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LỜI MỞ ĐẦU

Trà Nam là một xã vùng cao huyện Nam Trà My, tỉnh 
Quảng Nam, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc 
phòng, an ninh. Trong tiến trình phát triển và trường tồn cùng 
với lịch sử dân tộc, đồng bào Xơ Đăng xã Trà Nam đã liên tục 
vươn lên đấu tranh không mệt mỏi, chống lại sự khắc nghiệt 
của thiên nhiên, với giặc ngoại xâm để bảo vệ quê hương, núi 
rừng, hình thành nên những tên làng, tên sông, tên núi tồn tại 
mãi cho đến ngày hôm nay. 

Trước sức hấp dẫn của những sản vật, những câu chuyện 
huyền bí được lưu truyền trong nhân gian; không thể nào 
ngăn cản được lòng tham, sự nhòm ngó của kẻ thù. Khi thực 
dân Pháp xâm lược đất nước ta, xem việc khai thác nguồn tài 
nguyên, xây dựng cơ sở và kiểm soát vùng miền núi là một 
trong những chiến lược quan trọng, được thực dân Pháp đặc ra 
trong kế hoạch thống trị lâu dài đất nước ta. Để từ đó, nhiều lần 
đưa quân tràn xuống cướp phá, sát hại dân làng, gây ra nhiều 
tội ác mà lịch sử mãi còn ghi. 

Trước dã tâm của thực dân Pháp, lòng căm thù giặc của 
đồng bào Xơ Đăng đã trổi dậy, không chịu khuất phục và quyết 
tâm đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ cuộc sống yên bình 
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trên quê hương. Sự ra đời và lãnh đạo phong trào đấu tranh 
cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành ngọn 
đuốc soi sáng chỉ đường, dẫn dắt phong trào cách mạng miền 
núi đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân Trà Nam 
đã hưởng ứng mạnh mẽ, đi đầu trong việc phá gum, diệt tề, 
đập tan âm mưu của thực dân và bè lũ tay sai, bảo vệ cơ sở 
cách mạng, bảo vệ dân làng. Tinh thần đoàn kết và ý thức 
dân tộc được phát huy cao độ, mỗi người dân đều trở thành 
những chiến sĩ, mỗi làng, nóc, ngọn núi, con sông đều trở 
thành những thành lũy ngăn bước tiến của quân thù. Đồng 
bào với lòng son sắt, thủy chung với Đảng, với Bác Hồ, không 
ngại gian khổ, hy sinh để bảo vệ cách mạng, góp phần đánh 
đuổi thực dân Pháp, đứng lên làm chủ núi rừng.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, 
tiếp bước truyền thống yêu nước nồng nàn, nhân dân Trà Nam 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên dưới một lòng, quyết tâm 
đánh bại mọi âm mưu thủ đoạn Mỹ - ngụy; bảo vệ vững chắc 
cơ sở cách mạng, tiến tới thực hiện tốt nhiệm vụ đóng góp sức 
người, sức của cho công cuộc giải phóng miền Nam thống 
nhất đất nước.

Nhằm ghi nhớ, tôn vinh công lao và sự hy sinh to lớn của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã trong sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; qua đó giáo dục 
truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau; 
đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác 
lãnh đạo của Đảng bộ trong giai đoạn hiện nay, Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Trà Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
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triển khai nghiên cứu, biên soạn tập sách “Lịch sử Đảng bộ 
xã Trà Nam (1945 - 2015)”.  

Trong quá trình biên soạn, Ban Chấp hành Đảng bộ xã 
Trà Nam đã nhận được sự giúp đỡ, cộng tác nhiệt tình của các 
đồng chí lão thành cách mạng, của cán bộ, chiến sĩ đã và đang 
công tác trên địa bàn xã và huyện Nam Trà My. Tuy nhiên, 
do những điều kiện khách quan, chủ quan nên tập sách không 
thể tránh khỏi được những thiếu sót nhất định, Ban Chấp hành 
Đảng bộ và bộ phận biên tập rất mong nhận được sự góp ý 
của đồng chí, đồng bào để ngày càng hoàn thiện trong việc tái 
bản lần sau.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ TRÀ NAM
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Chương 1

TRÀ NAM: VÙNG ĐẤT - CON NGƯỜI,                
TÌNH YÊU NÚI RỪNG VÀ TINH THẦN                 

YÊU NƯỚC TRƯỚC CÁCH MẠNG                  
THÁNG 8 NĂM 1945

I. VÙNG ĐẤT VÀ CON NGƯỜI.

1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên.

Trà Nam là một đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện 
vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Nằm ở vị trí vào 
khoảng 15025’ - 15069’ vĩ độ Bắc, 1080 - 1090 kinh độ Đông, 
cách trung tâm hành chính huyện về phía Tây Nam khoảng 
19km. Phía Đông giáp với xã Trà Don, phía Tây giáp với xã 
Trà Linh, phía Nam giáp với xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông 
(Kon Tum), phía Bắc giáp với xã Trà Cang.

Nằm trong hệ thống khối núi Ngọc Linh, địa hình xã 
Trà Nam tương đối phức tạp, độ chia cắt mạnh, thuộc dạng 
địa hình núi cao, chia thành 3 khu vực cơ bản là: khu vực 
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núi cao, khu vực đồi cao núi thấp và khu vực thung lũng. 
Độ cao trung bình từ 600m đến 900m (so với mực nước 
biển). Địa hình núi cao phần lớn có hướng dốc từ tây sang 
đông và từ bắc xuống nam, càng về phía đông nam thì địa 
hình càng thấp dần, bị chia cắt nhiều bởi các dãy núi chạy 
theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, tạo nên nhiều dòng sông, 
suối có trữ lượng nước tương đối lớn như sông Tranh, suối 
Nước Pi...

Chịu tác động của hai khu vực khí hậu là duyên hải Nam 
Trung bộ và Bắc Tây Nguyên, Trà Nam có hai kiểu gió chính 
là: gió mùa Đông Bắc (hoạt động từ tháng 8 năm trước đến 
tháng 02 năm sau); gió Phơn Tây Nam (hoạt động từ tháng 
4 đến tháng 7). Lượng mưa trong năm rất lớn, trung bình từ 
400mm đến 600mm, tập trung nhiều nhất vào những tháng 
cuối năm. Khí hậu mang tính chất đặc trưng của khu vực nhiệt 
đới ẩm gió mùa, chia làm hai mùa rõ rệt trong năm: mùa khô 
kéo dài từ tháng 2 đến tháng 7, mùa mưa kéo dài từ tháng 8 
đến tháng 01 năm sau.

Nhiệt độ quanh năm mát mẽ, nền nhiệt trung bình khoảng 
22,5oC, cao nhất vào mùa nắng khoảng trong tiết tháng 6, 7 là 
350C và thấp nhất 100C. Độ ẩm trung bình hằng năm là 82%, 
cao nhất vào khoảng 96%, thấp nhất vào khoảng 68%. Nằm ở 
sườn Đông của dãy Trường Sơn, địa hình chủ yếu là đồi núi, 
cộng với lượng mưa trung bình hằng năm cao, nên mức độ 
rửa trôi của đất rất lớn, nhất là sau các trận lũ quét, cây cối và 
lượng đất màu mở bị cuốn trôi, gây ảnh hưởng không nhỏ đến 
hoạt động sản xuất.
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Là ngọn nguồn của dòng sông Tranh - địa bàn thuộc lưu 
vực của sông Thu Bồn, với trữ lượng nước tương dồi dào, 
cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho vùng hạ lưu, vì vậy, 
rừng Trà Nam có vai trò rất lớn trong việc điều hòa sinh thái. 
Ngoài nguồn nước trên bề mặt đất, hệ thống nước ngầm cũng 
được đánh giá là phong phú và trữ lượng tương đối lớn, có 
độ sâu trung bình từ 14m đến 17m. Tiêu biểu như suối nước 
nóng ở thôn 5, có trữ lượng khoáng chất tự nhiên cao, có khả 
năng khai thác cho việc sản xuất nước khoáng công nghiệp 
phục vụ cho nhu cầu của nhân dân địa phương và trong tỉnh. 
Tuy nhiên do hạn chế về giao thông, cộng với điều kiện địa 
hình khá phức tạp, nhiều dãy núi cao, thung lũng sâu, nên việc 
khai thác tiềm năng này là rất hạn chế. Quá trình phát triển 
của kinh tế - xã hội, cộng với sự tác động của sự gia tăng dân 
số và biến đổi khí hậu đã làm cho diện tích rừng ngày càng 
bị giảm sút. Ngày nay, thực hiện chủ trương bảo vệ nguồn lợi 
rừng, phần lớn diện tích rừng trên địa bàn xã được khoanh 
nuôi, bảo vệ tương đối tốt. Công tác bảo tồn động, thực vật 
được tuyên truyền sâu rộng, nhận thức của các tầng lớp nhân 
dân được nâng lên, nhờ đó mà hệ sinh thái vẫn còn đa dạng, 
phong phú, động, thực vật sinh sống thành một quần thể hổn 
giao; thảm thực vật được chia thành ba tầng, …. gỗ dỗi, chò, 
sao đen, xoan đào, sâm nhung, sâm nam, giảo cổ lam; động 
vật như heo rừng, mang, sơn dương, nai,...

2. Địa lý hành chính.

Trải qua những biến cố, thăng trầm của lịch sử, địa lý 
hành chính của Trà Nam cũng có sự thay đổi. Mỗi giai đoạn 
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gắn với tên gọi khác nhau, vai trò và ý nghĩa lịch sử cũng có 
sự khác nhau; song cơ bản vùng đất Trà Nam từ khi hình thành 
đến nay không có sự thay đổi lớn về địa giới hành chính.

Trước khi có địa danh Quảng Nam (1471) là một phần 
lãnh thổ nằm dưới quyền quản lý của vương quốc Chăm pa. 
Năm 1306, vua Chiêm là Chế Mân cưới công chúa Huyền 
Trân về làm vợ, đã đem phần đất phía Nam đèo Hải Vân cho 
đến bờ bắc sông Thu Bồn - vốn là đất của con cháu các vua 
Hùng làm sính lễ, vùng đất được trở về lại với bản đồ Tổ quốc. 
Miền Tây Quảng Nam - vùng thượng nguồn các con sông Thu 
Bồn, Vu Gia, (địa bàn các huyện miền núi Quảng Nam ngày 
nay, trong đó có Trà Nam) được đặt tên là trấn Tân Ninh. Như 
vậy, sau thời nhà Hồ năm (1402), toàn bộ vùng đất Quảng 
Nam ngày nay đã thuộc về nước Đại Việt dưới thời trị vì của 
Lê Lợi năm 1428. Vào năm 1471, vua Lê Thánh Tông lập ra 
đạo thừa tuyên Quảng Nam, gồm 3 phủ: Thăng Hoa (Quảng 
Nam), Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), Hoài Nhơn (Bình Định), vùng 
đất Trà Nam, huyện Nam Trà My ngày nay thuộc huyện Hà 
Đông, phủ Thăng Hoa1. 

Năm 1906, vua Thành Thái đã ban chiếu dụ đổi huyện 
Hà Đông thành phủ Hà Đông, sau đó đổi thành phủ Tam Kỳ. 
Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, về mặt địa lý xã Trà Nam 
bây giờ thuộc vùng đất Trà My, huyện Tam Kỳ; thực dân Pháp 

1. Phạm Văn Thắng (chủ biên), Lịch sử  Quảng Nam từ nguồn gốc đến năm 2005 
(công trình khoa học cấp tỉnh đã được Hội đồng khoa học tỉnh Quảng Nam 
nghiệm thu, mã số KX.03.05, hiện lưu tại Sở Khoa học & Công nghệ Quảng 
Nam), trang 23.
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chỉ lập một số tổng, lôi kéo được một số chủ làng, cánh tổng 
làm tay sai, song chưa nắm được lâu dài. 

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, do những 
yêu cầu lịch sử khác nhau nên xã Trà Nam có những thay 
đổi về tên gọi và đơn vi hành chính trực thuộc khác nhau; 
trong đó, do điều kiện chiến tranh, khí hậu khắc nghiệt và 
những trận dịch bệnh lớn, ngày nay, một số làng và tên làng 
hoặc mất đi vĩnh viễn, hoặc sát nhập thành một phần của 
làng khác. 

Từ ngày 17 đến ngày 19/3/1947, theo chủ trương của Tỉnh 
uỷ Quảng Nam, Đại hội thành lập châu và Uỷ ban hành chính 
châu Trà My được tổ chức tại đồn Trà My1. Tháng 10/1948, 
Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thành lập huyện Trà My, gồm 
14 xã, Trà Tak Bền2 thuộc huyện Trà My. Trước sự chống 
phá của thực dân Pháp, đặc biệt nguy hiểm hơn là bọn chúng 
đã thiết lập một số cơ sở “Gum”3, tề ở khu vực Trà Tak Bền. 
Trước những âm mưu mới của địch, tháng 6/1951, Trà Tak 
Bền được tách ra làm hai xã: Trà Tak Bền (Bắc Bền) và Trà 
Kon Sall (Nam Bền).

1. Đảng bộ huyện Bắc Trà My - Đảng bộ huyện Nam Trà My, Lịch sử Đảng bộ 
huyện Trà My (1945 - 2003), trang 37.
2. Trong thời gian này, Trà Nam được gọi là xã Trà Kon Sall. Đến tháng 6/1951, 
Trà Tak Bền được tách ra làm hai xã là Trà Tak Bền (quen gọi là Bắc Bền) và xã 
Trà Kon Sall (quen gọi là Nam Bền).
3. Gum (Goum), nguyên gốc tiếng Ảrập là một tổ chức bán vũ trang do thực 
dân Pháp lập ra để chống phá phong trào ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
miền núi. Sách đã dẫn, tr.58.
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Thực hiện chủ trương Đại hội Đảng bộ tỉnh vào đầu năm 
1960, tháng 3 năm 1961, trước yêu cầu cách mạng ngày càng 
cao, phải xây dựng ngay các khu vực núi phía Tây Quảng 
Nam thành căn cứ địa, hậu phương vững chắc cho chiến 
trường, đảm bảo cho sự nghiệp giải phóng miền Nam giành 
thắng lợi, Tỉnh ủy đã đưa ra quyết định sáp nhập hai huyện 
Trà My và Phước Sơn thành huyện Trà Sơn, chia làm 6 khu 
hành chính, lúc này thì Nam Bền thuộc Khu 4 cùng với Bắc 
Bền và xã Cang1. 

Tháng 3/1963, Tỉnh ủy Quảng Nam2 chủ trương giải thể 
huyện Trà Sơn để thành lập các Khu. Huyện Trà Sơn chia 
làm ba khu: Khu 1, Khu 2, Khu 3. Về sau bỏ tên gọi Khu 
và gọi là huyện. Khu 2 gọi là huyện Bắc Trà My (phần đất 
phía Bắc của sông Tranh thuộc huyện Trà My cũ), gồm các 
xã Nam Bền, Bắc Bền, Cang, Tập, Iếp, Leng, Xiêm Rang, 
Đốc, Pui.

