng), bắn hỏng 1 tàu hộ tống, chìm 1 tàu kéo,
chiếm được toàn bộ số tàu ghe chở súng đạn, quân trang, quân
dụng, giải thoát hơn 100 đồng bào bị địch bắt.
Kỷ niệm ngày Quốc khánh (02/9), Chi đội Trần Phú và Chi
đội 18 cùng địa phương tổ chức míttinh trọng thể và đêm văn
nghệ tại Cái Tàu Thượng. Hôm sau (ngày 03/9/1947), địch mở
trận càn vào Mỹ An Hưng, Hội An, Mỹ Luông, cù lao Giêng, bị
Chi đội Trần Phú và Đại đội 1030, Đại đội 1032 của Chi đội 18
chặn đánh tại rạch Chùa. Ta diệt hơn 100 tên, nhưng hy sinh
8 chiến sĩ, hàng trăm nhà dân bị địch đốt phá, hơn 200 dân
thường bị địch sát hại dã man, có gia đình chết đến 8 người.
Những tháng cuối năm 1947, Chi đội 18 bố trí một bộ
phận ở lại Chợ Mới, đưa hai đại đội qua Cao Lãnh. Chi đội
Trần Phú nhận lệnh về hoạt động ở Châu Thành, Lai Vung.
1. Theo Lịch sử quân sự tỉnh Đồng Tháp (1998) và Hồi ký Chi đội Hải
ngoại IV của Thiếu tướng Lê Quốc Sản. Còn theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh An
Giang, tập I (1927-1954), xuất bản năm 2002, trận này ta hy sinh 32 đồng chí.
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Cuối năm 1947, Pháp tập trung 20.000 quân tinh nhuệ
đánh vào chiến khu Việt Bắc, hòng diệt cơ quan đầu não của
ta. Ở Nam Bộ, địch âm mưu đánh phá các vùng căn cứ, vùng
du kích. Thực hiện Chỉ thị ngày 15/10/1947 của Trung ương
về phối hợp hoạt động với các chiến trường “Phải phá cuộc tấn
công mùa Đông của giặc Pháp”, Tỉnh ủy Sa Đéc chỉ đạo các địa
phương vận động quần chúng xây dựng làng xã chiến đấu, đắp
cản, đắp mô ngăn tàu, xe địch, tổ chức canh gác, lực lượng vũ
trang trong tỉnh mở lớp huấn luyện du kích. Ở các quận Châu
Thành, Lai Vung, chỉ một thời gian ngắn ta đã lập thêm 17
tiểu đội du kích.
Nhiều nơi trong tỉnh, phong trào nhân dân du kích chiến
tranh phát triển.
Quận Châu Thành, bọn địch từ đồn Xẻo Mác kéo ra ruồng
bố, bị du kích Hòa Tân diệt 9 tên, nữ du kích Võ Thị Hồng vận
động binh sĩ làm nội ứng, phối hợp bộ đội lấy đồn Nha Mân,
chị Thiều Thị Chanh bằng nhiều cách qua mắt địch, chuyển
nguyên vật liệu cho Binh công xưởng.
Quận Hồng Ngự, du kích xã Thường Thới phối hợp với bộ
đội, công an, chống địch càn quét, trung đội nữ dân quân Hồng
Ngự làm nòng cốt vận động nhân dân bắc cây cầu 72 nhịp qua
bưng Sa Rài phục vụ cho việc đi lại của bộ đội, cán bộ ta. Lực
lượng vũ trang của tỉnh kết hợp cán bộ chính trị, các Ban Hòa
giải, đưa cán bộ len lỏi bám vào dân trong vùng tạm chiếm,
làm nhiệm vụ vũ trang tuyên truyền, giáo dục quần chúng,
kết hợp trừ gian, xây dựng cơ sở.
Ở tổng Phong Thạnh Thượng, du kích Tân Phú cùng bộ
đội đánh địch tại doi Đình.
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Với vai trò lãnh đạo tập trung thống nhất của Tỉnh ủy
Sa Đéc, sự lớn mạnh của các lực lượng vũ trang, Mặt trận
Việt Minh tỉnh và các ban ngành, đoàn thể, năm 1947, trận
địa cách mạng trong tỉnh được phục hồi, củng cố và có bước
phát triển vượt bậc. Đồng chí Phạm Hữu Lầu và tập thể Ban
Chấp hành đã mạnh dạn phê bình và giải quyết những quan
điểm, việc làm chưa đúng của một số cán bộ chủ chốt, như chủ
trương làm “kinh tế mạo hiểm”, tư tưởng biệt phái, cá nhân,
thiếu đoàn kết, thiếu dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Nhờ đó,
càng về sau, Tỉnh ủy càng lãnh đạo có hiệu quả hơn, đã củng
cố, xây dựng lực lượng về nhiều mặt, phong trào nhân dân du
kích chiến tranh được đẩy mạnh.
Cũng thời gian này, ở tổng Phong Thạnh Thượng và
quận Hồng Ngự, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Long Xuyên
và Tỉnh ủy Châu Đốc, quân và dân ở đây đã vượt qua nhiều
khó khăn gian khổ, xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng các
mặt, đánh bại nhiều cuộc càn quét của địch, củng cố vùng
nông thôn giải phóng.
II- PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, PHÁ ÂM MƯU
BÌNH ĐỊNH MỚI CỦA ĐỊCH (1948 - 1950)

Từ cuối năm 1947, sau thất bại nặng nề ở Việt Bắc, thực
dân Pháp buộc phải thay đổi chiến lược, từ “đánh nhanh,
thắng nhanh” sang “đánh lâu dài”, từ dùng sức mạnh quân
sự của quân đội viễn chinh xâm lược sang thực hiện chính
sách “dùng người Việt đánh người Việt”, “lấy chiến tranh nuôi
chiến tranh”. Thực dân Pháp coi Nam Bộ, một vùng đồng bằng
đông dân trù phú, là kho dự trữ chiến lược về người và của,
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là hậu phương của chúng trong cuộc chiến tranh Đông Dương.
Âm mưu của chúng là tập trung bình định, mở rộng khu vực
kiểm soát xung quanh đô thị, đường giao thông, gia tăng chiến
tranh gián điệp, tích cực xây dựng lực lượng ngụy binh, càn
quét đánh phá vùng nông thôn căn cứ của ta, cướp lúa gạo,
giết trâu bò, phá hoại sản xuất, tiêu hao dự trữ kinh tế của ta,
hô hào “giết một con trâu bằng giết một Vệ quốc đoàn”.
Thực hiện âm mưu trên, ở Nam Bộ, địch tăng cường bắt
lính, đôn quân, đưa số ngụy binh từ 25.000 trong tổng số
113.000 quân năm 1947 lên 80.000/163.000 tên vào năm 1948
(tỷ lệ quân ngụy tăng từ 22% lên 48%). Thực dân Pháp tiếp
tục lợi dụng lực lượng vũ trang Hòa Hảo, phong quân hàm cấp
tướng cho Trần Văn Soái (Năm Lửa), Lê Quang Vinh (Ba Cụt),
Lâm Thành Nguyên (Hai Ngoán)... cho cai quản từng vùng với
quyền hạn rộng rãi (quản lý, thu thuế) và thúc ép bọn này xua
quân đi càn quét, đóng thêm đồn bót, mở rộng vùng kiểm soát.
Dưới sự điều khiển của quan thầy Pháp, ngụy binh mở hàng
trăm cuộc càn quét, lấn chiếm. Đi đến đâu, chúng thực hiện
“phá sạch, cướp sạch, giết sạch”, hòng tát dân ra khỏi vùng
kháng chiến, phá chỗ dựa của ta.
Ở chiến trường Sa Đéc, qua các đợt vũ trang tuyên truyền
của ta, âm mưu chia rẽ, lợi dụng tôn giáo để chống phá cách
mạng của thực dân Pháp bị vạch trần ở nhiều vùng có đông
đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Đến năm 1948, nội bộ địch
mâu thuẫn, tinh thần binh sĩ sa sút... Đúng như nhận định
của Trung ương: “Đã đến lúc chúng không thể tự do tung lực
lượng ra chiếm đất của ta một cách dễ dàng như trong thời kỳ
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kháng chiến toàn quốc mới nổ”1. Nhưng tiềm lực chiến tranh
của chúng còn rất lớn, nhất là quân số đông, vũ khí mạnh lại
chiếm đóng, khống chế được các vùng trọng yếu, các tỉnh lỵ,
quận lỵ và các trục giao thông thủy - bộ.
Đầu năm 1948, tương quan giữa ta và địch trên chiến
trường Nam Bộ và ở Đồng Tháp Mười có nhiều chuyển biến
mới. Ta còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về trang bị, vũ khí,
hậu cần nuôi quân, ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bộ đội và
du kích, nhưng nhìn chung, lực lượng của ta đã trưởng thành
về mọi mặt. Hệ thống lãnh đạo, chỉ huy từ trên xuống dưới đã
được chỉnh đốn lại chặt chẽ, lực lượng vũ trang qua thực tiễn
chiến đấu đã có kinh nghiệm tổ chức, chỉ huy, đánh nhiều
trận đạt hiệu suất cao, diệt nhiều địch, giảm bớt hy sinh, tổn
thất. Lực lượng vũ trang ta thật sự là của nhân dân, trưởng
thành và rèn luyện trong khói lửa kháng chiến, bước đầu
hình thành ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và
dân quân du kích.
Nhận rõ âm mưu mới của địch và trên cơ sở phân tích
tình hình chuyển biến của chiến trường, Hội nghị Trung ương
mở rộng (từ ngày 15 đến 17/01/1948), đề ra nhiệm vụ mới: “Về
quân sự: chuyển sang giai đoạn thứ hai, giai đoạn cầm cự,
đánh táo bạo, phản công bộ phận,...”2; về phát triển và củng
cố Hội (Đảng): “phải đặt công tác củng cố thành vấn đề trọng
yếu”3; kiện toàn cơ quan kháng chiến hành chính các cấp, củng
cố khối đoàn kết toàn dân, phá chính sách dùng người Việt
1, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.9,
tr.21, 23, 48.
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giết người Việt của thực dân Pháp; về kinh tế tài chính: Thực
hiện khẩu hiệu tăng gia sản xuất, tự túc tự cấp, cải thiện dân
sinh đồng thời phá kinh tế tài chính địch; về văn hóa: Giáo dục
động viên văn hóa thật sự tham gia kháng chiến1.
Vùng căn cứ Đồng Tháp Mười, có các cơ quan của Liên
Tỉnh ủy miền Trung Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Khu 8, của Xứ ủy
và Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ đóng ở vùng Gò
Tháp, Đốc Binh Kiều, Mỹ Hòa, kinh Cây Vông lên Bắc Dầu,
Quán Tre, Tân Công Sính, Tân Thành, nhưng trung tâm và
chủ yếu là ở quận Mộc Hóa (nay thuộc tỉnh Long An). Tỉnh
ủy và Ủy ban kháng chiến hành chính các tỉnh Tân An,
Mỹ Tho, Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc cũng trú đóng nhiều
vị trí nơi đây. Chính vì vậy, nơi đây được mệnh danh là Thủ đô
kháng chiến từ năm 1946 cho đến khi Xứ ủy, Ủy ban kháng
chiến hành chính Nam Bộ và các cơ quan chuyển về U Minh
vào năm 1949.
Một số hội nghị quan trọng của Xứ ủy, Ủy ban kháng
chiến hành chính Nam Bộ và các cơ quan dân - chính - đảng
được tổ chức tại căn cứ Đồng Tháp Mười, như Hội nghị đại
biểu các chính đảng, đoàn thể, tôn giáo, dân tộc bầu Mặt trận
Việt Minh Nam Bộ (đầu năm 1947), Hội nghị đại biểu Đoàn
Phụ nữ cứu quốc Nam Bộ (tháng 4/1947), Hội nghị thành lập
Hội Liên Việt2 Nam Bộ (giữa năm 1947),...
1. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.9,
tr.23-24.
2. Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Hội Liên Việt), được
thành lập tại Hà Nội ngày 28/5/1946. Tháng 3/1951, Hội Liên Việt và Mặt
trận Việt Minh hợp nhất thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi
tắt là Mặt trận Liên Việt).
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Tháng 12/1947, Đại hội đại biểu Xứ Đảng bộ Nam Bộ lần
thứ nhất được tổ chức tại Khu bộ Khu 8 ở kinh Năm Ngàn,
Nhơn Ninh (Mộc Hóa). Đây là một hội nghị mang tính lịch
sử, triển khai sâu rộng các quan điểm, đường lối kháng chiến
của Đảng ở Nam Bộ. Đại hội bầu Xứ ủy mới, gồm 15 ủy viên
chính thức, 3 ủy viên dự khuyết, do đồng chí Lê Duẩn làm Bí
thư, Nguyễn Đức Thuận và Nguyễn Văn Kỉnh làm Phó Bí thư,
Phạm Hùng và Ung Văn Khiêm là Ủy viên Thường vụ.
Việc củng cố Xứ ủy Nam Bộ (tháng 12/1947) có tác động
tích cực đến phong trào kháng chiến của các tỉnh Nam Bộ,
trong đó có các tỉnh Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc.
Từ ngày 14 đến ngày 18/02/1948, quân Pháp mở cuộc
hành quân Vêga (Véga) với 6.000 quân đánh vào căn cứ Đồng
Tháp Mười1. Dọc tả ngạn sông Tiền, địch có hai cánh quân,
một cánh đánh vào vùng Tân Thành, Thông Bình (Hồng Ngự)
gần biên giới giáp tỉnh Tân An, cánh kia do Binh đoàn Nyo
càn vào rạch Đốc Vàng Thượng, Đốc Vàng Hạ (Tân Phú, Tân
Thạnh thuộc tổng Phong Thạnh Thượng). Trong 4 ngày địch
càn quét, bộ đội, du kích ta mưu trí phục kích, bắn tỉa, tiêu
hao, tiêu diệt 214 tên, có một số tên bị lún sình chết tại chỗ.
Cuộc hành quân Vêga của địch vào khu căn cứ Đồng Tháp
Mười hoàn toàn thất bại, không đạt ý đồ diệt cơ quan đầu não
của ta, ngược lại chúng còn bị tiêu hao sinh lực khá nặng.
Cũng thời gian trên, phía hữu ngạn sông Tiền của tỉnh
Sa Đéc, địch càn quét, lấn chiếm nhiều nơi xung quanh
1. Theo Báo cáo số 29/TW về tình hình chung của Nam Bộ từ đầu
kháng chiến đến năm 1948, tr.53.
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châu thành Sa Đéc, đóng thêm đồn bót, tăng thêm ngụy binh
cho những đồn bót thường bị quân ta uy hiếp. Tháng 5/1948,
địch mở cuộc càn vào vùng Mỹ Quý, Ba Sao (quận Cao Lãnh).
Ngày 07/7/1948, địch mở cuộc càn quy mô gồm 1.600 quân,
vừa nhảy dù, vừa dùng tàu, xe lội nước tấn công vào Đồng
Tháp Mười từ phía đông, dọc theo sông Vàm Cỏ Đông. Phía
nam, quân Pháp dùng tàu phá cản trên kinh 28 rồi tiến vào
Ngã Sáu, ở kinh Năm Ngàn có 36 xe lội nước, 14 máy bay
Đacôta (Dakota) thả quân nhảy dù, rồi cùng phối hợp tấn công
lên Thiên Hộ, Mỹ An, Mỹ Quý, Ba Sao. Những nơi này, quân
địch bị du kích phối hợp với Đại đội 1074 thuộc Trung đoàn 105
(tỉnh Mỹ Tho) chiến đấu anh dũng, diệt 250 tên, trong đó có
4 sĩ quan, bắn hỏng 13 xe lội nước, 3 canô, 1 máy bay khu trục
(rớt tại kinh Năm, xã Đốc Binh Kiều), thu trên 100 súng các
loại. Ta hy sinh 8 người, bị thương 17 người. Cơ quan đầu não
của Khu 8 và Nam Bộ được bảo vệ an toàn, căn cứ kháng chiến
Đồng Tháp Mười được giữ vững.
Ngày 31/7/1948, Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ triệu tập Hội
nghị Xứ ủy mở rộng tại kinh Ba Tháp (xã Đốc Binh Kiều).
Trên cơ sở triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương mở
rộng ngày 17/01/1948 và diễn biến mới nhất qua các cuộc càn
quét của địch vào Đồng Tháp Mười, Hội nghị Xứ ủy nhận định:
“Địch sẽ tập trung đánh phá Nam Bộ, mở rộng vùng kiểm
soát, lấn chiếm vùng căn cứ, tăng cường lực lượng cơ động để
đối phó với ta, tiêu diệt cơ quan đầu não, tiêu diệt lực lượng
vũ trang, đánh phá dự trữ kinh tế của ta, hòng làm cho ta hết
người, hết lương thực, hết vũ khí, thì quân đội chủ lực phải tự
tiêu vong. Chủ trương chiến lược của ta phải nhằm vào chống
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chiến lược của giặc, bảo vệ dự trữ của ta, bảo vệ hậu phương
của ta”, “Điều quan trọng là bảo vệ dân chúng”1...
Đầu năm 1948, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sa Đéc được
tổ chức tại Ba Sao (Cao Lãnh). Đại hội thông qua Nghị quyết:
Đẩy mạnh chiến tranh du kích, ra sức chống càn quét lấn
chiếm, giành người, giành của với địch, tăng cường công tác
địch ngụy vận, Hòa Hảo vận và công tác vùng tạm chiếm, phát
động phong trào tòng quân diệt giặc, tăng cường xây dựng,
củng cố các đơn vị bộ đội cơ động tỉnh, xây dựng và củng cố khu
căn cứ Đồng Tháp Mười, phát động thi đua ái quốc, phát triển
Đảng đi đôi với củng cố chi bộ và giáo dục đảng viên...
Đại hội bầu ra Ban Chấp hành mới, đồng chí Trần Thị
Nhượng làm Bí thư; Võ Thanh Liêm làm Phó Bí thư thường
trực; Phạm Hữu Lầu là Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban kháng
chiến hành chính; Nguyễn Quang Việt là Ủy viên Thường vụ,
Chính trị viên Trung đoàn 115; Đặng Tâm Quảng là Ủy viên
Thường vụ phụ trách quân sự. Thị xã Sa Đéc được tách ra
thành đơn vị hành chính riêng, Thị xã ủy được thành lập.
Thực hiện Chỉ thị số 50/CT ngày 12/9/1947 của Ủy ban
kháng chiến hành chính Nam Bộ, tỉnh Long Xuyên và tỉnh
Châu Đốc được giải thể, thành lập tỉnh Long Châu Tiền (thuộc
Khu 8) và tỉnh Long Châu Hậu (thuộc Khu 9), lấy sông Hậu
làm ranh giới của hai tỉnh mới. Ngày 06/3/1948, lãnh đạo tỉnh
Long Xuyên và Châu Đốc mở hội nghị bàn bạc thống nhất
việc phân chia địa bàn cũng như nhân sự, lực lượng mọi mặt
của tỉnh mới. Tỉnh Long Châu Tiền gồm nhiều vùng rộng lớn,
1. Trích Nghị quyết Hội nghị Xứ ủy Nam Bộ mở rộng, ngày 31/7/1948.
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Đồng chí Phạm Hữu Lầu - Chủ tịch (ngồi giữa)
và Văn phòng Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Sa Đéc, năm 1948

đông dân, từ tả ngạn sông Hậu đến tả ngạn sông Tiền của hai
tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc cũ. Vùng hữu ngạn sông Hậu từ
biên giới Châu Đốc - Campuchia đến giáp ranh với tỉnh Cần
Thơ là tỉnh Long Châu Hậu. Từ thời điểm này, các quận Hồng
Ngự, Tân Châu, Châu Phú B, Chợ Mới và Lấp Vò1 thuộc tỉnh
Long Châu Tiền.
Tháng 4/1948, Hội nghị Tỉnh ủy Long Châu Tiền ra Nghị
quyết về đẩy mạnh phong trào kháng chiến: Tích cực đánh
1. Quận Lấp Vò được chính quyền cách mạng quyết định thành lập
trong dịp này. Ngày 14/4/1949, tỉnh Long Châu Tiền giao quận Lấp Vò về
tỉnh Sa Đéc. Phía địch, quận Lấp Vò thành lập vào năm 1953.
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Bản đồ tỉnh Long Châu Tiền (1948 - 1950)

địch ở cả nông thôn và thành thị, xây dựng cơ sở ở các vùng,
đẩy mạnh các hoạt động du kích chiến tranh, tăng cường vũ
trang, tuyên truyền làm công tác Hòa Hảo vận, phá âm mưu
chia rẽ, lợi dụng tôn giáo của địch, thực hiện tạm cấp ruộng
đất cho nông dân. Hội nghị bầu Tỉnh ủy gồm 17 đồng chí, đồng
chí Huỳnh Văn Mạnh1 làm Bí thư Tỉnh ủy, Trần Mão làm
1. Từ năm 1947, đồng chí làm Bí thư Tỉnh ủy Châu Đốc.
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Phó Bí thư, Lê Văn Hoanh là Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch
Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh; trong số tỉnh ủy viên có
đồng chí Phan Văn Cai (Bí thư Quận ủy Hồng Ngự), đồng chí
Phan Thành Long (Bí thư Quận ủy Chợ Mới),...
Các cấp ủy lãnh đạo việc củng cố và phát triển Đảng, xây
dựng đoàn thể và lực lượng vũ trang. Mặt trận Việt Minh các
cấp được mở rộng.
Năm 1948, các lực lượng vũ trang của tỉnh, của Khu đã
lớn mạnh hơn, bám trụ và đứng vững trên địa bàn.
Trung đoàn 115 có 1.087 cán bộ, chiến sĩ, trang bị 293 súng
trường, tiểu liên, 18 trung liên, 4 đại liên, có cả súng cối, trọng
liên 12,7 ly và 13,2 ly... Trung đoàn tiếp tục hoạt động trên
chiến trường Cao Lãnh và Long Châu Tiền. Trung đoàn 109
có 1.278 cán bộ, chiến sĩ, hoạt động ở các huyện phía nam tỉnh
Sa Đéc và tỉnh Vĩnh Long1.
Năm 1948, các trung đoàn hoạt động mạnh ở cả hai tỉnh
Sa Đéc và Long Châu Tiền.
Ở tỉnh Sa Đéc, đầu tháng 02/1948, ta nắm được ý đồ lấn
chiếm vùng lõm căn cứ Châu Thành của lực lượng vũ trang
giáo phái Hòa Hảo do Hai Ngoán và Năm Lửa chỉ huy. Trung
đoàn 109 đã chủ động phối hợp với Công an xung phong Châu
Thành và du kích An Phú Thuận, Mỹ Thuận, tổ chức phục
kích tại rạch Khoán Tiết (Mỹ Thuận), cách căn cứ Cái Vồn
chưa đầy 5km. Bọn chỉ huy lực lượng vũ trang giáo phái Hòa
Hảo lừa phỉnh binh sĩ khi xung trận sẽ được Đức Thầy che
chở, chết 3 ngày sẽ sống lại... nhưng tất cả đều bỏ xác tại trận
địa, ta thu nhiều súng đạn. Sau trận này, địch ở đồn Xẻo Mác
1. Theo Báo cáo năm 1948 của Bộ Tư lệnh Nam Bộ.
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(Hòa Tân) phải rút chạy, vùng giải phóng An Khánh, Hòa Tân
và rạch Mỹ Thuận được nối liền, lính Hòa Hảo buộc phải co
cụm, bớt hung hăng.
Sáng ngày 12/02/1948, Đại đội 981 và 976 của Trung đoàn
109 lại tổ chức phục kích trên lộ 80 đoạn Mù U - Cái Xép (quận
Châu Thành), chỉ trong 15 phút, quân ta đã diệt và bắt sống
một trung đội địch, bắn cháy 3 xe quân sự.
Sau trận này, địch rất cảnh giác, lùng sục bắn phá khi
hành quân, nhưng một thời gian sau, cũng trên đoạn lộ này,
Trung đoàn 109 lại tổ chức phục kích diệt gọn 3 xe và một
trung đội địch đi tuần. Với thành tích xuất sắc, Đại đội 981
được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Quân công hạng
Ba, Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ gửi thư khen.
Bị thua đau, quân Pháp mở cuộc càn tại ngã ba Tân
Hựu (Tân Nhuận Đông, Châu Thành). Trung đoàn 109 kết
hợp với du kích chống càn, diệt nhiều tên, sau đó địch rút về
Vĩnh Long nhưng lại bị du kích Tân Nhuận Đông, do đồng
chí Trần Phương chỉ huy, dùng địa lôi phục kích trên lộ từ
Nha Mân đến Cái Tàu Hạ, phá hủy và làm hỏng 6 xe, địch
chết và bị thương hơn 200 tên, ta thu 60 súng, trong đó có 5
trung liên.
Ngày 23/02/1948, Đại đội 981 và 976 của Trung đoàn 109
lại phục kích trên lộ 23, đoạn Cai Châu (Tân Mỹ), diệt gọn 1
đại đội lính Âu - Phi1, địch phải từ bỏ kế hoạch chiếm lộ 23, ta
giữ vững hành lang giao thông nối liền Cao Lãnh với các quận
1. Trong trận Cai Châu có anh Aouki, một lính người Nhật theo ta từ
sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (Theo Hồi ký Chi đội Hải Ngoại IV
của Thiếu tướng Lê Quốc Sản, Sđd, tr.133).

272

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP - TẬP I (1927 - 1954)

Trung đội trưởng Đậu phất cờ xung phong trong trận đánh giao thông
ở Mù U - Cái Xếp (An Nhơn - Châu Thành, ngày 12/02/1948)

Châu Thành, Lai Vung và tỉnh Vĩnh Long. Sau trận thắng,
đồng chí Phạm Hữu Lầu, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành
chính tỉnh Sa Đéc cùng phái đoàn quân - dân - chính tỉnh đến
thăm, khen ngợi bộ đội.
Tháng 4/1948, Đại đội 980 (mới lập) của Trung đoàn 109
phối hợp với các quận Lai Vung, Châu Thành phát động phong
trào du kích chiến tranh, bao vây đồn bót địch, đánh địch đi
tiếp tế, giải tỏa. Tại Phú Hựu (Châu Thành), du kích phối hợp
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Sơ đồ trận địa - lôi chiến (Nha Mân), tháng 02/1948

với bộ đội Tiểu đoàn 308 chặn đánh 2 tiểu đoàn địch tại Xẻo
Trầu, diệt hơn 100 tên, bẻ gãy cuộc càn. Sau đó mấy ngày lại
đánh địch càn vào doi Ông Hòe (Xẻo Nổ), diệt 200 tên, thu
nhiều vũ khí.
Cuối năm 1948, lực lượng du kích cùng bộ đội Châu Thành
phối hợp với Tiểu đoàn 308 đánh đoàn xe vận tải quân sự của
quân Pháp từ Sa Đéc đi tiếp tế cho đồn Cái Tàu Hạ, diệt 1 đại
đội, bắn hỏng 7 xe, bắt sống 5 tên (thả tại chỗ), thu 12 súng,
trong đó có 2 trung liên.
Tại vùng bắc sông Tiền của tỉnh Sa Đéc, tháng 5/1948,
quân Pháp mở cuộc càn quét vào vùng căn cứ, du kích Ba Sao
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Sơ đồ trận Tân Mỹ, ngày 23/02/1948

và Mỹ Quí phối hợp với Tiểu đoàn 307 của Khu 8 chống càn,
diệt 5 xe lội nước và hàng chục tên địch.
Trong năm 1948, tại tỉnh Long Châu Tiền, ta mở nhiều
cuộc vũ trang tuyên truyền ở vùng cù lao trên sông Tiền, hỗ
trợ địa phương củng cố chính quyền và các lực lượng.
Tháng 02/1948, tại rạch Xẻo Nga (Tân Phú và Tân Thạnh,
tổng Phong Thạnh Thượng) hai Đại đội 1032 và 1030 của
Trung đoàn 115 chặn đánh cuộc càn lớn của địch. Ta đẩy lùi
12 đợt tấn công của chúng, diệt 120 tên, nhưng ta cũng bị tổn
thất, 34 cán bộ, chiến sĩ hy sinh1, mất 12 súng.
1. Trong số cán bộ hy sinh có đồng chí Phạm Cù, Chính trị viên Đại
đội 1032.
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Trên vùng biên giới thuộc Thông Bình (Tân Hồng), tháng
3/1948, bộ đội ta bắn chìm 1 tàu địch, bắt sống 1 lính Pháp,
thu 5 súng.
Ngày 22/12/1948, Quân khu 8 mở Hội nghị quân sự toàn
Khu. Hội nghị đánh giá tình hình và đề ra nhiệm vụ mới: bảo
vệ căn cứ, bảo vệ dự trữ kinh tế, trừ gian diệt tề, lập vùng
phòng thủ Đồng Tháp Mười, đẩy mạnh sản xuất lương thực.
Năm 1949, thực hiện kế hoạch của Đờlatua (Delatour),
Tổng chỉ huy quân Pháp ở Nam Bộ, địch rút bỏ những vị trí
chiếm đóng xa các cứ điểm chính để tập trung quân vào hệ
thống đồn bót, tháp canh trên các trục giao thông thủy - bộ
quan trọng quanh nội thành, nội thị và khu đông dân cư, thành
lập mới một số đơn vị vũ trang giáo phái Hòa Hảo, Cao Đài,
Thiên Chúa. Tháng 01/1949, địch càn quét vùng Bình Thạnh,
Tân Hộ Cơ và gò Sa Rài, tàn sát nhiều phụ nữ, trẻ em, giết trên
400 trâu bò. Tháng 4/1949, địch chiếm Phong Hòa hòng cắt đứt
đường liên lạc giữa Khu 8 với Khu 9. Tới tháng 6/1949, ở Khu 8,
địch đã đóng được 3.307 đồn bót, tháp canh với 32.716 quân
canh giữ. Riêng Sa Đéc, đầu năm 1949, địch đóng 219 đồn; đến
cuối năm 1949 đầu năm 1950, tăng lên 232 đồn với 3.308 binh
lính đóng giữ. Ở Châu Thành, địch đóng thêm 40 đồn.
Cuối năm 1949, địch mở nhiều cuộc càn quét vào vùng
ven Đồng Tháp Mười (rạch Ruộng, Phong Mỹ, An Phong, Sở
Thượng,...). Tình hình chiến trường Sa Đéc những tháng cuối
năm trở nên căng thẳng, địch lập thêm một số tiểu đoàn khinh
quân và giáo phái, càn quét liên miên, có tháng lên đến 2-3
trận càn vào một địa phương. Khi càn quét, địch triệt phá căn
cứ, cơ sở hạ tầng kinh tế, đốt nhà, bắn giết trâu, bò, chặt phá
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vườn cây, tiêu hủy lúa thóc, công cụ sản xuất. Suốt ngày đêm,
địch dùng pháo cối bắn ra đồng, vào làng xóm, ngăn cản không
cho dân sản xuất.
Thực dân Pháp đẩy mạnh hoạt động gián điệp, chiến tranh
tâm lý nhằm chia rẽ hàng ngũ kháng chiến, mua chuộc cán
bộ, gieo rắc hoài nghi trong nhân dân. Ở vùng tạm bị chiếm,
chúng lập một số tổ chức phản động để tập hợp lực lượng,
khống chế nhân dân. Cũng trong thời điểm này, đế quốc Mỹ
bắt đầu can thiệp, cho tay chân thương lượng với vua Bảo Đại,
lôi kéo Thiên Chúa giáo, chiêu dụ Phạm Công Tắc (Cao Đài),
Nguyễn Giác Ngộ (Hòa Hảo). Đế quốc Mỹ cho lập phòng thông
tin, chiếu phim chống cộng, lập đài Hoa Kỳ phát thanh bằng
tiếng Việt, cấp học bổng cho học sinh sang Mỹ, viện trợ vũ khí,
phương tiện chiến tranh cho thực dân Pháp. Song, giữa Pháp
và Mỹ vẫn có những mâu thuẫn, Mỹ muốn giành lấy Đông
Dương nhưng chưa đủ điều kiện, còn Pháp đang gặp khó khăn
nên buộc phải nhờ Mỹ trợ giúp, nhưng không muốn để mất
Đông Dương vào tay Mỹ.
Trong tình hình trên, đầu năm 1949, để chuẩn bị cho tổng
phản công, với quyết tâm tất cả để chiến thắng, theo chỉ thị
của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Xứ ủy Nam Bộ chỉ đạo:
“Các cấp quân - dân - chính toàn Nam Bộ phải quyết tâm
đoàn kết, củng cố sự lãnh đạo, các ngành kinh tế, chính trị và
quân sự phải thống nhất ý chí...”1, kiên quyết đập tan âm mưu
địch càn quét, đánh phá khu căn cứ Đồng Tháp Mười, thực
hiện khẩu hiệu “Một công dân là một dân quân”.
1. Theo nhận xét trong Báo cáo năm 1948 của Bộ Tư lệnh Nam Bộ.
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Trung đội Công an vũ trang tỉnh Sa Đéc, năm 1948
Ảnh: Nguyễn Giao
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Nữ chiến sĩ Công an vũ trang
(Công an tỉnh Sa Đéc, năm
1948) (chị Hồng, chị Mau)

Khẩu đại liên của Đại đội 981 (Chi đội Hải ngoại IV)
bố trí đánh bọn Dân xã (Năm Lửa) ở trận Khoán Tiết, tháng 02/1948
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Máy bay địch bị bắn hạ ở Sa Đéc, năm 1948

Míttinh hưởng ứng phong trào Thanh niên thế giới chống thực dân
(Mỹ Thọ - Sa Đéc, năm 1948)
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Công tác cứu thương - Ban Y tế tỉnh Sa Đéc

Phòng triển lãm tại xã Tân Nhuận Đông, Châu Thành
những năm kháng chiến chống Pháp
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Đội nữ thiếu niên tỉnh Sa Đéc,
năm 1948

Nữ dân quân Sa Đéc tăng gia
sản xuất trong chống Pháp
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Công an vũ trang thả chim bồ câu đưa thư

Hội nghị Công an vũ trang tỉnh Sa Đéc (Nam Bộ), năm 1948
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Văn phòng Ty Công an Sa Đéc, năm 1949

Đồng chí Phạm Hữu Lầu - Phó Bí thư Khu ủy Khu 8 (mặc đồ bà ba)
duyệt đội ngũ Công an vũ trang Sa Đéc trong lễ ra quân chống giặc Pháp,
năm 1949
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Bộ Tư lệnh Nam Bộ chủ trương xây dựng lực lượng vũ
trang của các quân khu, các tỉnh lên cấp liên trung đoàn.
Ở Khu 8, tổ chức thành hai liên trung đoàn (Liên Trung
đoàn 105-120 và Liên Trung đoàn 109-111)1. Riêng Trung
đoàn 115 vẫn giữ nguyên và tiếp tục hoạt động ở Cao Lãnh,
Long Châu Tiền, các đại đội của Trung đoàn 115 hoạt động
ở các huyện Cao Lãnh, Chợ Mới, Hồng Ngự. Trung đoàn
có Tiểu đoàn 343 làm chủ công, gồm 4 đại đội, có 2 Đại đội
bộ binh 1027, 1029, 1 Đại đội hỏa lực 1028 và 1 Đại đội thủy
lôi (1031)2. Ở nam Sa Đéc còn có Tiểu đoàn 325, một trong ba
tiểu đoàn của Liên Trung đoàn 109-111.
Để phát triển chiến tranh du kích, các tiểu đoàn chỉ
giữ lại ban chỉ huy và các trung đội cơ động, phân công các
đại đội trực thuộc xuống từng địa bàn, giúp địa phương xây
dựng, huấn luyện dân quân du kích và làm công tác Hòa
Hảo vận. Bộ đội huyện, du kích xã3 ngày càng trưởng thành.
1. Liên Trung đoàn 105-120 hoạt động ở chiến trường Mỹ Tho - Tân
An do đồng chí Lê Quốc Sản làm Liên Trung đoàn trưởng, Phan Vân làm
Chính ủy. Liên Trung đoàn 109-111 hoạt động ở Sa Đéc, Vĩnh Long, Trà
Vinh do đồng chí Đặng Văn Thông làm Liên Trung đoàn trưởng (sau đổi
đồng chí Nguyễn Hữu Xuyến), Dương Cự Tẩm làm Chính ủy. Trung đoàn
115 có 3 tiểu đoàn (308, 312, 325), trong đó, Tiểu đoàn 325 nguyên là các
đại đội của Trung đoàn 109 hợp thành, do đồng chí Nguyễn Như Văn làm
Tiểu đoàn trưởng.
2. Ban chỉ huy Tiểu đoàn 343 gồm các đồng chí Nguyễn Trường Cang,
Trương Mẫn và La Duy Giông.
3. Thực hiện Nghị định số 46/NĐ ngày 18/02/1949 của Ủy ban kháng
chiến hành chính Nam Bộ, từ thời điểm này, cấp hành chính “quận”, “làng”
được gọi là “huyện”, “xã”. Về phía địch, vẫn giữ nguyên cách gọi cấp “huyện”
là “quận”, “làng” gọi là “xã”.
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Đơn vị nữ dân quân huyện Châu Thành từ 1 trung đội (vào
năm 1947) đến 1949 đã phát triển thành 1 đại đội, có 120
cán bộ, chiến sĩ. Các huyện Cao Lãnh, Lai Vung, lực lượng
du kích phát triển rất mạnh. Khu vực Tân Hồng, tổng Phong
Thạnh Thượng, Lấp Vò, Chợ Mới, Phú Châu B (Long Châu
Tiền) có tới 60 trung đội du kích nam, 2 trung đội nữ du kích,
tổng số 832 đội viên. Dân quân tự vệ có 4.453 người, trong đó
có 587 nữ. Binh công xưởng đã sửa chữa, sản xuất được một
số loại súng thông thường, các loại đạn súng mút, súng lục,
tiểu liên thompson.
Theo chỉ đạo của trên, một số cán bộ chỉ huy đơn vị bộ đội
được cơ cấu vào cấp ủy tỉnh, huyện.
Năm 1949, phong trào nhân dân du kích chiến tranh được
đẩy mạnh, có nhiều cách đánh mưu trí, táo bạo, tiêu hao, tiêu
diệt nhiều địch.
Đầu năm 1949, du kích Nguyễn Thanh Tòng đột nhập
vào nơi đóng quân của địch ở gần Xóm rẫy Cụ Hồ1 (nay là
phường 2, thành phố Sa Đéc), ném lựu đạn tiêu diệt và làm bị
thương 7 tên lính Pháp.
Tháng 02/1949, một tiểu đoàn của Trung đoàn 115 đánh
địch càn quét vào Mỹ Thọ (Cao Lãnh) diệt 30 tên.
Tháng 3/1949, chị Thiều Thị Chanh chỉ huy du kích Châu
Thành đã tổ chức giải thoát 12 chiến sĩ của Trung đoàn 115 bị
địch bắt.
1. Xóm rẫy Cụ Hồ là tên nghi trang căn cứ của thị xã Sa Đéc, được
xây dựng từ năm 1948.
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Chiều ngày 21/4/1949, Đội săn tàu (Đại đội 1031)1 thuộc
Trung đoàn 115, dùng một trái thủy lôi loại lớn do Binh công
xưởng Sa Đéc chế tạo đặt dưới sông Sở Thượng, cách biên giới
Việt Nam - Campuchia hơn 300m về phía hạ lưu, đánh chìm
tàu Glycine D.27 của Pháp, diệt nhiều tên, bắt sống 23 tên,
thu 1 khẩu pháo 88 ly, 2 pháo 20 ly, 3 súng 12,7 ly và 90 súng
các loại2. Hôm sau, địch cho 5 tàu sắt chở quân từ Hồng Ngự
vào cứu viện, khi đến Tân Hội thì lọt vào trận địa phục kích
của ta, tàu V.72 đụng thủy lôi bị hỏng nặng, tất cả phải quay
đầu tháo chạy. Trong trận này ta diệt gần 200 tên, bắt một số
tù binh, trong đó có một “quan tư” lục quân và một “quan hai”
thủy quân3. Đây là trận đánh giao thông thủy giành thắng lợi
lớn, cổ vũ phong trào chung, đem lại niềm hân hoan, tự tin cho
anh em trong Binh công xưởng4.
1. Đại đội 1031 thuộc Trung đoàn 115 được thành lập sau tháng
10/1947.
2. Xem Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp: Lịch sử Sa Đéc - Long
Châu Tiền - Long Châu Sa, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1998, tr.132.
Còn theo đồng chí Lê Văn Siêng, Đại đội phó Đại đội 1031 phụ trách tác
chiến, người trực tiếp chỉ huy trận này, Đội săn tàu có kỹ sư Nhâm (cố vấn
kỹ thuật), Lê Văn Siêng và một trung đội bộ binh. Ngay sau trận thắng, các
đồng chí Lê Duẩn (Bí thư Xứ ủy), Bùi Văn Dự (Phó Bí thư Khu ủy Khu 8)
và Nguyễn Quang Việt (Chính trị viên Trung đoàn 115) đến thăm mặt
trận. Ngoài các loại súng pháo, ta còn thu được hàng tấn đạn các cỡ; về sau,
Binh công xưởng Khu 8 và Trung đoàn 115 còn tiếp tục lặn vớt được thêm
nhiều đạn, gỡ sắt thép để sản xuất vũ khí. Dẫn lại từ Hồi ký Xứ ủy Nam Bộ
với Chiến khu Đồng Tháp Mười huyền thoại (1946-1949), Nxb. Trẻ, Thành
phố Hồ Chí Minh, 2011.
3. Theo Báo cáo tình hình chung ở Nam Bộ từ đầu kháng chiến đến
năm 1948.
4. Sau chiến thắng này, nhạc sĩ Hoàng Việt đã sáng tác bài hát Chiến
thắng Sở Thượng giang và được phổ biến khắp Nam Bộ.
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Ở huyện Lai Vung, trong tháng 4/1949, Đại đội 975 của
Tiểu đoàn 325 phối hợp với Tiểu đoàn 308 cùng du kích xã
Tân Lược và Phong Hòa tập kích một toán quân địch đang xây
dựng đồn ở vàm Kinh Lãi, chặn đánh lính Hòa Hảo đến cứu
viện, diệt hàng chục tên, đồn Kinh Lãi phải rút chạy.
Ngày 20/6/1949, Đội săn tàu thuộc Trung đoàn 115, đơn
vị đã đánh chìm tàu D27 trên sông Sở Thượng hai tháng trước,
cùng với 3 Đại đội 1027, 1028, 1029 và du kích xã Tân Thuận
Tây, phục kích hai bên bờ sông Tiền (đoạn từ Bình Thành xuống
đến vàm sông Cao Lãnh, xã Tân Thuận Tây) và gài thủy lôi ở
vàm Cái Lách (xã Bình Thành) đánh chìm tàu Glycine D28,
diệt 30 tên, thu 11 súng.
Từ ngày 02 đến ngày 08/6/1949, bọn chỉ huy Pháp huy
động lực lượng hỗn hợp gồm 4.000 quân, đa số là lính lê dương,
bao gồm bộ binh, quân nhảy dù, xe lội nước, cùng 29 tàu chiến,
41 máy bay và 16 khẩu pháo yểm trợ, do Đại tá Cones chỉ huy,
chia làm 5 mũi đánh vào chiến khu Đồng Tháp Mười. Trong
đó, nhiều cánh quân đánh vào khu vực kinh 28, kinh Nguyễn
Văn Tiếp A, kinh Dương Văn Dương, phối hợp với quân nhảy
dù xuống Gãy Cờ Đen và kinh Cây Vông, Ba Sao, Cái Bèo, Mỹ
Quý, ngoài sông Tiền có tàu đổ quân lên vàm kinh Ông Kho và
20 xe lội nước tiến vào Ba Sao.
Suốt một tuần lễ địch càn vào Đồng Tháp Mười, Tiểu
đoàn 307 chủ lực của Khu phối hợp với bộ đội địa phương và
dân quân du kích chặn đánh quyết liệt.
Cánh quân địch từ kinh 28 (huyện Cái Bè) kéo lên kinh
Nguyễn Văn Tiếp, bị quân ta chặn đánh tại đoạn chùa Ô Môi
(xã Mỹ Quí). Từ ngoài đồng trống, địch tấn công vào đội hình
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Sơ đồ trận đánh tàu sông Sở Thượng, ngày 21/4/1949

của ta 4 lần nhưng tất cả đều bị đánh bật ra. Chúng phải rút
ra lộ 4, bỏ lại trận địa trên 200 xác lính Âu - Phi, ta thu nhiều
vũ khí. Sau đó, Tiểu đoàn 307 phối hợp với Tiểu đoàn 309 (của
Liên Trung đoàn 105-120) chặn đánh cánh quân địch rút lui
ra Xoài Tư (huyện Cai Lậy).
Tại Ba Sao, du kích cùng địa phương quân huyện Cao
Lãnh và Tiểu đoàn 307 dựa vào xã, ấp chiến đấu cặp theo
bờ kinh, đánh bật nhiều đợt tấn công của quân dù và xe lội
nước, bắn cháy 2 xe, diệt 20 tên. Khi cánh quân này rút ra
sông Tiền, du kích xã Phong Mỹ bố trí bãi mìn, địa lôi, diệt
thêm 20 tên.
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Tàu Drageuss D27 bị ta đánh chìm trên sông Sở Thượng, ngày 21/4/1949

Khẩu pháo chiến lợi phẩm trên tàu D27
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Quang cảnh chợ Cái Bèo, xã Mỹ Quí sau trận càn quét của giặc Pháp,
ngày 02/6/1949
Ảnh: Tư liệu

Lễ truy điệu cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 109 hy sinh
trong trận chống càn Đồng Tháp Mười, năm 1949
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Trận càn lớn của địch vào Đồng Tháp Mười lần này bị ta
đánh tiêu diệt trên 400 tên, làm bị thương nhiều tên, bắn cháy
6 xe. Địch không thực hiện được ý đồ diệt cơ quan đầu não
của Nam Bộ và Khu 8, song cũng gây cho ta nhiều thiệt hại,
70 cán bộ, chiến sĩ hy sinh (trong đó có đồng chí Đỗ Huy Rừa,
Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 307), 200 đồng bào bị giặc sát hại,
hàng trăm người bị thương, 700 nhà dân bị đốt phá.
Cũng trong tháng 6/1949, Thị đội Sa Đéc tổ chức cho 3
thiếu niên (Lý, Hường và Mận), có sự hỗ trợ của du kích và bộ
đội, đột nhập vào bót Ông Thung (Tân Khánh Đông) vào ban
ngày, lấy 21 khẩu súng.
Cuối tháng 9/1949, Tiểu đoàn 307 cùng với Đại đội 1031
của Trung đoàn 115 phục kích đánh đoàn tàu địch chở quân
vào Đồng Tháp Mười tại rạch Ruộng (xã Thanh Hưng, huyện
Cái Bè) giáp với xã Mỹ Hiệp (huyện Cao Lãnh). Ta bắn chìm
7 tàu, diệt gần 100 tên. Sau đó, Tiểu đoàn 307 còn đánh bại
nhiều cuộc càn của địch vào vùng ven Đồng Tháp Mười, ta diệt
và bị thương 200 tên ở Mỹ Thành, cầu Bốn Miệng, diệt nhiều
tên ở rạch Ông Củng và sân bóng Mỹ Long. Ngoài ra, các đơn
vị nói trên còn phối hợp bộ đội địa phương huyện Hồng Ngự,
Tân Châu, Chợ Mới tấn công các đồn Tân Mỹ, Mỹ Hiệp, kết
hợp cơ sở địch ngụy vận hạ 10 đồn địch1.
Các hoạt động diệt ác, trừ gian, xây dựng lực lượng công
an các cấp cũng được đẩy mạnh. Tháng 5/1948, tỉnh tổ chức
lực lượng Công an xung phong, bổ sung thêm 3 tiểu đội Công
an vũ trang. Tháng 7/1948, mở 4 lớp đặc công, xây dựng tổ
1. Theo Báo cáo năm 1948 của Bộ Tư lệnh Nam Bộ và Ủy ban kháng
chiến hành chính tỉnh Long Châu Tiền.
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Từ phải sang trái: Đồng chí Giao (Trưởng ty Công an Sa Đéc);
đồng chí Hoàng Văn Lợi, Chính trị viên Trung đoàn;
đồng chí Nguyễn Quang Việt, đồng chí Dương Cự Tẩm, Chính trị viên
Trung đoàn 109 mặc niệm tại lễ truy điệu chiến sĩ Trung đoàn 109
và đồng chí Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 109
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Đoàn nhi đồng tỉnh Sa Đéc trước
Đài chiến sĩ trận vong