Tháng 3, năm 1970, Khu uỷ 5 chủ trương tách một số 
huyện miền Tây của các tỉnh Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi và huyện Đăk Glêi tỉnh Kon Tum để thành lập một khu 
đặc biệt, mật danh là Khu A, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp 
của Khu ủy 5. Khu A được chia làm 4 khu, xã Nam Bền thuộc 
huyện Bắc Trà My nằm trong khu Nam Trà3. Ban Cán sự Đảng 

1. Sách đã dẫn, trang 124.
2. Tháng 12/1962, theo chủ trương của Khu ủy 5, Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà 
Nẵng được chia thành tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Đà; huyện Trà Sơn 
thuộc tỉnh Quảng Nam. 
3. Sách đã dẫn, trang 153.
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khu Nam Trà cũng được thành lập do đồng chí Phạm Xuân 
Thâm làm Bí thư.

Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất 
nước (năm 1975), thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy 
ban Nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Quảng Nam, tháng 
5/1975, tại Nước Xa, Hội nghị hợp nhất hai huyện Bắc Trà 
My và Nam Trà My được tiến hành. Đồng thời, tại Hội nghị 
lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng công bố quyết định 
sát nhập và đổi tên một số đơn vị hành chính xã cho phù hợp 
với tình hình mới, xã Nam Bền được đổi tên thành xã Trà 
Nam, trực thuộc huyện Trà My.

Ngày 20/6/2003, theo Nghị định 72 của Chính phủ, Trà 
My được chia tách thành hai huyện Bắc Trà My và Nam 
Trà My, xã Trà Nam thuộc huyện Nam Trà My cho đến 
ngày nay.

Hiện nay, xã Trà Nam có 05 thôn với 12 làng: Thôn 1 
gồm có Măng Dí (3 làng); Thôn 2 gồm có Tak Vinh (3 làng), 
Tăk Pu (2 làng); Thôn 3 gồm Tu Ron (3 làng), Long Mu (2 
làng); Thôn 4 gồm Mang Liệt (3 làng), Tăk Ta (2 làng); Thôn 
5 gồm có Long Túc, Long Riêu (3 làng), Phân Hiệu (3 làng), 
Măng Lanh, Ngọc Lê.

3. Đặc điểm và nguồn gốc dân cư.

Địa bàn xã Trà Nam phần lớn là đồng bào dân tộc Xơ 
Đăng sinh sống với tỷ lệ 98.60% dân số toàn xã, dân tộc Ca 
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Dong chiếm 1.17%; dân tộc Kinh chiếm 0.23%. Mật độ dân 
số trung bình đến năm 2013 là 31 người/ km2(1). 

Các tài liệu nghiên cứu của ngành khảo cổ học đã lý 
giải rằng: cách đây khoảng 6.000 năm, trên địa bàn miền núi 
Quảng Nam đã có con người sinh sống, song vẫn chưa có một 
công trình nghiên cứu khoa học nào đủ sức làm sáng tỏ vấn 
đề dân cư bản địa và lịch sử cư trú của các tộc người. Một số 
nhà nghiên cứu dân tộc học cho rằng: dân tộc Xơ Đăng ở miền 
Tây Quảng Nam  phần lớn là di cư từ Kon Tum sang, họ sinh 
sống khá lâu đời và hình thành cho mình những nét  riêng về 
văn hóa, ngôn ngữ, tập quán, và có sự khác biệt với người Xơ 
Đăng của tỉnh Kon Tum. Cũng theo một số công trình nghiên 
cứu lịch sử cho thấy, vào những năm đầu thế kỷ XX, một bộ 
phận người Xơ Đăng ở làng Long Him (thuộc vùng cao phía 
bắc Kon Tum) bị thực dân Pháp khủng bố khốc liệt phải lánh 
qua ngõ Nam Bền sinh sống. Họ lập nên làng Mường Chán 
(thuộc xã Trà Nam) ngày nay.

Như vậy có thể khẳng định, dân tộc Xơ Đăng có lịch sử 
hình thành từ khá sớm trên dãy Trường Sơn và Tây Nguyên. 
Trong quá trình chuyển cư, người Xơ Đăng đã khai đất, lập 
làng, vở hoang sản xuất và làm chủ được núi rừng. Từ đó, họ 
đã ra sức chiến đấu chống lại kẻ thù, với thú giữ và sự khắc 
nghiệt của thiên nhiên để trường tồn cho đến ngày nay.

1. Nguồn thống kê của UBND xã Trà Nam năm 2013. Trích từ “Đề án xây dựng 
nông thôn mới xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 
2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Trà Nam, tháng 11 năm 2013. 
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Theo danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam do 
Tổng cục Thống kê công bố trong đợt Tổng điều tra dân 
số ngày 01 tháng 4 năm 1979, người Xơ Đăng được Nhà 
nước công nhận là một trong 54 dân tộc Việt Nam, thuộc 
ngữ hệ Môn-Khơ-Me của chủng người Nam Đảo, là một 
tiểu chủng sống lâu đời ở khu vực Trường Sơn và Tây 
Nguyên. Bản thân người Xơ Đăng là một dân tộc có nhiều 
nhóm địa phương khác nhau, cư trú tập trung quanh khu 
vực núi Ngọc Linh (gồm các huyện Sa Thầy, Đăk Tô, Đăk 
Glêi, Tu Mơ Rông và Kon Plông thuộc tỉnh Kon Tum và 
huyện Nam Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam). Nhóm Mơ 
Nâm chủ yếu sinh sống ở các xã Trà Nam, Trà Linh và 
Trà Cang; nhóm Xơ Teng sinh sống tại các xã Trà Mai, 
Trà Vân, Trà Vinh, Trà Tập, huyện Nam Trà My. Vốn dĩ 
trước đây họ có chung một địa bàn cư trú tập trung, nhưng 
về sau do điều kiện tự nhiên và yêu cầu của quy luật phát 
triển xã hội, các nhóm địa phương thuộc dân tộc Xơ Đăng 
phải di cư từ vùng này sang vùng khác để sinh sống. Quá 
trình hình thành tộc người cũng tạo ra những nét riêng 
biệt giữa họ. 

Về ngôn ngữ của người Xơ Đăng hiện nay thuộc ngữ hệ 
Môn-Khơ-Me (ngữ hệ Nam Á), có âm tiết gần với tiếng nói 
của người Bh’nong, Hrê, Ba Na, Gié Triêng. Tuy nhiên, giữa 
các nhóm đều có sự khác nhau về từ vựng và ngữ - nghĩa.

Đặc trưng văn hóa của người Xơ Đăng còn được thể hiện 
rõ nét qua cách ăn, mặc, ở và đi lại.
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Về ăn: người Xơ Ðăng ăn cơm tẻ, cơm nếp với muối ớt 
và các loại thức ăn được khai thác từ rừng; trong các lễ cúng 
bái mới có thịt gia súc, gia cầm. Phổ biến là món canh nấu 
rau hoặc măng lẫn thịt hay cá, ốc và các món nướng. Họ uống 
nước lã (nay nhiều người đã đun chín), rượu cần. Ðặc biệt 
rượu được chế từ loại kê chân vịt ngon hơn rượu làm từ gạo, 
sắn. Ngoài ra, người Xơ Ðăng còn có tập quán ăn trầu cau để 
nhuộm răng và chống lại cái giá rét. Nam nữ đều hút thuốc 
lá; có nơi, đồng bào đưa thuốc lá nghiền thành bột vào miệng 
thay vì hút trong tẩu.

Về mặc: đàn ông thì đóng khố, ở trần; phụ nữ mặc váy, 
áo. Trời lạnh dùng tấm vải choàng người. Trong xã hội cổ 
truyền, khi nghề dệt chưa phát triển, người Xơ Ðăng phải sử 
dụng vỏ cây để làm trang phục. Vải cổ truyền Xơ Ðăng có nền 
màu trắng mộc của sợi hoặc màu đen, hoa văn ít và chủ yếu 
thường dùng các màu đen, trắng, đỏ.

Về ở: người Xơ Ðăng sống tập trung theo từng làng; họ ở 
nhà sàn, trước kia là nhà dài, thường có hai hoặc ba thế hệ cùng 
chung sống. Nhà ở trong làng được bố trí quây quần vây quanh 
nhà sinh hoạt chung của làng. Kỹ thuật làm nhà chủ yếu là sử 
dụng ngoàm và buộc dây, mỗi hàng cột chạy dọc nhà được liên 
kết thành một vì kèo, mỗi ngôi nhà thường có từ bốn đến năm vì 
kèo, số gian nhà tăng lên tùy theo số lượng các thế hệ cùng chung 
sống trong nhà. Kho thóc của người Xơ Đăng cũng rất được chú 
trọng, việc xây dựng các kho thóc được thực hiện tập trung ở một 
khu vực nhất định, thường thì tách rời với khu nhà ở nhằm tránh 
được thiệt hại khi có hỏa hoạn trong sinh hoạt xảy ra.
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Về đi lại: người Xơ Đăng xã Trà Nam xưa thường đi 
lại chủ yếu là đi bộ trên đôi chân đất. Do điều kiện địa hình 
bị chia cắt, giao thông không phát triển, nên việc đi lại của 
đồng bào Xơ Đăng bị hạn chế. Phương tiện vận chuyển chủ 
yếu được sử dụng bằng Gùi, mỗi quai khoác vào một vai, 
hầu như tất cả mọi thứ đều được vận chuyển trên lưng và đôi 
chân. Gùi có nhiều loại gùi khác nhau: đan thưa, đan dày, có 
nắp, không nắp, có hoa văn, không có hoa văn... Nam giới 
còn có riêng gùi 3 ngăn (gùi “cánh dơi”) hoặc gùi gần giống 
hình con ốc sên.

Cũng như các dân tộc khác sinh sống ở vùng rừng núi 
Trường Sơn - Tây Nguyên, các hoạt động ăn, mặc, ở, đi lại 
đều gắn với đặc điểm của điều kiện tự nhiên nhằm thích nghi 
với thiên nhiên để sinh tồn. Trong quá trình hình thành và phát 
triển, người Xơ Đăng đã biết đến việc giao lưu trao đổi sản vật 
với các dân tộc cận cư để lấy những vật dụng thiết yếu phục 
vụ cho nhu cầu đời sống sinh hoạt.

Trước năm 1945, các dân tộc thiểu số sinh sống ở miền 
Tây Quảng Nam nói chung và người Xơ Đăng nói riêng ít 
chịu sự ảnh hưởng về văn hóa, kinh tế, chính trị... của vùng 
đồng bằng, người Xơ Đăng sống biệt lập ở những vùng rừng 
núi - lãnh thổ riêng của mình. Song, với sự phát triển tất yếu 
của quy luật tự nhiên, cùng với nhu cầu thiết yếu của đời sống 
xã hội, các tộc người đã bắt đầu có sự trao đổi vật chất. Họ đã 
săn bắt các loại sản vật quý hiếm như ngà voi, mật ong rừng, 
mật gấu, sừng hươu, sừng nai… để đem đi đổi lấy những các 
loại vật chất và hàng hóa thiết yếu từ vùng đồng bằng để phục 
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vụ cho đời sống, như muối, rựa, chiêng, ché, vải... ngoài ra 
họ còn biết khai thác các loại thảo dược được thiên nhiên ban 
tặng để phục vụ cho nhu cầu chữa bệnh và tăng cường sức 
khỏe trong cộng đồng làng.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ PHONG 
TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG 8 
NĂM 1945.

1. Đời sống kinh tế.

Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, hoạt động kinh 
tế chính của đồng bào xã Trà Nam cũng các xã miền núi vùng 
Trà My chủ yếu mang tính tự cung tự cấp; sản xuất nương rẫy 
giữ vai trò chủ đạo trong đời sống. Ngoài việc trồng lúa rẫy, 
đồng bào Xơ Đăng còn có các hoạt động săn bắt, hái lượm, 
làm thủ công để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Do 
sống khép kín trong cộng đồng làng, cùng với điều kiện thiên 
nhiên khắc nghiệt, giao thông chia cắt nên việc trao đổi hàng 
hóa hầu như không phát triển, có chăng chỉ có sự trao đổi ở 
những vùng lân cận nhưng rất ít. Cũng chính vì thế, xã hội cổ 
truyền của người Xơ Đăng có tính cố kết cộng đồng rất cao, 
được thể hiện trong đời sống sản xuất, sinh hoạt, cũng như các 
phong tục, tập quán, tín ngưỡng. 

Kinh tế nương rẫy là hoạt động chủ yếu cung cấp lương 
thực hàng ngày của người dân. Tuy nhiên, việc canh tác nhỏ 
lẽ, manh mún, dựa vào thiên nhiên là chính, nên đời sống 
lương thực rất bấp bênh; thường xuyên xảy ra tình trạng đói 
kém, mất mùa… Ngoài việc trồng lúa trên nương rẫy, người 
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Xơ Đăng xã Trà Nam còn biết trồng lúa nước từ khá sớm; 
song, với nông cụ và kỹ thuật canh tác còn khá thô sơ, đơn 
giản, bằng phương pháp cho trâu giẫm trên đầm ruộng, sau đó 
mới cuốc đất để ải, rồi trồng lúa, không có sự chăm sóc nên 
năng suất không cao. Tư liệu sản xuất quan trọng nhất đối với 
đồng bào Trà Nam ngoài các nương rẫy còn có đất đai ở ven 
con sông, suối... nhìn chung, diện tích đất phục vụ cho sản 
xuất nông nghiệp ở Trà Nam chỉ mang tính nhỏ lẽ, chưa được 
khai hoang vở hóa với quy mô lớn. Với lợi thế của đất phù sa 
hai bên bờ sông Tranh và suối Nước Py; ngoài ra còn các con 
suối nhỏ như suối Po, Nước Ding, Nước Sung… đã tạo nên 
những dải đất màu mỡ, có độ dốc không lớn, thuận lợi cho 
việc trồng các loại cây có hạt như lúa nước và các loại hoa 
màu như khoai, sắn, bắp, đậu...

Với kỹ thuật canh tác đơn giản bằng hình thức “phát, 
đốt, chọc, tỉa”, hiệu quả đem lại từ nền sản xuất nương rẫy 
không cao và rất bấp bênh. Một phần do địa hình đồi núi cao, 
độ dốc lớn nên bề mặt bị rửa trôi, nhanh chóng bị bạc màu; 
một phần nhu cầu lương thực ngày càng cao, nên người Xơ 
Đăng thường sản xuất trên rẫy của mình từ hai đến ba vụ là 
chuyển sang phát đốt một rẫy mới. Với đặc điểm sản xuất 
nương rẫy thường xuyên di chuyển, nên các làng của người 
Xơ Đăng cũng không ổn định, hình thành nên lối sống “du 
canh - du cư”. Dụng cụ lao động là các vật dụng do chính tay 
người lao động làm ra như rìu, rựa, gậy chọc tỉa, noa làm cỏ 
và ống tra hạt. Trải qua hàng ngàn năm sinh sống và làm chủ 
núi rừng, người Xơ Đăng đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong 
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việc làm nương rẫy, biết khắc phục mọi khó khăn, thách thức 
của thiên nhiên để sinh tồn, sau mỗi mùa rẫy, mỗi năm canh 
tác người ta lại tích lũy thêm những kinh nghiệm quý giá 
trong lao động, sản xuất. Cùng với việc trồng lúa rẫy, đồng 
bào còn trồng xen canh các loại cây ngắn ngày như đậu, bầu, 
bí, cà... nhằm cải thiện và làm phong phú nguồn lương thực 
phục vụ cho đời sống.