Đài chiến sĩ trận vong xã Tân Mỹ,
năm 1949 (nay thuộc xã Tân Mỹ,
Lấp Vò)
Ảnh chụp năm 1997
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trinh sát thành. Các đội trinh sát, cảnh sát lưu động bắt được
nhiều tên do thám, phiến loạn và lưu manh len lỏi trong dân
chúng1. Ở Sa Đéc, cơ sở trinh sát thành diệt Hồ Văn Sao, Hồ
Ngọc Châu và một số mật thám khét tiếng chống cộng, có
nhiều nợ máu với nhân dân, bắt Mai Thành Đỏ, người lập lực
lượng vũ trang Thiên Chúa thân Pháp.
Bộ đội vừa đánh địch vừa giúp nhân dân sản xuất, bảo vệ
tính mạng và tài sản của nhân dân, giữ được trâu bò, lúa thóc.
Nhân dân đào hầm cất giấu, ví lúa phân tán ngoài đồng, trâu
bò được đưa xuống hầm, ngụy trang cẩn thận mỗi khi giặc càn
hoặc máy bay bắn phá. Có lần, tàu địch đổ quân càn quét, xúc
lúa gạo của nhân dân ở xã Mỹ Ngãi và xã Hòa An, liền bị bộ
đội ta bất ngờ nổ súng diệt nhiều tên, không chỉ bảo vệ được
lúa cho nhân dân, mà còn chiếm được một chiếc ghe tuần tiễu
của địch đưa về chiến khu.
Hai năm 1948 - 1949, trong vùng nông thôn căn cứ, có
thêm hàng chục ngàn mẫu ruộng đất được tạm cấp cho nông
dân nghèo và đất được khai hoang, phục hóa. Thực hiện bao
vây kinh tế địch, tỉnh cho làm con dấu kiểm soát giấy bạc, mở
hợp tác xã công - nông - thương cổ phần, nuôi heo, trâu, mở
trại xuồng2. Bộ đội đóng quân ở đâu thì tham gia trồng trọt ở
đó, từng bước tự túc được một phần lương thực. Nhiều cơ sở sản
xuất tự túc của các cơ quan dân - chính - đảng được hình thành,
sản xuất có hiệu quả, góp phần giải quyết nhiều khó khăn.
1. Theo Báo cáo năm 1948 của Bộ Tư lệnh Nam Bộ và Ủy ban kháng
chiến hành chính tỉnh Long Châu Tiền.
2. Theo Báo cáo của Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Long Châu
Tiền và Bản sơ lược lý lịch của đồng chí Trần Thị Nhượng, tr.13.
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Năm 1948, tỉnh Long Châu Tiền cấy sạ được 6.500 mẫu lúa,
470 mẫu rẫy, nuôi 1.733 con bò, heo, lập 17 lò rèn, 7 giàn đáy,
380 bàn kéo gai, dệt được 130 cây vải mặc, vải mùng, mở 2
trại xuồng, 4 hãng nước mắm, sản xuất 100.000 nón lá, vận
chuyển 27.027 giạ lúa cho kháng chiến. Về tài chính, tỉnh thu xuất được 2.086.609,87 đồng. Huyện Hồng Ngự thu nhiều hơn
xuất. Năm 1949, nông dân được mùa lúa, các cơ quan và lực
lượng vũ trang làm tự túc cũng bội thu, đồng bào, chiến sĩ
phấn khởi tổ chức mừng Xuân (1950). Các khu căn cứ kháng
chiến tiếp tục được củng cố, nhiều cản trên sông rạch được đắp
thêm. Phong trào nhân dân du kích chiến tranh phát triển
rộng khắp.
Hoạt động giao thông liên lạc tuy gặp nhiều khó khăn
nhưng vẫn bảo đảm thông suốt. Cuối năm 1949, Liên Trung
đoàn 109-111 và Trung đoàn 115 cùng với dân quân du kích
và nhân dân các huyện Cao Lãnh, Châu Thành, Lai Vung,
Lấp Vò đã tham gia phục vụ, bảo vệ an toàn cho cuộc di
chuyển các cơ quan đầu não kháng chiến của Nam Bộ, từ căn
cứ Đồng Tháp Mười vượt sông Tiền, sông Hậu xuống Khu 9
về căn cứ mới ở U Minh. Trong hai năm 1949 - 1950, ngành
giao bưu tỉnh tổ chức thành công nhiều chuyến vận chuyển
lương thực, vũ khí từ Khu 9 qua Đồng Tháp Mười lên miền
Đông và ngược lại.
Phong trào chống giặc dốt phát triển khá mạnh trong
vùng căn cứ. Các trường tiểu học và các lớp bình dân học vụ
được tổ chức đều khắp. Cuối năm 1948, ở khu vực Tân Hồng,
Phong Thạnh Thượng, Lấp Vò (tỉnh Long Châu Tiền) có 67 lớp
tiểu học với 2.199 học sinh, 91 giáo viên và 62 lớp bình dân học
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vụ với 1.623 học viên. Tỉnh còn lập trường bán trú mang tên
Nguyễn Hữu Nghi, Hiệu trưởng đầu tiên là thầy Phùng, sau
đó là thầy Bùi Văn Thi. Ở tỉnh Sa Đéc, mở được 32 lớp tiểu
học với 1.098 học sinh, 44 giáo viên. Đầu năm 1949, Sở Giáo
dục Nam Bộ mở trường trung học Thái Văn Lung tại xã Nhị
Mỹ (huyện Cao Lãnh) có hàng trăm học sinh. Tỉnh Sa Đéc là
một trong 13 tỉnh ở Nam Bộ có số người thoát nạn mù chữ cao
(khoảng 64%), số người biết chữ trong vùng căn cứ, vùng tự do
chiếm hơn 60%.
Hoạt động y tế, xã hội phát triển khá. Hệ thống y tế từ
tỉnh xuống huyện, xã được hình thành, tỉnh và các huyện lập
nhiều cơ sở quân y, dân y, nhiều xã có trạm y tế, hộ sinh. Tỉnh
Long Châu Tiền tổ chức được 14 cơ sở y tế, 1 trạm xá, 8 trạm
cứu thương, 5 trạm y tế ở huyện và một phòng bào chế thuốc.
Phương pháp cấy nhau (philatốp) được quần chúng tín nhiệm.
Vấn đề y tế, cứu tế cho đồng bào bị tai nạn chiến tranh, người
nghèo khổ và thương binh cũng được các cấp giải quyết bằng
nhiều cách (giúp đỡ lúa gạo, thuốc men, thăm viếng, an ủi, cất
nhà trại để ở). Năm 1948, Long Châu Tiền xuất 29.966 đồng
và 1.340 giạ lúa dự trữ cấp cho đồng bào, thu 20.000 đồng cứu
trợ thương binh1.
Công tác thông tin tuyên truyền từ tỉnh xuống huyện và
xã được thành lập theo hình thức hỗn hợp dân - quân - chính.
Đội thông tin tuyên truyền tỉnh có 7 nhân viên. Tỉnh có tờ tin
(in bằng chữ chì, ra 4 số mỗi tháng, mỗi kỳ phát hành 1.500 tờ)
và in 8.000 tờ truyền đơn bằng chữ Việt và chữ Pháp...
1. Các số liệu về giáo dục, y tế lấy theo báo cáo của Sở Giáo dục Nam
Bộ và báo cáo của Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Long Châu Tiền.
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Mặt trận Việt Minh và sau đó là Mặt trận Liên Việt1 đã
phát huy được vai trò đoàn kết, tập hợp các lực lượng, trong đó
có nhiều tín đồ các tôn giáo tham gia hoặc ủng hộ kháng chiến,
có 80.000 tín đồ Hòa Hảo đã trở về vùng kháng chiến, riêng
Long Châu Tiền, số đó là 30.000 người2.
Những năm 1948 - 1950, Ủy ban kháng chiến hành chính
tỉnh Long Châu Tiền chủ trương kiểm soát thu chi tài chính,
điều hòa mậu dịch, mở mang đường giao thông, tăng gia sản
xuất, chú trọng ruộng rẫy, tằm tơ, chăn nuôi3.
Từ năm 1948, ta chủ trương thi đua phát triển Đảng.
Chỉ sau một năm, số lượng đảng viên tăng lên đáng kể. Hầu
hết các xã đều có đảng viên, chi bộ. Một số xã lập được đảng
bộ, như An Khánh (huyện Châu Thành) từ 5 đảng viên, đến
năm 1949, phát triển lên 145 đảng viên. Xã Phú Hựu (huyện
Châu Thành) năm 1948 có 127 đảng viên, năm 1949 tăng
lên 147 đảng viên. Xã Bình Hàng Tây (huyện Cao lãnh) từ
4 đảng viên, năm 1949 tăng lên 40 đảng viên. Hai xã Mỹ
Long, Mỹ Hiệp (huyện Cao Lãnh) từ 1 chi bộ chung có 7
đảng viên, năm 1949 phát triển lên 160 đảng viên. Xã Tân
Phú (tổng Phong Thạnh Thượng), năm 1940 có 1 chi bộ nhỏ
đến năm 1950 phát triển 147 đảng viên. Xã Thường Phước
1. Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên
Việt) thành lập vào ngày 03/3/1951 trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức Việt
Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh) và Hội Liên hiệp Quốc dân Việt
Nam (Hội Liên Việt).
2. Theo Báo cáo năm 1948 của Bộ Tư lệnh Nam Bộ và Ủy ban kháng
chiến hành chính tỉnh Long Châu Tiền.
3. Trích biên bản Hội nghị Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Long
Châu Tiền, ngày 06/12/1948.
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(huyện Tân Hồng)1 từ 5-6 đảng viên, năm 1949 phát triển
lên 160 đảng viên. Xã Thường Thới Tiền từ 8 đảng viên,
năm 1948 phát triển lên hơn 30 đảng viên,... Do phát triển
Đảng quá nhanh, một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ
nguyên tắc, có trường hợp thẩm tra, xét duyệt không cẩn
thận, để lọt thành phần phức tạp chui vào Đảng.
Thực hiện chủ trương của Xứ ủy, từ ngày 16 đến ngày
20/9/1949, Tỉnh ủy Sa Đéc mở Hội nghị đại biểu tại xã Ba Sao
(huyện Cao Lãnh). Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Xứ ủy, về dự và
chỉ đạo. Hội nghị đã kiểm điểm đánh giá tình hình, nêu bật
những thắng lợi đạt được trong hai năm 1948 - 1949 về các
mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội... Hội nghị
đã bầu đồng chí Võ Văn Phát làm Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng
chí Trần Thị Nhượng, Phạm Hữu Lầu được rút về trên, một
số đồng chí được phân công làm nhiệm vụ quốc tế, giúp lực
lượng kháng chiến Campuchia. Tỉnh đội được củng cố, đồng
chí Nguyễn Như Văn làm Tỉnh đội trưởng, Mai Xuân Quảng
làm Chính trị viên, đồng chí Toàn và Nguyễn Văn Phàn là
Tỉnh đội phó.
Hội nghị chủ trương đẩy mạnh chiến tranh du kích,
quyết tâm xây dựng bảo vệ căn cứ Đồng Tháp Mười, củng
cố căn cứ ở các huyện, kiện toàn tổ chức và phát triển lực
lượng vũ trang tỉnh, huyện, giữ vững giao thông liên lạc,
khuyến khích đào đìa, kinh mương, động viên các ngành, các
đoàn thể đưa 1/3 lực lượng làm nhiệm vụ sản xuất tự túc,...
1. Huyện Tân Hồng thuộc tỉnh Long Châu Tiền, thành lập tháng
10/1949, gồm huyện Hồng Ngự và một phần huyện Tân Châu.
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Để củng cố, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm
hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo kháng chiến, kiến quốc, Hội
nghị Tỉnh ủy chủ trương mở đợt phê bình, tự phê bình (chỉnh
huấn) trong toàn Đảng bộ nhằm kiểm điểm những sai lầm
trong công tác phát triển Đảng, công tác lãnh đạo, công tác
tuyên truyền vận động quần chúng; thanh lọc những phần
tử cơ hội và thành phần phức tạp ra khỏi Đảng; củng cố các
chi bộ vùng yếu; xây dựng một số chi bộ độc lập; thực hiện
khẩu hiệu “chi bộ bám xã”; phát triển đảng viên trong lực
lượng vũ trang, đưa cán bộ, đảng viên về hoạt động trong
vùng tôn giáo.
Về công tác mặt trận, dân vận, Hội nghị đề ra các biện
pháp củng cố tổ chức và phát triển đoàn thể quần chúng, củng
cố Mặt trận Liên Việt, đẩy mạnh công tác địch ngụy vận, Hòa
Hảo vận.
Cuối năm 1949, tình hình quốc tế có nhiều biến chuyển,
mở ra điều kiện thuận lợi mới cho cách mạng Việt Nam.
Cách mạng Trung Quốc thành công, ngày 01/10/1949 nước
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời. Các nước Liên Xô,
Trung Quốc và nhiều nước khác công nhận Chính phủ Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ở Đông Dương, thực dân Pháp và tay sai ngày càng bị
động, lúng túng. Đế quốc Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào Đông
Dương, giúp thực dân Pháp kéo dài và mở rộng chiến tranh.
Thực dân Pháp quyết tâm giành thế mạnh trên chiến trường,
tăng thêm viện binh Âu - Phi, bắt thêm lính, đưa tướng Révers
và Delattre de Tassigny sang chỉ huy đội quân viễn chinh Pháp
ở Đông Dương.
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Trước tình hình đó, tháng 01/1950, Ban Thường vụ Trung
ương triệu tập Hội nghị toàn quốc lần thứ ba.
Hội nghị đề ra 10 công tác cần kíp để chuẩn bị chuyển
mạnh sang tổng phản công: gấp rút xây dựng lực lượng, động
viên sức người, sức của của toàn dân; tăng cường công tác địch
ngụy vận; củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, củng cố,
tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền
quốc tế; tăng gia sản xuất, phát triển hợp tác xã, triệt để bao
vây kinh tế địch; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chấn chỉnh và
phát triển giáo dục; đẩy mạnh hoạt động văn hóa kháng chiến,
hướng văn nghệ vào việc phụng sự công, nông, binh; kiện toàn
sự chỉ đạo mọi mặt của Đảng1. Khẩu hiệu được đề ra là “Tất cả
cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.
Đầu năm 1950, theo đề nghị của Ủy ban kháng chiến
hành chính Nam Bộ, Chính phủ quyết định thành lập tỉnh
Đồng Tháp. Đây là một tỉnh căn cứ, gồm huyện Mộc Hóa (tỉnh
Tân An), Cái Bè, Cai Lậy (tỉnh Mỹ Tho) và các xã Ba Sao,
Mỹ Quí, Trường Xuân, Tháp Mười của tỉnh Sa Đéc, tỉnh lỵ
đặt tại Mộc Hóa. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp do
Xứ ủy chỉ định, gồm các đồng chí Nguyễn Văn Trí (Bí thư),
Nguyễn Văn Phát (Phó Bí thư), các ủy viên gồm Hà Huy Lữ,
Nguyễn Thanh Tùng, Đặng Văn Tố, Trần Đình Võ, Đặng Văn
Phận, Nguyễn Văn Quán... Ông Lê Văn Sến được cử giữ chức
Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Đồng Tháp,
lúc này ông chưa phải là đảng viên. Ban Chỉ huy Tỉnh đội
Đồng Tháp gồm đồng chí Nguyễn Văn Quán (Tỉnh đội trưởng),
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.11,
tr.201-203.
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Đặng Văn Phận (Chính trị viên), Đặng Văn Tố (Tỉnh đội phó).
Tỉnh Đồng Tháp chỉ tồn tại đến tháng 6/1951 thì giải thể để
thành lập tỉnh Long Châu Sa và tỉnh Mỹ - Tân - Gò, thuộc
Phân Liên khu miền Đông.
Ngày 16/4/1950, Khu ủy Khu 8 ra Nghị quyết về phát
triển du kích chiến tranh, xây dựng căn cứ địa Đồng Tháp
Mười, đẩy mạnh vận động chiến, giao thông chiến, đánh phá
xe cơ giới địch, tiến tới tiêu diệt cứ điểm nhỏ, tăng cường công
tác địch vận, phá chiến thuật vết dầu loang của địch.
Ở tỉnh Sa Đéc và Long Châu Tiền, đến năm 1950, việc
xây dựng lực lượng đã có nhiều tiến bộ. Bộ đội địa phương, dân
quân du kích đã trưởng thành cả về kỹ thuật, chiến thuật, tổ
chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu. Trong vùng nông thôn căn
cứ, ta tiếp tục trang cấp ruộng đất cho nông dân, tổ chức cho cơ
quan và bộ đội sản xuất tự túc, mở thêm trường học, lập thêm
nhiều trạm y tế, phát triển phong trào văn hóa - văn nghệ
kháng chiến, củng cố mở rộng mặt trận đoàn kết dân tộc. Công
tác chính quyền có chuyển biến tích cực. Công tác phát triển
Đảng được chỉnh đốn, chi bộ cơ sở bám xã, bám dân.
Đầu năm 1950, theo chỉ đạo của Trung ương và Xứ ủy,
toàn Nam Bộ phát động cao điểm “Chiến dịch mùa Xuân”.
Tỉnh Sa Đéc mở chiến dịch Cao Lãnh nhằm tiêu hao, tiêu
diệt sinh lực địch, vũ trang tuyên truyền, phá rã tề điệp, xây
dựng chính quyền cách mạng. Chiến dịch Cao Lãnh diễn ra
từ ngày 26/01 đến ngày 01/02/1950, trên mặt trận trải dài
khoảng 34km từ đông nam lên tây bắc huyện Cao Lãnh (từ
Cần Lố theo sông Cao Lãnh lên Mỹ Ngãi), lực lượng tham
chiến gồm Trung đoàn 115, Tiểu đoàn 309, bộ đội địa phương
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và dân quân du kích. Các lực lượng vũ trang tỉnh đánh 19
trận, loại khỏi vòng chiến đấu 150 tên (diệt 90 tên, có 2 tên
Pháp, bắt sống 33 tên, có 1 tên Pháp), bắn chìm một tàu
VP.15, bắn cháy 3 tàu, thu 34 súng các loại, san bằng, bức
rút 10 đồn, thu hồi trên 4.000 giạ lúa, giải phóng trên 6.000
dân ở các xã Hòa An, Tân Thuận Tây, Tân An... Ta hy sinh 17
chiến sĩ, bị thương 30.
Chiến dịch Cao Lãnh đạt được một số kết quả, tiêu hao,
tiêu diệt được sinh lực địch và phương tiện chiến tranh. Song,
ta còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế nhất định: tổ chức chỉ
huy hiệp đồng tác chiến chưa chặt chẽ, thông tin liên lạc chưa
thông suốt, đạn thiếu kém, du kích hoạt động yếu...
Cũng thời gian trên, ở tỉnh Long Châu Tiền, ta đẩy mạnh
hoạt động phối hợp với chiến dịch Cao Lãnh. Trong tháng
Giêng năm 1950, dân quân du kích xã An Phong (tổng Phong
Thạnh Thượng) cùng với một đại đội của Trung đoàn 121 do
đồng chí Bá, Trung đoàn trưởng chỉ huy, đánh địch đi càn ở
Cả Mác, Ấp Nhì, diệt gọn một đại đội địch. Du kích Tân Phú,
do đồng chí Nhẫn chỉ huy, phục kích tại mương Lớn diệt 30
lính Pháp và lính Hòa Hảo. Ở huyện Tân Hồng, du kích phối
hợp với bộ đội, đột nhập qua cù lao phá tề, đánh sập đồn 55
(xã Phú Thuận). Ở Long Thuận, du kích xã chặn bắt một tàu
kéo trên sông Tiền.
Sau chiến dịch Cao Lãnh, địch liên tiếp mở các cuộc hành
quân càn quét vào vùng giải phóng, lấn chiếm đóng thêm
nhiều đồn bót. Du kích và bộ đội huyện không đủ sức kiềm chế.
Địch trở lại kiểm soát nhiều vùng nông thôn, hỗ trợ cho địa
chủ cướp lại ruộng đất, thu tô. Lực lượng vũ trang giáo phái

304

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP - TẬP I (1927 - 1954)

Hòa Hảo quay lại trả thù, tàn sát những người ủng hộ kháng
chiến. Nhiều nơi, đồng bào phải tản cư, cán bộ, đảng viên phải
tạm ly xã.
Tỉnh ủy chỉ đạo củng cố lại lực lượng vũ trang trong tỉnh.
Trung đoàn 115 củng cố Tiểu đoàn 343 (gồm các Đại đội 1027,
1028, 1029), quân số được bổ sung. Các huyện đều rút du kích
bổ sung cho đủ một đại đội địa phương quân. Tháng 4/1950,
tỉnh Sa Đéc thành lập Đại đội đặc công 962.
Tháng 6/1950, bộ đội Quân khu 8 được tổ chức lại thành
2 trung đoàn chủ lực (không còn liên trung đoàn). Trung đoàn
Đồng Tháp, do đồng chí Đồng Văn Cống làm Trung đoàn
trưởng, Lê Văn Thời làm Chính ủy, có 3 Tiểu đoàn 307, 309
và 311 hoạt động ở chiến trường Tân An, Mỹ Tho, Bến Tre và
phía bắc tỉnh Sa Đéc. Trung đoàn Cửu Long gồm 3 Tiểu đoàn
308, 310 và 312 hoạt động ở phía nam tỉnh Sa Đéc, tỉnh Vĩnh
Long và Trà Vinh, do đồng chí Nguyễn Hữu Xuyến làm Trung
đoàn trưởng, Dương Cự Tẩm làm Chính ủy.
Trên chiến trường toàn quốc, tháng 6/1950, Ban Thường
vụ Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Biên giới. Sau
29 ngày đêm chiến đấu vô cùng gian khổ, anh dũng, bộ đội và
nhân dân ta đã giành thắng lợi lớn, tiêu diệt và bắt sống 8.300
tên (bắt sống 3.500), thu trên 3.000 tấn vũ khí, giải phóng
hoàn toàn khu vực biên giới đông bắc giáp Trung Quốc dài
trên 750km từ Cao Bằng đến Đình Lập, Tiên Yên, với 5 thị xã,
13 thị trấn và 350.000 dân được giải phóng. Căn cứ địa Việt
Bắc được mở rộng và củng cố.
Phối hợp với Chiến dịch Biên giới, theo chỉ đạo của Xứ ủy,
Khu 8 mở Chiến dịch Cầu Kè (Trà Vinh), các tỉnh Bến Tre,
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Mỹ Tho, Gò Công, Tân An cùng phối hợp hoạt động. Trong
chiến dịch này, ta đã san bằng hàng chục lô cốt, tháp canh,
tiêu diệt và bắt sống hàng ngàn tên địch.
Tháng 6/1950, Đại đội 962 và Đại đội 1032 phối hợp với bộ
đội Campuchia diệt đồn Tàưa (Prey Veng).
Ở tổng Phong Thạnh Thượng (tỉnh Long Châu Tiền),
tháng 10/1950, Đại đội 1032 của Trung đoàn 115 được dân
quân du kích xã hỗ trợ, phục kích tại ấp Nhất, Ấp Nhì (xã An
Phong), chặn đánh đoàn tàu vận tải của địch trên sông Tiền,
bắn chìm 10 chiếc, bắt sống 3 tàu (Thạnh Hưng, Long Châu
và Thuận Hòa) chở đầy lương thực, diệt 1 trung đội Pháp, bắt
sống 1 tên, thu toàn bộ vũ khí. Tháng 12/1950, du kích Tân
Phú, Tân Thạnh, An Phong kết hợp với bộ đội chống địch càn
quét vào Tân Dinh, diệt 1 đại đội. Cùng thời gian này, ta chặn
đánh 2 tiểu đoàn địch tại Long Sơn (tỉnh Long Châu Tiền) diệt
và làm bị thương 200 tên1.
Những hoạt động mạnh mẽ của quân và dân Sa Đéc, Long
Châu Tiền, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm 1950, góp phần
cùng quân và dân Nam Bộ, Khu 8, kiềm chân địch, phối hợp
tốt với chiến trường Bắc Bộ.
*
*

*

Từ ngày Toàn quốc kháng chiến (ngày 19/12/1946) đến
cuối năm 1950, quân và dân trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo trực
tiếp của các cấp ủy đảng, đã vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh,
ra sức xây dựng vùng nông thôn căn cứ, vùng tự do, tích cực
1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp: Lịch sử Sa Đéc - Long Châu
Tiền - Long Châu Sa, Sđd, tr.149.
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xây dựng, củng cố lực lượng các mặt, chủ động tiến công liên
tục, tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch,
góp phần kiềm chế và làm thất bại âm mưu bình định và chiếm
đóng của thực dân Pháp, cùng cả nước đưa cuộc kháng chiến
từ phòng ngự, cầm cự sang phản công, đẩy địch ngày càng lún
sâu vào thế lúng túng, bị động đối phó.
Quá trình kháng chiến, kiến quốc, với vai trò lãnh đạo
của các cấp ủy đảng, nhân dân trong tỉnh nâng cao hơn một
bước nhận thức về đường lối, chính sách của Đảng, thấy được
tính ưu việt của chế độ dân chủ nhân dân, sự đổi đời thật sự
của mỗi người trong tiến trình cách mạng, từ đó, tự giác đóng
góp sức người, sức của cho kháng chiến. Vì thế, lực lượng cách
mạng không ngừng lớn mạnh.
Tuy nhiên, trong buổi đầu cách mạng mới thành công,
chính quyền cách mạng còn non trẻ, lại phải chuyển ngay
sang cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, trong tình hình
xã hội phức tạp, nhiều thế lực Việt gian phản động chống phá
quyết liệt, đã không tránh khỏi những khuyết điểm do ấu trĩ,
tả khuynh lẫn hữu khuynh trong một bộ phận cán bộ, đảng
viên. Những khuyết điểm đó đã kịp thời phát hiện và được
phê phán, khắc phục. Từ đó, nội bộ các cấp lãnh đạo Đảng,
chính quyền đoàn kết thống nhất. Lực lượng vũ trang từ dân
quân, du kích đến bộ đội huyện, tỉnh từng bước trưởng thành,
phối hợp chiến đấu ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, lập nhiều
chiến công lớn.

Chương IV

TỈNH LONG CHÂU SA CÙNG NHÂN DÂN
NAM BỘ VÀ CẢ NƯỚC KẾT THÚC THẮNG LỢI
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
(02/1951 - 7/1954)
I- THÀNH LẬP TỈNH LONG CHÂU SA; SẮP XẾP LỰC LƯỢNG,
CHUYỂN HƯỚNG CHỈ ĐẠO CHIẾN TRANH DU KÍCH
(1951 - 1952)

1. Tỉnh Long Châu Sa được thành lập
Từ cuối năm 1949 đến cuối năm 1950, tình hình trong nước
và quốc tế có nhiều biến chuyển mới, có lợi cho cuộc kháng chiến
của nhân dân ta. Đặc biệt là thắng lợi của Chiến dịch Biên giới,
mở ra địa bàn căn cứ Việt Bắc rộng lớn, khai thông biên giới
với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Trên các chiến trường
Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ, thế và lực của ta mạnh hơn
nhiều so với những năm đầu toàn quốc kháng chiến.
Trong bối cảnh trên, Ban Thường vụ Trung ương triệu
tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản
Đông Dương. Đại hội họp từ ngày 11 đến ngày 19/02/1951, tại
xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
Đại hội quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương
thành ba đảng, mỗi nước Đông Dương có một đảng riêng. Đảng
Lao động Việt Nam tiến hành Đại hội bầu Ban Chấp hành
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Trung ương mới, Ban Chấp hành Trung ương bầu đồng chí Hồ
Chí Minh làm Chủ tịch Đảng. Đảng chủ trương giúp đỡ Lào và
Campuchia kháng chiến giành độc lập dân tộc, ủng hộ phong
trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức, đoàn kết
với Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân, liên
hiệp với nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh chống đế quốc,
chống chiến tranh, giữ gìn hòa bình và dân chủ trên thế giới.
Đại hội đã thảo luận Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, thông qua Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam
và Điều lệ mới của Đảng.
Đại hội xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt
Nam trong giai đoạn này là: Tiêu diệt đế quốc xâm lược, làm
cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống nhất, xóa bỏ
hình thức bóc lột phong kiến, làm cho người cày có ruộng, tiến
lên chủ nghĩa xã hội1.
Trong báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam do đồng chí
Trường Chinh trình bày tại Đại hội đã chỉ rõ mối quan hệ giữa
hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến:
“Nhiệm vụ phản phong kiến nhất định phải làm đồng thời
với nhiệm vụ phản đế, nhưng làm có kế hoạch, có từng bước,
để vừa bồi dưỡng và phát triển được lực lượng cách mạng của
nhân dân, vừa giữ vững được khối đại đoàn kết toàn dân để
kháng chiến, nhằm mau tiêu diệt bọn đế quốc xâm lược, hoàn
thành giải phóng dân tộc. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc bao
gồm cả nhiệm vụ phản đế và nhiệm vụ phản phong kiến”2.
1. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.12,
tr.75.
2. Bàn về cách mạng Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ II của Đảng, tháng 02/1951, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung
ương, 1965, tr.90.
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“Lực lượng cách mạng Việt Nam bao gồm giai cấp công
nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản và tư sản dân
tộc. Động lực của cách mạng Việt Nam bao gồm giai cấp công
nhân, giai cấp nông dân và giai cấp tiểu tư sản, chủ yếu là
công nhân và nông dân. Lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt
Nam là giai cấp công nhân”.
“Cuộc cách mạng nhằm đánh đổ đế quốc và phong kiến do
nhân dân tiến hành, trong đó công nông là động lực chủ yếu
và do giai cấp công nhân lãnh đạo, là cách mạng dân tộc dân
chủ nhân dân”1.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng là đại hội
hoàn thiện đường lối cách mạng dân tộc, dân chủ trong điều
kiện Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực
dân Pháp xâm lược. Đại hội thành công là sự động viên, cổ vũ
về chính trị, tinh thần trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân
ta tiến lên đánh thắng hoàn toàn giặc Pháp.
Ngay sau Đại hội, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất
(khóa II) quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam,
đồng chí Lê Duẩn được cử làm Bí thư đầu tiên2.
Trung ương Cục quyết định một loạt vấn đề về chỉ đạo bố
trí chiến trường, sắp xếp nhân sự, tổ chức lực lượng vũ trang
các cấp ở Nam Bộ.
Theo chủ trương trên, tháng 5/1951, Ủy ban kháng chiến
hành chính Nam Bộ ban hành Nghị định số 252/NĐ-51,
1. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương: Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam, sơ thảo, tập I (1920 - 1954), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1981.
2. Căn cứ của Trung ương Cục miền Nam là địa bàn Huyện Sử, thuộc
vùng U Minh Thượng (nay thuộc huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang).
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giải thể các Quân khu 7, 8, 9, sáp nhập 20 tỉnh Nam Bộ
thành 11 tỉnh ghép, thành lập Phân liên khu miền Đông và
Phân liên khu miền Tây, giải thể các đơn vị cấp trung đoàn
và liên trung đoàn, mỗi phân liên khu còn một tiểu đoàn chủ
lực, mỗi tỉnh lập một tiểu đoàn tập trung, mỗi huyện có một
đại đội độc lập.
Ngày 27/6/1951, Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ
ban hành Nghị định số 173/NB quy định cụ thể về việc thành
lập các tỉnh mới. Theo đó, địa giới hành chính của tỉnh Long
Châu Sa gồm toàn bộ tỉnh Sa Đéc và phần lớn tỉnh Long Châu
Tiền cũ, 8 huyện, thị xã (Tân Châu, Châu Phú, Tân Hồng1,
Chợ Mới, Cao Lãnh, Lai Vung2, Châu Thành và thị xã Sa Đéc),
với khoảng hơn 500.000 dân.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long Châu Sa3 được Trung
ương Cục chỉ định, trong đó, đồng chí Trần Trung Tam, nguyên
Bí thư Tỉnh ủy Sa Đéc, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy (đến tháng
11/1951 cấp trên điều động đồng chí Trần Trung Tam, đồng
chí Võ Văn Phát được bầu làm Bí thư), Nguyễn An Tịnh - Phó
Bí thư thường trực, Phan Thành Long - Phó Bí thư, Chính trị
viên Tỉnh đội, Phan Văn Sử - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch
1. Huyện Tân Hồng gồm toàn bộ huyện Hồng Ngự và một phần huyện
Tân Châu cũ.
2. Huyện Lai Vung lúc này được sáp nhập thêm vùng đất Lấp Vò.
3. Thường vụ Tỉnh ủy có các đồng chí: Trần Trung Tam, Nguyễn An
Tịnh, Phan Thành Long, Phan Văn Sử, Nguyễn Kim Nha, Nguyễn Văn
Thử, Phạm Ngọc Bính, Bùi Văn Thệ. Tỉnh ủy viên gồm các đồng chí: Lê
Xuân Lựu, Nguyễn Như Văn, Nguyễn Long Xảo, Nguyễn Văn Phối, Châu
Văn Cương, Võ Thanh Liêm, Võ Ngọc Bỉnh, Đặng Tâm Quảng, Nguyễn
Văn Thưởng, Mai Xuân Quảng, Đặng Văn Thông...
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Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh, Lê Xuân Lựu - Tỉnh ủy
viên, Tỉnh đội trưởng, Nguyễn Như Văn - Tỉnh ủy viên, Tỉnh
đội phó,...
Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh, ngoài đồng chí
Phan Văn Sử làm Chủ tịch, còn có đồng chí Cư (Phó Chủ tịch)
và các ủy viên là đồng chí Thừa, Châu, Thăng,...
Việc thành lập tỉnh Long Châu Sa đã tập trung được
nguồn lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ của hai tỉnh sáp nhập lại
và có một số đồng chí do Trung ương Cục điều động đến. Nội
bộ Tỉnh ủy đoàn kết, nhất trí và chấp hành kỷ luật rất tốt,
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đó là nhân tố thuận lợi rất cơ bản cho việc lãnh đạo kháng
chiến thắng lợi.
2. Sắp xếp lực lượng, chuyển hướng chỉ đạo chiến
tranh du kích
Tỉnh ủy Long Châu Sa điều động và tăng cường một số
cán bộ cho cấp huyện, kiện toàn Mặt trận Liên Việt và các
đoàn thể cứu quốc các cấp, củng cố lực lượng vũ trang tỉnh,
huyện và dân quân du kích xã theo yêu cầu mới, đẩy mạnh
tăng gia sản xuất, vận động nhân dân đóng góp đảm phụ
nuôi quân.
Theo chủ trương của Trung ương Cục về việc sắp xếp lại
lực lượng vũ trang các cấp, từ giữa năm 1951, tỉnh Long Châu
Sa chỉ còn Tiểu đoàn 311, Tiểu đoàn 309 chuyển về Mỹ Tho,
Tiểu đoàn 307 hoạt động ở đây đến cuối năm 1952 thì chuyển
xuống Phân liên khu miền Tây. Có 50 lượt cán bộ, đảng viên
được điều động, trong đó có nhiều cán bộ quân sự cấp tỉnh,
cấp tiểu đoàn tăng cường cho các huyện1. Việc điều động, bố
trí cán bộ, sắp xếp lực lượng vũ trang các cấp nhằm xây dựng
lực lượng “tinh gọn mà hiệu quả”, “phù hợp với khả năng cung
1. Đồng chí Cao Văn Kiện, nguyên Tỉnh đội trưởng Sa Đéc làm Huyện
đội trưởng Châu Thành; Mai Xuân Quảng, nguyên Chính trị viên Tỉnh đội
Sa Đéc làm Chính trị viên Huyện đội Châu Thành; Lê Đình Trọng, nguyên
cán bộ cấp tiểu đoàn của Quân khu 8 được điều động làm Huyện đội trưởng
Cao Lãnh; Nguyễn Văn Phước, cán bộ tiểu đoàn của Quân khu 8 về làm
Huyện đội trưởng Tân Hồng; Bùi Khắc Thời, cán bộ Ủy ban kháng chiến
hành chính tỉnh được điều động làm Huyện đội trưởng Lai Vung; Trương
Bỉnh Khiêm, cán bộ đại đội của Trung đoàn 115 được tăng cường về huyện
Phú Châu, làm Huyện đội trưởng kiêm Chỉ huy trưởng đại đội địa phương
quân huyện...
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cấp hậu cần và trang bị kỹ thuật”, “chủ động và linh hoạt đánh
địch, hỗ trợ phong trào chiến tranh du kích ở địa phương”1.
Mặt trận Liên Việt và các đoàn thể cũng được sắp xếp về
mặt tổ chức, cán bộ, có hệ thống từ tỉnh đến huyện, xã. Các
đoàn thể cứu quốc bám sát cơ sở, tuyên truyền các chủ trương,
chính sách của Đảng và Mặt trận, chăm lo quyền lợi, đời sống
vật chất, tinh thần của nhân dân. Cán bộ hội các cấp hăng hái,
gương mẫu trong từng việc, thực hiện “tam cùng” (cùng ăn,
cùng ở, cùng làm) với nhân dân.
Tỉnh ủy tổ chức học tập những nội dung chủ yếu trong
Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cho số đảng
viên, cán bộ cốt cán ở tỉnh và huyện.
Công tác chính trị trong Đảng, trong quân đội được
đẩy mạnh thông qua cuộc vận động “rèn cán, chỉnh quân”.
Tỉnh, huyện lập các đoàn cán bộ xuống ấp, xã củng cố chi bộ,
chính quyền, đoàn thể, du kích, nâng cao chất lượng sinh hoạt,
bám địa bàn vận động quần chúng... Cán bộ, đảng viên được
học tập các tài liệu về “Năm bước công tác cách mạng”, đạo đức
Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư... Huyện
Cao Lãnh có 22 chi bộ ở 23 xã với gần 800 đảng viên đều được
học tập chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác vận động quần
chúng. Ở huyện Tân Hồng, 15 xã có chi bộ với hàng trăm đảng
viên được học tập chỉnh huấn,...
Việc sắp xếp lực lượng và quán triệt tình hình, nhiệm vụ
mới ở các ngành, các cấp trong tỉnh là một bước ổn định về
1. Hội đồng chỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam Bộ kháng chiến: Lịch sử
Nam Bộ kháng chiến, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2004,
t.3, tr.105.
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tư tưởng và tổ chức, tạo điều kiện đẩy mạnh các mặt công tác
phục vụ công cuộc kháng chiến.
Khi thành lập tỉnh mới, tổ chức và hoạt động của lực
lượng dân quân du kích nhiều nơi còn yếu, chưa đủ sức chống
địch càn quét, lấn chiếm. Cơ sở trong vùng tạm chiếm chưa
đều khắp, hoạt động yếu. Công tác Hòa Hảo vận còn khó khăn,
địch vẫn còn khả năng lừa mị, lợi dụng tín đồ, nắm và sử dụng
lực lượng vũ trang giáo phái chống phá cách mạng. Kinh tế,
tài chính, hậu cần phục vụ kháng chiến còn thiếu thốn, nhất
là vũ khí, đạn dược.
Được đế quốc Mỹ tăng viện trợ, thực dân Pháp ra sức bình
định Nam Bộ để khai thác sức người, sức của tiếp tục chiến
tranh. Do yêu cầu phải tập trung lực lượng ra chiến trường
chính (Bắc Bộ), từ cuối năm 1951, Pháp đã rút bớt quân trú đóng
trong tỉnh, chỉ còn một số đơn vị bố trí ở những vị trí then chốt.
Đại bộ phận vùng chiếm đóng của địch dựa vào hệ thống đồn
bót của ngụy binh và các lực lượng vũ trang giáo phái Hòa Hảo,
Cao Đài. Chỉ huy các lực lượng vũ trang giáo phái ra sức bắt
ép thanh niên tín đồ đi lính, xây dựng lực lượng cơ động, thay
vào số quân Pháp đã rút đi. Âm mưu chủ yếu của địch ở Long
Châu Sa là đẩy mạnh bình định, càn quét, lấn chiếm, chặn
hành lang giao thông tiếp tế của ta, chiếm đóng các vùng đông
dân, nhiều của.
Hoạt động của địch gây cho ta nhiều khó khăn mới. Chiến
trường bị chia cắt và ở thế giằng co, việc qua lại trên sông Tiền,
sông Hậu - đoạn Tân Mỹ, Tân Khánh, Tân Đông, Phong Hòa,
Thường Phước và đường vận chuyển qua Đồng Tháp Mười lên
miền Đông hết sức khó khăn, nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng
bào hy sinh khi làm nhiệm vụ giao liên, vận tải.
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Chiến trường Long Châu Sa có ba vùng tương đối rõ rệt:
vùng căn cứ, vùng du kích và vùng tạm bị địch chiếm (vùng
địch hậu). Tỉnh ủy có phương án tổ chức lại chiến trường và
chỉ đạo công tác cụ thể cho mỗi vùng:
Vùng căn cứ Cao - Tân (Cao Lãnh - Tân Hồng) và vùng
du kích Lai - Thị - Châu (Lai Vung - thị xã Sa Đéc - Châu
Thành): đẩy mạnh phong trào nhân dân du kích chiến tranh,
tích cực và chủ động chống địch càn quét, đóng đồn lấn chiếm,
tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, đẩy mạnh tăng gia sản xuất,
tự cung tự cấp lương thực, thực phẩm, tiếp tục thực hiện tạm
cấp ruộng đất theo chủ trương mới của Chính phủ1, cho nông
dân mượn giống, mượn tiền để sản xuất, có biện pháp bảo vệ
nền kinh tế của ta, thực hiện chủ trương tự do lưu thông, trao
đổi, mua bán giữa các vùng, kể cả vùng địch tạm chiếm, bồi
dưỡng phát triển đảng viên, sắp xếp, điều động cán bộ, chú
trọng củng cố tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang.
Vùng địch hậu Phú - Tân - Chợ (Phú Châu - Tân Châu Chợ Mới): đưa cán bộ, đảng viên bám dân, xây dựng cơ sở, đẩy
mạnh công tác dân vận, địch ngụy vận, tôn giáo vận.
Địa bàn trọng điểm của tỉnh được xác định là các huyện
Cao Lãnh, Lai Vung và Phú Châu.
Bộ đội tỉnh, huyện được sắp xếp, tổng quân số còn 1.382
người. Trong đó, Tiểu đoàn 311 có 591 cán bộ, chiến sĩ, Đại
đội pháo binh 970 có 112 người, 2 đại đội trinh sát đặc công
1. Theo tài liệu “Nông dân, ruộng đất, nông thôn” in trong Lịch sử
Nam Bộ kháng chiến: “Ở Nam Bộ, đến đầu năm 1950 mới nhận được chủ
trương tạm cấp đất cho nông dân. Và tháng 5/1950, Ủy ban kháng chiến
hành chính Nam Bộ mới có chỉ thị triển khai thực hiện”.
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(của Tiểu đoàn 311 và Châu Thành), các huyện Cao Lãnh,
Lai Vung, Phú Châu và Châu Thành, mỗi huyện có một đại
đội địa phương quân, huyện Chợ Mới có 1 đội vũ trang tuyên
truyền; ngoài ra, huyện Cao Lãnh còn có 1 đội xung kích.
Tiểu đoàn 311 hoạt động từ sông Cần Lố (Cao Lãnh) đến
huyện Tân Hồng giáp biên giới với Campuchia, phối hợp với
bộ đội nước bạn phụ trách luôn vùng Peam Chor, Trabek.
Đại đội pháo binh 970 hoạt động dọc sông Cửu Long, sông Sở
Thượng và Sở Hạ. Bên cạnh lực lượng vũ trang của tỉnh còn
có Tiểu đoàn 307 của Phân liên khu hoạt động từ sông Cần
Lố đến xã Mỹ Hiệp.
Trong khó khăn ác liệt, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và
nhân dân trong tỉnh vẫn vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo
của Đảng và Bác Hồ, đẩy mạnh “Thi đua ái quốc, giết giặc lập
công”. Đồng chí Trần Phương, Trung đội trưởng bộ đội huyện
Châu Thành nổi danh về dùng vũ khí tự tạo (địa lôi) diệt được
nhiều địch. Binh công xưởng của tỉnh và các huyện nêu cao
tinh thần tự lực cánh sinh, thi đua sản xuất, sửa chữa nhiều
vũ khí. Phong trào nhân dân du kích chiến tranh tiếp tục phát
triển. Việc xây dựng xã chiến đấu, đào phá đường, đắp mô, đắp
cản, đào hầm chôn giấu lúa gạo, tranh thủ sản xuất ban đêm,
thanh niên tòng quân,... được duy trì và có nhiều chuyển biến
tích cực. Việc xây dựng vùng ta (vùng tự do, vùng độc lập) có
nhiều tiến bộ, sản xuất phát triển. Nhân dân đóng góp nhiều
nhân tài, vật lực cho cuộc kháng chiến. Năm 1951, tỉnh Long
Châu Sa đã đưa 70.000 giạ lúa, 13.000 giạ gạo về miền Đông1.
1. Theo báo cáo của Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Long Châu
Sa, năm 1952.
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Các lực lượng vũ trang và khối cơ quan tỉnh sản xuất tự túc
được 12.072 giạ lúa (các cơ quan dân - chính - đảng và bộ đội
phải tự túc lương thực 5 tháng mỗi năm). Hoạt động tài chính
cũng đạt kết quả tốt, thuế nông nghiệp thu bằng lúa là 34.088
giạ, các loại thuế khác và thuế nông nghiệp thu bằng tiền là
324.680 đồng (giấy bạc Cụ Hồ, giá 30 đồng một giạ), số thực
thu so với số thực chi có kết dư đưa sang năm sau.
Công tác phòng bệnh và chữa bệnh cho nhân dân được
quan tâm. Tỉnh đưa nhiều cán bộ, nhân viên y tế đi dự các
khóa đào tạo của Sở Y tế Nam Bộ. Riêng tỉnh mở được nhiều lớp
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế cơ sở. Những năm 1951 - 1954,
hầu hết các xã, ấp trong vùng tự do có trạm y tế, nhà hộ sinh,
các xã trong vùng du kích (vùng tranh chấp) đều có cán bộ y
tế. Cuộc vận động xây dựng nếp sống mới, như cấy Philatốp,
ăn chín uống sôi, ăn đũa hai đầu, hố xí hai ngăn,... ngày càng
được nhân dân hưởng ứng rộng rãi. Nhiều đội y tế xung phong
đi vào vùng du kích và vùng địch hậu để tuyên truyền, khám
chữa bệnh cho dân, được dân tín nhiệm.
Ty Thông tin Tuyên truyền là cơ quan tham mưu giúp
Tỉnh ủy và Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh về công tác
văn hóa, xã hội, có hệ thống đến huyện xã, hình thức hoạt
động chủ yếu là thông tin lưu động, viết vẽ pa nô, áp phích,
biểu diễn văn nghệ phục vụ bộ đội và quần chúng... Các tổ
chức đoàn thể ra các tờ tin, tập san sinh hoạt nội bộ, Hội Phụ
nữ tỉnh ra tờ Nữ tiến in bằng bột, nội dung khá phong phú,
được chị em đón đọc và hoan nghênh, tờ tin này được duy trì
trong thời gian khá dài.

318

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP - TẬP I (1927 - 1954)

Năm 1951, việc bố trí chiến trường, chuyển hướng chỉ đạo
chiến tranh du kích đã đạt yêu cầu đề ra. Phong trào du kích
chiến tranh được củng cố, có mặt phát triển. Các lực lượng vũ
trang đánh địch ở nhiều nơi.
Ở huyện Tân Hồng, đầu năm 1951, bộ đội huyện và du
kích đánh tiêu hao nặng đồn An Lạc (xã Thường Thới), hoạt
động vũ trang tuyên truyền vùng cù lao Long Khánh, Long
Thuận, Phú Thuận, đánh sập đồn số 55 (xã Phú Thuận), chặn
bắt một tàu địch trên sông Tiền, du kích xã Tân Công Sính
chống địch càn từ Campuchia xuống Sa Rài, bộ đội huyện và
du kích xã Thường Phước đánh địch càn từ Campuchia xuống
mương Kinh, trung đội du kích xã Bình Thạnh hoạt động liên
tục. Những trận này ta diệt hàng trăm tên địch, thu nhiều
súng. Địch trả thù, đốt phá nhiều nhà cửa, sát hại nhiều dân
thường ở những nơi ta tấn công, chỉ riêng ở mương Kinh (xã
Thường Phước), chúng giết hơn 100 người, hãm hiếp nhiều
phụ nữ.
Ở tổng Phong Thạnh Thượng (huyện Chợ Mới), Đại đội
947 của Tiểu đoàn 311 phục kích đánh tiêu hao nặng một đại
đội địch tại mương Lớn (xã Bình Thành).
Tại huyện Cao Lãnh, ngày 05/5/1951, một trung đội của
Tiểu đoàn 307, do đồng chí Hoài Râu chỉ huy, phối hợp với
bộ đội huyện và du kích xã Bình Hàng Trung diệt gọn đồn
Cồn Trọi. Đầu tháng 7/1951, địa phương quân huyện phối hợp
với dân quân du kích các xã Mỹ Xương, Mỹ Hội, Bình Hàng
Trung, Bình Hàng Tây, Mỹ Long và Tiểu đoàn 307 đánh địch
càn quét, diệt gần 90 tên, thu hơn 80 súng các loại, khai thông
hành lang vận chuyển qua sông Tiền, giữ vững các trạm, chốt
giao liên.
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Ở thị xã Sa Đéc, những tháng đầu năm 1951, công an diệt
2 tên chỉ điểm, du kích xã Tân Phú Đông hỗ trợ bộ đội huyện
Châu Thành tập kích địch tại xã, tấn công Tổng hành dinh lực
lượng vũ trang Cao Đài. Cuối năm, một tổ đặc công do Trường
Đặc công Nam Bộ đào tạo1, cùng công an đột nhập vào nội
thành, tấn công lính Cao Đài, đánh sập các bót Chuồng Trâu,
Thông Lưu, Chợ Cồn, Tạ Đông Thành, Ông Thung, Sa Nhiên,
Nàng Hai, Hòa Khánh, diệt 47 tên, trong đó có 2 sĩ quan Pháp,
thu 40 súng.
Ngày 31/7/1951, anh Phan Văn Út (Út Minh) - một cơ sở
mật của ta trong lực lượng Thanh niên Bảo quốc đoàn của Cao
Đài (thân Pháp), được địch bố trí trong đội quân danh dự chào
đón quan chức cấp cao của Pháp đến Sa Đéc. Khi đoàn xe vừa
tới cổng dinh tỉnh trưởng, Phan Văn Út cho nổ lựu đạn, hạ sát
tại chỗ Thiếu tướng Săngxông (Chanson), Tư lệnh quân đội
Pháp ở Nam Bộ, cùng Thái Lập Thành2, Thủ hiến Nam phần,
làm chết và bị thương nhiều sĩ quan cao cấp khác. Anh Út anh
dũng hy sinh. Đây là “một chiến công oanh liệt”3, gây tiếng
vang lớn, làm rúng động tinh thần các cấp chỉ huy của thực
dân Pháp ở Nam Kỳ. Sau thắng lợi trên, Ủy ban kháng chiến
hành chính Nam Bộ truy tặng Huy hiệu Kháng chiến Nam Bộ,
1. Gồm các đồng chí: Trần Chi Lăng, Phạm Văn Cửa, Đỗ Văn Bảy và
Sáu Đổ.
2. Về Thái Lập Thành, về sau được biết ông là cơ sở của cách mạng
(Hội đồng chỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam Bộ kháng chiến: Biên niên sự
kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1945 - 1975), Nxb. Chính trị quốc gia Sự
thật, Hà Nội, 2011, tr.315).
3. Trích Chỉ thị số 92/KH-51 của Ủy ban kháng chiến hành chính
Nam Bộ gửi các cấp quân - dân - chính toàn Nam Bộ.
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đề nghị Chính phủ truy tặng Huân chương Chiến công và chỉ
thị cho các cấp quân - dân - chính toàn Nam Bộ làm lễ truy
điệu trọng thể người cảm tử quân Phan Văn Út trong ngày Lễ
Độc lập 02/9/19511.
Năm 1952, trên chiến trường tỉnh Long Châu Sa, ta và
địch vẫn ở thế giằng co quyết liệt. Địch tiếp tục thực hiện âm
mưu “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh
người Việt”. Âm mưu bình định của chúng đạt một số kết quả,
ngụy quân, ngụy quyền tăng lên, đóng thêm đồn bót ở một
số vùng, lấn sâu vào các tuyến kinh trong Đồng Tháp Mười.
Trong vùng địch kiểm soát, chúng ra sức cướp bóc, vơ vét của
cải của nhân dân, bắt thanh niên đi lính, tăng cường bao vây,
phong tỏa kinh tế ta.
Tỉnh ủy Long Châu Sa triển khai chủ trương của Trung
ương Cục miền Nam: “Giữ người, giữ của, xây dựng người, xây
dựng của, giành giật người, giành giật của với giặc để đánh
giặc, chống sự cướp người, cướp của của giặc, chống sự mê hoặc
người, lôi kéo người, thu hút tài sản của giặc”2.
Các biện pháp chủ yếu là: “Nắm vững và thực hiện tốt
công tác địch ngụy vận, Hòa Hảo vận”, “Chấn chỉnh bộ đội
tỉnh, huyện”, “Tăng cường huấn luyện chuyên môn kỹ thuật,
chiến thuật cho lực lượng ba thứ quân”, “Tiếp tục thực hiện tốt
1. Ngày 22/7/1998, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
ký Quyết định truy tặng liệt sĩ Phan Văn Út danh hiệu Anh hùng Lực lượng
vũ trang nhân dân. Đảng bộ và nhân dân thị xã Sa Đéc (nay là thành phố Sa
Đéc) đúc tượng Phan Văn Út, đặt tại công viên mang tên Phan Văn Út, đối
diện cổng dinh tỉnh trưởng Sa Đéc (nay là Trường Cao đẳng Nghề).
2. Trích Báo cáo tình hình Nam Bộ năm 1951 - 1952 của đồng chí
Lê Duẩn.
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chính sách tạm cấp ruộng đất cho nông dân”, “Động viên tinh
thần phấn khởi, tin tưởng và tích cực ủng hộ kháng chiến của
nhân dân”, “Duy trì và hoàn thành tốt kế hoạch tự cấp tự túc
của lực lượng vũ trang và các cơ quan dân chính trong tỉnh,
góp phần ổn định nguồn cung cấp hậu cần và tư tưởng bộ đội”,
“Nới lỏng và từng bước xóa dần việc phong tỏa, bao vây kinh tế
địch”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ người, giữ của, xây dựng
người, xây dựng của ở vùng ta”1.
Từ tháng 02 đến tháng 4/1952, các cấp ủy trong tỉnh lần
lượt mở Hội nghị triển khai Nghị quyết, Kế hoạch chỉnh huấn
Đảng và Đề án xây dựng chi bộ của Tỉnh ủy.
Quá trình thực hiện, các cấp ủy “gắn liền tự phê và phê
bình trong việc xây dựng chi bộ, cụ thể là kiểm tra việc thi
hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng về sản xuất và giết giặc”,
“kiện toàn các đảng đoàn, các ngành quân - dân - chính cho
hợp lý”, “củng cố tiểu tổ, xây dựng người đảng viên nhằm vào
phục vụ phong trào nhân dân sản xuất, giết giặc”, “tích cực
đưa chi bộ ly hương về bám xã, bám dân, lãnh đạo chiến đấu
chống giặc”, “đào tạo cán bộ, chú ý cán bộ quân sự và kinh
tế”, “hướng chi bộ phục vụ tiền tuyến”2.
Để củng cố cơ sở đảng, Tỉnh ủy Long Châu Sa kiên quyết
chỉ đạo khắc phục tình trạng chi bộ ly hương, đưa cán bộ bám
trụ xây dựng cơ sở, lập nhiều hầm bí mật, lãnh đạo diệt ác trừ
gian, tiến hành công tác dân vận và địch ngụy vận, xây dựng
1. Trích báo cáo Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy Long Châu Sa, năm
1952.
2. Trích Nghị quyết án kế hoạch xây dựng chi bộ của Hội nghị Tỉnh
ủy Long Châu Sa (tháng 3/1952).
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và phát triển dân quân du kích, tự vệ mật (đô thị). Đặc biệt,
hình thức “dân quân gia đình” hình thành khá phổ biến, mỗi
tổ dân quân dựa vào một hoặc một số gia đình, tổ này cách ly
với tổ khác. Nhiều chi bộ ly xã lần lượt trở về, trụ vững, lãnh
đạo phong trào du kích chiến tranh. Tiêu biểu là các xã ven
huyện lỵ Cao Lãnh (Hòa An, Tân Thuận Đông, Tân Thuận
Tây...), vùng tôn giáo ở huyện Lai Vung (Long Thắng, Long
Hậu...), vùng ven thị xã Sa Đéc (Tân Hưng, Tân Quy Đông,
Tân Quy Tây...), các xã ven lộ 80 ở huyện Châu Thành (Phú
Hựu, Tân Nhuận Đông...), các xã vùng cù lao Tây, cù lao Long
Khánh, Long Thuận, Phú Thuận,...
Từ tháng 02 đến tháng 4/1952, một lần nữa các lực lượng
vũ trang thực hiện đợt sinh hoạt rèn cán, chỉnh quân. Qua học
tập, cán bộ, chiến sĩ nâng cao hơn nhận thức về tình hình và
nhiệm vụ cách mạng, trình độ chiến thuật, kỹ thuật và chỉ huy
chiến đấu, quyết tâm kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.
Nhờ công tác huấn luyện quân sự và chỉnh huấn chính trị
tốt, hoạt động du kích chiến tranh rộng khắp ba vùng.
Tại huyện Tân Hồng, ngày 16/3/1952, du kích xã Thường
Phước phục kích, bắn tỉa, bẻ gãy cuộc càn của địch vào giồng
Chùa, diệt 14 tên, thu 6 súng.
Tại huyện Cao Lãnh, từ ngày 19/7 đến ngày 19/8/1952,
Đại đội 19 Hòa Hảo càn quét đóng đồn Tân Trường (xã Mỹ
Hội), du kích xã liên tục chiến đấu hơn một tháng, diệt và
làm bị thương nhiều tên địch, thu 21 súng, 2 xuồng và trên
1.000 viên đạn, địch phải rút chạy, không đóng được đồn Tân
Trường. Ngày 24/7/1952, Pháp mở cuộc càn vào xã Bình Hàng
Tây, địa phương quân huyện phối hợp với du kích xã chiến đấu
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chống trả quyết liệt nhưng quân địch đông, lại có pháo binh
yểm trợ, ta rút vào rạch Út Liễu.
Năm 1952, ở huyện Lai Vung, quận trưởng Nguyễn Thế
Bửu cho xây một cái lò gần bót Cây Tháp để “quay” cán bộ,
chiến sĩ ta bị bắt, bị quần chúng căm phẫn lên án. Lực lượng vũ
trang Lai Vung và Sa Đéc phối hợp cùng lúc tấn công đồn Lai
Vung (xã Tân Thành) và bót Cây Tháp bằng súng bazôca, giết
chết quận trưởng Bửu, đồng bào phấn khởi nói với nhau: “Trời
trả báo, lò chưa quay Việt Minh thì Việt Minh đã quay nó!”.
Trong công tác địch ngụy vận và Hòa Hảo vận, ta đã
từng bước khắc phục cả hai khuynh hướng tả khuynh và hữu
khuynh, đưa cán bộ luồn sâu, cài cắm trong vùng địch hậu,
vùng có đông tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở các huyện Tân Châu,
Phú Châu, Tân Hồng, Chợ Mới, Lai Vung.
Điển hình là xã Tân Long ở cù lao Tây, một số cán bộ
huyện về bám xã lãnh đạo công tác Hòa Hảo vận. Từ năm 1950,
Đại đội 99 Hòa Hảo thuộc phái Trần Văn Soái (Năm Lửa) ở
Cái Vồn về chiếm đóng vùng cù lao. Đại đội này do Nguyễn
Huỳnh Đức (tự Dành) chỉ huy. Năm 1952, Dành yêu cầu cơ sở
của ta ở xã Tân Long sắp xếp cho Ban chỉ huy Đại đội 99 tiếp
xúc với “cơ quan hữu trách” của Mặt trận Việt Minh nhằm tạo
thế hòa hoãn. Nắm cơ hội này, ta tranh thủ đại đội của Dành
không làm khó các gia đình cách mạng ở địa phương, cho phép
dân trong vùng kháng chiến tự do qua lại làm ăn và dễ dàng
trở về nơi ở cũ. Nhờ đó, Chi bộ đưa hết cán bộ, đảng viên, các
đoàn thể kháng chiến trở về bám trụ tại xã. Đại đội 99 Hòa
Hảo còn thỏa thuận cho ta mở một hãng nước mắm cá linh tự
túc (của bộ phận làm kinh tế thuộc Tỉnh ủy Long Châu Sa) tại
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ấp Tân Phú (nay thuộc ấp Tân Phú A, xã Tân Bình). Theo đề
nghị của Ban Chỉ huy Đại đội 99, tháng 7/1952, ta còn hỗ trợ
một bộ phận binh sĩ của đại đội này làm binh biến thắng lợi,
chiếm đồn Gò Lũy (Thủ Dầu Một, Biên Hòa), số binh sĩ này
đem về giao cho Tỉnh đội Long Châu Sa nhiều súng.
Những tiến bộ trong công tác Hòa Hảo vận của ta đã
tranh thủ rộng rãi đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, trung
lập nhiều đơn vị bảo an quân.
3. Vượt qua khó khăn trong nạn lụt năm 1952
Từ tháng 8 đến tháng 10/1952, cũng như nhiều tỉnh trong
vùng Đồng Tháp Mười và miền Đông Nam Bộ, tỉnh Long Châu
Sa bị nạn lụt lớn, gây thiệt hại và khó khăn nghiêm trọng
chưa từng thấy. Đến ngày 18/10/1952, nước lụt tràn ngập khắp
Đồng Tháp Mười và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Nước dâng
cao, mùa màng mất trắng, nhân dân và cán bộ trong vùng bị
lụt thiếu xuồng ghe đi lại, không còn chỗ ở, lương thực... cuộc
sống bi đát. Lợi dụng thiên tai, địch mở nhiều cuộc hành quân
càn quét, lấn chiếm vùng căn cứ giải phóng. Các lực lượng vũ
trang ta, vốn đã thiếu thốn vật chất, phương tiện, lại gặp thiên
tai nên càng khó khăn hơn. Đói rách, không chỗ trú quân,
thiếu xuồng, có đơn vị phải lội nước khi hành quân. Tình hình
đó ảnh hưởng đến tinh thần, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ,
hiệu suất chiến đấu giảm sút, lúng túng đối phó với giặc hoặc
né càn, di chuyển đến nơi có điều kiện sản xuất để giải quyết
khó khăn ngặt nghèo về đời sống. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ
lập trường tư tưởng không vững vàng, dao động, hoang mang,
bỏ vị trí chiến đấu, số ít bị đòn “tâm lý chiến” của địch tác
động đã ra “đầu thú” và bị địch giết hại, điển hình là vụ một
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số người ra đồn Ông Kho (xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh) bị
địch thủ tiêu.
Các lực lượng vũ trang giáo phái Hòa Hảo, Cao Đài được
thực dân Pháp trang bị phương tiện, vũ khí, đã lợi dụng triệt
để khó khăn của ta trong nạn lụt, liên tục càn quét, đánh
phá, cướp bóc, làm cho nhân dân trong vùng nông thôn, vùng
căn cứ giải phóng vô cùng điêu đứng, một số đơn vị bộ đội ta
bị động đối phó và bị thiệt hại, vùng căn cứ giải phóng Đồng
Tháp Mười bị thu hẹp.
Trong khó khăn, các cấp ủy đảng tỉnh, huyện đề ra giải
pháp trước mắt, lo đối phó với giặc, bảo vệ sinh mạng của nhân
dân, tiết kiệm lương thực (ăn độn, đi đập lúa trời...), phát động
phong trào “lá lành đùm lá rách” trong nhân dân và giữa các
địa phương. Mặt khác, chuẩn bị trồng khoai bắp khi nước giựt.
Trung ương Cục và Phân liên khu miền Đông chỉ đạo
đưa lực lượng vũ trang đánh phá giao thông địch, thọc sâu,
đánh hiểm vùng địch hậu, làm cho chúng phải bị động đối phó,
không rảnh tay càn quét, đánh phá vùng giải phóng trong lúc
lụt lội.
Thực hiện chủ trương trên, những tháng cuối năm 1952,
mặc dù ta gặp khó khăn lớn nhưng vẫn đẩy mạnh hoạt động
tấn công địch nhiều nơi.
Để tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động du kích chiến tranh
ở huyện Cao Lãnh, Tỉnh đội Long Châu Sa chủ trương diệt
cụm pháo địch ở Cái Bảy (xã Bình Hàng Tây). Một tổ đặc công
của Tiểu đoàn 311, do đồng chí Võ Văn Mừng chỉ huy, phối
hợp với một chiến sĩ quân báo huyện đội Cao Lãnh, nhiều lần
bơi lặn dưới sông rạch để tiếp cận, điều nghiên. Mười hai giờ
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đêm 18/10/1952, ta nổ súng tấn công cụm pháo này, tiêu diệt
cả 3 khẩu, trong đó có khẩu 105 ly mới chuyển từ Cồn Trọi
(Bình Thạnh) qua, làm nổ tung đống đạn pháo, san bằng đồn
Cái Bảy, diệt và làm bị thương nhiều tên địch1.
Ở tổng Phong Thạnh Thượng, trong tháng 11/1952, Đại
đội 947 thuộc Tiểu đoàn 311 cùng dân quân, du kích xã Tân
Phú, đánh đồn Đình (xã Tân Phú) do một đại đội Hòa Hảo
đóng giữ. Sau ba giờ bao vây đánh quyết liệt, ta chiếm đồn,
diệt hơn 40 tên, bắt sống 10 tên, số còn lại bỏ chạy, ta thu 2 đại
liên, 2 cối, 70 súng trường. Tháng 12/1952, bộ đội tỉnh, do Lê
Hồng Phước chỉ huy, phối hợp với du kích xã An Phong, đánh
úp đại đội Hòa Hảo tại mương Ông Chủ Táng, diệt và làm bị
thương nhiều tên, thu 19 súng, có 1 đại liên.
Cuối năm 1952, du kích xã Bình Hàng Tây phối hợp với
bộ đội địa phương huyện Cao Lãnh, do Huyện đội phó Châu
chỉ huy, đánh hai trung đội địch nống ra ruồng bố, diệt nhiều
tên, buộc địch phải rút vào đồn.
Ở thị xã Sa Đéc, trong năm 1952, bộ đội tỉnh phối hợp
với Tiểu đoàn 307 của Khu 8 đánh tiêu diệt bót Nàng Hai lần
thứ hai, phục kích bắn chìm tàu LCI, tiêu diệt 3 lính Pháp
trên sông Sa Đéc; anh Nguyễn Văn Một (thợ hồ, quê ở xã Tân
Hưng, Sa Đéc) dũng cảm giật súng, bắn chết tên lính Marốc
đang hãm hiếp phụ nữ.
1. Đánh thắng trận này, anh Võ Văn Mừng được Ủy ban kháng chiến
hành chính tỉnh Long Châu Sa tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;
năm 1957, được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phong tặng
danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
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Những hoạt động trên đây của quân và dân Long Châu
Sa góp phần kiềm chế âm mưu và hoạt động bình định, lấn
chiếm của địch.
Trong hai năm 1951 - 1952, chiến trường Long Châu Sa
có nhiều khó khăn do địch mở rộng bình định lấn chiếm, đóng
đồn, đánh phá mạnh vùng nông thôn, vùng căn cứ giải phóng,
nhất là nạn lụt lớn trong những tháng cuối năm 1952 gây
thiệt hại nghiêm trọng về mùa màng và tài sản của nhân dân.
Trước tình hình đó, các cấp ủy trong tỉnh, vừa phải sắp xếp
tổ chức và lực lượng theo yêu cầu mới, vừa lãnh đạo các mặt
công tác kháng chiến, đưa hầu hết các chi bộ ly hương trở về
bám đất, bám dân, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng
và công tác địch ngụy vận, phát triển phong trào nhân dân du
kích chiến tranh, đánh diệt, tiêu hao sinh lực địch ở nhiều nơi.
Riêng năm 1952, các lực lượng vũ trang tỉnh Long Châu Sa
đánh địch 564 trận lớn nhỏ1, đánh phá 42 lượt đồn bót, bắn chìm
và phá hủy 16 tàu, 3 xe, tiêu diệt một trận địa pháo (3 khẩu),
đánh sập 8 cầu, diệt, làm bị thương và bắt sống 1.036 tên, thu 3
canô, 4 ghe lúa, 132 súng và nhiều đạn, đồ dùng quân sự.
Tỉnh ủy đã có nhiều biện pháp tích cực khắc phục khó
khăn trong nạn lụt năm 1952, củng cố lực lượng và đẩy mạnh
hoạt động vũ trang đánh phá giao thông và vùng địch hậu.
Nhờ đó, tỉnh đã vượt qua những khó khăn chồng chất do thiên
tai, địch họa, chuyển phong trào lên kịp với thời cơ mới.
Đạt được thành tích trên là do các cấp ủy đảng tích cực
học tập và lãnh đạo quân sự nên huy động được Đảng - dân
1. Gồm 181 trận chống càn quét; 140 trận chống càn quét, lấn chiếm;
34 trận đánh phá giao thông; 209 trận đánh địch trong vùng địch hậu.
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chính phục vụ tiền tuyến, xây dựng lực lượng đúng hướng,
công tác vùng địch hậu phát triển mạnh, nhất là ba tháng cuối
năm 1952, bảo vệ và giữ vững đường giao liên, ý thức tăng gia
sản xuất và tác phong lao động có tiến bộ mạnh, cán bộ được
giáo dục và có tiến bộ nhiều về tư tưởng1.
Tuy nhiên, trong chỉ đạo còn nặng về quân sự, công tác chính
trị, xây dựng căn cứ và liên hệ Cao Miên còn kém, thiếu chính
sách đào tạo cán bộ, các cấp báo cáo lên trên chậm trễ, ảnh hưởng
mùa nước, địch càn quét mạnh... nên sản xuất vũ khí không đáp
ứng yêu cầu, tài chính rất kém sút (cuối năm 1952 giảm 90% mỗi
tháng) nên chiến đấu giảm, bị địch bóp hẹp2.
II- HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP CHIẾN TRƯỜNG CHUNG
TRONG CHIẾN CUỘC ĐÔNG - XUÂN 1953 - 1954