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, nhờ những chủ trương, 
chính sách đúng đắn của Đảng và Mặt trận Việt Minh, cùng 
với sự hướng dẫn, giúp đỡ của cán bộ đồng bằng, đồng bào 
xã Trà Nam đã biết trồng lúa nước cho sản lượng cao hơn 
so với lúa rẫy. Với truyền thống cần cù, chịu khó trong lao 
động, sản xuất, người dân Trà Nam đã khai hoang các khu đất 
màu mỡ nằm cạnh các sông, suối để hình thành những thửa 
ruộng lúa nước bậc thang độc đáo, điển hình cho nông nghiệp 
làm nương rẫy của các dân tộc vùng cao. Công tác thủy lợi 
cũng được chú trọng nhằm phục vụ việc tưới tiêu trong nông 
nghiệp. Đồng bào biết lợi dụng các con suối thượng nguồn để 
dẫn nước cho các ruộng bậc thang.

Cùng với việc làm nương rẫy, trồng lúa nước, các hoạt 
động săn bắt và hái lượm cũng là một hình thái kinh tế, 
đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống sinh hoạt. Nó 
không những góp phần cung cấp nguồn thực phẩm phong 
phú hàng ngày, mà còn có tác động rất lớn đến phong tục, 
tập quán, lối sống của người Xơ Đăng. Một số già làng 
và những người cao niên cho biết, trong xã hội xưa, con 
người còn sống chủ yếu dựa vào thiên nhiên, nên săn bắt, 



22

ĐẢNG BỘ XÃ TRÀ NAM

hái lượm là nguồn cung cấp thực phẩm dồi dào nhất; hầu 
hết các làng đều tổ chức các hoạt động săn, bắt tập thể sau 
những ngày thu hoạch vụ mùa và những ngày nhàn rỗi; việc 
săn bắt tập thể cũng là dịp để các thanh niên, trai tráng thể 
hiện tài năng, khẳng định sức mạnh của làng mình với tất 
cả các làng khác. Nếu làng nào chinh phục được nhiều con 
thú giữ, săn bắt được nhiều động vật trong rừng thì làng đó 
có uy quyền hơn trong xã hội; được hưởng một số quyền 
lợi đặc biệt và được cộng đồng tín nhiệm. Ngày nay, các 
hoạt động sắn bắt, hái lượm vẫn còn được duy trì nhưng 
chỉ mang tính đơn lẽ, không còn tổ chức theo hình thức tập 
thể như trước.

Với đặc điểm của nền kinh tế nương rẫy, cộng với lối 
sống du canh du cư, thường xuyên phải thay đổi chỗ ở, nên 
chăn nuôi không có điều kiện phát triển, số lượng đàn gia súc 
rất hạn chế, chỉ có một lượng ít gia cầm được nuôi nhỏ lẽ, 
thuận tiện trong việc di chuyển nơi ở, đồng thời cũng để phục 
vụ cho các hoạt động cúng bái, tổ chức nghi lễ. Từ khi được 
Đảng và Mặt trận Việt Minh tuyên truyền, giác ngộ, đồng bào 
Xơ Đăng đã dần hạn chế cuộc sống du canh, du cư, thay vào 
đó là định cư lâu dài ở những nơi có điều kiện thuận lợi cho 
lao động, sản xuất. Nhờ đó chăn nuôi từng bước được chú 
trọng phát triển và dần chiếm vị trí quan trọng trong đời sống 
kinh tế của người dân. Các loại vật nuôi phần lớn được trao 
đổi từ đồng bằng mang về, thường là trâu, bò, dê, heo, gà... tùy 
theo điều kiện của từng gia đình mà loại vật nuôi cũng như số 
lượng có sự khác nhau.



23

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TRÀ NAM (1945-2015)

Đánh bắt cá cũng là một hoạt động không kém phần quan 
trọng nhằm cải thiện bửa ăn hàng ngày. Với địa bàn có nhiều 
sông, suối, khe, các loại cua, cá dồi dào, đặc sản có cá chình, 
cá niên... Các loại tôm, cua, cá không chỉ là nguồn thực phẩm 
phong phú, mà còn là những lễ vật không thể thiếu trong các 
hoạt động tâm linh như cúng bái, lễ hội.

Thủ công nghiệp bước đầu được hình thành, song còn lạc 
hậu, manh mún, chỉ nhằm tạo ra những sản phẩm thiết yếu 
phục vụ trong sinh hoạt và các dụng cụ cần thiết cho lao động, 
sản xuất. Do ít giao thương, trao đổi với bên ngoài nên đồng 
bào phải tự mình tìm tòi để tự sản xuất ra các loại công cụ săn 
bắt và sản xuất như giáo, mác, cung, tên, cuốc, rựa, dao, rìu... 
không chỉ là công cụ sản xuất, các sản phẩm làm ra còn có tác 
dụng như những loại vũ khí phục vụ đắc lực cho quá trình đấu 
tranh với thiên nhiên, thú dữ, các hiểm họa và kẻ thù để bảo 
vệ làng nóc, bảo vệ nương ngô, rẫy lúa. Ngoài những công 
cụ thông dụng, người Xơ Đăng còn tạo ra rất nhiều loại hầm 
chông, bẫy thò, bẫy đá... để săn bắt thú rừng, tăng cường nhu 
cầu thực phẩm. Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm 
lược, đây được coi là những loại vũ khí có công dụng hữu hiệu 
trong việc cản bước tiến của địch, làm cho kẻ thù nhiều phen 
kinh hoàng, khiếp vía do tính sát thương cao. 

Nghề dệt vải, thổ cẩm của người Xơ Đăng cũng được 
hình thành khá sớm, ban đầu họ sử dụng vỏ cây rừng để làm 
trang phục. Trong quá trình giao lưu với các dân tộc cận cư, họ 
trao đổi các vật phẩm từ rừng để lấy vải may mặc. Về sau, họ 
từng bước biết đến nghề dệt vải, dệt thổ cẩm để tự may trang 
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phục cho mình. Hầu hết phụ nữ Xơ Đăng đều biết dệt vải, may 
trang phục cho mình và người thân trong nhà; đồng thời, họ 
cũng quan tâm đến việc truyền dạy cho các thế hệ con cháu 
và lưu giữ cho đến ngày nay. Tuy nhiên, nghề dệt cũng không 
phát triển mạnh thành các sản phẩm trao đổi, mua bán, mà chỉ 
dừng lại ở chỗ phục vụ nhu cầu may mặc của người dân trong 
làng. Hoa văn trên các sản phẩm dệt của người Xơ Đăng rất 
đơn gian, với hai màu chính là màu đen và màu đỏ. Cùng với 
nghề dệt, việc trồng bông, kéo sợi cũng được chú trọng. Bông 
được trồng xem canh với các nương ngô, rẫy lúa, chứ không 
trồng thành một rẫy riêng nhằm thuận tiện cho việc chăm sóc 
và thu hoạch.

Đan lát được xem là một nghề phổ biến nhất trong cộng 
đồng các dân tộc miền núi nói chung và đồng bào Xơ Đăng 
xã Trà Nam nói riêng. Đàn ông, phụ nữ, hay những người trẻ 
trong làng cũng đều biết đan lát. Sản phẩm thủ công được 
đan lát từ các loại mây, tre, nứa, lồ ô… rất đa dạng và phong 
phú, như teo, lét, giỏ, sọt, gùi, nia, sàng... để phục vụ trong 
sản xuất, sinh hoạt hàng ngày. Kỹ thuật đan lát của người Xơ 
Đăng cũng khá tinh xảo, các sản phẩm tạo ra có độ bền, đẹp 
cao. Trong những lúc nhàn rỗi, họ thường đan lát rồi đem 
hong khói trên các sàn bếp nhằm tránh mối mọt, tăng độ bền, 
bóng cho các dụng cụ sử dụng được lâu hơn. 

Với điều kiện của vùng núi cao, phần lớn địa bàn xã nằm 
trong khối núi Ngọc Linh, có nhiều nhánh núi đâm ngang ra 
biển, địa hình bị chia cắt lớn, vì vậy giao thông là một vấn đề 
trở ngại không nhỏ đối với đồng bào xã Trà Nam cũng như 
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vùng rừng núi Trà My. Trước Cách tháng Tám năm 1945, việc 
đi lại, giao lưu giữa các làng trong vùng với nhau chủ yếu 
bằng các con đường đất tự đào đắp đơn giản; họ tạo ra những 
con đương mòn băng những cánh rừng, hay vắt qua các con 
suối bằng những cây cầu làm từ tre, nứa và dây rừng. Vấn đề 
đi lại không mấy thuận lợi nên quá trình giao lưu, trao đổi với 
các vùng lân cận cũng bị hạn chế.

Nhìn chung, đời sống kinh tế của đồng bào Xơ Đăng xã 
Trà Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 còn rất nghèo 
nàn, lạc hậu. Nền kinh tế tự cung tự cấp với sản xuất nương 
rẫy manh mún, nhỏ lẽ, phụ thuộc vào thiên nhiên là chính, 
cộng với lối sống khép kín đã làm cho xã hội cổ truyền chậm 
phát triển hơn so với vùng đồng bằng và tiến trình chung của 
dân tộc. Sau khi nước nhà hoàn toàn độc lập, với đường lối, 
chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đồng 
bào Xơ Đăng xã Trà Nam đã vươn lên tiếp thu những thành 
tựu khoa học, kỹ thuật, ra sức lao động sản xuất, thoát khỏi 
nghèo nàn, lạc hậu, từng bước phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội, làm cho quê hương ngày càng tươi đẹp. 

2. Văn hóa - Xã hội.

Các dân tộc thiểu số vùng núi phía Tây huyện Nam Trà 
My nói chung và đồng bào Xơ Đăng xã Trà Nam nói riêng 
chỉ có một đơn vị hành chính cổ truyền được cộng đồng gọi 
là “plây”1 - Làng. Mỗi làng gồm khoảng 20 đến 30 nóc nhà 

1. Plây theo tiếng Xơ Đăng có nghĩa là làng, được xem như là một đơn vị hành 
chính trong xã hội cổ truyền của người Ca Dong.
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hợp thành; mối quan hệ giữa người dân trong làng có tính gắn 
kết cao và tồn tại lâu bền nhất cho đến ngày nay. Với hình thức 
tự quản trên cơ sở luật tục được xây dựng từ kinh nghiệm của 
nhiều thế hệ đi trước, được Hội đồng già làng thống nhất nên 
được mọi người dân chấp hành nghiêm túc và có tính tự giác 
cao. Hội đồng già làng có vai trò quyết định trong những việc 
trọng đại của làng; trong đó có một vị già làng uy tín đứng ra 
làm đại diện còn gọi là Chúa làng(1), người này có quyền lực 
rất lớn trong xã hội vùng cao suốt một thời gian dài. Dưới sự 
đô hộ của thực dân Pháp, trong một số thời điểm lực lượng 
này được lợi dụng để chống phá cách mạng, gây cho ta nhiều 
thiệt hại đáng kể. Ngày nay, một số làng vẫn duy trì sự tự quản 
bằng luật tục, và cũng có sự ảnh hưởng nhất định đến công tác 
quản lý nhà nước của đơn vị thôn, xã.

Xã hội cổ truyền của người Xơ Đăng đã có sự phân hóa 
giàu nghèo từ khác sớm. Do sự chênh lệch về nguồn nhân 
lực lao động, sự may mắn hay rủi ro trong cuộc sống đã dẫn 
đến nguồn thu nhập cũng có sự khác nhau trong cộng đồng. 
Những gia đình có uy quyền trong làng, những thợ thủ công 
giỏi được ăn riêng, ngồi trước và được chia của cải hàng năm 
nhiều; quan hệ dòng họ, huyết thống cũng tác động rất lớn đến 
sự phân chia giàu nghèo trong xã hội. Tuy nhiên, sự phân hóa 

1. Chúa làng là những người có uy tín nhất trong làng, được mọi người tôn 
trọng và có uy lực rất lớn trong mọi việc lớn hay nhỏ của làng. Trong cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp, bọn chúng đã thực hiện nhiều âm mưu 
thâm độc, ra sức mua chuộc tất cả các vị già làng, chúa làng, dùng  các quyền 
lợi về chính trị, như các hàng hóa có giá trị để nắm lấy lực lượng này, gây cho 
chúng ta nhiều khó khăn nhất định.
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giàu nghèo này rất mong manh, dễ bị phá vỡ bởi sự tác động 
của thiên nhiên, như thiên tai, mất mùa, ốm đau, dịch bệnh.

Các làng cổ của người Xơ Đăng ở Trà Nam thường nằm 
sâu trong các cánh rừng đại ngàn, việc giao lưu văn hóa với 
bên ngoài cũng rất hạn chế, nên vấn đề tác động của yếu tố 
văn hóa các dân tộc cận cư cũng ít diễn ra. Vì vậy, đồng bào 
Xơ Đăng xã Trà Nam vẫn giữ được những nét văn hóa truyền 
thống của tổ tiên để lại. Truyền thống văn hóa đó được thể 
hiện rõ nét, và khái quát qua các lễ hội, tín ngưỡng, nghệ 
thuật.

Về lễ hội: tiêu biểu có lễ hội đâm trâu, lễ hội mừng lúa 
mới, tết cúng máng nước, tết mùa, lễ ăn lúa kho, lễ bắt vợ… 
Lễ hội đâm trâu thường diễn ra vào giữa tháng 3 (Âm lịch), 
đồng bào Xơ Đăng xã Trà Nam tưng bừng trong không khí 
vui nhộn của lễ hội đâm trâu với mong muốn cầu sức khỏe, 
mùa màng tươi tốt. Gác lại những công việc sản xuất thường 
ngày, cả làng tất bật chuẩn bị cho lễ hội, ngoài con trâu được 
coi là vật hiến tế linh thiêng, đồng bào còn chuẩn bị nhiều 
loại vật phẩm kèm theo như heo, gà, cá, cơm lam, rượu cần… 
Theo những người già trong làng kể lại, ngày xưa, người Xơ 
Đăng còn ở trên núi cao, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào 
tự nhiên; nạn đói, bệnh tật là mối hiểm họa thường xuyên đe 
dọa, rình rập. Vì vậy, dân làng mới tổ chức lễ hội đâm trâu để 
cầu mong thần linh phù hộ cho sức khỏe, mùa màng bội thu. 
Ngày nay, lễ đâm trâu không còn diễn ra thường xuyên như 
trước; song, một số gia đình có điều kiện, nhất là những gia 
đình gặt hái được nhiều thành quả trong lao động sản xuất, họ 
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vẫn tổ chức lễ hội đâm trâu để tạ ơn  sự che chở của thân linh, 
thết đãi dân làng.

Khác với lễ đâm trâu, các lễ hội như mừng lúa mới, cúng 
máng nước, tết mùa, ăn lúa kho, lễ bắt vợ diễn ra với quy mô 
nhỏ hơn, và được tổ chức thường xuyên. Lễ hội mừng lúa 
mới cũng không kém phần quan trọng trong sinh hoạt văn hóa 
của người Xơ Đăng. Lễ hội thường được tổ chức vào khoảng 
thời gian tháng 10 âm lịch hằng năm; trước kia thường diễn 
ra trong phạm vi từng gia đình, ngày nay đã trở thành lễ hội 
chung của cả cộng đồng, là dịp để các gia đình chuẩn bị những 
ché rượu cần ngon nhất, nướng cơm lam, nướng thịt góp với 
làng để tổ chức nghi lễ trong tình đoàn kết. Già làng là người 
được kính trọng nhất đứng ra điều hành mọi sinh hoạt chung 
trong làng, đại diện cho làng tế lễ cảm ơn các vị thần linh 
trong năm qua đã ban cho làng có một mùa bội thu, cơm no, 
áo ấm. Tại buổi lễ, già làng báo cáo với các vị thần linh về tình 
hình sản xuất của người dân trong làng một năm qua; hiến tế 
thần linh những lễ vật mà bà con tự sản xuất, đánh bắt được 
như cơm lam làm từ lúa nếp tự trồng, cá suối nướng, thịt gà, 
thịt heo… và cầu mong được ủng hộ, giúp mưa thuận gió hòa 
để công việc sản xuất được thuận lợi, bà con có cuộc sống no 
đủ, mọi người đoàn kết… Đây là những hoạt động sinh hoạt 
văn hóa tinh thần không thể thiếu của đồng bào Xơ Đăng, qua 
đó thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa người dân trong làng. 
Theo quan niệm của đồng bào Xơ Đăng, lễ hội cũng là một 
hình thức kết nối giữa con người với thiên nhiên và thế giới 
thần linh.
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Tín ngưỡng là hình thức sinh hoạt tinh thần rất phong 
phú và đa dạng, được thể hiện trong các lễ hội. Từ rất xa xưa 
những thế hệ tổ tiên của các cộng đồng người Xơ Đăng đã bắt 
đầu quan tâm đến việc cúng tế các vị thần. Với quan niệm vạn 
vật đều chịu tác động và gắn với các thế lực siêu nhiên, vô 
hình, có sức mạnh tâm linh rất lớn; tất cả mọi vật đều có các vị 
thần thánh cai quản, hay ma quỷ trú ngụ để chi phối đời sống 
của dân làng. Từ đó, cuộc sống của đại đa số đồng bào luôn 
có sự ràng buộc nhất định vào vấn đề tâm linh, ảnh hưởng lớn 
đến sự phát triển của xã hội, nhất là các ý tưởng mới luôn bị 
kỳ thị và phân biệt, khó được cộng đồng tiếp nhận. Từ sự tôn 
sùng, đến sùng bái đã tạo nên tâm lý của người dân vùng cao 
thường tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc của làng đề ra. 
Tính cách con người của họ giản dị, không tính toán thiệt hơn, 
không tham lam; sống chan hòa với thiên nhiên. 

Bên cạnh hoạt động tín ngưỡng, người dân còn nhiều 
hình thức kiên, cử và phạt rất nặng đối với những người vi 
phạm luật tục của làng với mục đích đảm bảo cho sự tồn tại 
và phát triển của xã hội vùng cao. Vì cuộc sống gắn liền với 
thiên nhiên, hình thức chung sống, mối quan hệ xã hội, sự 
phân định về địa giới, lãnh thổ, hôn nhân, gia đình,... nếu 
không có luật tục và sự ràng buộc bằng những tín ngưỡng, 
cuộc sống sẽ bị xáo trộn và không thể phát triển. Các quy 
định về phong tục và luật tục tương đối giống như một bộ 
luật cơ bản; đảm bảo cho xã hội người Xơ Đăng tồn tại mãi 
cho đến ngày nay. Trong ý thức của đồng bào miền núi, luật 
tục được xem như một khuôn khổ nhất định để tuân thủ và 
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thực hiện. Các quy định kiên, cử và hình thức xử phạt được 
thể hiện rõ nét trong hôn nhân gia đình, bất kể là người đàn 
ông hay người đàn bà có hành vi quan hệ bất chính với người 
khác, bị bắt hay có người tố giác thì sẽ đem Hội đồng già 
làng xem xét, trừng phạt; hình thức có thể nặng hay nhẹ tùy 
thuộc vào sự hối lỗi của những người có liên quan. Trong 
suốt quá trình phát triển của mảnh đất Trà Nam qua các thế 
hệ, có nhiều sự việc do số lần tái phạm lặp lại nên nhiều cá 
nhân, gia đình bị đuổi ra khỏi làng. Đây hình thức trừng phạt 
theo người miền núi được cho là nặng nề và nghiêm khắc 
nhất. Như vậy, với tất cả các phong tục, tín ngưỡng, luật tục 
trên ở phần nào đã thúc đẩy xã hội phát triển và tạo ra sự bền 
vững lâu dài cho cuộc sống của người vùng cao nói chung và 
người dân Trà Nam nói riêng. Tuy nhiên, luật tục cũng còn 
nhiều hạn chế nhất định, tác động đến xu hướng phát triển 
theo quy luật xã hội. 

Nghệ thuật đối với người Xơ Đăng đã có sự đóng góp rất 
lớn, đa dạng vào nền nghệ thuật của dân tộc. Điển hình trong 
nghệ thuật của người Xơ Đăng là ngôi nhà rông trong xã hội 
cổ truyền với lối kiến trúc đặc trưng về kết cấu, chạm trổ, điêu 
khắc. Nhà rông là sự hội tụ của tất cả khối óc, trí tuệ và đôi tay 
khéo léo của cả làng để hình thành nên; đó là sự kết hợp rất 
hài hòa giữa nhiều hình thức tín ngưỡng, kiến trúc, địa lý và 
lòng tôn kính của cả cộng đồng. Ngày nay, do nhiều tác động 
của thiên nhiên, biến động trong đời sống xã hội nên nhà rông 
không còn được lưu giữ như trước, chỉ còn ngôi nhà dài để 
sinh hoạt chung cho cộng đồng.
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Nhà dài là nơi dùng tiếp khách, sinh hoạt chung của cả gia 
đình, hay cả làng; ngôi nhà là nơi chứa các vật dụng như bếp 
chính, giường ngủ của chủ, của khách; trên vách có treo cồng 
chiêng, cung, nỏ, các sừng trâu, xương heo... phần còn lại là 
bếp, chỗ nấu ăn chung và chỗ ở của các đôi vợ chồng, chia 
theo chiều dọc, phần về bên trái được coi là “trên” chia thành 
nhiều gian nhỏ. Phần về bên phải là hành lang để đi lại, phía 
cuối là nơi đặt bếp lửa... Bếp lửa của Xơ Đăng thường được 
đặt trên một khung vuông bằng gỗ cao khoảng 10 cm, đổ đất 
nện chặt, sau đó đốt lửa trên đó cả ngày với mục đích giữ lửa 
và để chống muỗi và các loại côn trùng. 

Người Xơ Đăng có tập quán là khi đi ngủ thì đầu quay 
về hướng Đông và chân quay về hướng Tây. Do đó nhà dài 
theo hướng Bắc Nam. Chỗ ngủ được ngăn đơn giản làm 
bằng những thanh tre ghép lại, chia ra nhiều ngăn. Ngăn đầu 
tiên là ngăn của vợ chồng chủ nhà, tiếp theo là ngăn người 
con gái chưa lấy chồng, sau đó đến các ngăn của vợ chồng 
những người con gái đã lấy chồng, cuối cùng là ngăn dành 
cho khách. Cầu thang nhà của người Xơ Đăng luôn được đẽo 
bằng tay và thường được trang trí bằng hình trăng khuyết. 
Các cột, kèo thường đẽo gọt, trang trí bằng hình ảnh các con 
vật như chim, thú... Cũng như cầu thang, các vật trang trí này 
luôn được đẽo bằng với cây rìu truyền thống. Với nét trang 
trí cầu kỳ như vậy, ngôi nhà dài của người Xơ Đăng là một 
biểu tượng tiêu tiểu cho nền văn hóa nương rẫy nói chung 
của các tộc người sinh sống trên vùng miền núi cao khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên.
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Cồng chiêng là loại hình nghệ thuật đặc trưng nhất của 
đồng bào các dân tộc thiểu số sống dọc dãy Trường Sơn và 
Tây Nguyên, trrong đó có đồng bào Xơ Đăng. Ngoài vai trò 
là phương tiện diễn tấu dân gian, thực hiện các nghi lễ, cồng 
chiêng còn thể hiện quyền uy, sự giàu sang của gia đình, 
dòng tộc, bản làng, là vật thiêng trong tín ngưỡng tâm linh 
của đồng bào các dân tộc Xơ Đăng. Cồng chiêng và nghệ 
thuật diễn tấu cồng chiêng của người Xơ Đăng khá đa dạng, 
phong phú. Đặc điểm chung, nổi bật của dàn cồng chiêng là 
sự kết hợp linh hoạt những âm thanh cao, thấp, tạo nên sự 
phối bè khác nhau. Kết hợp với cồng chiêng còn có cả trống, 
lục lạc... tạo nên sự hoà âm phong phú. Quyện hoà trong 
tiết tấu, giai điệu của cồng chiêng là những điệu nhảy múa 
truyền thống của các chang trai, cô gái; lấp lánh sắc màu 
của nắng, của gió, của đất; là tâm hồn mộc mạc, chân thành, 
khoáng đạt của người dân Xơ đăng. Có bộ thì âm điệu trầm 
hùng, đĩnh đạc như là một sự giới thiệu về đại ngàn núi non 
hùng vĩ; có bộ thì âm điệu lại réo rắt, nỉ non với những giai 
điệu, tiết tấu hòa quyện như những lời tự sự kể về những 
truyền thuyết, những câu chuyện về những dòng sông, con 
suối, cánh rừng, mùa màng, về đất và người Xơ Đăng xưa, 
hết sức trữ tình bằng ngôn ngữ âm thanh vô cùng độc đáo, 
chỉ riêng có ở nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng. Tiếng cồng, 
tiếng chiêng không thể thiếu trong các buổi tế, lễ của làng; 
hoạt động văn hóa mang đậm bản chất của núi rừng, của 
thiên nhiên; nơi con người quay về với nguồn cội, với tâm 
linh và với truyền thống ông cha.  
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Ngoài tiếng cồng chiêng, những điệu nhảy, múa thì trong 
lễ hội của người Xơ Đăng không thể thiếu ché rượu cần. Rượu 
cần thường được làm bằng gạo nếp, gạo lúa rẫy mà phổ biến 
nhất là khoai sắn. Mỗi khi trong nhà, trong làng sắp có lễ hội, 
mỗi gia đình thường ủ riêng cho gia đình mình vài ché rượu 
cần để đãi khách. Phương thức ủ rượu của người dân nơi đây 
mang nhiều nét độc đáo riêng; họ nấu chín khoai sắn, rồi dùng 
một loại men rừng ủ kín trong một chiếc ché sành, khoản 3 
tháng sau họ đem ra dùng. Hương của rượu cần mang vị ngọt 
của khoai sắn, vị đắng, vị thơm của men rừng tạo không khí 
hân hoan trong các lễ hội, làm cho con người gần nhau hơn. 
Với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc đó, nhân dân Trà 
Nam đã góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa chung của 
dân tộc Việt Nam.   

Cuộc sống gắn bó với núi rừng, phụ thuộc vào thiên 
nhiên; rừng sâu, nước độc người Xơ Đăng cũng như các dân 
tộc đang sinh sống trên địa bàn miền núi có rất nhiều quan 
niệm về đấng thần linh, thường sử dụng việc cúng bái để thần 
linh đẩy lùi bệnh tật, họ thường rước các thầy mo về giết trâu, 
bò, heo, gà cúng bái xem bệnh; có những trường hợp do bệnh 
nhẹ mà người bệnh tự vượt qua khỏi, còn trường hợp bệnh 
nặng sức khỏe suy kiệt dẫn đến cái chết, khi đó cho là con ma 
rừng bắt, hay đã có lỗi với thần linh nên bị trừng phạt. Người 
dân Xơ Đăng xưa có quan niệm thần linh là trên hết, nên chưa 
biết đấu tranh với bệnh tật. Tuy có tìm ra được vài loại dược 
liệu từ núi rừng để chữa bệnh nhưng không rộng rãi, đa số 
nhờ thầy cúng.
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Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, người dân Xơ Đăng 
có cuộc sống khép kín trong cộng đồng làng, chưa biết đến 
chữ viết, chưa được tiếp cận với những tiến bộ về khoa học, 
kỷ thuật của nhân loại. Hình thức giáo dục ban đầu chỉ là quá 
trình truyền thụ kinh nghiệm được tích lũy qua quá trình đấu 
tranh sinh tồn của các thế hệ cha ông đi, đó là kinh nghiệm 
trong đời sống, sản xuất, săn bắn, ứng phó với thiên nhiên, 
chống ngoại xâm, đủ bản lĩnh để hoà mình vào cuộc sống với 
núi rừng.

3. Đấu tranh chinh phục thiên nhiên, chống lại sự đàn 
áp, bóc lột của kẻ thù.

Cùng với tiến trình phát triển của dân tộc, lịch sử hình 
thành và phát triển của đồng bào Trà Nam gắn liền với quá 
trình đấu tranh, chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt để trường 
tồn. Với đặc điểm núi rừng, địa hình phức tạp, khí hậu biến 
đổi thất thường, “mưa không thuận, gió không hoà”… đã 
đặt ra không ít khó khăn, thách thức, buộc họ phải tìm cách 
để hòa mình với thiên nhiên. Trước hết, để tránh những trận 
thiên tai, lũ lụt của thiên nhiên gây ra, người Xơ Đăng đã 
chọn những khu đất tương đối bằng phẳng để làm nơi cư trú. 
Địa thế đất thường cách xa những ngọn núi cao nhằm tránh 
sự ảnh hưởng của việc lở núi. Đất đai được chọn thường là 
những nơi gần khe nước, thuận lợi cho sản xuất. Khi chọn 
đất lập làng, già làng - người có uy tín và nhiều kinh nghiệm 
nhất có quyền xem xét, quyết định. Cách thức chọn đất rất 
cầu kỳ, già làng và nhân dân trong làng đến điểm đã chọn, 
già làng đứng ra xin keo. 
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Khu vực địa giới của làng được phân định rõ ràng (như 
con sông, con suối hay dãy núi để làm ranh giới), mỗi làng 
có một lãnh thổ riêng với tất cả các loại đất đai sản xuất hay 
không sản xuất, rừng, núi, sông, suối trong phạm vi làng 
mình từ ngày xưa để lại. Mặc dù địa giới rừng núi trùng 
điệp, nhưng do quá trình gắn bó với làng và được kiểm 
nghiệm qua lao động sản xuất, sinh hoạt hàng ngày mà đồng 
bào trong làng đều thông thạo địa hình, đường đi lối lại. Cho 
đến ngày nay, ý thức đó vẫn còn duy trì trong từng người 
dân. Tuy trong giai đoạn hiện nay, kinh tế phát triển mở rộng 
theo hướng đa canh, xen canh nhưng người Xơ Đăng cũng 
chỉ sản xuất trong địa phận làng mình cư trú. 

Để chống chọi lại với cái lạnh rét ở vùng rừng núi Ngọc 
Linh, đồng bào Xơ Đăng thường làm nhà sàn, mái thấp, 
xung quanh được che kín bằng những loại vỏ cây chò đập 
dập kẹp thành những tấm lớn. Mái nhà thường được lợp 
bằng lá tranh, lá mây hoặc lá trung quân, thân tre lồ ô đập 
dập… Thiết kế của sàn nhà thấp, có kiến trúc tương đối 
vững chắc. Trong nhà có hai bếp lửa luôn rực đỏ. Nhờ đó mà 
đồng bào Xơ Đăng trải qua hàng ngàn năm đã chống chọi 
được với cái rét buốt vào những ngày mùa đông.