Từ ngày 12 đến ngày 15/12/1952, Thường vụ Tỉnh ủy Long
Châu Sa triệu tập Hội nghị Tỉnh ủy bất thường. Hội nghị đề ra
nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 1953, đặc biệt là khắc
phục hậu quả lũ lụt, tình trạng đói kém sau nạn lụt lớn năm
1952, bầu Ban Chấp hành mới do đồng chí Phan Thành Long
làm Bí thư, Nguyễn Văn Phối làm Phó Bí thư, Nguyễn Kim
Nha, Nguyễn An Tịnh, Nguyễn Văn Thử, Mai Xuân Quảng là
Ủy viên Thường vụ, Tỉnh ủy viên gồm đồng chí Võ Ngọc Bỉnh,
đồng chí Nguyễn Việt Châu, đồng chí Nguyễn Văn Mai, đồng
chí Nguyễn Văn Hành, đồng chí Nguyễn Văn Náo...
Thực hiện Chỉ thị số 113/CTX, ngày 05/4/1952 của Trung
ương Cục về việc tạm cấp đất trong Nam Bộ, đến tháng 6/1952,
1, 2. Báo cáo tổng kết năm 1952 của Tỉnh đội Long Châu Sa, ngày
02/3/1953, do đồng chí Nguyễn Văn Quạn, Tỉnh đội trưởng ký.
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tỉnh Long Châu Sa đã tạm cấp 6.757 mẫu đất cho hơn 48.600
nhân khẩu. Ở vùng nông thôn căn cứ giải phóng, nông dân
phấn khởi, hăng hái tăng gia sản xuất, đóng góp sức người, sức
của cho kháng chiến. Đại bộ phận địa chủ, phú nông qua học
tập chính sách ruộng đất của Chính phủ, hoặc là tự nguyện
hiến điền hoặc buộc phải bớt đi một phần cơ sở bóc lột của họ
là ruộng đất. Chủ trương này còn tiếp tục thực hiện đến nửa
đầu năm 1954.
Trong báo cáo ngày 08/5/1953 gửi Phân liên khu miền
Đông, Tỉnh ủy Long Châu Sa khẳng định: Việc tạm cấp đất ở
tỉnh tuy chưa đạt yêu cầu đề ra, nhưng cũng đạt vào loại khá ở
khu vực, tới đây, Tỉnh ủy cần chỉ đạo và thực hiện tốt hơn nữa.
Việc thu thuế nông nghiệp đạt số lượng khá lớn (cao nhất khu
vực) đã phục vụ kịp thời cho nhu cầu của bộ đội và dân - chính đảng, có dự trữ cho năm sau và đăng nạp về trên1.
Đến năm 1953, chiến trường cả nước có những thuận lợi
rất cơ bản, quân và dân ta liên tiếp giành được những thắng lợi
to lớn, nhất là chiến thắng Thượng Lào của Liên quân Việt Lào... Đứng trước nguy cơ thất bại và sụp đổ hoàn toàn ở Việt
Nam và Đông Dương, Pháp phải yêu cầu Mỹ tăng viện trợ2.
Đế quốc Mỹ lợi dụng viện trợ để thực hiện âm mưu kéo dài, mở
rộng chiến tranh, từng bước thay vai trò của Pháp.
1. Báo cáo cho biết: Năm 1952, tỉnh Long Châu Sa thu thuế nông
nghiệp: bằng lúa là 26.972 giạ 12 lít, bằng tiền là 365.315 đồng 40 xu, quy
ra tổng số là 12.177 giạ.
2. Viện trợ của Mỹ chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong ngân sách chiến
tranh Đông Dương: 19% năm 1950, 35% năm 1952, 43% năm 1953, 73%
(hơn 1 tỷ đôla) năm 1954 (Theo Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, sơ thảo,
tập I (1920 - 1954), Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, Nxb. Sự
thật, Hà Nội, 1981, tr.619).
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Ngày 17/5/1953, Đại tướng Navarre được Chính phủ Pháp
phái sang Đông Dương thay thế tướng Salan. Navarre đưa ra
một kế hoạch giành thế chủ động trên chiến trường làm cơ
sở đàm phán trên thế mạnh, tiến tới một giải pháp chính trị
có lợi cho Pháp. Theo Kế hoạch Navarre, trong giai đoạn một
(1953 - 1954) sẽ tập trung bình định Trung Bộ và Nam Bộ,
giai đoạn hai (từ giữa năm 1954) mở các cuộc tiến công chiến
lược ở phía bắc đèo Ngang, mặt trận chính là vùng Tây Bắc và
Thượng Lào.
Thực hiện kế hoạch, đầu năm 1954, Navarre quyết định
rút nhiều tiểu đoàn bộ binh Pháp ở Nam Bộ ra chiến trường
Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên, ra sức bắt thanh niên trong
vùng chúng kiểm soát vào lính ngụy, lập nhiều tiểu đoàn mới
thay thế số quân Pháp rút đi. Tỷ lệ quân ngụy trong quân đội
Liên hiệp Pháp tăng từ 66% năm 1952, lên 69% năm 1953
và 72% năm 19541. Ở Nam Bộ, do Pháp rút nhiều quân viễn
chinh đi các chiến trường khác, quân ngụy tăng lên và chiếm
tỷ lệ cao hơn so với các vùng khác.
Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Cục miền Nam
đề ra nhiệm vụ của chiến trường Nam Bộ là: “1- Giữ vững và
đẩy mạnh chiến tranh du kích, 2- Củng cố và mở rộng căn cứ,
3- Đẩy mạnh công tác ngụy vận”2.
Ở tỉnh Long Châu Sa, từ sau trận lụt lớn năm 1952, tình
hình còn nhiều khó khăn, nhất là sản xuất và đời sống của
các cơ quan và bộ đội. Lợi dụng tình hình đó, địch tiếp tục
1. Hội đồng chỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam Bộ kháng chiến: Lịch sử
Nam Bộ kháng chiến, Sđd, t.3, tr.147.
2. Văn kiện quân sự của Đảng, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội,
1997, t.3, tr.503.
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đóng đồn lấn chiếm vùng Tân Phú, Tân Thạnh (tổng Phong
Thạnh Thượng), Tam Thường (huyện Tân Hồng) và nhiều nơi
khác ở các huyện Phú Châu, Cao Lãnh...
Tỉnh ủy nhận định: “Chiến trường của ta đại bộ phận là
vùng du kích và trong vòng ảnh hưởng tôn giáo”, “căn cứ du
kích ngày càng bị bóp hẹp, ở vùng tạm chiếm nhân dân ngày
càng bị kẹt lại, địch cướp được người, của để phát triển lực
lượng”, “về mặt quân sự, ta đã không tạo được áp lực nào để
phát triển phong trào đấu tranh của nhân dân, thực hiện toàn
dân, toàn quân tranh thủ giằng co quyết liệt với giặc về mọi
mặt để đẩy mạnh vùng tạm chiếm tiến lên làm đà phát triển
phong trào”1.
Ngày 11/02/1953, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ
thị số 08 về Chống lấn chiếm, nêu rõ: “Khi địch bung ra lấn
chiếm, nơi nào có thể giữ được thì quyết tâm giữ, đừng để cho
địch đóng lấn rộng ra thêm”, “Giữ đất là nhiệm vụ lãnh đạo
của Đảng, muốn giữ được đất, Đảng phải lãnh đạo quần chúng
bao vây giặc trong đồn bót hay một khu vực nhất định nào đó,
đừng cho chúng loang ra. Nếu chúng ta có giữ được đất mới
giữ được người và của chắc chắn hơn. Trong trường hợp địch
khủng bố, lấn chiếm mạnh, dân chúng di tản thì đảng viên,
cán bộ phải đi theo nhân dân, khi nhân dân về phải theo về để
lãnh đạo nhân dân bao vây địch”.
Thực hiện nhiệm vụ trên đây, năm 1953, quân và dân
tỉnh Long Châu Sa đã phấn đấu và đạt được những thắng
lợi rất quan trọng. Hoạt động du kích chiến tranh tiếp tục
được đẩy mạnh, như đánh càn, đánh bọn yểm trợ đóng đồn
1. Trích Bản tự phê của Tỉnh ủy Long Châu Sa, tại Hội nghị ngày
10/4/1953.
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ở vùng Tân Phú, Tân Thạnh, An Phong (tổng Phong Thạnh
Thượng), Tam Thường (huyện Tân Hồng), Mỹ Thọ, Mỹ Hội
(huyện Cao Lãnh), Phú Hựu, Tân Nhuận Đông, An Khánh
(huyện Châu Thành)1...
Ở huyện Tân Hồng, bộ đội huyện và du kích xã Tân Công
Sính chống càn tại ấp Gáo Đôi và Tân Hưng (tháng 02/1953),
bộ đội đặc công tỉnh phối hợp bộ đội huyện và du kích xã
Thường Phước đánh lui một cuộc càn quét lớn, dùng thủy lôi
tự chế đánh chìm một tàu chiến (tháng 3/1953), du kích xã
Long Thuận đánh trận Ba Răng, du kích xã Bình Thạnh đánh
trận Cả Tiêu,... Những trận này ta diệt gần 100 tên, thu nhiều
súng đạn và đồ dùng quân sự. Công tác địch ngụy vận ở các
xã An Bình, Thường Thới, Tân Hội... đã làm nhiều binh lính
địch rã ngũ. Ngày 03/7/1953, Tiểu đoàn 311 của tỉnh tập kích
vào huyện lỵ Hồng Ngự, đánh sập 1 lô cốt, bắn chìm 1 tàu, diệt
nhiều tên.
Tháng 9/1953, Tiểu đoàn 311 một lần nữa đánh chìm 2 tàu
địch trên sông Tiền (đoạn xã Thường Phước); tháng 10/1953,
phục kích đánh phá nhiều ghe, xuồng của địch ở xã Thường
Thới (huyện Tân Hồng),... Các trận đánh này đã làm tinh thần
sĩ quan, binh lính địch càng hoang mang, sa sút, nhân dân rất
phấn khởi.
Cuối năm 1953, địch tập trung một lực lượng lớn, có máy
bay, tàu chiến, xe lội nước yểm trợ càn vào vùng căn cứ (gồm
các xã Bình Thạnh, Tân Hộ Cơ, Tân Thành thuộc huyện Tân
Hồng). Bộ đội tỉnh cùng quân và dân các xã dựa vào thế trận
1. Theo Hồi ký của đồng chí Nguyễn Kim Nha, nguyên Ủy viên
Thường vụ Tỉnh ủy Long Châu Sa từ năm 1950 - 1954.

Phần thứ hai: CÁC ĐẢNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP...