Sinh sống ở vùng rừng núi, người dân còn phải đối mặt 
với hiểm hoạ từ sự tấn công của thú dữ. Địa bàn phần lớn 
là rừng, chiếm gần hết diện tích của toàn xã, khí hậu nhiệt 
đới gió mùa đã tạo điều kiện cho nhiều loại động thực vật 
sinh sống và phát triển. Đây không chỉ là nguồn thực phẩm 
dồi dào phục vụ cho đời sống hàng ngày, mà cũng là mối đe 
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doạ nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Có rất nhiều 
loại thú dữ như hổ, báo, gấu, voi… luôn rình rập mỗi khi 
con người mất cảnh giác. Để chống lại hiểm hoạ từ thú dữ, 
người dân khi chọn đất lập làng đều tiến hành rào làng, xung 
quanh làng được cắm chông, đặt bẫy. Khi màn đêm che phủ 
núi rừng, họ thường đốt lửa, đánh trống, khua chiêng để xua 
đuổi thú rừng. Ngoài ra, để chủ động chống lại các loài thú 
dữ, người dân thường tổ chức các cuộc đi săn tập thể với lực 
lượng khá đông là những thanh niên, trai tráng trong làng. 
Việc săn bắn tập thể còn là sự thể hiện tinh thần đoàn kết 
trong khát vọng chinh phục thiên nhiên. 

Đấu tranh chinh phục thiên nhiên là một quá trình 
trường kỳ, nối tiếp từ thế hệ này đến thế hệ khác. Mỗi một 
thế hệ có những cách thức khác nhau, song được tập hợp và 
đúc kết kinh nghiệm để truyền lại cho con cháu đời sau tiếp 
tục vận dụng sáng tạo trong cuộc trường tôn và quá trình 
xây dựng quê hương, đất nước.

Cùng với việc chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, 
đồng bào Xơ Đăng xã Trà Nam cùng chung số phận với 
các dân tộc vùng núi Trà My, luôn phải đối mặt với những 
hiểm họa của kẻ thu xâm lược. Sau khi thực dân Pháp đặt 
ách cai trị lên đất nước ta, chúng ra sức đàn áp, bóc lột, vơ 
vét của cải, đẩy nhân dân ta lâm vào cảnh lầm than, cơ cực. 
Bên cạnh đó, chế độ phong kiến thối nát của triều đình nhà 
Nguyễn ngày càng tỏ ra bất lực và trở thành công cụ tay sai 
của quân xâm lược. Bọn quan lại cùng tăng cường vơ vét 
của cải, một mặt đem dâng hiến cho thực dân Pháp, một mặt 
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phục vụ cho cuộc sống hưởng lạc của chúng. Nhân dân ta 
phải chịu cảnh “một cổ hai tròng”. 

Đối với vùng núi miền Tây Quảng Nam cũng như xã 
Trà Nam, mặc dù bọn thực dân phong kiến đã đặt ách cai 
trị, song, do địa bàn rừng núi bao la, hiểm trở, về thực tế thì 
chúng không thể kiểm soát hết được tình hình. Năm 1902, 
để khắc phục điểm yếu trên, thực dân Pháp cho quân lên 
đóng đồn Trà My1, rồi từ đồn Trà My chúng triển khai đóng 
một loạt các đồn bót khác ở vùng trung và vùng cao. Lực 
lượng địch ở đồn Trà My gồm khoảng một trung đội lính 
khố xanh đóng giữ, dưới sự chỉ huy của một sỹ quan người 
Pháp. Ngoài ra còn có các đồn như Bà Bình, Phương Xá, Gò 
Nha (ở vùng thấp), Trà Vin, Tăk Chanh (ở vùng cao), mỗi 
đồn có một tiểu đội. Khi cần một lực lượng lớn để đàn áp 
phong trào đấu tranh của các dân tộc thiểu số, địch có thể 
huy động lực lượng ở đồn giám binh Hội An hoặc nơi khác 
đến để chi viện2.

Cùng với việc thiết lập hệ thống các đồn bót, chúng còn 
tổ chức bộ máy chính quyền cấp cơ sở, từng bước đặt ách 
thống trị lên các dân tộc thiểu số. Chúng ép buộc, hoặc thông 
qua thương lái, dùng tiền bạc mua chuộc người ra làm chánh 
tổng, cai đốc, quản man... Thực dân Pháp sử dụng lực lượng 
thương lái bằng cách cho mỗi thương lái buôn bán với một 
làng nhất định, nắm cho được chủ làng, chánh tổng để thực 

1. Nay thuộc xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My.
2. Đảng bộ huyện Bắc Trà My - Đảng bộ huyện Nam Trà My Lịch sử Đảng bộ 
huyện Trà My (1945 - 2003), xuất bản năm 2004, tr.20
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hiện âm mưu cai trị lâu dài. Các thương lái thường tổ chức 
uống máu ăn thề với chủ làng, chánh tổng, người giàu có và 
uy tín trong làng. Sau khi ăn thề, làng nào không nghe theo 
sự hướng dẫn của thương lái thì thương lái không bán muối, 
rựa cho làng đó. Ngược lại, thương lái không nắm được làng 
mình buôn bán thì thực dân Pháp không cho làm thương lái 
nữa. Mỗi làng được sử dụng cả người của chúng lẫn người 
bản địa để đặt một chủ làng, mỗi vùng đặt một chánh tổng cai 
trị. Chúng đồng thời sử dụng số thương lái buôn bán ở Trà 
My để nắm bắt dân, tiến hành thu thuế, bắt phu và bắt lính; 
bóc lột nhân dân dưới hình thức đàn áp, mua chuộc dụ dỗ.

Với chính sách thâm độc nhằm chia rẻ để trị, bọn thực 
dân phong kiến đã xúi dục, kích động đồng bào từ Kon Tum 
sang vùng núi Nam Bền để chém giết, đốt phá và cướp bóc 
tài sản, gây nên nạn “ăn đầu trả đầu” mà người Xơ Đăng xã 
Nam Bền thường gọi là “giặc mùa” diễn ra trong suốt một 
thời gian dài. Để đối phó với những hiểm họa và âm mưu 
của kẻ thù, các thủ lĩnh Xơ Đăng đã tập hợp thanh niên, trai 
tráng trong vùng, trang bị gậy gộc, giáo, mác, cung, tên, sẵn 
sàng chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ và dân làng.

Cũng như các dân tộc anh em ở vùng Trà My, với bản 
chất cần cù, thật thà, chất phác; tình yêu quê hương, yêu núi 
rừng, đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt với thiên nhiên, 
người Xơ Đăng đã sớm thể hiện tinh thần dân tộc, ý thức làm 
chủ núi rừng của mình. Kiên quyết không chịu khuất phục 
kẻ thù, hưởng ứng chiếu dụ Cần Vương của vua Hàm Nghi 
và lời kêu gọi của các sĩ phu đứng dậy đấu tranh chống kẻ 
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thù xâm lược, nhất là khi các lãnh tụ của phong trào Nghĩa 
hội Quảng Nam như Trần Văn Dư, Nguyễn Duy Hiệu, Phan 
Bá Phiến chiếm Sơn phòng Dương Yên1, tuyển mộ thêm 
dân binh, tích trữ gạo muối, mua sắm thêm vũ khí, luyện tập 
binh lính và biến nơi này thành trung tâm chỉ huy của phong 
trào Cần Vương cứu nước ở Quảng Nam; người Xơ Đăng xã 
Trà Nam đã tích cực đóng góp sức người, sức của vào phong 
trào. Một số già làng ở Trà Nam đã đứng ra vận động, tập 
hợp thanh niên cùng với các dân tộc anh em tham gia hưởng 
ứng phong trào Nghĩa hội, chiến đấu dũng cảm ở Suối Đá, 
Truông Ma, Đá Rồng (Tiên Phước) và nhiều nơi khác.

Từ những cuộc đấu tranh tự phát để bảo vệ dân làng, 
bảo vệ nương ngô, rẫy lúa đến những cuộc đấu tranh do các 
tù trưởng lãnh đạo đã làm cho kẻ thù nhiều phen khiếp vía, 
gây cho địch những thiệt hại lớn. Ngoài ra, người dân Trà 
Nam đã tổ chức hàng loạt các phong trào chống bắt xâu, bắt 
lính bằng cách cất giấu lương thực, thực phẩm và tài sản 
rồi bỏ trốn ra rừng; họ tiến hành phá cầu, đường, ngăn chặn 
và làm thất bại các cuộc hành quân của địch lên vùng cao. 
Vì vậy mà bọn thực dân và phong kiến tay sai rất khó khăn 
trong việc thiết lập hệ thống cai trị ở đây. 

Vào đầu năm 1932, một số đồng bào ở làng Long Him 
(thuộc vùng cao phía bắc Kon Tum) bị thực dân Pháp khủng 
bố khốc liệt phải lánh quan ngõ Nam Bền sinh sống. Lập 
nên làng Mường Chán (thuộc xã Trà Nam) nhưng người dân 

1. Nay thuộc xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My.
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vẫn chưa được sống yên. Viên sĩ quan Pháp, trưởng đồn Tak 
Chanh thường đem lính đến dọa dẫm, tìm cách đặt ngụy, tề, 
bắt xâu. Trước tình hình đó, dân làng Mường Chán tổ chức 
lực lượng gồm những thanh niên, trai tráng, nòng cốt là Duồn, 
Thon, Don Đen, Dĩa,… dưới sự chỉ đạo của Nót Alon, lực 
lượng đã tổ chức phục kích, tấn công đồn Tak Chanh, tiêu diệt 
được 4 tên; bị tấn công bất ngờ và thiệt hại quân số, bọn lính 
ở đồn Tak Chanh hoang mang, lo sợ phải rút quân khỏi vùng 
cao Trà My; nhân dân rất vui mừng, nền tảng cho phong trào 
cách mạng về sau của đồng bào Nam Bền đến khi có Đảng 
lãnh đạo.

Vào những năm 1936 - 1938, ở vùng Tây Nguyên và dọc 
Nam Trường Sơn nổ ra phong trào “Nước Xu” hay “Nước 
Xu đồng”. Nhân dân các dân tộc thiểu số huyện Trà My dưới 
sự lãnh đạo của ông Đúc, ông Điền1, đã nổi dậy hưởng ứng 
phong trào, tổ chức nhiều trận đánh đuổi thực dân Pháp. Năm 
1937, khi phong trào “Nước Xu” lan ra nhiều tỉnh Tây Nguyên 
thì hai ông từ Trà My đã băng rừng, vượt suối sang Kon Tum 
liên hệ để đổi “nước phép” đem về cho nhân dân trong vùng. 
Những người tham gia phong trào tin rằng, nếu uống được 
“nước phép” được lấy từ một con suối linh thiêng thì đạn của 
giặc Pháp bắn không chết. Chính vì vậy mà phong trào đấu 
tranh chống thực dân Pháp ở vùng cao Trà My và các vùng lân 

1. Ông Đúc, Ông Điền là hai anh em ruột sinh trưởng trong một gia đình 
giàu, có thế lực ở Non Dắt. Cha hai ông là ông Quế, người Kinh quê ở Quảng 
Ngãi. Mẹ là người Xơ đăng quê ở Non Dắt, nay thuộc làng Long Túc, thôn 
5, Trà Nam.
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cận đã dấy lên sôi nổi. Cuối năm 1937, dưới sự lãnh đạo của 
các thủ lĩnh tiến bộ, người dân Xơ Đăng xã Trà Nam và các 
xã Trà Linh, Trà Cang  đã ngày đêm rào làng, làm lễ cúng thần 
linh và tổ chức lực lượng đánh đuổi thực dân Pháp.

Với tình yêu thiên nhiên, yêu núi rừng gắn với tinh thần 
yêu nước nồng nàn, đồng bào xã Trà Nam đã cùng với các 
dân tộc anh em huyện Trà My đã kiên cường đấu tranh chống 
lại kẻ thù xâm lược. Tuy nhiên, do những hạn chế mang tính 
chất khách quan, các thế hệ tiền nhân của Trà Nam lúc bấy giờ 
đã không đủ sức và lực để tổ chức đánh đuổi giặc Pháp đến 
cùng. Nhưng, ý chí chống giặc ngoại xâm, tình yêu đất nước, 
một lòng một dạ gắn bó với núi rừng, quê hương cũng như 
khát vọng tự do và tinh thần thượng võ của họ đã trở thành cội 
nguồn sức mạnh, tiếp sức cho các thế hệ sau làm nên chiến 
thắng và là điều kiện thuận lợi để nhân dân Trà Nam vươn lên, 
đi theo Đảng và Bác Hồ để làm cách mạng, đánh Pháp, đuổi 
Nhật, giành lại quyền làm chủ núi rừng.

Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành công, nhân dân miền 
núi được Đảng và Nhà nước quan tâm, nhiều đoàn cán bộ, bộ 
đội người Kinh được tăng cường cho khu vực phía Tây Quảng 
Nam nhằm xây dựng căn cứ cách mạng vững chắc cho chiến 
trường miền Trung và Tây Nguyên, phục vụ cho cuộc kháng 
chiến trường kỳ, bền bỉ của nhân dân ta. Cùng với công tác 
tuyên truyền, vận động nhân dân theo Đảng làm cách mạng, 
các đoàn cán bộ còn tiến hành mở một số lớp học ở các thôn 
để dạy chữ quốc ngữ cho người dân miền núi. Nhờ đó, người 
Xơ Đăng xã Trà Nam đã được tiếp cận với chữ viết. Sau ngày 
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đất nước hoàn toàn giải phóng, giáo dục từng bước được củng 
cố và phát triển. Mạng lưới trường lớp được đầu tư xây dựng, 
các cấp học, bậc học cũng được hình thành.

Tóm lại, bên cạnh những thuận lợi về điều kiện tự nhiên 
núi rừng ưu đãi, đồng bào Xơ Đăng Trà Nam trước cách mạng 
tháng Tám phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, cuộc 
sống đói nghèo, lạc hậu, thiên tai, dịch bệnh… là những hiểm 
họa luôn đe dọa, rình rập. Bên cạnh đó, bọn thực dân và phong 
kiến tay sai không ngừng đàn áp, bóc lột, làm cho cuộc sống 
vốn đã cơ cực, nghèo nàn lại càng lâm vào cùng cực. Tuy 
nhiên, với truyền thống đoàn kết, tinh thần bất khuất, người 
dân Trà Nam không ngại khó khăn gian khổ, một lòng theo 
Đảng, theo Bác Hồ để đánh đuổi kẻ thù xâm lược, đứng lên 
làm chủ núi rừng, góp phần giành lại độc lập, tự do dân tộc.
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Chương II

THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG 
TÁM, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN MỚI Ở 

TRÀ TAK BỀN VÀ CÔNG CUỘC ĐẤU TRA-
NH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP THỜI KỲ 

1945 - 1954 

I. TIẾP THU ÁNH SÁNG CỦA ĐẢNG, THAM GIA 
XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG CƠ SỞ, 
TIẾN ĐẾN THÀNH LẬP CHÂU TRÀ MY.

Khi chính quyền ở các phủ, huyện trong tỉnh lần lượt 
thuộc về tay nhân dân, ngày 22/8/1945, Ủy ban bạo động khởi 
nghĩa tỉnh đã phái một trung đội lực lượng vũ trang đi lấy đồn 
Trà My. Bọn lính bảo an đóng tại đồn Trà My nghe tin Việt 
Minh khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi khắp nơi, khi 
lực lượng ta đến, chúng sắp sẵn đội hình chỉnh tề, mang súng 
chúc nòng xuống đất, đón lực lượng cách mạng của ta vào tiếp 
quản đồn. Lá cờ quẻ ly trước sân đồn bị ném xuống và lá cờ 
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đỏ sao vàng được kéo lên trong niềm phấn khởi của đông đảo 
quần chúng nhân dân. Sáng ngày 23/8/1945, ta tổ chức mít 
tinh tại sân đồn Trà My, tuyên truyền 10 chính sách của Mặt 
trận Việt Minh sau đó làm lễ ra mắt Uỷ ban lâm thời quản lý 
đồn Trà My.

Đồn Trà My về tay lực lượng cách mạng, nhân dân các 
dân tộc Trà My được cởi trói khỏi gông xiềng nô lệ của chế độ 
thực dân, phong kiến. Hoà cùng niêm vui của nhân dân trong 
huyện, đồng bào Xơ Đăng ở Trà Tak Bền phấn khởi góp gạo 
tổ chức đâm trâu làm lễ ăn mừng. Từ đây, đồng bào từng bước 
biết đến Đảng và Mặt trận Việt Minh; được Đảng tuyên truyền 
giác ngộ, ngày càng hiểu và tin theo đường lối, chủ trương 
chính sách của Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng.

Ngày 02 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 
Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ 
cộng hòa. Từ đây, lịch sử dân tộc ta bước sang một thời kỳ 
mới, đồng bào ta từ thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ đất 
nước, tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống 
nhất hai miền Nam Bắc.

Sau khi cách mạng tháng Tám thành công, các thế lực 
đế quốc, phản động quốc tế đã câu kết, bao vây, chống phá 
quyết liệt, hòng thủ tiêu mọi thành quả cách mạng, tái dựng 
ách thống trị đối với đất nước ta. Ở miền Bắc, dưới danh 
nghĩa quân Đồng Minh, gần 20 vạn quân Tưởng kéo vào thực 
hiện “nhiệm vụ” giải giáp quân Nhật; nhưng thực chất là thực 
hiện âm mưu tiêu diệt Đảng ta, phá tan Việt Minh, giúp bọn 
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phản động trong nước lật đổ chính quyền nhân dân, lập chính 
phủ tay sai cho chúng. Cùng lúc, quân Anh kéo vào miền 
Nam cũng để tước vũ khí quân Nhật, song thực chất là bí mật 
tìm cách giúp quân Pháp trở lại xâm chiếm Việt Nam. Ngày 
6/9/1945, quân đội Anh vào Sài Gòn. Ngày 12/9, chúng chiếm 
trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ, che chở cho lực lượng thân 
Pháp biểu tình khiêu khích ở Sài Gòn, thả và trang bị vũ khí 
cho 1.500 lính Pháp bị Nhật giam giữ trước đây và trắng trợn 
đòi lực lượng vũ trang cách mạng giao nộp vũ khí. Đến ngày 
23/9, chúng công khai hậu thuẫn cho quân Pháp nổ súng đánh 
chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 
lần thứ hai.

Bên cạnh giặc ngoài, các thế lực thù địch, phản động ở 
trong nước, như Đảng Việt Quốc, Việt Cách… tǎng cường 
chống phá chính quyền cách mạng và chiếm giữ một số địa 
phương. Các tổ chức phản cách mạng khác, như “Đại Việt 
quốc dân đảng”, “Đại Việt quốc gia xã hội đảng” v.v.. vẫn bí 
mật tìm mọi cách hoạt động phá hoại... Thêm vào đó là nạn 
đói, nạn dốt và tài chính kiệt quệ… đã đặt vận mệnh quốc gia 
dân tộc ta vào tình thế “ngàn cân treo trên sợi tóc”.

Trước yêu cầu cấp bách của tình hình cách mạng mới, 
ngày 25 tháng 11 năm 1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị 
“kháng chiến kiến quốc”. Chỉ thị đã chỉ rõ kẻ thù trước mắt 
của nhân dân ta chính là thực dân Pháp xâm lược, việc xây 
dựng đất nước đó là nhiệm vụ hàng đầu, kiên quyết giữ vững 
quyền độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc. 
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Những năm 1945 - 1946, tuy gặp nhiều khó khăn, song 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh ở các xã vùng 
Tây tỉnh Quảng Nam đã từng bước khắc phục mọi khó khăn, 
giữ vững được phong trào cách mạng. Nhằm đẩy mạnh các 
phong trào hành động cách mạng ở các vùng dân tộc thiểu số 
và xây dựng vùng rừng núi phía Tây Quảng Nam thành hậu 
phương vững chắc cho cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc 
ta, tháng 12/1946, Tỉnh ủy Quảng Nam đã quyết định thành 
lập Phòng Liên lạc quốc dân thiểu số Trà My, lấy nhà thương 
(trạm xá) ở đồn Trà My làm nơi đóng cơ quan. Từ đây, đoàn 
công tác vùng cao gồm các đồng chí Phạm Thành Hiệu (Hai 
Non), Lê Mục, Nguyễn Châu Quế, Ngô Dinh làm trưởng các 
đoàn đã tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động xây dựng chính 
quyền cách mạng ở thôn, xã, tổng vùng người dân tộc Cor, Ca 
Dong, Xơ Đăng và Bh’noong. Trên cơ sở đó đoàn kết các dân 
tộc nhằm chuẩn bị cơ sở cho việc thành lập châu Trà My.

Hoạt động tích cực của Phòng Liên lạc Quốc dân 
thiểu số và đoàn công tác vùng cao, nhất là việc vận dụng 
sáng tạo chính sách dân tộc của Mặt trận Việt Minh, chủ 
trương của Tỉnh ủy Quảng Nam về miền núi, liên tục 
tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho các dân tộc thiểu số 
địa phương. Chỉ sau một thời gian ngắn, Phòng Liên lạc 
Quốc dân thiểu số Trà My đã thành lập được chính quyền 
cấp xã ở nhiều địa phương trong huyện. Tháng 5/1947, 
chính quyền xã Trà Tak Bền1 được thành lập, do đồng chí 

1. Trích “Lịch sử Đảng bộ xã Trà Linh 1945 - 2010, NXB VHTT- Quảng Nam,           
tr 29. 
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Hồ Văn Xoang làm Chủ tịch Mặt trận Việt Minh xã, và 
bố trí 01 đồng chí làm Phó Chủ tịch, 01 đồng chí làm Ủy 
viên thư ký. Tuy nhiên, do các dân tộc thiểu số ở vùng 
cao huyện Trà My cũng như nhân dân xã Trà Tak Bền đều 
chưa có chữ viết; hơn nữa, người dân lại ít thông thạo 
tiếng Việt, nên việc tuyên truyền, xây dựng tổ chức Đảng 
ở đây gặp nhiều khó khăn. 

Sau khi chính quyền cách mạng được thành lập, đồng 
bào xã Trà Tak Bền nô nức phấn khởi, vui mừng, đã đóng 
góp một con trâu lớn ủng hộ cho Đại hội các dân tộc thiểu 
số ở vùng cao Trà My. Tại Đại hội, lễ ăn thề giữa các làng 
trong xã, giữa nhân dân trong xã với các vùng lân cận được 
tổ chức nghiêm trang nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết các 
dân tộc trung vùng. Từ đó, nạn “ăn đầu trả đầu” và những 
hiềm khích cũ giữa người dân các làng trong xã với các 
vùng lân cận từng bước được giải quyết, nhân dân vùng 
cao chung sống hòa thuận, đoàn kết chung quanh Mặt trận 
Việt Minh và chính quyền cách mạng để đánh đuổi kẻ thù 
xâm lược.

Song song với việc thành lập chính quyền cấp xã, công 
tác xây dựng chính quyền cách mạng ở các thôn cũng được 
triển khai nhanh chóng và khá thuận lợi nhờ có sự đồng tình 
hưởng ứng của đồng bào. Các đơn vị thôn được lập dựa theo 
làng cũ, hoạt động của chính quyền tự quản được tổ chức 
chặt chẽ, thường xuyên, nên đã tập hợp được đông đảo nhân 
dân trong các phong trào hành động cách mạng.
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Từ ngày 17 đến ngày 19/3/1947, theo chủ trương của Tỉnh 
uỷ Quảng Nam, Đại hội thành lập châu và Uỷ ban hành chính 
châu Trà My được tổ chức tại đồn Trà My1. Ngày 12/10/1948, 
Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định tách phần đất thuộc 2 tổng của 
châu Trà My sát nhập cùng 6 xã thuộc các huyện Quế Sơn, Tiên 
Phước, Thăng Bình để thành lập huyện Phước Sơn, phần đất 
còn lại thành lập huyện Trà My, gồm 14 xã, Trà Tak Bền thuộc 
huyện Trà My. Đây là một sự kiện có ý nghĩa lớn đối với các 
dân tộc thiểu số ở địa phương, là điều kiện thuận lợi cho công 
tác lãnh đạo đấu tranh cách mạng đối với người dân Xơ Đăng ở 
Trà Tak Bền. Từ đây các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội, sự đóng góp sức người, sức của của nhân dân Trà Tak 
Bền đối với kháng chiến đều được thực hiện có tổ chức, gắn 
liền với hoạt động của chính quyền cách mạng địa phương. 

Để xây dựng lực lượng sẵn sàng chống giặc ngoại xâm, 
diệt tề, trừ gian, đội tự vệ của xã được thành lập, ngày đêm 
tích cực luyện tập quân sự, sử dụng các bãi đất trống để làm 
nơi tập luyện. Nam, nữ từ 18 đến 45 tuổi tự trang bị vũ khí 
như gậy, rựa, dây rừng… có nhiệm vụ tự vệ chiến đấu tuần tra, 
cảnh giác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản và tính mạng 
cho nhân dân. Phong trào xây dựng đời sống mới, bài trừ các 
hủ tục mê tín dị đoan được cán bộ, đảng viên, lực lượng tự 
vệ đi đầu thực hiện, làm gương cho nhân dân noi theo. Chính 
quyền xã công bố rộng rãi các quyền tự do đi lại, hội họp, tín 
ngưỡng, nam nữ bình quyền trong quần chúng nhân dân.

1. Đảng bộ huyện Bắc Trà My - Đảng bộ huyện Nam Trà My, Lịch sử Đảng bộ 
huyện Trà My (1945 - 2003), trang 37.
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Công tác sản xuất được chính quyền xã chú trọng tuyên 
truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện, trước mắt là 
sản xuất lương thực tự túc đảm bảo đời sống, sinh hoạt của 
nhân dân địa phương. Bên cạnh đó, chính quyền cũng vận 
động, tuyên truyền đồng bào trong xã học tập và thực hiện 
đời sống mới trong sinh hoạt.

Phong trào học chữ cũng được nhân dân hưởng ứng tích 
cực, đây là niềm khao khát của các dân tộc thiểu số Trà My 
nói chung và người dân Xơ Đăng Trà Tak Bền nói riêng, 
một số cán bộ được cử đi học tại trường Bổ túc Văn hóa 
của tỉnh đóng chân trên địa bàn huyện. Dưới sự giúp đỡ của 
Ủy ban hành chính châu Trà My, một số người dân Trà Tak 
Bền bước đầu đã từng bước được tiếp cận với chữ viết phổ 
thông. Qua đó giúp cho việc tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức về chủ trương, đường lối kháng chiến của Đảng đối với 
người dân vùng cao được thực hiện dễ dàng hơn.

Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên được chú 
trọng, số lượng đảng viên không ngừng được tăng lên, yêu cầu 
thành lập Đảng bộ lúc này được đặt ra. Vì vậy, Tỉnh ủy quyết 
định thành lập Đảng bộ huyện Trà My. Ngày 28/10/1949, tại xã 
Trà Giang, lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ huyện Trà 
My được tiến hành trọng thể, Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ 
huyện Trà My được chỉ định gồm 05 đồng chí, đồng chí Trần 
Mịch được chỉ định làm Bí thư Huyện ủy. Đảng bộ huyện Trà 
My ra đời đánh dấu một bước trưởng thành, chuyển biến cả về 
lượng và chất trong công tác xây dựng Đảng và phong trào cách 
mạng trong toàn huyện. Từ đây, phong trào đấu tranh cách mạng 
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của nhân dân Trà My nói chung và đồng bào xã Trà Tak Bền nói 
riêng được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Trà My.

Ngay sau khi Đảng bộ huyện được thành lập, công tác 
phát triển miền núi đã được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thường 
xuyên. Các đoàn cán bộ công tác vùng cao được thành lập và 
tích cực hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng 
đối với cán bộ người dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, Huyện 
ủy đã lần lượt xét và kết nạp được nhiều đảng viên người dân 
tộc thiểu số đứng vào ngàng ngũ của Đảng.

Được cán bộ, đảng viên người Kinh hướng dẫn, tuyên 
truyền, đồng bào xã Trà Tak Bền đã phát huy tinh thần đoàn 
kết, theo Đảng, theo Bác Hồ đấu tranh chống lại âm mưu của 
kẻ thù, nhất là hoạt động mua chuộc, dụ dỗ, chia rẽ đoàn kết 
của bọn phản động tề, điệp. Bên cạnh đó, đồng bào tích cực 
lao động, sản xuất, nuôi dấu cán bộ và ủng hộ cách mạng.

Trong những năm 1950 - 1952, ở Trà Tak Bền và Trà 
Kiếp Cang, bọn thực dân Pháp từ Kon Tum tăng cường hoạt 
động lấn xuống lập gum, tề với ý đồ là có thể đánh chiếm, 
quấy phá vùng tự do Liên khu V. Đồng bào Xơ Đăng Trà 
Tak Bền thường xuyên bị giặc Pháp từ phía Đắk Glêi sang 
đe dọa, uy hiếp; mặt khác, một số thương lái không ngừng 
dụ dỗ, mua chuộc để lập tề, điệp nhằm đánh phá vỡ các 
căn cứ cách mạng của ta. Trước những khó khăn, thử thách 
đầy cam go ấy, tháng 10/1950 Huyện ủy và Ủy ban Kháng 
chiến - Hành chính Trà My thành lập 3 đoàn cán bộ chuyên 
trách xây dựng 3 vùng: cao, trung và thấp của huyện. Trên 
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cơ sở đó, đoàn cán bộ vùng cao do đồng chí Nguyễn Quảng 
phụ trách, cùng với đông đảo cán bộ đã tăng cường công 
tác xây dựng vùng dân tộc thiểu số; đồng thời, đưa một tiểu 
đội bộ đội là người địa phương lên hoạt động vũ trang tuyên 
truyền, ngăn chặn âm mưu của địch. Với sự tích cực tuyên 
truyền, giải thích của các đoàn công tác, người dân Trà Tak 
Bền thấy rõ những âm mưu thâm độc của địch, kiên quyết 
đấu tranh không để địch lợi dụng lập tề, điệp chống phá 
phong trào cách mạng của ta. 