333

nhân dân du kích chiến tranh, đánh địch quyết liệt, diệt, làm
bị thương và bắt hơn 100 tên địch, thu nhiều súng đạn và đồ
dùng quân sự.
Ở tổng Phong Thạnh Thượng, từ nửa cuối tháng 5 đến
ngày 20/6/1953, địch mở nhiều trận càn vào các xã từ Tân Phú
đến An Long. Địa phương quân huyện phối hợp với du kích
đánh địch hàng chục trận, diệt gần 200 tên, thu nhiều súng
đạn. Đặc biệt, ta diệt gọn đồn cấp đại đội (lính Hòa Hảo) ở Lộ
Mới, ngã ba Tân Phú.
Tại huyện Cao Lãnh, tháng 9/1953, du kích và nhân dân
xã Mỹ Xương liên tục bao vây tấn công đồn Ba Miệng, địa
phương quân huyện phối hợp với du kích xã Mỹ Long phục
kích tại kinh Bà Đã (ngày 02/10/1953), du kích xã Mỹ Hiệp kết
hợp cơ sở nội ứng đánh thiệt hại nặng đồn Ông Củng (cuối năm
1953), du kích xã Mỹ Hội, do Xã đội trưởng Phiến chỉ huy, tập
kích một trung đội lính ở đồn Tân Trường bung ra ruồng bố
(ngày 29/11/1953), sau đó liên tục đưa lực lượng tuyên truyền,
tấn công binh vận hai đồn Tân Trường và Ba Miệng. Những
trận này, ta diệt, bắt sống và làm rã ngũ nhiều tên địch, có 27
lính bảo an quân Hòa Hảo ở Mỹ Hội ra hàng, giao nộp 2 súng,
16 lựu đạn và 400 viên đạn.
Ở huyện Châu Thành, tháng 7/1953, địa phương quân
và du kích xã Tân Nhuận Đông đánh địch tại cầu Nha Mân,
diệt 50 tên, trong đó có tên Sen - chỉ huy đại đội biệt kích
khét tiếng ác ôn, thu 27 súng; tháng 8/1953, địa phương quân
huyện phục kích đoàn xe địch tại cầu Nha Mân, diệt gần 50
tên, địch phải rút lui về Vĩnh Long.
Những tháng cuối năm 1953, Tỉnh ủy Long Châu Sa lãnh
đạo đợt thi đua Tranh giải thưởng Hồ Chủ tịch, được các cấp,
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các ban ngành, đoàn thể hưởng ứng. Trong đợt phát động,
phong trào thanh niên tòng quân sôi nổi. Các xã căn cứ, du
kích động viên nhiều lực lượng bổ sung cho huyện. Huyện đưa
lực lượng về tỉnh bổ sung cho Tiểu đoàn 311 và một số đơn vị
thuộc Tỉnh đội. Một số thanh niên và bộ đội được rút về Phân
liên khu miền Đông. Thanh niên tình nguyện đầu quân vào
bộ đội địa phương và các cơ quan dân chính là 141 người, phát
triển 146 du kích xã, 904 du kích tại nghiệp, 63 du kích mật,
nâng tổng số du kích trong tỉnh lên 2.534 người.
Trong đợt thi đua, lực lượng vũ trang tỉnh Long Châu
Sa đã đánh 151 trận lớn nhỏ, thực hiện nhiều cuộc vũ trang
tuyên truyền, phá tề, trừ gian, làm tan rã 896 lính bảo an
quân Hòa Hảo, tiêu diệt 373 tên (có 50 sĩ quan, hạ sĩ quan),
làm bị thương 221 tên, bắt sống 84 tên, bắt giáo dục thả tại
chỗ 7 lính Hòa Hảo, phá hủy nhiều súng, thu 136 súng (có 5
đại liên, 2 cối 60 ly), hàng chục ngàn đạn các loại, phá và đắp
chướng ngại nhiều đoạn lộ 23, lộ 80, cắt 1.300 mét dây điện1.
Năm 1953, các cấp ủy đảng trong tỉnh được kiện toàn
về tổ chức, chấn chỉnh lề lối làm việc. Số lượng và chất lượng
đảng viên trong tỉnh hằng năm có tăng. Trước ngày 02/9/1952,
toàn tỉnh Long Châu Sa có 1.596 đảng viên, đến cuối năm
1953, có 1.898 đảng viên. Qua đợt củng cố, phân loại có 632
đảng viên tích cực, 321 đảng viên trung bình, 495 đảng viên
còn một số mặt yếu kém và 450 đảng viên nằm ì (cầu an không
hoạt động)2.
1. Báo cáo thành tích thi đua Tranh giải thưởng Hồ Chủ tịch của
Tỉnh đội Long Châu Sa, 1953.
2. Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 1953 của Tỉnh ủy Long
Châu Sa.
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Ngày 25/10/1953, Tỉnh ủy Long Châu Sa ban hành Chỉ
thị về công tác địch ngụy vận, nêu rõ: “Dùng mọi hình thức
tuyên truyền vận động từ thấp đến cao, hợp pháp, bất hợp
pháp, kết hợp việc vận động của nhân dân, nhằm vào các sắc
lính bảo an, lính đóng đồn bót, lính Hòa Hảo, Cao Đài là chủ
yếu để vận động tuyên truyền”, “Tuyên truyền vận động trong
nhân dân, binh sĩ là đối tượng chính”, “Chú ý các quyền lợi
thiết thân như ruộng đất, chánh trị, văn hóa của họ”, “Trong
khi thực hiện tạm thời hòa hoãn, tạm thời hợp tác với địch
trong từng việc, cần phải nắm vững nguyên tắc giao thiệp có
lợi cho ta, làm tan rã tinh thần địch, giữ bí mật chiến thuật
của ta, bọn đầu sỏ là kẻ thù nên phải cảnh giác, bí mật”, “Hòa
hoãn nhưng phải chống lấn chiếm”, “Có chánh sách đúng đắn
đối với tù hàng binh”, “Chống bắt lính, bắt phu”, “Thực hiện cô
lập bên trên, làm tan rã bên dưới, có chánh sách đối với lính
ngụy tôn giáo, dùng gia đình để lôi kéo con em họ về”, “Kiên
quyết trừng trị đám chỉ huy ác ôn ngoan cố, tạo áp lực cho binh
sĩ đấu tranh trở về”, “Tránh thỏa hiệp mất cảnh giác”, “Đẩy
mạnh vận động nhân dân đấu tranh chống bắt lính thông qua
hình thức như làm đơn xin miễn lính, khai gian tuổi, kéo đi la
khóc, đình công, biểu tình, cản xe, phản đối bắt lính”1.
Tỉnh đã tổ chức học tập chính sách địch ngụy vận cho hơn
800 lượt cán bộ, chiến sĩ của ta, tuyên truyền vận động gần
500 lượt gia đình và binh sĩ Hòa Hảo. Có 200 binh sĩ địch, chủ
yếu là bảo an quân Hòa Hảo bỏ ngũ giao nộp súng cho cách
mạng, một số binh sĩ trốn tránh không đi càn quét, số khác
1. Trích Chỉ thị về công tác địch ngụy vận, ngày 25/10/1953 của Tỉnh
ủy Long Châu Sa.
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nhận làm nội ứng cho ta, hàng chục đồn bót bị cô lập, án binh
bất động.
Tình hình kinh tế tài chính có nhiều chuyển biến tốt. Trong
Hội nghị tổng kết công tác thuế nông nghiệp 2 năm 1952 - 1953,
Thường vụ Tỉnh ủy Long Châu Sa nhận định: “Đã thu được
thuế nông nghiệp với số lượng lớn, phục vụ kịp thời cho nhu
cầu của bộ đội, Đảng, chánh quyền, đoàn thể. Tuy nhiên chưa
đáp ứng kịp nhu cầu ngày càng lớn của chiến trường và chủ
trương chung của Đảng đề ra”1. Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra
những khuyết điểm, tồn tại của tỉnh là: “Tỉnh ủy và Ủy ban
kháng chiến hành chánh tỉnh còn coi nhẹ chánh sách thuế
nông nghiệp, chưa quan niệm chánh sách thuế nông nghiệp
sẽ giải quyết được những khó khăn về kinh tế, tài chánh và có
tác dụng đẩy mạnh các công tác khác”, “Chưa quý trọng chánh
sách, chưa coi chánh sách là sinh mạng của Đảng, nên chấp
hành không nghiêm”, “Không đề ra được một kế hoạch thi
hành cụ thể, việc kiểm tra đôn đốc các cấp buông lơi”2.
Để khắc phục những khó khăn, tồn tại trên và xuất
phát từ yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới, Tỉnh ủy nêu
quyết tâm chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh đẩy mạnh
hơn nữa công tác kinh tế, tài chính, trọng tâm là thu thuế
trong năm 1954.
Đầu năm 1954, chiến thắng của ta trên các chiến trường
đã làm cho tinh thần quân địch sa sút nhanh, nhiều binh sĩ
đào ngũ, có nơi tan rã từng bộ phận. Trong vùng địch tạm
1. Trích Diễn văn khai mạc Hội nghị tổng kết công tác thuế nông
nghiệp năm 1952 - 1953, tỉnh Long Châu Sa.
2. Trích Báo cáo Hội nghị tổng kết công tác thuế nông nghiệp năm
1952 - 1953, tỉnh Long Châu Sa.
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chiếm, bộ máy tề điệp cũng bị ta phá rã, địch ra sức củng cố
nhưng hoạt động ngày càng kém hiệu quả.
Tuy nhiên, âm mưu của địch vẫn là dồn ép, đẩy lấn ta ra
khỏi vùng ven sông Tiền và sông Hậu, kiểm soát các tuyến giao
thông, chặn hành lang vận chuyển Cao Lãnh - Tân Hồng Campuchia, chia cắt chiến trường, bóp hẹp căn cứ Đồng Tháp
Mười, càn quét, gom dân để rút người, bắt lính, lợi dụng các
đảng phái (Đại Việt, Dân xã Đảng, Việt Nam phục quốc...) và
tôn giáo để phát triển lực lượng, phá hoại chính sách đại đoàn
kết dân tộc của ta.
Trong những tháng đầu năm 1954, địch tăng thuế, cướp
bóc lúa gạo (30.000 giạ ở huyện Lai Vung, hơn 35.000 giạ ở
huyện Tân Hồng), đặt thêm một số sắc thuế mới (thuế vũ
trang phòng thủ, thuế kim khí quý giá...), phá giá đồng bạc
Đông Dương ngân hàng, phá hoại kinh tế ta bằng cách dùng
phi pháo bắn giết trâu bò (sáu tháng đầu năm 1954, toàn tỉnh
có khoảng 1.000 con trâu, bò bị bắn chết), bắn phá xuồng ghe
của dân, cản trở việc đi lại và sản xuất của đồng bào, nhất là ở
huyện Tân Hồng và Cao Lãnh.
Thực hiện chỉ thị của Phân liên khu miền Đông, đầu năm
1954, Tỉnh ủy Long Châu Sa chỉ đạo mở hội nghị quân sự.
Hội nghị xác định nhiệm vụ công tác Hòa Hảo vận, công tác
vùng tạm chiếm trong tình hình mới, đẩy mạnh hoạt động du
kích chiến tranh, phát triển thế chủ động tiến công địch trên
chiến trường.
Trong sáu tháng đầu năm 1954, các lực lượng vũ trang và
nhân dân trong tỉnh mở cao điểm hoạt động phối hợp với chiến
trường Bắc Bộ trong cuộc phản công chiến lược Đông - Xuân
năm 1953 - 1954.
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Ở huyện Tân Hồng, tháng 3/1954, du kích xã Thường Thới
Tiền phối hợp với cơ sở nội ứng diệt gọn đồn An Lạc (lần hai).
Huyện Phú Châu, từ ngày 14 - 16/4/1954, hai lần đánh
địch đi càn, diệt 4 tên, bắt sống 6 tên, thu 3 súng.
Tại huyện Cao Lãnh, tháng 02/1954, du kích xã Mỹ Hiệp
phục kích đánh địch càn quét từ xóm Xẻo ra Bà Minh, diệt
hơn 2 trung đội. Tháng 4/1954, địa phương quân huyện và du
kích xã đánh 19 trận (chống càn, bao vây đồn bót, pháo kích,
phá tề trừ gian...). Nổi bật, trong tháng 4 và tháng 5/1954,
du kích xã Mỹ Hiệp phối hợp với đặc công huyện kỳ tập diệt
gọn đồn đình Tấn Mỹ, sau đó, bao vây bức rút 5 đồn khác,
chiếm trụ sở tề, giải phóng cơ bản xã. Hàng trăm tên địch bị
tiêu diệt, bị thương, bị bắt và đào ngũ, rã ngũ, ta thu nhiều
súng, đạn.
Tại thị xã Sa Đéc, ngày 02/4/1954, một đơn vị công binh
và đặc công - do đồng chí Trần Chi Lăng chỉ huy, đã bí mật
tiếp cận 3 tàu mũi bằng của địch ở đuôi Cồn, giáp ranh với xã
Tân Hưng, đánh chìm 2 tàu, bắn hỏng nặng 1 tàu, diệt 36 tên,
nhiều hàng hóa, vũ khí bị chìm.
Tại huyện Châu Thành, từ tháng 3 đến tháng 5/1954, địa
phương quân phối hợp với du kích các xã đánh địch 17 trận
lớn nhỏ, phá hủy 1 xe Jeep, san bằng 3 bót, bức rút 6 bót, hàng
trăm tên địch bị tiêu diệt, bị thương và bị bắt, ta thu 14 súng
mút, nhiều đạn, lựu đạn.
Trong tháng 3 và tháng 4/1954, địa phương quân huyện
và du kích các xã ở huyện Lai Vung đã tổ chức đánh địch 4
trận, diệt 5 tên, bị thương 3 tên, bắt sống 9 tên, thu 6 súng
mút, 24 lựu đạn và 450 viên đạn.
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Riêng đợt hoạt động mạnh theo chỉ đạo của Phân liên khu
miền Đông, trong nửa đầu tháng 4/1954, các huyện trong tỉnh
64 lần tổ chức tấn công địch, tiêu diệt 66 tên, làm bị thương
117 tên, bắt 43 tên, rã ngũ 28 tên, diệt 1 đồn, 6 lô cốt, thu 24
súng, nhiều đạn, lựu đạn và quân trang. Nhiều đồn bót địch
rút chạy1.
Việc đẩy mạnh sản xuất và huy động các nguồn thu đạt
khá. Với sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của các cấp, các ngành
nên sáu tháng đầu năm 1954, tổng thu ngân sách bằng tiền
của tỉnh là 6.896.000 đồng, tổng chi là 4.724.027 đồng, dư
2.171.973 đồng. Tổng thu bằng lúa của toàn tỉnh là 164.000
giạ, tổng chi là 112.740 giạ, còn dư 51.260 giạ2.
1. Theo Báo cáo ngày 01/5/1954 của Ban Tham mưu Tỉnh đội Long
Châu Sa, về tình hình trong đợt hoạt động mạnh theo chỉ đạo của Phân
liên khu miền Đông:
- Ở huyện Cao Lãnh, từ ngày 30/3 đến ngày 17/4/1954, bộ đội địa
phương phối hợp với bộ đội của Phân liên khu miền Đông, 19 lần đánh bót,
đả viện, đánh bọn giải tỏa, tuần tiễu, bao vây công đồn, pháo kích, phá tề
trừ gian, diệt và làm bị thương nhiều tên.
- Ở huyện Châu Thành, từ ngày 5 đến ngày 12/4/1954, bộ đội địa
phương 7 lần tổ chức tấn công, bao vây, bức rút đồn bót, chống càn. Địch
rút 6 lô cốt; thiệt mạng 32 tên, bị thương 76 tên, bị ta bắt sống 12 tên; ta
thu 14 súng, nhiều đạn.
- Ở huyện Lai Vung, từ ngày 25/3 đến ngày 17/4/1954, đánh địch 31
trận (chống càn, công đồn, pháo kích, trừ gian...) và nhiều lần du kích bao
vây dài ngày một số bót. Trong đợt, ta diệt 2 lô cốt, địch rút 12 bót (ta phá
sập 3); địch chết và bị thương 31 tên, số bị ta bắt là 16 tên, thu 6 súng.
- Ở huyện Tân Hồng, từ ngày 23/3 đến ngày 14/4/1954, bộ đội địa
phương và du kích 7 lần tổ chức đánh địch (chống càn, vũ trang tuyên
truyền, bao vây đồn bót, phục kích...), bắt sống 6 tên, diệt, làm bị thương
và tan rã nhiều tên.
2. Trích công điện số 61/TU, do đồng chí Nguyễn Văn Phối, Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy ký.
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Ngày 07/5/1954, quân ta giành thắng lợi quyết định, tiêu
diệt và bắt sống toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện
Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiếp sức cho Đảng
bộ, quân và dân tỉnh Long Châu Sa xông lên tiến công địch,
bức rút, bức hàng thêm nhiều đồn bót, giải phóng nhiều xã,
ấp. Đặc biệt, tỉnh kịp thời chỉ đạo chuyển mở vùng Hòa An,
Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông, gỡ đồn bót dọc sông Cao
Lãnh..., tạo vùng giải phóng liên hoàn, áp sát quận lỵ Cao
Lãnh. Ở những nơi trước đây địch hung hãn, ngoan cố thì giờ
đây cũng phải co cụm hoặc phải xin hòa hoãn với ta. Đến ngày
19/7/1954, ở nhiều địa phương trong tỉnh, bọn tề xã, đồn bót
hoang mang, cố thủ.
Ngày 21/7/1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết. Theo
Hiệp định đình chỉ chiến sự tại Việt Nam, ở Nam Bộ thực
hiện ngưng bắn vào lúc 6 giờ sáng ngày 08/8/1954. Cuộc kháng
chiến chín năm đầy gian khổ hy sinh của dân tộc Việt Nam ta
nói chung, tỉnh Long Châu Sa nói riêng đã kết thúc.
Theo chỉ đạo của Trung ương Cục, Tỉnh ủy Long Châu
Sa họp mở rộng, gồm lãnh đạo chính quyền, các ban ngành,
đoàn thể tỉnh, các bí thư huyện ủy để học tập và quán triệt
chủ trương, nghị quyết của Trung ương và những nội dung căn
bản của Hiệp định Giơnevơ.
Khu tập kết Đồng Tháp Mười, trung tâm là Cao Lãnh,
là một trong ba khu tập kết chuyển quân của Quân đội nhân
dân Việt Nam ở Nam Bộ1. Thời gian ấn định cho Khu tập kết
1. Theo Hiệp định Giơnevơ, tại Nam Bộ có ba khu tập kết: ở Hàm
Tân, Xuyên Mộc (80 ngày), ở Cao Lãnh, Đồng Tháp Mười (100 ngày) và ở
Giá Rai, Cà Mau (200 ngày).
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Đồng Tháp Mười là 100 ngày, tính từ ngày ký kết Hiệp định.
Thực thi Hiệp định, một Ủy ban hỗn hợp của Quân đội Liên
hiệp Pháp và Quân đội nhân dân Việt Nam khu Đồng Tháp
Mười được thành lập và tổ chức phiên họp đầu tiên vào ngày
03/8/1954 tại nhà việc Mỹ Trà để bàn về hình thức, thủ tục,
lề lối làm việc và thời dụng biểu1. Ngày 12 và 13/8/1954, quân
đội Pháp, kể cả quân đội giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo rút khỏi
Đồng Tháp Mười bằng tàu của hải quân Pháp. Ngày 15 và
16/8/1954, bộ đội ta vào tiếp quản quận lỵ Cao Lãnh, đồng bào
vui mừng treo cờ đỏ sao vàng, tụ tập dọc theo hai bên kinh
rạch, đường phố và trước các công sở chào đón bộ đội. Chiều
ngày 16/8, ta tổ chức một cuộc míttinh lớn, có 15.000 người
tham dự.
Những ngày sau đó, 13.508 cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ
quan, đơn vị của miền Đông Nam Bộ, tỉnh Gia Định Ninh, trong
đó có 2.563 cán bộ, chiến sĩ của Long Châu Sa tập trung về Cao
Lãnh rồi lần lượt lên tàu ra Sầm Sơn (Thanh Hóa) từ bến bắc
Cao Lãnh - chuyến tàu đầu tiên rời bến vào lúc 17 giờ ngày
06/10/1954 và chuyến cuối cùng vào 12 giờ ngày 29/10/1954.
1. Huỳnh Văn Một: Chuyện chưa quên (hồi ký), Nxb. Trẻ, Thành phố
Hồ Chí Minh, 2007. Theo hồi ký này: Trưởng phái đoàn Ủy ban Liên hiệp
đình chiến của Quân đội nhân dân Việt Nam khu vực Đồng Tháp Mười
là đồng chí Huỳnh Văn Một, hai ủy viên là đồng chí Nguyễn Văn Công
và đồng chí Nguyễn Văn Minh (Tỉnh đội Mỹ Tho), ngoài ra còn có phiên
dịch (đồng chí Thượng Nam), chuyên viên quân sự, chính trị, thư ký, đánh
máy, bảo vệ, anh nuôi. Về phía Pháp, một trung tá người Pháp (Tham mưu
trưởng vùng Sài Gòn - Chợ Lớn) làm Trưởng phái đoàn, Tỉnh trưởng Mỹ
Tho, Tỉnh trưởng Gò Công, một “quan hai” người Việt và một người Pháp
lai Việt làm phiên dịch.
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Trước khi chuyến tàu cuối cùng rời bến bắc Cao Lãnh, sáng
ngày 28/10/1954, cũng tại công sở xã Mỹ Trà, bản Báo cáo của
đại diện chính quyền và Quân đội nhân dân Việt Nam, Biên
bản về việc giao chính quyền thị trấn Cao Lãnh và huyện Cao
Lãnh cho Quân đội Liên hiệp Pháp tiếp quản trong thời gian
Quân đội nhân dân Việt Nam tập kết ra miền Bắc theo Hiệp
định Giơnevơ đã được phái đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam
và phái đoàn Quân đội Liên hiệp Pháp ký xác nhận1.
Trong những năm 1951 - 1954, thực hiện chủ trương
của Phân liên khu ủy miền Đông, với sự cố gắng vượt bậc
trong chỉ đạo của Tỉnh ủy Long Châu Sa, quân dân trong
tỉnh có nhiều nỗ lực phấn đấu, giành thắng lợi quan trọng
về các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thúc
đẩy phong trào kháng chiến, kiến quốc trong tỉnh chuyển kịp
với phong trào chung ở Nam Bộ. Đặc biệt đã nắm vững thời
cơ mới trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, chuyển mở
được địa bàn khá rộng gồm nhiều xã ven quận lỵ Cao Lãnh,
tạo cơ sở chính trị cho việc thực hiện Hiệp định Giơnevơ, tập
kết chuyển quân 100 ngày tại đây.
Sự biến chuyển quan trọng trong thời kỳ này là đã sắp
xếp tổ chức theo yêu cầu địa bàn tỉnh mới, củng cố lực lượng
các mặt, đẩy mạnh sản xuất, huy động đáng kể sức người,
1. Phái đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam có Thiếu tá Nguyễn Văn
Tam (Trưởng phái đoàn), Đại úy Trần Văn Quang (Ủy viên), Thiếu tá
Nguyễn Văn Thọ (đại diện quân sự tỉnh Long Châu Sa) và một số chuyên
viên. Phái đoàn Quân đội Liên hiệp Pháp có Đại úy Buzzo (Trưởng phái
đoàn), Trung úy Dolland (Ủy viên), Trung úy Thúy (đại diện quân sự khu
Sa Đéc) và một số chuyên viên.
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sức của cung cấp cho chiến trường chung, thực hiện tốt hơn các
chính sách kháng chiến, nhất là chính sách ruộng đất, chính
sách Hòa Hảo vận, phát động du kích chiến tranh, tiêu hao
tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phối hợp các lực lượng trong tỉnh
và chiến trường chung, từng bước làm thất bại âm mưu bình
định, “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh
người Việt” của thực dân Pháp.
*
*