Ngày 21/01/1950, lợi dụng những “sai lầm, khuyết điểm 
của cán bộ” trong công tác vận động quần chúng, thực dân 
Pháp đã kích động một số tù trưởng bất mãn với ta ở Sơn Hà 
(Quảng Ngãi) nổi dậy chống phá ta, gây ảnh hưởng xấu đến 
phong trào cách mạng ở miền núi Liên khu V. Tuy nhiên, 
sau khi vụ Sơn Hà nổ ra, đồng chí Năm Công (Võ Toàn) đã 
trực tiếp đến Quảng Ngãi để nắm tình hình, kịp thời chấn 
chỉnh tình hình và mở một đợt học tập về chính sách dân tộc 
của Đảng tại Ba Gia - Đồng Ké (Quảng Ngãi) cho các cấp 
ủy viên ở các địa phương miền núi, từ cấp huyện trở lên.

Tháng 4/1950, sau khi dự lớp học trên về, thực hiện 
chủ trương của Liên khu ủy V, Huyện ủy Trà My tổ chức 
đợt học tập cho tất cả cán bộ, đảng viên người người Kinh 
trong huyện. Thời gian học tập là 4 ngày; nội dung học tập 
chủ yếu là quán triệt chính sách dân tộc của Đảng: “Đoàn 
kết, bình đẳng, tương trợ” và thấu suốt phương châm hoạt 
động miền núi: “Kiên nhẫn, thận trọng, chắc chắn”. Có 25 
cán bộ, đảng viên người Kinh dự học. 
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Cũng trong tháng 4/1950, đồng chí Trần Mịch được 
Tỉnh uỷ điều động về công tác ở tỉnh. Đồng chí Nguyễn 
Hữu Hoằng và đồng chí Lê Đàn được chỉ định tạm thời phụ 
trách công tác chung của Đảng bộ huyện. Đến tháng 6/1950, 
đồng chí Trần Huệ và đồng chí Huỳnh Thiện (Tám Tố) được 
Tỉnh uỷ điều động lên Trà My công tác. Đồng chí Trần Huệ 
được chỉ định làm Bí thư, đồng chí Huỳnh Thiện được chỉ 
định làm Phó bí thư Huyện uỷ. Được một thời gian, đồng 
chí Huỳnh Thiện được Tỉnh ủy điều động làm Bí thư Huyện 
ủy Bến Hiên, đồng chí Võ Lễ được cử giữ chức Phó Bí thư 
Huyện ủy Trà My.

Nhằm giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm của 
đồng bào miền núi, tháng 10/1950, Ủy ban Kháng chiến - 
Hành chính huyện Trà My đã thành lập tổ chức kinh tế Kinh 
- Thượng huyện Trà My1, có chức năng, nhiệm vụ gần như 
một công ty mậu dịch, trực tiếp đứng ra làm nhiệm vụ tiếp 
tế và tiêu thụ hàng hóa, kiểm soát giá cả và các hoạt động 
của thương lái buôn bán trong huyện, khu Tak Pỏ được chọn 
làm trung tâm của tổ chức kinh tế Kinh - Thượng của huyện 
Trà My. Nhờ đó, đồng bào Xơ Đăng xã Trà Tak Bền và nhân 
dân các xã lân cận ít bị thương lái chèn ép, bóc lột; khả năng 
trao đổi hàng hóa thuận lợi hơn.

Trong thời kỳ này, do yêu cầu của chiến trường Bắc Tây 
Nguyên, đồng thời do yêu cầu phục vụ đời sống của các dân 
tộc thiểu số ngày càng lớn, Liên Khu ủy 5 đã cho mở thêm 

1. Đảng bộ huyện Bắc Trà My - Đảng bộ huyện Nam Trà My, Lịch sử Đảng bộ 
huyện Trà My (1945 - 2003), tài liệu đã dẫn, tr.55.
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một hành lang gồm hai hướng: một hướng từ đồng bằng 
Quảng Nam lên (tức Trà My đi Tak Lũ, Trà Ngok Tu), một 
hướng từ đồng bằng Quảng Ngãi lên Trà Bồng (Quảng Ngãi) 
rẽ qua. Hai hướng gặp nhau tại Tak Lũ (Trà My) hợp thành 
một đường lên Măng Tra, Tu Du, Tak Reng qua Tak Min (Đắk 
Glêi, Kon Tum). Nhân dân xã Trà Tak Bền đã cùng với nhân 
dân trong huyện tích cực đóng góp công, góp sức để xây dựng 
tuyến hành lang này.

II. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC “PHÁ GUM, DIỆT TỀ”, 
BẢO VỆ VỮNG CHẮC VÙNG CĂN CỨ ĐỊA CÁCH 
MẠNG.

Nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo trong khi cuộc kháng 
chiến của địa phương đang thu nhiều kết quả, tháng 3/1951, 
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trà My lần thứ I đã họp tại 
thôn 4 (Đồng Trầu), xã Tiên Trà (nay thuộc xã Trà Giang). 
Đại hội đặc biệt lưu ý đến vụ phiến loạn Sơn Hà (Quảng 
Ngãi) và ảnh hưởng của nó đang lan sang vùng cao Trà My. 
Thực dân Pháp đã cài cấy ngụy tề, tổ chức gum (Goum) 

ở Trà Tak Bền và đang thực hiện âm mưu biến vùng này 
thành bàn đạp để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chúng 
xuống vùng trung, vùng thấp. Tình hình đó đòi hỏi Đảng bộ 
phải có kế hoạch tổ chức và vận động nhân dân đấu tranh 
ngăn chặn không cho địch mở rộng địa bàn hoạt động. Công 
tác bố phòng phải được tăng cường, dân quân, du kích cần 
thường xuyên canh gác, nhất là các làng xã tiếp giáp Trà Tak 
Bền. Nhân dân trong huyện hễ gặp địch hoặc có thấy hiện 
tượng khả nghi thì nhanh chóng báo cho chính quyền để  kịp 
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thời đối phó. Trước tình hình khó khăn, Trà My được Tỉnh 
ủy quan tâm, tăng cường 30 cán bộ và Đại đội 24 của tỉnh, 
do đồng chí Trần Hạnh Đức phụ trách, để tăng cường giúp 
huyện ủy xây dựng cơ sở ở các vùng trọng yếu.

Để tăng cường chỉ đạo trong đấu tranh với âm mưu mới 
của địch, tháng 6/1951 Tỉnh uỷ đã quyết định tách xã Trà Tăk 
Bền ra làm hai xã đó là: Trà Tăk Bền (thường gọi là Bắc Bền), 
xã Trà Kon Sall (thường gọi là Nam Bền) để thuận lợi hơn cho 
công việc triển khai các lực lượng nhằm tăng cường công tác 
vận động quần chúng, xây dựng cơ sở cách mạng chống lại 
mọi âm mưu của kẻ thù, bảo vệ vững chắc vùng tự do của ta.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, tháng 10/1951 Huyện 
ủy Trà My tổ chức Hội nghị mở rộng. Hội nghị đánh giá: sau 5 
năm tích cực hoạt động các xã vùng trung, vùng cao, ta đã xây 
dựng được nhiều cơ sở cách mạng. Nếu trước kia có những xã 
không có cơ sở thì nay tình trạng đó đã được khắc phục. Qua 
hoạt động, đường lối chủ trương của Đảng xâm nhập vào quần 
chúng, uy tín của Bác Hồ đối với dân tộc thiểu số ngày càng 
được nâng cao. Sau khi đánh giá tình hình, Hội nghị đã đề ra 
chủ trương tiếp tục vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất; 
cán bộ, đảng viên, bộ đội phải gương mẫu trong việc sản xuất; 
cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân. 

Trên tinh thần đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã được tăng 
cường về xã Nam Bền, một mặt hướng dẫn và giúp nhân dân 
sản xuất, mặt khác đấu tranh với kẻ thù và xây dựng căn cứ. 
Hội nghị cũng quyết định chuyển các cơ quan của huyện từ 
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Tiên Trà lên Nước Dắt (gần Nước Xa), đây cũng là một điều 
kiện thuận lợi để người dân ở Nam Bền tổ chức thực hiện các 
chủ trương, đường lối kháng chiến của Trung ương Đảng, của 
Tỉnh ủy và Huyện ủy. Trong hai tháng 4 và 5/1952, theo chủ 
trương của Tỉnh ủy, Huyện ủy tổ chức chỉnh huấn trong cán 
bộ, đảng viên. Nội dung chỉnh huấn tập trung vào công tác 
vận động các dân tộc thiểu số. Kết quả, mở được 2 lớp chỉnh 
huấn cho 49 cán bộ và 1/2 số đảng viên. Qua chỉnh huấn, cán 
bộ, đảng viên thấy được sai lầm, hạn chế để từ đó củng cố 
lập trường và sáng tỏ thêm chủ trương của Đảng về công tác 
vận động các dân tộc thiểu số. Huyện ủy cũng sắp xếp lại các 
tổ Đảng theo địa bàn thôn, làng để tiện việc sinh hoạt, kiện 
toàn một số chi ủy. Bấy giờ các tổ chức quần chúng như đoàn 
thanh niên, hội phụ nữ tuy chưa hình thành, quần chúng chủ 
yếu sinh hoạt tự phát nhưng cũng rất thường xuyên. Từ đây 
công tác chỉ đạo của Huyện ủy đối với vùng trung, vùng cao 
tiến hành sâu sát hơn. Đặc biệt Huyện ủy chú trọng xây dựng 
cơ sở, thôn, làng chiến đấu chung quanh vùng Nam Bền, Bắc 
Bền nhằm không để thực dân Pháp phát triển gum, tề sang Trà 
Tak Rây, Trà Kiếp Cang và các xã khác; đồng thời tạo bàn đạp 
tiến tới giải phóng Bắc Bền, Nam Bền.

Cuối năm 1951, một tiểu đội lính Đông Dương dưới sự 
chỉ huy của tên sĩ quan người Pháp, từ đồn Kosia (thuộc tỉnh 
Kon Tum) men theo các con đường mòn trong rừng tiến xuống 
Nam Bền, Bắc Bền, chúng bao vây các làng uy hiếp tinh thần 
của nhân dân, buộc đồng bào trong thôn phải tuân thủ các quy 
định của bọn chúng đặt ra. Với mưu đồ vừa dụ dỗ, mua chuộc, 
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vừa uy hiếp để người dân khai báo các cơ sở cách mạng của 
ta, sau đó tổ chức các cuộc càn quét, đánh phá và tiêu diệt; 
mặt khác, chúng bắt đồng bào đi gùi cõng hàng phục vụ cho 
các cuộc hành quân và cống nộp những sản vật quý hiếm... Dự 
đoán được mưu đồ đen tối củ địch, ta đã cử cán bộ hoạt động 
bí mật tuyên truyền và làm công tác tư tưởng cho đồng bào 
miền núi. Nhân dân  xã Nam Bền và Bắc Bền đã kiên quyết 
đấu tranh bằng những hình thức khôn khéo đã làm thất bại âm 
mưu của địch. Sau một thời gian bám trụ nhưng không thể làm 
gì được, địch đã bắt rất nhiều trâu, heo, gà của người dân để 
tổ chức ăn uống rồi rút lui.

Bước sang năm 1952 trở đi, thực dân Pháp cùng bọn tay 
sai thường tổ chức các cuộc hành quân càn quét xuống các làng 
ở hai xã Bắc Bền và Nam Bền. Khi vào làng thì bọn chúng bắt 
người dân tra hỏi, luôn nhắc đi nhắc lại với người dân câu hỏi 
như: “có thấy cộng sản trong này không?”, hay “nghe nói Việt 
Minh đã lên đây có hay không?”. Bằng rất nhiều thủ đoạn nham 
hiểm và tàn bạo, bọn thực dân ép buộc dân làng không được 
hợp tác với cách mạng, nếu ai không nghe theo thì chúng bắt 
ra sân làng đánh đập rất dã man, nhưng không đánh chết mà 
chủ yếu hành hung họ để uy hiếp tinh thần, tạo ra tâm lý hoang 
mang, lo sợ để nhân dân không dám có ý định theo cách mạng... 
Thâm độc hơn, khi chúng vào những làng bị nhân dân chống 
đối, đấu tranh quyết liệt, không cung cấp những thứ như yêu 
cầu, thì những tên cầm đầu ra lệnh đốt hết nhà, phá ruộng, rẫy, 
bắt heo, gà; chúng đập phá hết thanh la, cồng, chiêng, trống - là 
những tài sản quý giá của người dân Xơ Đăng.
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Mùa xuân năm 1952, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn 
Quảng, cán bộ phụ trách Nam Bền, Bắc Bền và một tổ vũ 
trang của huyện đến Ngok La (xã Trà Kiếp Cang) để xây dựng 
nơi đây thành bàn đạp tiến qua Nam Bền để móc nối, củng cố 
cơ sở cũ và phát triển cơ sở mới. Địa phương cử một đoàn đi 
đón và hỗ đoàn công tác. Khi đoàn vừa đến Ngok La thì bị bọn 
tề, điệp ở Nam Bền phát hiện. Chúng huy động một số gum, tề 
qua Ngok La vây bắt cán bộ, bộ đội. Mặt khác, chúng còn báo 
tin cho đồn Ngok Spanh biết để đưa lính đến giúp sức. 

Về phía ta, nhân dân Ngok La hết lòng bảo vệ đoàn công 
tác và khi đoàn công tác mới đến, để đề phòng địch, dân làng 
cử một nhóm thanh niên ra canh gác ở ngã đường giáp ranh 
giữa Ngok La với Nam Bền. Khi bọn gum, tề ở Nam Bền 
vừa xuống Nước Nà thì liền bị nhóm thanh niên này chặn lại, 
quyết không cho chúng qua suối bên làng.

Đến sáng hôm sau, bọn lính đồn Ngok Spanh (Đắk Tô, 
Kon Tum) xuống Nam Bền, phối hợp với bọn gum, tề ở đây 
hành quân càn quét, Ngok La chỉ còn là một làng trống, phần 
lớn nhân dân chạy ra rừng, trong làng chỉ còn một vài cụ già. 
Riêng đoàn công tác được sự chỉ dẫn của nhân dân đã tạm 
lánh ra ở một trại rẫy kín đáo, an toàn; và tại đây đoàn tiếp tục 
chuẩn bị tư tưởng cho cơ sở đối phó với địch.

Không tìm bắt được cán bộ cách mạng, địch hung hăng 
vây làng và canh giữ các trại lúa, âm mưu làm cho đồng bào 
đang lánh trong rừng do thiếu lương thực phải ra hàng, nhưng 
sau một tuần lễ càn quét Ngok La, không đạt kết quả chúng 
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phải rút lui. Khi bị địch bao vây càn quét làng, nhân dân Ngok 
La rất căm phẫn, đã đề nghị với cán bộ đoàn công tác xây 
dựng cơ sở Nam Bền, Bắc Bền cho trang bị súng, tổ chức lực 
lượng vũ trang đánh địch. 

Nhận thấy trang bị súng ngay lúc này là chưa đúng 
lúc, đoàn công tác tiếp tục vận động, hướng dẫn dân làng 
ở lại làng cũ đấu tranh trực diện với địch, ngăn cản không 
cho chúng đốt nhà, cướp của và đòi chúng rút khỏi làng. 
Khi địch vừa rút khỏi Ngok La thì ta lập tức xây dựng nơi 
đây thành một làng chiến đấu. Lực lượng dân quân du kích 
làng nhanh chóng được thành lập và được trang bị 2 súng 
trường, 2 quả mìn, một số đạn, lựu đạn và nhiều giáo mác, 
gậy gộc.