*

Cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân
Pháp xâm lược của nhân dân Sa Đéc, Long Châu Tiền, Long
Châu Sa (nay là Đồng Tháp) cũng như nhân dân cả nước đến
ngày 20/7/1954 đã kết thúc thắng lợi.
Trong hơn 3.000 ngày kháng chiến kể từ khi quân Pháp
tái chiếm Sa Đéc (từ ngày 25/01/1946 đến ngày 20/7/1954),
Đảng bộ đã lãnh đạo quân và dân trong tỉnh vượt qua muôn
vàn gian khổ hy sinh, đầy cam go, ác liệt, nhưng vô cùng anh
dũng, vẻ vang và rất đáng tự hào.
Được sự lãnh đạo của Xứ ủy, Ủy ban kháng chiến hành
chính Nam Bộ và Khu 8 (1945 - 1950), của Trung ương Cục
miền Nam và Phân liên khu miền Đông (1951 - 1954), tỉnh đã
phối hợp với các tỉnh Mỹ Tho, Tân An đánh bại các cuộc hành
quân càn quét lớn của địch vào chiến khu Đồng Tháp Mười,
bảo vệ an toàn cơ quan đầu não chỉ huy cuộc kháng chiến ở
Nam Bộ, phát động phong trào nhân dân du kích chiến tranh,
tiêu diệt, làm tan rã hàng ngàn quân viễn chinh Pháp và tay
sai, từng bước giành thế chủ động trên chiến trường, đẩy địch
vào thế bị động, lúng túng đối phó khắp nơi, góp phần đánh
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bại các chiến thuật, chiến lược, các kế hoạch “đánh nhanh,
thắng nhanh”, “De Latour”, “vết dầu loang” của địch.
Đảng bộ và quân dân trong tỉnh cũng bền bỉ, kiên trì
tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân đấu tranh đập
tan âm mưu chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, lợi dụng tôn giáo
chống phá cách mạng, “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng
người Việt đánh người Việt”, bình định lấn chiếm,... của địch.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên
chiến trường của tỉnh là thắng lợi của việc vận dụng đúng đắn
và sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn
dân toàn diện, là thắng lợi của khối đoàn kết toàn dân, nòng
cốt là liên minh công - nông dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Lịch sử Đảng bộ tỉnh ghi nhận những năm tháng vượt
qua khó khăn, gian khổ, anh dũng chiến đấu, hy sinh của các
thế hệ cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh. Trước một
kẻ thù có tiềm lực về kinh tế và quốc phòng mạnh hơn ta gấp
nhiều lần, đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp lớp
thanh niên lên đường ra trận. Những kiều bào ở Lào, Thái
Lan cũng tình nguyện đưa gửi con em vào các binh đoàn hải
ngoại về nước tham gia kháng chiến, trong đó có Chi đội Trần
Phú (Hải ngoại IV) về tỉnh Sa Đéc (sau là Trung đoàn 109),
lập công lẫy lừng ở Chân Đùng - Cái Hố, Châu Thành, Sa Đéc,
Lai Vung... Lực lượng vũ trang của tỉnh ra đời từ buổi đầu
giành được chính quyền, những đội viên du kích đầu tiên của
tỉnh là con em của nhân dân - sau này là đơn vị du kích Bắc
Sơn, bộ đội Vệ Quốc đoàn với các chặng đường chiến đấu lừng
danh mang tên Chi đội 18, Trung đoàn 115, Tiểu đoàn 311. Từ
trong khói lửa chiến tranh, họ đã chiến đấu và trưởng thành,
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làm nên những trận thắng vang dội ở Cổ Cò, Cao Lãnh, chiến
khu Đồng Tháp Mười, trên sông Tiền, sông Sở Thượng,...
Nhiều đơn vị công an, du kích địa phương chiến đấu và phối
hợp chiến đấu hết sức anh dũng, lập công xuất sắc ở các xã
biên giới Hồng Ngự, tổng Phong Thạnh Thượng, cù lao Tây,
Cao Lãnh, Châu Thành, Lai Vung, thị xã Sa Đéc... Lớp lớp cán
bộ, chiến sĩ đã nêu cao truyền thống yêu nước, tinh thần xả
thân vì độc lập, tự do, không quản ngại hy sinh gian khổ, dũng
cảm đánh địch liên tục trên khắp ba vùng (vùng nông thôn căn
cứ giải phóng, vùng du kích và vùng địch hậu), kết hợp tốt ba
thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du
kích), cùng nhân dân tỉnh nhà và cả nước lập nên những chiến
công oanh liệt, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm lược.
Mặt trận và các đoàn thể cách mạng kết tập được hầu hết
quần chúng trong vùng độc lập và nhiều người tiến bộ trong
vùng địch hậu, nhiều tín đồ các tôn giáo cũng tham gia kháng
chiến. Chính quyền cách mạng các cấp từ những ngày đầu mới
thành lập còn non trẻ, trải qua quá trình kháng chiến, kiến
quốc ngày càng được củng cố vững mạnh, xứng đáng là chính
quyền của dân, do dân, vì dân. Cán bộ, đảng viên trong Đảng
bộ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, dũng khí tiến công của người
chiến sĩ cộng sản, gương mẫu đi đầu trong thực hiện đường lối
kháng chiến của Đảng, được quần chúng ngày thêm tin tưởng,
ủng hộ và noi theo.
Nhiều tấm gương quên mình vượt qua gian khổ, khó
khăn, xông pha chiến trận, đánh giặc lừng danh, như nữ
du kích đầu tiên Thiều Thị Chanh, anh hùng “địa lôi chiến”
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Trần Phương ở Châu Thành, Anh hùng Lực lượng vũ trang
Võ Văn Mừng ở Cao Lãnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang
Phan Văn Út ở Sa Đéc, Anh hùng Lực lượng vũ trang Phan
Văn On ở Tháp Mười...
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
trên chiến trường của tỉnh Đồng Tháp có nhiều nguyên nhân
nhưng nhân tố quan trọng, quyết định nhất là sự lãnh đạo của
Đảng, trực tiếp là các cấp đảng bộ trên địa bàn của tỉnh.
Quá trình lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược, bên cạnh sự thành công, Đảng bộ Đồng Tháp cũng
còn một số yếu kém, khuyết đểm cần rút kinh nghiệm:
Một là, trong nội bộ Tỉnh ủy có lúc chưa được đoàn kết
thống nhất, ảnh hưởng đến phong trào chung
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược,
bên cạnh sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ là cơ bản và
xuyên suốt, vẫn còn có lúc, có bộ phận còn chưa nhất trí với
nhau về mặt này hay mặt khác. Cụ thể là từ trước khi giành
chính quyền đến những tháng đầu kháng chiến chống thực
dân Pháp, Tỉnh ủy Sa Đéc luôn có mâu thuẫn trong nội bộ.
Mâu thuẫn này được thể hiện cả về quan điểm tư tưởng, tổ
chức và trong một số chủ trương chỉ đạo cụ thể.
Nguyên nhân chính là chưa nắm vững đường lối, phương
châm và nguyên tắc xây dựng Đảng. Trước và sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945, Đảng bộ Sa Đéc chịu sự lãnh đạo của
hai hệ thống cấp ủy đảng cấp trên ở khu vực Cần Thơ và Mỹ
Tho, vì vậy, trong Ban lãnh đạo cấp tỉnh có hai phái Tiền
phong (Việt Minh mới) và Giải phóng (Việt Minh cũ). Hai bên
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không sớm đấu tranh để thống nhất với nhau, mà nghi ngờ,
không tin nhau, bên nào cũng tranh giành, củng cố vị thế của
mình. Một số ít cán bộ lãnh đạo lúc đầu chưa nhận thức kịp
tình hình, thiếu quyết tâm, chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập
trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, cá biệt có trường hợp
phạm phải sai lầm chủ quan, cá nhân, công thần, kiêu ngạo,
dẫn đến coi thường ý kiến tập thể, ít chịu nghe cán bộ dưới
quyền. Từ cuối năm 1945, Tỉnh ủy Sa Đéc do đồng chí Phạm
Hữu Lầu làm Bí thư, thì tình trạng mâu thuẫn, thiếu đoàn kết
trong Tỉnh ủy được khắc phục về cơ bản.
Cần có nhận định xác đáng về chủ trương “đưa lực lượng
xuống miền Tây” của Tỉnh ủy Sa Đéc. Khi thực dân Pháp trở
lại đánh chiếm các vị trí quan trọng trong tỉnh, lẽ ra Tỉnh ủy
phải tập trung mọi khả năng và lực lượng, bám trụ địa bàn,
bám dân để củng cố, xây dựng lực lượng kháng chiến lâu dài.
Nhưng cũng do thiếu đoàn kết thống nhất, Tỉnh ủy chưa có
chủ trương nhất quán trên cơ sở phân tích thấu đáo tình hình
và nhiệm vụ, đã vội vã chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, chỉ
để lại một bộ phận bám giữ địa bàn, còn phần lớn lực lượng vũ
trang và lãnh đạo Tỉnh ủy rút xuống U Minh Thượng. Thực
hiện chủ trương này đạt kết quả là bảo tồn được lực lượng
nhưng ngược lại, trong khoảng thời gian ấy, địa bàn của tỉnh
thiếu vắng một cơ quan đầu não vững vàng, một lực lượng vũ
trang nòng cốt, do đó, cơ sở và phong trào kháng chiến tại chỗ
gặp khó khăn. Sau này, Tỉnh ủy đã kịp thời kiểm điểm, đánh
giá và khắc phục về cơ bản, nhờ đó, Tỉnh ủy vẫn kiên quyết trụ
vững địa bàn để lãnh đạo phong trào trong giai đoạn kháng
chiến ác liệt nhất.
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Hai là, trong Ban lãnh đạo của Tỉnh ủy, chủ yếu là cán
bộ chủ chốt, có lúc chưa nhận thức đầy đủ, kịp thời chính sách
tôn giáo của Đảng
Vấn đề này thể hiện trong chỉ đạo có lúc thiếu cân nhắc,
nóng vội, ấu trĩ, “tả khuynh”, xử lý mâu thuẫn giữa Phật giáo
Hòa Hảo với Việt Minh ở một số địa phương chưa đúng chủ
trương, sách lược của Đảng, để địch lợi dụng chia rẽ, kích động
nhiều phần tử trong các tôn giáo chống phá cách mạng... Đây
cũng là thực trạng của nhiều tỉnh Nam Bộ. Khuyết điểm này
được Trung ương chỉ đạo uốn nắn nhưng trên thực tế, mất rất
nhiều thời gian mới khắc phục cơ bản được.
Ngoài ra, trong từng chủ trương cụ thể, như phát triển
đảng ồ ạt (năm 1948), làm “kinh tế mạo hiểm” (năm 1949),
hoặc trong đấu tranh chống địch lấn chiếm (1951 - 1952) có
những sai lầm, khuyết điểm nhất định. Tỉnh ủy đã nhận ra và
kiểm điểm khắc phục.
Tuy còn một số khuyết điểm, hạn chế, nhưng xét toàn bộ,
trên nhiều phương diện, ưu điểm là cơ bản, thành tích là to
lớn. Phải khẳng định rằng, kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược là một trong những chặng đường lịch sử vẻ vang của
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
Vững tin vào sự đoàn kết và sức mạnh vô biên của các
tầng lớp nhân dân đã được “cách mạng hóa” qua các chặng
đường cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, cùng với
những bài học được rút ra trong kháng chiến chống thực dân
Pháp là sức mạnh tổng hợp được nâng lên, phát huy mạnh mẽ
trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và trong
sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc sau này.
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Từ những thành công và thất bại, thậm chí là sai lầm
trong cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp xâm
lược đã để lại cho Đảng bộ, quân và dân tỉnh Sa Đéc - Long
Châu Tiền - Long Châu Sa (nay là tỉnh Đồng Tháp) những bài
học kinh nghiệm quý báu có ý nghĩa thiết thực và to lớn.
Một là, quán triệt và thực hiện thắng lợi quan điểm “cách
mạng là sự nghiệp của quần chúng” và đường lối “kháng chiến
toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh” của Đảng.
Cuộc kháng chiến ở tỉnh Sa Đéc - Long Châu Sa được sự
đồng tâm hiệp lực lâu bền, đóng góp sức người, sức của rất lớn
của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hưởng ứng phong trào
“Tuần lễ vàng”, “Hũ gạo nuôi quân”... nhân dân trong tỉnh đã
ủng hộ kháng chiến hàng trăm lượng vàng, hàng ngàn tấn
gạo và nhiều ghe xuồng, đồng, thau... Hàng chục ngàn quần
chúng theo tiếng gọi của Đảng, thực hiện “vườn không, nhà
trống”, bất hợp tác với giặc Pháp, tham gia đắp cản trên sông,
phá đường, làm chướng ngại ngăn tàu xe địch, tham gia các
hoạt động sản xuất, đi dân công hỏa tuyến; đóng góp lương
thực, đưa con em tòng quân; hình thành những tổ chức Hội
Mẹ chiến sĩ, Hội Chị chiến sĩ, các phong trào bình dân học vụ
“diệt giặc dốt”, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong vùng căn
cứ giải phóng,...
Tình hình có lúc hết sức khó khăn, thiếu thốn về nhiều
mặt, nhiều lúc tưởng như không vượt qua nổi, nhất là những
ngày đầu mới tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang, những lúc
giặc bao vây, lấn chiếm, đánh phá ác liệt và trong trận lụt lớn
năm 1952. Nhờ nắm vững phương châm, quan điểm tự lực cánh
sinh, dựa vào dân, nhất là nông dân, đoàn kết với các giai cấp,
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tầng lớp tiến bộ khác, bảo vệ khối thống nhất xung quanh
Đảng và Mặt trận Việt Minh, nên Đảng bộ tỉnh đã vượt qua
mọi khó khăn, thử thách và ngày càng trưởng thành.
Tuy phải tập trung vào các công tác quan trọng trong
kháng chiến, song Đảng và Mặt trận luôn quan tâm chăm
lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Hàng vạn hộ
nông dân nghèo, không có đất hoặc ít ruộng đất được chính
quyền cách mạng tạm cấp, tạm giao ruộng đất. Nhiều kinh
rạch, đìa bào được đào mới, nạo vét để vừa vận chuyển, vừa
phục vụ sản xuất. Các cơ sở tiểu thủ công cũng được thành
lập ở tỉnh, quận (huyện) và một số làng xã. Các làng xã trong
vùng giải phóng đều có trạm y tế, nhà hộ sinh, lớp bình dân
học vụ, nhiều trường lớp tiểu học cũng được mở ra. Phong trào
văn hóa văn nghệ, thực hiện đời sống mới, bài trừ tệ nạn, phát
triển mạnh trong thanh niên, học sinh, lực lượng vũ trang và
các đoàn thể, xuống tận xóm ấp, tác động lớn và thu hút nhân
dân trong vùng địch hậu cùng hưởng ứng, tham gia. Mô hình
và các thiết chế của chế độ mới - chế độ dân chủ nhân dân,
ngày càng thể hiện tính ưu việt, người lao động từ địa vị nô
lệ trong xã hội cũ thành người làm chủ quê hương, đất nước
trong xã hội mới.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân trong tỉnh đã phát
huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tinh thần anh dũng
tuyệt vời, khí phách anh hùng, xả thân vì độc lập tự do, “tất
cả cho chiến đấu, tất cả để chiến thắng”. Đó là sự nghiệp toàn
dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, là hiện tượng chưa
từng thấy trong các thời kỳ lịch sử trước đó.
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Hai là, tích cực xây dựng lực lượng và căn cứ kháng chiến,
bảo đảm cho kháng chiến lâu dài giành thắng lợi.
Ngay từ ngày đầu chiến đấu chống quân Pháp tái chiếm
Sa Đéc, Tỉnh ủy đã chỉ đạo lực lượng du kích tập trung của
tỉnh tích cực, chủ động đánh địch, làm chậm bước tiến của
chúng, thực hiện “tiêu thổ kháng chiến”. Nhưng lúc này, Tỉnh
ủy chưa thấy hết khả năng xây dựng căn cứ kháng chiến trong
Đồng Tháp Mười nên thực hiện chỉ đạo của trên, Tỉnh ủy cho
rút đại bộ phận lực lượng xuống U Minh để bảo tồn lực lượng,
khi có thời cơ thì trở về tỉnh tiếp tục chiến đấu.
Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Tỉnh ủy Sa Đéc đã
mở một lớp học chính trị ngắn ngày cho số cán bộ chủ chốt các
cấp, nhằm nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ mới,
củng cố tổ chức, củng cố lòng tin của cán bộ vào sự lãnh đạo
của Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy. Đường lối “kháng chiến
toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh” được quán
triệt trong nội bộ và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong
nhân dân. Chỉ trong một thời gian tương đối ngắn và suốt cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp, tỉnh đã xây dựng được một
lực lượng cách mạng ngày càng đông đảo. Dân quân, du kích
mỗi xã có từ 1 trung đội đến 1 đại đội, bộ đội mỗi huyện có từ 1
đến 2 đại đội, lúc ít nhất tỉnh có 1 tiểu đoàn, lúc nhiều có đến 2
trung đoàn (chưa kể lực lượng của trên hoạt động ở tỉnh). Lực
lượng quân báo tỉnh thường ổn định ở mức 1 đại đội. Quốc vệ
đội (công an) dần dần hình thành có hệ thống tổ chức từ tỉnh
đến cơ sở. Các lực lượng vũ trang được học tập, huấn luyện,
từng bước nâng cao phẩm chất chính trị và trình độ chiến
thuật, kỹ thuật.
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Quá trình lãnh đạo kháng chiến, các cấp ủy đảng, trước
hết là Tỉnh ủy ngày càng nhận thức được ý nghĩa và tầm
quan trọng chiến lược của vấn đề xây dựng căn cứ địa và hậu
phương tại chỗ. Tỉnh đã xây dựng một số căn cứ trong Đồng
Tháp Mười, vùng sâu của huyện Cao Lãnh, vùng giáp biên
giới Hồng Ngự - Campuchia mà trung tâm là gò Sa Rài, vùng
hậu tổng Phong Thạnh Thượng (Tân Phú, Bình Thành, An
Phong) mà trung tâm là Đốc Vàng Thượng, Đốc Vàng Hạ.
Ngoài ra, còn có các lõm căn cứ từng khu vực (huyện Châu
Thành có lõm căn cứ ở An Khánh, Hòa Tân, Phú Long; huyện
Lai Vung có lõm căn cứ ở Mỹ An Hưng, Long Hưng, Tân Mỹ,
Vĩnh Thạnh). Những lõm căn cứ có lúc được mở rộng, có lúc bị
thu hẹp nhưng đây là những nơi đứng chân của lực lượng vũ
trang, của các cơ quan Đảng và chính quyền. Đặc biệt, căn cứ
Xóm rẫy Cụ Hồ ở Tân Phú Đông, ngay sát thị xã Sa Đéc, tồn
tại trong nhiều năm. Các căn cứ kháng chiến của tỉnh, huyện
là nơi đặt các cơ quan đầu não, lãnh đạo chỉ huy kháng chiến,
nơi xây dựng, phát triển các lực lượng, là điểm xuất phát tấn
công vào vùng địch hậu.
Căn cứ địa ở Đồng Tháp Mười - “Việt Bắc ở miền Nam,
Thủ đô kháng chiến”, bao gồm nhiều xã vùng sâu của huyện
Hồng Ngự, Cao Lãnh nối liền với các xã vùng hậu Cái Bè, Cai
Lậy (tỉnh Mỹ Tho), Mộc Hóa (tỉnh Tân An), là trung tâm đầu
não chỉ đạo kháng chiến của Xứ ủy, Ủy ban kháng chiến hành
chính Nam Bộ, Khu 8 và các tỉnh bạn. Đây là “căn cứ rừng
dân, căn cứ lòng dân” - quân và dân địa phương nơi đây là
những người chịu nhiều hy sinh, tổn thất để nuôi dưỡng, bảo
vệ các cơ quan lãnh đạo của Đảng.
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Ba là, phát huy truyền thống cách mạng, ý thức tự lực, tự
cường, kiên quyết tấn công địch giành thắng lợi.
Nhân dân Sa Đéc - Long Châu Sa có truyền thống yêu
nước và tinh thần cách mạng tuyệt vời, được bồi đắp qua quá
trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Từ khi có Đảng, truyền
thống ấy được kế tục, phát huy khi quần chúng thấm nhuần
tư tưởng cách mạng không ngừng của Đảng và Chủ tịch Hồ
Chí Minh, tạo nên sức mạnh và khí thế đấu tranh bão táp
trong các cao trào cách mạng 1930 - 1931, 1936 - 1939, nhất
là trong cao trào “kháng Nhật, cứu nước” mà đỉnh cao là cuộc
khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược,
quan điểm “bạo lực cách mạng, tự lực tự cường” của Tỉnh ủy
được toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà quán triệt, thực hiện
xuyên suốt.
Ý thức tự lực, tự cường thể hiện nhất quán cả về tư tưởng,
tình cảm và hành động cách mạng. Biểu hiện cụ thể là không
trông chờ, ỷ lại cấp trên; phát động chiến tranh nhân dân một
cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm cụ thể của chiến trường
đồng bằng, có nhiều tôn giáo; từ đó, có nhiều sáng tạo trong
chủ trương xây dựng căn cứ, bổ sung vũ khí, phát triển sản
xuất, tự túc lương thực, đảm bảo hậu cần cho lực lượng của
tỉnh và làm nghĩa vụ về trên, giúp miền Đông Nam Bộ, nhất
là trong nạn lụt năm 1952.
Quan điểm bạo lực cách mạng, kiên quyết tấn công địch
thể hiện trên nhiều mặt hoạt động, như chỉ đạo xây dựng lực
lượng vũ trang cách mạng trong những ngày đầu chuẩn bị
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kháng chiến (mở trại huấn luyện dân quân du kích ở Châu
Thành, Lai Vung, Cao Lãnh), lập phòng tuyến tại Cái Tàu Hạ,
Nha Mân, phát động chiến tranh du kích rộng khắp, phát
triển lực lượng vũ trang của tỉnh đến cấp trung đoàn (Trung
đoàn 115, Trung đoàn 109), tiểu đoàn (Tiểu đoàn 311) và
nhiều trung đội, đại đội bộ đội huyện, nhiều trung đội, đại đội
dân quân du kích xã. Lực lượng vũ trang phối hợp chiến đấu
tốt. Nhiều trận diệt tàu địch trên sông Con, sông Sở Thượng,
Sở Hạ, sông Tiền, đánh trận địa pháo Cái Bảy, mở chiến dịch
Cao Lãnh, phối hợp với tỉnh bạn đánh địch càn quét, bảo vệ
khu căn cứ Đồng Tháp Mười,... giành những thắng lợi vang
dội, xứng đáng ghi vào sử sách của dân tộc.
Quan điểm kiên quyết tấn công địch của Tỉnh ủy còn là
sự chỉ đạo nhạy bén, linh hoạt, kết hợp hoạt động giữa các lực
lượng đấu tranh chính trị với đấu tranh quân sự và địch ngụy
vận trong từng thời điểm, từng trường hợp cụ thể.
Bốn là, thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách đại đoàn
kết dân tộc.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Việt Minh tỉnh
(sau là Mặt trận Liên Việt) và các đoàn thể kháng chiến đã
tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp, giai cấp, các đảng
phái, tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức, công chức, binh sĩ, sinh
viên, học sinh,... những người tán thành hòa bình, độc lập,
dân chủ, tự nguyện tham gia hoặc ủng hộ kháng chiến dưới
nhiều hình thức.
Đặc điểm xã hội nổi bật của tỉnh là có nhiều tôn giáo.
Phật giáo, Thiên Chúa giáo đều có tín đồ và nhiều cơ sở thờ
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tự tại đây. Trong thập niên 30, 40 của thế kỷ XX, vùng sông
Hậu thuộc các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sa Đéc
xuất hiện các tôn giáo nội sinh (đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa
Hảo,...), trong đó Phật giáo Hòa Hảo có đông tín đồ ở Chợ Mới,
Lai Vung, Phú Châu, Tân Châu, một phần Hồng Ngự, Cao
Lãnh và Châu Thành.
Đại bộ phận tín đồ các tôn giáo là nhân dân lao động, chủ
yếu là nông dân. Họ có tinh thần dân tộc, căm thù áp bức, bất
công, luôn làm điều thiện, tránh điều ác, tu hành hướng đạo
chân chính (chân tu) và mong muốn có cuộc sống yên bình.
Khi thực dân Pháp quay lại chiếm đóng, chúng tìm mọi
cách nắm được vùng tôn giáo, mua chuộc những người cầm
đầu phản động trong các giáo phái, tuyên truyền kích động
một bộ phận tín đồ chống phá cách mạng. Từ năm 1947, Pháp
nắm gần như toàn bộ lực lượng vũ trang các giáo phái, sử dụng
họ làm lực lượng tay sai chủ yếu để càn quét, lấn chiếm, đóng
đồn, kiềm kẹp và khai thác sức người, sức của, gây nhiều khó
khăn cho công cuộc kháng chiến.
Trong hai năm đầu kháng chiến (1946 - 1947), ở một số địa
phương đã xảy ra mâu thuẫn giữa giáo phái Hòa Hảo với Việt
Minh, có nơi gay gắt kéo dài, dẫn đến xung đột đổ máu (Hồng
Ngự, tổng Phong Thạnh Thượng, Lai Vung, Châu Thành).
Từ năm 1948, nhất là từ năm 1952, cấp ủy các địa phương
trong tỉnh từng bước đưa cán bộ bám vào vùng có đông tín
đồ Phật giáo Hòa Hảo, đưa lực lượng vũ trang tuyên truyền,
làm tốt công tác vận động tín đồ, vạch rõ âm mưu chia rẽ, lợi
dụng tôn giáo của thực dân Pháp, cô lập bọn lợi dụng đạo,
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làm cho đồng bào tôn giáo thấy được cuộc kháng chiến chính
nghĩa của dân tộc, chính sách đại đoàn kết dân tộc và chính
sách tự do tín ngưỡng của Đảng và Chính phủ. Nhờ đó, dần
dần giải quyết hận thù, định kiến, gây dựng được nhiều cơ sở
trong vùng đạo giáo ở cù lao Tây, Tấn Mỹ (Chợ Mới), Tịnh Thới
(Cao Lãnh), Long Thắng, Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành,
Tân Hòa, Vĩnh Thới (Lai Vung), Tân Xuân, Bình Tiên, An
Nhơn (Châu Thành),...
Thực tiễn hoạt động trên đây đã giúp các cấp ủy trong
tỉnh nhiều kinh nghiệm về thực hiện chính sách đại đoàn kết
dân tộc nói chung, công tác tôn giáo vận nói riêng.
Năm là, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Kháng chiến chống thực dân Pháp là một nhiệm vụ mới
mẻ, phức tạp, đặt ra cho Đảng bộ vấn đề xây dựng, củng cố
Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, lãnh đạo mọi mặt công
cuộc kháng chiến. Việc củng cố Đảng nhằm nâng cao bản chất
cách mạng, khoa học, nâng cao tính chất giai cấp công nhân,
bản lĩnh chính trị, bảo đảm cho Đảng bộ thật sự trong sạch,
vững mạnh, làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo kháng chiến.
Tỉnh ủy thường xuyên chăm lo công tác chính trị tư tưởng,
giáo dục lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc, chú trọng rèn luyện
năng lực lãnh đạo, đạo đức, lối sống, đồng thời, coi trọng nâng
cao giác ngộ giai cấp, lý tưởng cộng sản cho đảng viên, hết sức
chú ý việc rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực tiễn
chiến đấu, sản xuất, vận động quần chúng, các hoạt động kinh
tế, văn hóa, xã hội,... Đảng bộ luôn đấu tranh xây dựng đội
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ngũ đảng viên có đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm
vụ, bảo đảm cho toàn Đảng bộ luôn luôn trong sạch, nâng cao
sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của các cấp ủy và từng đảng
viên. Số lượng, chất lượng đảng viên trong tỉnh ngày càng phát
triển. Trước tháng 8/1945, số lượng đảng viên từ vài chục tăng
lên con số hàng ngàn vào các năm 1948, 1949. Các xã trong
vùng căn cứ, du kích đều có chi bộ, xã ít cũng từ 15 đảng viên
trở lên, nhiều xã ở huyện Cao Lãnh, Lai Vung, Châu Thành...
có từ 120 đến 160 đảng viên, nhiều xã thành lập được đảng bộ.
Các cấp ủy cũng thường xuyên củng cố và tăng cường mối
liên hệ chặt chẽ với quần chúng, kiên quyết bám đất, bám
dân, dựa vào dân, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ cách mạng. Trong tình hình địch âm mưu chia rẽ,
kiềm dân, lợi dụng tôn giáo, nhiều cán bộ, đảng viên, bằng mọi
hình thức, mọi biện pháp luồn sâu, bám sát tuyên truyền giáo
dục, vận động giác ngộ quần chúng, củng cố và giữ vững tinh
thần đấu tranh của quần chúng; từ đó, mối liên hệ giữa Đảng
với quần chúng ngày càng gắn bó, củng cố thêm ưu thế chính
trị của Đảng, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân. Nhờ
vậy, đã tạo nên sức mạnh khôn cùng, vượt qua mọi khó khăn
gian khổ, chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.
Đấu tranh giữ gìn và tăng cường đoàn kết thống nhất
trong Đảng bộ là bài học mang tính quy luật trong công tác
xây dựng Đảng. Xem xét một cách toàn diện, lịch sử và khách
quan thì nhìn chung trong suốt cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp xâm lược, nội bộ Đảng bộ đoàn kết, nhất trí trên cơ
sở đường lối của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên dũng cảm,
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hy sinh phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì tương lai
hạnh phúc của nhân dân. Nó càng được thể hiện một cách sinh
động và sâu sắc trong quá trình đấu tranh gạt bỏ ảnh hưởng
của tư tưởng biệt phái của “Việt Minh mới”, “Việt Minh cũ”,
xây dựng một Tỉnh ủy thống nhất (năm 1946) hoặc trong thời
kỳ hợp nhất hai tỉnh Sa Đéc và Long Châu Tiền thành tỉnh
Long Châu Sa (1951 - 1954).
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Lời nói đầu cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp,
tập I, xuất bản năm 1982
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Bìa cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, tập II, xuất bản năm 2005
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Lời giới thiệu cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp,
tập II, xuất bản năm 2005

SỐ LIỆU THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ
VÀ KHEN THƯỞNG CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP
TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
I- THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

- Thương binh các hạng:

601 người

- Liệt sĩ: 				

2.194 người

(Trong số liệt sĩ có 381 người được tặng huân chương và
huy chương các loại).
II- KHEN THƯỜNG

Huân chương, huy chương:
- Trong 16 đợt đề nghị, được tặng thưởng 1.585 huân
chương, huy chương các loại; trong đó có 4 Huân chương Kháng
chiến hạng Nhì, 382 Huân chương Kháng chiến hạng Ba,
685 Huy chương Kháng chiến hạng Nhất và 514 Huy chương
Kháng chiến hạng Nhì.
- Riêng hệ Quân sự có 351 tập thể và cá nhân được tặng
Huân chương, Huy chương Chiến thắng.
Bằng khen:
- Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tỉnh Đồng
Tháp có 272 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ.
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- Hệ Quân sự có 749 đối tượng tham gia kháng chiến
chống Pháp được hưởng chế độ theo Quyết định số 47/CP.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân:
- Võ Văn Mừng, sinh năm 1930, quê xã Tân Thuận Tây,
thành phố Cao Lãnh.
- Liệt sĩ Phan Văn On, sinh năm 1905, quê tỉnh Quảng
Ngãi.
- Liệt sĩ Phan Văn Út, sinh năm 1932, quê xã Tân Phú
Trung, huyện Châu Thành.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
TỈNH ĐỒNG THÁP TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
(Gồm tỉnh Sa Đéc từ năm 1945 - 1947, tỉnh Long Châu Tiền
từ năm 1948 - 1951, tỉnh Long Châu Sa từ năm 1951 - 1954)
I- BÍ THƯ

1. Trần Thị Nhượng
2. Nguyễn Văn Huệ
3. Phạm Hữu Lầu

4. Võ Văn Phát

5. Huỳnh Chí Mạnh

6. Trần Trung Tam
7. Phan Thành Long

5/1945 - 8/1945 và 6/1946 - 1948
Bí thư Tỉnh ủy Sa Đéc
5/1945 - 10/1945
Bí thư Tỉnh ủy Sa Đéc
10/1945 - 6/1946
Bí thư Tỉnh ủy Sa Đéc
1949 - 1950
Bí thư Tỉnh ủy Sa Đéc
11/1951 - 12/1952
Bí thư Tỉnh ủy Long Châu Sa
1947
Bí thư Tỉnh ủy Châu Đốc
1948 - 1950
Bí thư Tỉnh ủy Long Châu Tiền
1950 - 11/1951
Bí thư Tỉnh ủy Sa Đéc Long Châu Sa
12/1952 - 8/1954
Bí thư Tỉnh ủy Long Châu Sa
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II- PHÓ BÍ THƯ

1. Võ Thanh Liêm

1947 - 1948

2. Nguyễn Long Xảo

1950

3. Nguyễn An Tịnh

1951
1948 - 1951 (tỉnh Long Châu
Tiền)

4. Trần Mão
5. Nguyễn Văn Phối

1952 - 1954

III- ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

1. Đặng Tâm Quảng

1947 - 1948

2. Nguyễn Quang Việt

1947 - 1948

3. Lê Minh Phát

1949 - 1950

4. Nguyễn Văn Sanh

1949 - 1950

5. Phan Văn Sử

1951 - 1952

6. Nguyễn Kim Nha

1951 - 1952

7. Nguyễn Văn Thử

1951 - 1952

8. Mai Xuân Quảng

1952

9. Nguyễn Văn Phước

1952

10. Nguyễn Văn Y

1954 - 1956

11. Lê Thái		

1954 - 1956
IV- TỈNH ỦY VIÊN

1. Nguyễn Văn Lương
2. Châu Văn Ký

1945 - 1947
1945

3. Châu Văn Cương

1945 - 1951

4. Lê Văn Sáng

1945 - 1946

5. Bùi Ngọc Hồ

1945
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6. Lê Văn Nhạc
7. Phạm Văn Nam
8. Nguyễn Kiều
9. Nguyễn Hữu Xuyến
10. Lê Minh Phát

1945
1945 - 1946
1946
1946 và 1949
1946 - 1949 và 1952 - 1954

11. Văn Trung Thành

1946

12. Nguyễn Giao

1947

13. Nguyễn Văn Thưởng

1947 - 1954

14. Huỳnh Cẩm Hồng

1947

15. Dương Cự Tẩm

1947

16. Mai Xuân Quảng

1947 - 1956

17. Nguyễn Hồng Kỳ

1949

18. Phan Võ Hòa

1950

19. Đặng Văn Thông

1950 - 1952

20. Nguyễn Văn Trí

1950

21. Đỗ Ngọc Phận

1950

22. Hà Huy Lực

1950 - 1952

23. Kim Chi		

1950

24. Thân Trọng Song

1950

25. Lê Văn Tá

1950

26. Võ Thành Ba

1950

27. Nguyễn Văn Thử

1952

28. Võ Ngọc Bỉnh

1951 - 1952

29. Nguyễn Văn Hành

1952 - 1954

30. Nguyễn Văn Thương

1952 - 1954

31. Nguyễn Văn Y

1952 - 1954
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32. Võ Văn Truyện

1952 - 1954

33. Nguyễn Như Văn

1952 - 1954

34. Nguyễn Văn Náo

1952 - 1954

35. Nguyễn Văn Chuẩn

1952 - 1954

36. Nguyễn Việt Châu

1952 - 1954

37. Nguyễn Ngọc Thăng

1952 - 1956

38. Nguyễn Văn Mai

1952 - 1954

39. Phan Văn Sử

1952 - 1954

40. Nguyễn Văn Lực

1952 - 1954

41. Nguyễn Văn Quạn

1952 - 1954

42. Lê Xuân Lựu

1952 - 1954

43. Nguyễn Văn Phàn

1954 - 1956

44. Nguyễn Văn Thuyền

1954 - 1956

45. Bùi Văn Thệ

1954 - 1956

		

CHÂN DUNG CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY

Trần Thị Nhượng

(5/1945 - 8/1945 và 6/1946 – 1948)
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Phạm Hữu Lầu

(10/1945 - 6/1946)
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Nguyễn Văn Huệ

(5/1945 - 10/1945)
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Võ Văn Phát

(1949 - 1950 và 11/1951 - 12/1952)
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Huỳnh Chí Mạnh

(1947: Bí thư Tỉnh ủy Châu Đốc,
1948 - 1950: Bí thư Tỉnh ủy Long Châu Tiền)
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Trần Trung Tam

(1950 - 11/1951)
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Phan Thành Long

(12/1952 - 8/1954)

CÔNG ĐIỆN CỦA TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM
BÁO CÁO VỚI TRUNG ƯƠNG VỀ TÌNH HÌNH
TỈNH LONG CHÂU SA
Trung ương Cục miền Nam			

Ngày 2/3/1953

Số: 134/PN			
Kính gửi Trung ương
Ngày 21/2/53 vừa rồi có 80 ngụy binh Hòa Hảo ở Phuc
Hòa ra hàng ta với vũ khí. Đây là do ảnh hưởng ở chính sách
vận động Hòa Hảo, Cao Đài đúng đắn của ta.
Để Trung ương hiểu rõ hơn về tình hình Hòa Hảo, chúng
tôi diễn ra đây phần nhận xét của đồng chí Hùng trong hội
nghị cán bộ Hòa Hảo vận toàn tỉnh Long-Châu-Sa trong lúc
đi miền Đông.
Hiện nay nói chung đồng bào Hòa Hảo đối với ta có cảm
tình, họ mong sao cho bộ đội Hòa Hảo hợp tác với Chính phủ
Việt-minh đánh Tây, nhiều nơi ủng hộ bộ đội và cán bộ ta hoạt
động, giúp ta đưa cán bộ đi lại. Kỳ anh em Trương-Chinh về
(kíp anh Một), nếu không có họ đưa dùm sau khi chìm ghe thì
cũng không đi đâu thoát. Họ cho rằng mọi việc làm của Chính
phủ đều đúng, nên có khi gặp cán bộ ta họ yêu cầu thanh minh
dùm với Chính phủ là họ đánh Tây, chớ không theo Tây đâu.
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Những nơi bị một số bộ đội Hòa Hảo lưu manh, cướp bóc thì họ
trông cho bộ đội ta đến. Họ không hiểu sao Chính phủ kêu họ
là ngụy binh. Tuy bị tạm chiếm nhiều nơi, nhưng cơ sở ta hiện
nay đều có trong vùng Hòa Hảo. Hầu hết đều có chi bộ và du
kích bí mật, nhờ đồng bào Hòa Hảo giúp đỡ.
Nói chung ta đã đi sâu được vùng Hòa Hảo không phải
khó khăn như trước, nhưng họ ngại một điều là sợ theo Việtminh sẽ không được cúng kiến, thờ phụng. Những việc đối phó
của ta trước đây, làm cho họ còn nghi ngờ trong lòng và sợ ta
không thành tâm thật ý. Những người của họ (như cán bộ và
bộ đội) khi bị ta bắt thì họ cho rằng thế nào cũng bị thủ tiêu,
nhưng đến khi thả họ hoan nghênh vô cùng.
Còn các bộ đội Hòa Hảo cũng có thái độ khác hơn xưa. Đại
đa số các chỉ huy của các đại đội Năm Lửa đều đến ta bắt liên
lạc, muốn 2 bên không đánh nhau, ở yên làm ăn, không cướp
bóc đồng bào, có đại đội bằng lòng thương lượng với ta trong
việc giao thông vận tải, chuyên chở hàng hóa cho ta. Số đại đội
lại cắt vùng của chúng kiểm soát giao cho ta tổ chức, đặt cơ sở,
phần nhiều chúng xin cán bộ ta sang làm cố vấn giúp đỡ chúng
về chính trị. Nhờ có liên lạc với ta nên những bộ đội nào đi
cướp bóc được chúng trừng trị, nên gần đây việc cướp bóc cũng
đỡ hơn trước. Nhưng trong vùng chúng kiểm soát còn nhiều
thứ thuế kỳ quái lắm, nên có những trận chúng hợp tác với ta
đánh Pháp và đánh phía Cao Đài. Bọn đệ nhị phòng lọt vào
bộ đội chúng mà ta cho hay là chúng thủ tiêu ngay, trừ bọn bộ
đội Ngộ bị bọn Đại Việt và đệ nhị phòng vẫn hoành hành, bọn
Ngộ và Trần Kiêu nắm bên trên. Đội viên là những thanh niên
nông dân nên muốn đánh Pháp. Bọn chỉ huy muốn đi với ta,
nhưng sợ sau này, khi đánh Pháp xong ta sẽ tiêu diệt chúng và
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Cao Đài và đi với chúng ta sợ không còn bộ đội của chúng nữa.
Biết rằng ta cương quyết đánh Pháp và ta sẽ thắng; Pháp phải
thua, nhưng họ sợ ta gạt và tiêu diệt họ. Họ yêu cầu đừng gọi
là ngụy binh và họ không hiểu sao kêu họ quay về với Tổ quốc
vì họ vẫn đánh Pháp. Thái độ vẫn còn ngờ vực ta không thành
tâm, vì họ còn lập lại vụ ta đánh họ trong khi họ bỏ Pháp kéo
nhau rút đi hồi năm 1948 về Cái Bèo. Khi Nguyễn Giác Ngộ
đưa binh sang đóng ở tả ngạn Long-Châu-Sa, có một số bộ đội
Hòa Hảo và nhất là đồng bào Hòa Hảo không tán thành. Họ
cho rằng bộ đội Ngộ trong lúc bị Pháp đánh, nhờ Việt-minh
tiếp tế, ăn cơm còn dính kẽ răng mà ngày nay còn trở lại làng
đất Việt-minh. Bộ đội Hòa Hảo này có đánh được đồng bào
tiếp tế và hoan nghênh. Có những bộ đội Hòa Hảo giúp ta đi
lại nghiên cứu đồn bót giặc, lấy súng của ta đem đổi súng mới
của Pháp và giao trở lại cho ta đàng hoàng, v.v..
Để thúc đẩy cuộc vận động lan rộng mạnh mẽ và có kết
quả. Chúng tôi đề nghị với Trung ương và Hồ Chủ tịch có một
bức thư gửi cho đồng bào và binh sĩ Cao Đài và Hòa Hảo. Hiện
nay uy tín của Hồ Chủ tịch có nhiều trong đồng bào Cao Đài
Tây Ninh và một số binh sĩ đạo. Nói chung họ trông mong cho
Hồ Chủ tịch biết tâm trạng của họ từ trước tới nay là muốn
chống Pháp.
Xin Trung ương mau cho biết ý kiến.
(Sao y Tài liệu của Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng)

ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
Ở ĐỒNG THÁP
ANH HÙNG VÕ VĂN MỪNG

Đồng chí Võ Văn Mừng, sinh năm 1930 trong một gia
đình nông dân nghèo ở ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây,
huyện Cao Lãnh (nay thuộc thành phố Cao Lãnh). Từ nhỏ,
đồng chí đã phải đi làm mướn để kiếm sống. Từ năm 1946
đến năm 1948, đồng chí tham gia du kích, hoạt động ở xã Tân
Thuận Tây và huyện Cao Lãnh. Năm 1949, đồng chí gia nhập
bộ đội huyện Cao Lãnh. Năm 1951, đồng chí dự lớp huấn
luyện đặc công, sau đó về Tỉnh đội Long Châu Sa. Trong hai
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm
lược, đồng chí đã tham gia đánh địch nhiều trận, nhiều lần
bị thương nặng. Đồng chí đã trải qua những năm tháng cùng
đồng đội liên tục chiến đấu, không quản gian khổ, hy sinh,
lập nhiều chiến công, được đồng đội và nhân dân ngợi khen,
kẻ thù khiếp sợ.
Chiến công tiêu biểu, lập thành tích đặc biệt xuất sắc của
đồng chí Võ Văn Mừng là hai trận đánh chiến thuật đặc công
mưu trí, sáng tạo và dũng cảm trong cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp xâm lược ở tỉnh nhà.
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- Trận đánh diệt trận địa pháo địch ở Cái Bảy:
Thời gian đầu, trận địa pháo 105 ly của địch đặt tại Cồn
Trọi (nay thuộc xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh). Thực hiện
chủ trương của Tỉnh đội Long Châu Sa, Võ Văn Mừng cùng
đồng đội nhiều tháng luyện tập, thả trôi theo nước, luồn lách
qua nhiều lớp tàu của giặc để điều nghiên, tiếp cận nơi địch
đặt pháo. Nhưng chưa kịp đánh thì địch chuyển pháo về đồn
Cái Bảy (nay thuộc xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh).
Với quyết tâm tiêu diệt trận địa pháo đã gây nhiều tội ác đối
với đồng chí, đồng bào ta, đồng chí đã phải bốn lần ôm bộc phá
vào rồi lại ra. Sau cùng, đêm 18/10/1952, đồng chí có sáng kiến
đặt bộc phá vào nòng pháo và nơi địch chứa đạn pháo, như vậy
khi bộc phá nổ thì hiệu quả sẽ cao hơn. Trận này, ta đã phá
hủy khẩu pháo, toàn bộ số đạn và san bằng đồn Cái Bảy, diệt
và làm bị thương hàng chục tên địch (gồm lính Tây trắng, Tây
đen, lính Bảo Hoàng), làm chìm và hỏng 2 tàu giặc. Quân ta
rút lui an toàn. Sau trận này, đồng chí Võ Văn Mừng được bầu
là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
- Trận đánh diệt đồn rạch Trâu Trắng, xã Phong Mỹ,
Cao Lãnh:
Tháng 10/1953, cũng với cách đánh đặc công, đồng chí Võ
Văn Mừng cùng đồng đội diệt gọn đồn địch ở rạch Trâu Trắng.
Trong khói lửa, đồng chí phát hiện một em bé khoảng chưa
đầy 5 tuổi, vì khiếp sợ, em chạy lung tung trong đồn. Đồng chí
chạy tới ôm chặt cứu em bé và bị hơn ba mươi vết thương do
lựu đạn của địch. Qua trận này, đồng chí được bầu là Chiến sĩ
thi đua cấp tỉnh lần thứ hai.
Năm 1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, đồng chí tập
kết ra Bắc. Những năm công tác ở miền Bắc, đồng chí được
bầu là Chiến sĩ thi đua của tỉnh Thanh Hóa.
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Với những chiến công đặc biệt xuất sắc và tiêu biểu, năm
1957, đồng chí Võ Văn Mừng được Chủ tịch nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam) ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng
Lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng chí là người đầu tiên của
tỉnh Long Châu Sa được nhận danh hiệu cao quý này. Vinh
dự to lớn nhất, đồng thời cũng là kỷ niệm sâu sắc trong đời
đồng chí là được gặp Bác Hồ, được Người nói chuyện thân
mật, được chụp hình với Người.
Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra ác liệt,
đồng chí được trở về Nam chiến đấu, tham gia nhiều trận đánh
ở Khe Sanh, Đường 9 - Nam Lào, Buôn Ma Thuột...
Khi nghỉ hưu, đồng chí Võ Văn Mừng vẫn phát huy truyền
thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tích cực giáo dục truyền thống
cách mạng cho thế hệ trẻ và tham gia hoạt động trong Hội Cựu
chiến binh quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng chí Võ Văn Mừng từ trần ngày 30/8/2018, hưởng
thọ 88 tuổi.
ANH HÙNG LIỆT SĨ PHAN VĂN ON

Liệt sĩ Phan Văn On, bí danh Trường Xuân, sinh năm
1905 tại Quảng Ngãi. Ông tham gia hoạt động cách mạng năm
1938 tại quê nhà. Khi thực dân Pháp phát hiện, ông cùng vợ
con vào Nam, sinh sống tại chợ Tân An (Long An), làm nghề
sửa chữa máy hát đĩa, đèn măngsông nhằm che mắt địch và
tiếp tục hoạt động cách mạng.
Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông tự nguyện
đem tất cả máy móc của gia đình vào kinh Kho (tỉnh Long An),
cùng anh em thành lập cơ sở sản xuất vũ khí thô sơ.
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Khi thị xã Tân An bị quân Pháp tái chiếm, ông cùng hai
người con là Phan Trường Phát, Phan Trường Thành và người
bạn là Nguyễn Văn Sơn chuyển toàn bộ phương tiện, máy móc
vào chiến khu Đồng Tháp Mười tiếp tục sản xuất vũ khí, lần
lượt nhập với cơ sở sản xuất vũ khí của Thủ Thừa - một bộ
phận sản xuất vũ khí của Chợ Lớn và xưởng sản xuất của tỉnh
Mỹ Tho do thầy giáo Phạm Văn Lộ phụ trách.
Với lòng yêu nước nồng nàn và ý chí sáng tạo, ông đã chế
tạo nhiều loại vũ khí cung cấp cho lực lượng vũ trang Khu 8.
Đặc biệt, ông chế tạo được loại lựu đạn có dây giật bằng dây
bố, hiệu quả sát thương rất cao, làm cho quân địch khiếp sợ
và được bộ đội thời đó đặt tên là lựu đạn Trường Xuân. Hằng
ngày, ông chế tạo thêm 80 viên đạn súng Mút giao cho Khu
trưởng Trần Văn Trà.
Khi quân Pháp chiếm Mộc Hóa, ông cùng các con và các
bạn dời lên Cái Bưng, Bông Súng và được đồng chí Nguyễn
Văn Trí, cán bộ Bộ Tư lệnh Khu 8 (sau này là Chính ủy Bộ Tư
lệnh Quân khu 7) chỉ đạo lên gò Mười Tải đóng xung quanh
Gáo Giồng, thành lập Binh Công xưởng I, Khu 8. Trong tổ
chức mới hình thành này, ông phụ trách sản xuất lựu đạn có
đuôi, nạp bằng thuốc đen và trực tiếp vô thuốc hoàn thành quả
lựu đạn.
Vào ngày 20/9/1947, tại kinh Cây Vông (trên Gãy Cờ Đen,
nay thuộc xã Trường Xuân), trong khi pha chế thuốc nổ bằng
các dụng cụ thô sơ đã xảy ra cháy, mọi người hốt hoảng bơi
ra đồng. Lúc này, trên ghe còn nhiều lựu đạn thành phẩm,
ông cùng hai con nhận chìm ghe để tránh gây thương vong
cho anh em công nhân. Do thuốc nổ cháy nên ông và hai con
cùng người bạn thân đã bị bỏng nặng và hy sinh. Nhân dân
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địa phương vô cùng thương tiếc, an táng ông cùng hai con và
người bạn tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã, đến năm 2005 cải táng về
Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
Để ghi nhận công lao của ông đối với cách mạng và nhân
dân, tháng 8/1951, địa phương lấy tên ông đặt tên xã Trường
Xuân cho đến hôm nay. Một trường trung học phổ thông của
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cũng được đặt tên ông. Ủy
ban nhân dân xã Trường Xuân lấy ngày 27/7 hằng năm làm
ngày tưởng niệm chung cho cả gia đình liệt sĩ Phan Văn On
cùng người bạn của ông. Ngày 21/10/2014, Chủ tịch nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định truy tặng
liệt sĩ Phan Văn On (Trường Xuân) danh hiệu Anh hùng Lực
lượng vũ trang nhân dân.
ANH HÙNG LIỆT SĨ PHAN VĂN ÚT

Đồng chí Phan Văn Út, sinh năm 1932 tại làng Tân Phú
Trung, quận Châu Thành (nay là huyện Châu Thành). Năm
17 tuổi, đồng chí tham gia công tác ở xã. Do nhu cầu của cách
mạng, đồng chí được tổ chức đưa vào làm việc tại cơ quan Tổng
hành dinh lực lượng Bảo Quốc đoàn của Cao Đài (thân Pháp)
ở Sa Đéc, do Văn Thành Cao chỉ huy. Đồng chí làm nhiệm
vụ văn thư, đánh máy, được Tổng hành dinh tin dùng, Văn
Thành Cao nhận làm con nuôi, vì thế mà đồng chí nắm được
nhiều thông tin quan trọng của Bảo Quốc đoàn và của Pháp.
Đồng chí đã kịp thời cung cấp những thông tin ấy cho công an
thị xã Sa Đéc.
Nhận được mật tin sẽ có đoàn quan chức cao cấp của Pháp
đi “kinh lý” Sa Đéc vào cuối tháng 7/1951, Thị đội và công an
thị xã Sa Đéc bàn kế hoạch đánh địch. Phương án được chọn
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là cho cơ sở mật tiếp cận đánh trái nổ. Đồng chí Út nhận lãnh
trách nhiệm và hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Sáng ngày 31/7/1951, phái đoàn cao cấp của Pháp và Nam
phần đến Tiểu khu Sa Đéc. Đúng vào lúc đoàn quan khách
đi ngang hàng quân danh dự Thanh niên Bảo Quốc đoàn thì
đồng chí Út hành động. Hai tiếng nổ long trời, đanh gọn, làm
náo loạn cả Tiểu khu. Thiếu tướng Săngxông (Chanson) - Ủy
viên Cộng hòa Pháp, Tư lệnh quân đội Pháp tại Nam phần và
Thái Lập Thành - Thủ hiến Nam phần Việt Nam, cùng 2 sĩ
quan Pháp (1 đại tá và 1 trung tá) chết tại chỗ, 12 tên khác bị
thương. Đồng chí Phan Văn Út đã hy sinh anh dũng.
Ngày 16/8/1951, Ủy ban kháng chiến hành chính Nam
Bộ ra Chỉ thị số 61/KH-51, nêu rõ: “...Ủy ban kháng chiến
hành chính Nam Bộ đã quyết định truy tặng Huy hiệu
Kháng chiến Nam Bộ và đề nghị Chính phủ truy tặng Huân
chương... để nêu gương người anh hùng đã tự nguyện hy sinh
phụng sự dân tộc, yêu cầu các cấp dân - quân - chánh tổ chức
truy điệu long trọng đồng chí cảm tử quân trong dịp lễ độc
lập 2/9/1951...” và kêu gọi “...đẩy mạnh lòng căm thù, ý chí
quyết tử giết giặc, trừ gian...”.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống
nhất, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ngày
22/7/1998, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
đã ký Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ
trang nhân dân cho liệt sĩ Phan Văn Út.
Thành phố Sa Đéc xây dựng bia, đặt tượng đồng tại công
viên mang tên Phan Văn Út đối diện với dinh tỉnh trưởng Sa
Đéc - nơi đồng chí Phan Văn Út diệt thù năm xưa.

BẢNG KÊ THIỆT HẠI DO GIẶC PHÁP KHỦNG BỐ
TRONG SUỐT 11 THÁNG CỦA NĂM 1948
Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI
1. Thường dân
- Chết:

378 người

- Bị thương:

219 người

- Bị bắt:

890 người

2. Mất
- Tiền mặt:
- Đồ vật:

40.034 đồng
863.150 món

- Heo:

109 con

- Bò, trâu:

238 con

- Ghe:

48 chiếc

- Xuồng:

257 chiếc

3. Cháy
- Nhà:

2.380 cái

- Lúa:

16.514 giạ

TRÍCH BÁO CÁO TÌNH HÌNH NAM BỘ
(Từ toàn quốc kháng chiến đến đầu năm 1952)
[...]
2- Việc tạm cấp đất ở Nam Bộ và kết quả
Nam Bộ nhận được lệnh tạm cấp đất vào đầu năm 1950.
Căn cứ theo Chỉ thị của Trung ương và những ý kiến hội nghị
các đại biểu nông dân 4 tỉnh miền Tây, do Ủy ban kháng chiến
hành chính Nam Bộ triệu tập để tham khảo ý kiến; Xứ ủy đã
ra Chỉ thị số 113/CTX ngày 05/4/1950 để phát động việc tạm
cấp đất trong Nam Bộ.
Đến đầu năm 1951, việc tạm cấp đất đem đến những kết
quả sau:
a. Kết quả điều tra nông thôn: đã điều tra 651/1.214 xã ở
Nam Bộ, có tổng số:
- 411.061 mẫu đất có thể tạm cấp;
- 397.718 người có đủ điều kiện được tạm cấp.
b. Kết quả việc tạm cấp đất đến tháng 6/1952:
-...
- Long Châu Sa đã cấp 6.757,96 mẫu cho 48.601 người;
- Bến Tre đã cấp 5.167,64 mẫu cho 13.219 người.
-...
(Báo cáo tình hình Nam Bộ từ toàn quốc kháng chiến đến
đầu năm 1952. Tài liệu lưu trữ tại Văn phòng Trung ương Đảng)

TÓM TẮT TIỂU SỬ MỘT SỐ NHÂN VẬT LỊCH SỬ
Phan Văn Bảy (1910 - 1942), người làng Tân Dương,
tổng An Phong, quận Lai Vung, tỉnh Sa Đéc (nay là xã Tân
Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Năm 1926, ông
trúng tuyển hạng ưu vào trung học Cần Thơ, do tham gia đấu
tranh đòi ân xá cụ Phan Chu Trinh nên bị đuổi học. Năm
1927, được kết nạp vào Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội.
Năm 1930, là Bí thư Chi bộ Tân Dương, sau cuộc biểu tình ở
Tân Dương, ông bị thực dân Pháp kết án 5 năm tù, đày đi Côn
Đảo. Ông vượt ngục, bè trôi dạt qua Thái Lan, bị cảnh sát Thái
Lan bắt giao cho Pháp, lại bị đày ra Côn Đảo. Năm 1936, mãn
hạn tù, ông tiếp tục hoạt động. Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ
(1940), ông được cử làm Phó Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ kiêm Bí thư
Liên Tỉnh ủy Hậu Giang. Năm 1941, ông bị bắt và bị Pháp tử
hình vào ngày 22/7/1942 ở Hóc Môn.
Nguyễn Văn Biểu (1830 - 1914), người thôn Tân Phú,
tổng Phong Thạnh, huyện Kiến Phong (nay là xã Tân Phú,
huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), sau về sinh sống ở thôn
Mỹ Thọ (nay thuộc huyện Cao Lãnh). Ông tham gia nghĩa
quân của Thiên hộ Võ Duy Dương và được giao nhiệm vụ chỉ
huy đội phòng vệ căn cứ, nên mọi người gọi ông là Phòng Biểu.
Sau khi Pháp triệt hạ căn cứ Gò Tháp, ông quay về Xóm Giồng,
làng Bình Hàng Trung. Ông mất năm 1914, thọ 84 tuổi, phần
mộ của ông vẫn còn ở xóm này.
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Lê Văn Chắc (? - ?), quê ở làng Mỹ Ngãi, tỉnh Sa Đéc
(nay thuộc thành phố Cao Lãnh). Ông là một trí thức yêu nước,
từng giữ chức Tham tá ở Đông Dương ngân hàng (thường gọi
là Còmi Chắc). Năm 1926, ông tổ chức cuộc bãi công ở Đông
Dương ngân hàng nhưng bị thất bại, ông trở về quê nhà rồi
tham gia Thanh niên Cao vọng Đảng của Nguyễn An Ninh.
Năm 1930 - 1931, chính quyền Pháp khủng bố trắng, ông rút
vào bí mật, hoạt động cùng các đồng chí cộng sản.
Võ Duy Dương (1827 - 1866) là con trai thứ ba trong
một gia đình nông dân ở thôn Cù Lâm Nam, thuộc phủ Tuy
Viễn, trấn Bình Định (nay là thôn Nam Tượng, xã Nhơn Tân,
huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định), em ruột của anh hùng thời
kỳ chống Pháp Võ Duy Tân - người đã cùng Mai Xuân Thưởng,
Võ Trứ kháng chiến chống thực dân Pháp ở Bình Định, bị quân
Pháp hành hình tại Gò Chàm (Bình Định) vào năm 1898.
Tương truyền ông rất khỏe mạnh và giỏi võ nghệ, được bà con
tôn là Ngũ linh Dương.
Lê Quang Hiển (1870 - 1948) là một trong số đại điền
chủ tiên phong khai thác Đồng Tháp Mười, là người nhiệt tâm
với công việc từ thiện, tích cực ủng hộ các nhân sĩ yêu nước
và là nhà tài trợ lớn cho phong trào Đông Du. Năm 1917, ông
cùng với thông gia là ông Diệp Văn Cương và một số người
khác đã giúp đỡ cho cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Huy về Cao
Lãnh lần đầu tiên. Ngày 23/9/1945, thực dân Pháp tái chiếm
Nam Kỳ, ông Lê Quang Hiển hiến tất cả điền sản cho cách
mạng, phá bỏ nhà cửa, theo lực lượng kháng chiến rút vào căn
cứ, năm đó ông đã 75 tuổi. Ba năm sau, ông lâm bệnh nặng và
qua đời tại làng Mỹ Ngãi.
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Võ Hoành (1873 - 1946), quê làng Thanh Liệt, huyện
Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay thuộc thành phố Hà Nội), là
một trong những yếu nhân của Đông Kinh nghĩa thục, bị Pháp
đày đi Côn Đảo cùng với Nguyễn Quyền, Lương Văn Can,... Ra
tù, cụ an trí ở Sa Đéc, sinh sống bằng việc bốc thuốc, dạy chữ
Nho, kiên quyết không nhận trợ cấp của Pháp, không đóng
thuế thân cho Pháp, không treo cờ Pháp,...
Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ giao số học
trò tin cẩn cho đồng chí Trần Thị Nhượng - người lãnh đạo
cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại tỉnh lỵ Sa Đéc. Khi thực
dân Pháp tái chiếm Sa Đéc, cụ theo lực lượng cách mạng rút
vào Đồng Tháp Mười, rồi qua đời vào tháng 12/1946, an táng ở
làng Mỹ Hội (Cao Lãnh), về sau được cải táng về Nghĩa trang
Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp.
Nguyễn Hương (1814 - 1864), người thôn Tân Tịch, phủ
Tân Thành, An Giang (nay thuộc Phường 6, thị xã Cao Lãnh).
Ông nổi tiếng giỏi võ nghệ, được chỉ định làm chỉ huy Đội áp
tải bạc thuế về Huế. Thời Tự Đức, ông giữ chức Chánh lãnh
binh Hà Tiên. Khi quân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây, ông rút
quân về Láng Linh (An Giang), cùng với Quản cơ Trần Văn
Thành lập chiến khu chống Pháp. Khi căn cứ bị triệt hạ, Quản
cơ Thành tử trận, ông rút quân bản bộ về quê nhà. Tại đây,
ông cùng với Kim Chung, Quản Bạch tiếp tục chống Pháp ở
vùng Hổ Cứ. Trước sức mạnh của quân Pháp, nghĩa quân lần
hồi tan rã, ông về sống ẩn dật cho đến cuối đời. Hiện nay, mộ
phần ông ở xóm Câu (Phường 6, thành phố Cao Lãnh), bài vị
của ông được thờ ở đình Tân Tịch.
Trần Trọng Khiêm (1821 - 1866), người làng Xuân Lũng,
Sơn Vi, Phú Thọ, sang Hoa Kỳ khoảng năm 1850, làm nhiều
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nghề: thủy thủ, tìm vàng, làm báo (tờ Daily Evening)... Năm
1854, ông về Trung Quốc, năm sau, ông trở về nước rồi vào
Nam, góp phần lập làng Hòa An (Cao Lãnh, Đồng Tháp), sau
đó, tham gia nghĩa quân Thiên hộ Dương. Ông là người thiết
kế đồn cho nghĩa quân theo kiểu đồn Sutter ở Mỹ. Khi đại
quân Pháp tấn công vào Gò Tháp, ông chiến đấu quyết liệt và
tử trận lúc mới 45 tuổi.
Phạm Hữu Lầu (1906 - 1959), bí danh Tư Lộ, quê làng
Hòa An, tổng An Tịnh, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay là
Phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Tháng
9/1928, đồng chí được kết nạp vào tổ chức Việt Nam Thanh
niên Cách mạng đồng chí Hội, được bầu làm tổ trưởng; đến
tháng 10/1929 được kết nạp vào An Nam Cộng sản Đảng và
được đề cử vào Ban Chấp hành lâm thời Trung ương An Nam
Cộng sản Đảng.
Giữa năm 1930, đồng chí bị địch bắt, bị kết án tù chung
thân đày ra Côn Đảo. Năm 1936, đồng chí được ra tù, rồi tham
gia Xứ ủy Nam Kỳ.
Cuối năm 1939, đồng chí lại bị địch bắt, bị kết án 5 năm
tù đày ra Côn Đảo. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành
công, đồng chí làm Bí thư Tỉnh ủy Sa Đéc. Tháng 4/1946, đồng
chí được bầu làm Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh, sau đó là
Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Sa Đéc.
Cuối năm 1949, đồng chí được rút lên Khu ủy Khu 8,
rồi về Ban Đại diện của Ủy ban kháng chiến hành chính
Nam Bộ. Tháng 5/1951, đồng chí làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh
Mỹ Tho kiêm Ủy viên Ủy ban kháng chiến hành chính Phân
liên khu miền Đông, phụ trách vùng Đồng Tháp Mười. Tháng
4/1952, đồng chí làm Ủy viên Ủy ban kháng chiến hành chính
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Nam Bộ phụ trách Công an và Thương binh. Sau Hiệp định
Giơnevơ, đồng chí làm Phó Bí thư Xứ ủy, rồi Bí thư Xứ ủy,
chủ trì điều hành hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ (sau khi đồng
chí Lê Duẩn ra miền Bắc).
Ngày 16/12/1959, đồng chí từ trần ở Campuchia do bệnh
lao phổi.
Nguyễn Văn Linh (1815 - 1865), người thôn Mỹ Trà,
huyện Kiến Đăng, tỉnh Định Tường (nay là xã Mỹ Tân, thành
phố Cao Lãnh). Sau khi triều đình ký Hòa ước 1862, ông lập
đội nghĩa dũng chống Pháp. Thiên hộ Dương lập căn cứ ở
Gò Tháp, ông liền đặt đội nghĩa dũng của mình dưới quyền
của Thiên hộ Dương. Nguyễn Văn Linh được phân công hoạt
động ở vùng Cao Lãnh, đến năm 1865 ông và hai người bạn
chiến đấu là Thống Bình và Thống Chiếu bị quân Pháp bắt.
Không lung lạc được ý chí của ba ông, quân Pháp xử chém cả
ba ông tại chợ Mỹ Ngãi (Phường 1, thành phố Cao Lãnh) vào
ngày 28/8/1865. Đền thờ ba ông (Tam vị đại thần) đượt đặt ở
xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh.
Nguyễn Công Nhàn, người gốc Biên Hòa (?), võ tướng
dưới triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, nổi tiếng dũng
cảm, mưu trí, thạo việc hàng trận, được vua ban danh hiệu
Hùng dõng (dũng) tướng, tước Trí Thắng Nam. Ông lập nhiều
công lao trong việc bảo vệ Trấn Tây thành, giữ biên cương,
trừ nội loạn, phát triển vùng đất phương Nam. Năm 1861,
trên cương vị Tổng đốc Định Tường, ông trực tiếp chỉ huy giữ
thành Mỹ Tho. Ông tổ chức kháng cự quyết liệt, gây cho quân
Pháp nhiều tổn thất, Trung tá Hải quân Bourdais và nhiều
binh lính bị giết chết, nhiều tàu chiến bị hư hại. Sau 10 ngày
chiến đấu, thành Mỹ Tho thất thủ, ông bị giáng chức, rồi sau
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đó được lệnh trở về Vĩnh - An (Vĩnh Long - An Giang) tiếp
tục chiến đấu chống Pháp. Theo truyền khẩu trong gia đình,
Hùng dõng tướng Nguyễn Công Nhàn mất năm 1867. Đền thờ
của ông hiện tọa lạc ở ấp Tân Chủ, xã Tây Thuận Tây, thành
phố Cao Lãnh.
Lê Văn Sao (1890 - ?), người làng Hòa An (Cao Lãnh),
con ông Lê Văn Đáng, xuất dương trong phong trào Đông Du.
Năm 1907, Pháp cấu kết với Nhật trục xuất du học sinh, ông
trốn sang Trung Quốc, năm 1914 sang Pháp. Năm 1919, khi
Nguyễn Ái Quốc từ Anh sang Pháp, ông là một cộng sự đắc
lực của Nguyễn Ái Quốc trong Hội Người Việt Nam yêu nước.
Năm 1925, ông quay về Trung Quốc, từ năm 1930 không rõ
tung tích.
Nguyễn Hữu Xuyến (1917 - 2007), thường gọi là Tám
Kiến Quốc, quê ở Đình Bảng, Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc (nay là
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), được Đảng điều vào công tác
ở Sài Gòn, Gia Định, nhưng bị lộ, đồng chí về Sa Đéc làm thợ
đóng guốc và tiếp tục hoạt động. Năm 1941, đồng chí bị địch
bắt đày đi Côn Đảo. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành
công, đồng chí trở về hoạt động trong lực lượng vũ trang tỉnh
Sa Đéc.
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