Nhận định tình hình biến đổi không có lợi cho phong trào 
đấu tranh cách mạng của ta ở các khu vực miền núi phía tây 
Quảng Nam, tháng 3/1952  Tỉnh ủy và Khu ủy V cử  đoàn 
công tác do đồng chí Nguyễn Quảng và một tổ vũ trang của 
huyện đến làng Ngok La (xã Trà Kiếp Cang) xây dựng bàn 
đạp tiến qua Nam Bền để móc nối, củng cố cơ sở cũ và phát 
triển cơ sở mới. Sau một thời gian khảo sát, đoàn đã chọn địa 
bàn xã Bắc Bền làm nơi xây dựng cơ sở căn cứ địa cách mạng, 
tuyên truyền, vận động nhân dân đánh Pháp, vận động các gia 
đình có con em tham gia gum, tề thì nên nằm yên, không hoạt 
động chống phá cách mạng1.

1. Đảng bộ huyện Bắc Trà My - Đảng bộ huyện Nam Trà My Lịch sử Đảng bộ 
huyện Trà My (1945 - 2003), xuất bản năm 2004, tr.68.
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Việc xây dựng làng chiến đấu Ngok La và công tác tuyên 
truyền, vận động đã đạt được những kết quả quan trọng. Bọn 
gum, tề ở Nam Bền nghe Ngok La được cách mạng trang bị 
súng, lựu đạn thì rất lo sợ, co lại, không dám hoạt động hung 
hăng như trước. Từ đó, mặc dù biết chắc chắn có cán bộ ta 
đang hoạt động trong vùng, chúng vẫn không dám báo với 
thực dân Pháp, vì sợ bọn này sẽ bắt chúng dẫn đường và phối 
hợp hành quân.

Về phía ta, khi bọn gum, tề vùng cao Trà My co lại - chủ 
yếu là ở Nam Bền thì ta bung mạnh ra hoạt động. Theo chủ 
trương của Huyện ủy, trong năm 1952 và đầu năm 1953, đoàn 
cán bộ xây dựng vùng cao Trà My tích cực tiếp tục hoàn thành 
việc xây dựng cơ sở cách mạng rộng rải ở Nam Bền, Bắc Bền, 
tây Trà Tak Rây, Trà Kiếp Cang... chuẩn bị một bước khi điều 
kiện cách mạng cho phép thì vận động nhân dân vùng cao nổi 
dậy quét sạch gum, tề.

Lúc này, cách làng chiến đấu Ngok La một đoạn đường 
núi là làng Măng Dí. Làng có 7 gia đình, trên 30 người dân. 
Từ năm 1950, ở Măng Dí, đoàn cán bộ xây dựng vùng cao Trà 
My đã xây dựng gia đình ông Rủa thành một cơ sở cách mạng 
trung kiên và một số quần chúng thanh niên tích cực. Nhờ có 
cơ sở cách mạng vững mạnh cho nên vào những năm sau, mặc 
dù thực dân Pháp ra sức củng cố vùng gum Nam Bền, chúng 
vẫn không cắm được tề tại Măng Dí. Nhân dân Măng Dí một 
lòng theo Việt Minh, Bác Hồ.
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Ngày 5/7/1952 địch cho một toán quân, khoản 15 tên do 
1 sĩ quan Pháp chỉ huy xuống Nam Bền củng cố lại bọn tề, 
ngụy ở cơ sở và gum. Với mục đích thu hồi lại số súng đã phát 
trong thời gian trước, bên cạnh đó nắm bắt tình hình để phục 
vụ cho âm mưu hoạt động lâu dài của bọn chúng. Thực hiện 
kế hoạch đó, một cánh quân tràn xuống vùng Tak Vinh, Tak 
Tui thu được một số súng rãi rác trong nhân dân. 

Ngày 6/7/1952 ta mở đợt tấn công lên đồn Kosia, trước 
sức mạnh của quân ta, buộc lực lượng địch ở đồn phải lẩn 
trốn vào các nhà rẫy ở ba làng Tak Vinh, Tak Tui, Măng Dí 
chờ có cơ hội rút chạy khỏi đây. Trong thời gian này, hơn 
13 ngày trú ngụ, bọn chúng bắt người dân ở địa phương 
phải cung cấp lúa, gạo, heo, gà để chúng nó ăn chơi; sau 
đó bí mật rút về Turon, cho số giải ngủ về làng. Cũng trong 
thời gian ta tấn công Kosia, một số ngụy quyền đã buông 
súng chạy về Nam Bền, còn 8 tên ẩn nấp trong núi không 
dám ra trình diện, khi bộ đội ta ra giải thích mãi nên mới 
dám về nhà.

Thực hiện chủ trương đó, ngày 7/7/1952 ta cử cán bộ tiến 
hành triệu tập gum giải thích âm mưu phát súng của địch và 
vận động giữ lại súng để chống Pháp khi có thời cơ đến. Trước 
sự phân tích đúng đắn và hợp lòng dân, gum đồng ý và thuận 
theo việc đem súng trình lên chính quyền, hiện tại chỉ phục vụ 
cho việc canh giữ nương rẫy. Về lâu dài, việc biến lực lượng 
phản động trong gum thành du kích của ta phải có thời gian 
dài giáo dục, số lượng súng còn rãi rác trong dân nhiều, nếu 
không xử lý tốt có việc xảy ra, bị xúi dục thì số vũ khí này sẽ 
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gây cho ta những thiệt hại không thể lường trước được. Trước 
tình hình trên, ta lại chủ trương tập trung hết số súng đó về 
Ủy ban, khi tiến hành tổ chức được lực lượng du kích của ta 
thì dùng số vũ khí này trang bị cho họ và số ít còn lại tiếp tục 
trang bị cho bộ đội địa phương. 

Ngày 20/7/1952, ta huy động lực lượng tấn công đồn 
Baham, do khâu chuẩn bị không tốt nên không đem lại kết 
quả như mong đợi. Lực lượng tham gia bị thương vong nhiều, 
quân trang, quân dụng thiệt hại đáng kể. Lợi dụng tình hình 
trên, ngày 27/71952 địch tập trung về tại đồn Baham, thực 
hiện chiêu bài tung tin đồn sẽ đưa lực lượng lên chiếm lại đồn 
Kosia để tạo ra sự hoang mang trong nhân dân. Về chủ trương 
của ta là: khẩn trương vận động thu súng của địch đang nằm 
rãi rác trong dân tại các gia đình. 

Ngày 18/8/1952, địch triệu tập các già làng và gum ở 
Turon để tuyên truyền, chống phá nhằm mục đích ngăn chặng 
không cho dân làng nộp súng cho cách mạng và hăm dọa nếu 
ai thực hiện việc đó sẽ khủng bố, giết hại cả nhà, thậm chí 
thiêu rụi cả làng. Chúng cho tên chánh tổng Duy người xã 
Dăng thu lại toàn bộ súng ở Nam Bền. Với biện pháp vừa kêu 
gọi, vừa đàn áp, khủng bố tinh thần dân làng, trong 2 ngày 25 
và 26/8/1952 nhiều người đã mang súng tập trung xuống nhà 
Du Nót để nộp lại cho thực dân Pháp. Như vậy, bằng nhiều 
thủ đoạn chính trị thâm độc, thực dân Pháp đã thu lại toàn bộ 
số súng phát ra cho dân làng trong thời gian trước, giành lại 
một số địa bàn mà ta làm chủ.
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Để nối liền lại hệ thống tề điệp, củng cố lại các cơ sở bị ta 
phá hoại trong thời gian qua, cộng với việc nắm bắt tình hình 
hoạt động của cách mạng. Địch liên tiếp mở những cuộc hội 
nghị các già làng và gum, bằng nhiều hình thức công khai hay 
bí mật; bên cạnh đó, bọn chúng thường xuyên mở các cuộc 
hành quân chớp nhoáng thọc sâu vào một số địa bàn quan 
trọng trên địa bàn Nam Bền; tuy với nhiều mục đích khác 
nhau nhưng quan trọng là để uy hiếp tinh thần đấu tranh của 
dân làng, cắt đứt mọi đường liên lạc của đồng bào với cách 
mạng. 

Ngày 14/11/1952, một đại đội (khoảng 150 tên địch) hành 
quân từ Kon Tum đi Đăkha. Trong đợt này, bọn chúng cho 
một cánh quân xuống Turon để triệu tập hội nghị các già làng 
các xã Dăng (Kon tum), Nam Bền và Bắc Bền để thảo luận 
các vấn đề sau: Điều tra nắm tình hình hoạt động của bộ đội; 
Bàn lại việc phát súng cho dân làng; Chuẩn bị mọi điều kiện 
để thực dân Pháp hành quân xuống Nam Bền; Chuẩn bị lực 
lượng đóng lại đồn Kosia; Đảm bảo các điều kiện cho lực 
lượng ngụy quân về địa phương.

Sau cuộc họp này, để lấy lòng dân địch cho mỗi làng một 
giỏ muối 20kg, bên cạnh đó chúng cho một cánh quân khác 
tập trung xuống hai làng Mô Ba và Tan Ba để bắt người dân 
phục vụ cho công việc vận tải hàng hóa, trang thiết bị, mở 
đường chuẩn bị cho các cuộc hành quân sắp tới của địch.

Ngày 23/11/1952, trong khi bọn ngụy quyền ở xã Dăng 
cho người xuống Bắc Bền để phổ biến nội dung cuộc họp 
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trước, vì lý do tổ chức phản động ở Bắc Bền vắng mặt không 
có lý do. Bọn tề, điệp và chúa làng ở Nam Bền liên tục cử 
người liên lạc chặt chẽ với Turon, lệnh cho tên Dân ở Tak Tê 
ngày 25/11 phải lên báo cáo tình hình. Tên Ngô ở Tak Túi lên 
xã Dăng để bàn bạc kế hoạch, chuẩn bị điều kiện cần thiết để 
thực dân Pháp đưa quân xuống chốt lại đồn Kosia vào ngày 
26/11/1952.

Ngày 29/11/1952, địch tập trung lực lượng mạnh mở cuộc 
hành quân xuống Poly (Long Mu) của Tak Túi (Tak Ta thôn 
4) ở Nam Bền. Trong 60 tên, có 4 sĩ quan Pháp, còn lại là 
ngụy quân người kinh và người địa phương làm nhiệm vụ dẫn 
đường. Để bôi nhọ thanh danh của cách mạng, bọn chúng tự 
xưng là bộ đội chủ lực liên Khu V, mới đánh Baham về, bắt 
nhân dân các làng nằm trên cung đường di chuyển phải cung 
cấp những của ngon, vật lạ để bọn chúng ăn uống.

Bên cạnh sự hà hiếp dân làng, chúng còn liên tục thực 
hiện âm mưu chia rẽ, tuyên truyền phản động hòng làm cho 
mối quan hệ giữa bộ đội, cán bộ với nhân dân, giữa người 
vùng cao và người vùng thấp, giữa người Thượng và người 
Kinh quay mặt lại với nhau. Bọn chúng luôn rêu rao, Việt 
Minh đánh Pháp. Thực dân Pháp và người Thượng cùng một 
giống nòi phải đoàn kết chống lại Việt Minh, bảo vệ làng. Mặt 
khác chúng luôn hăm dọa nhân dân, không cho ai có hành 
động che chở cho cán bộ, giúp đỡ hay có hành động tiếp tế 
cho cách mạng; thâm độc hơn bọn chúng còn ra giá hậu hĩnh 
cho việc ai tố giác, bắt được cán bộ sẽ được thưởng nhiều sản 
vật như: trâu, muối, thuốc chữa bệnh... nhân cơ hội này, bọn 
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phản động ở các nơi ra sức thực hiện các hành động đẩy lùi 
đội ngũ cán bộ cài cắm của ta ra khỏi làng, buộc phải cải trang 
nằm ở các nhà rẫy ngoài làng ở Nam Bền.

Về chính trị, bọn thực dân ra sức củng cố lại các tổ chức 
tề, điệp, gum; dùng nhiều thủ đoạn thâm độc nhằm loại bỏ dần 
sự ảnh hưởng của cách mạng đối với nhân dân; lôi kéo các 
già làng, những người có uy tín trên địa bàn Nam Bền làm tay 
sai cho bọn chúng. Để hiện thực các vấn đề trên, chính quyền 
tay sai cho Pháp, dùng các biện pháp thưởng, phạt rất rõ ràng. 
Trong thời gian này hai chánh tổng Măng Bút, Rây Du Not bị 
phạt nặng vì thoát ly cơ sở; chánh tổng Dày và già làng Mô 
Panh mỗi người được 100 đồng Đông Dương.

Về kinh tế, ngoài việc cống nộp các sản vật quý hiếm, thì 
trong thời gian này dựa vào hệ thống tề điệp và gum ở cơ sở 
bọn thực dân còn đề ra các loại thuế mới buộc người dân phải 
tuân thủ như: mỗi người trong một năm phải nộp đủ 1 teo lúa, 
20 đồng tiền Đông Dương; bên cạnh đó còn phải thực hiện 
nghĩa vụ đi xâu, làm đường, xây dựng các công sự, hầm chông 
phục vụ cho chiến lược chiếm đóng lâu dài của chúng. Ngày 
12/12/1952, bọn tề, điệp huy động nhân dân ở PoLy - Tak Túi 
dọn con đường từ Turon đi Taksir, để chuẩn bị cho các cuộc 
hành quân lấn chiếm trong thời gian tới.

Ngày 29/12 thực dân Pháp tiếp tục hành quân càng quét, 
bắt bớ nhân dân khẩn trưởng mở rộng thêm các tuyến đường 
từ Kosia đi Tak Túi, con đường từ Tak Vinh đi Tak Ngo (Bắc 
Bền); làm một sân bay giã chiến ở Kosia để thuận tiện cho 
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việc thả đồ ăn và vũ khí tiếp tế cho các lực lượng tham gia các 
hoạt động đồn trú, mở rộng địa bàn cai quản của bọn chúng 
xuống sâu các thung lũng bên đỉnh Ngọc Linh. 

Tháng 12/1952, địch đưa DuNot về hướng dẫn các làng 
ở Nam Bền tập trung về những địa bàn thuận lợi như TakTtúi 
để thuận tiện cho việc kiểm soát và nắm tình hình. Trước âm 
mưu của giặc, nhất quyết không hợp tác với địch: làng Tak 
Năng (thôn 2) chạy qua Ngok La xã Cang, Măng Dí chạy ra 
núi; làng của Tak Năng dồn về Tak Pu, làng còn lại của Măng 
Dí tập trung về dồn về Tak Vinh. Tuy bị tập trung dưới sự 
quản lý của thực dân Pháp, nhưng dân ở một số nơi như Tak 
Vinh, Tak Pu vẫn được ra vào tự do, giao lưu kinh tế, quan hệ 
với dân làng nơi khác. Trước chính sách sưu thuế nặng nề của 
địch, người dân có ý thức tự động cất giấu lương thực, heo, 
gà ngoài chòi rẫy; bí mật chạy ẩn nấp ngoài rừng khi biết tin 
thực dân Pháp sắp về làng. Lực lượng ta chưa vào làng được, 
thường tìm cách gặp các gia đình sống riêng lẽ trong rừng để 
vận động, xây dựng các cơ sở này thành đội ngũ dẫn đường, 
kết nối các làng lại với nhau, có kết quả rất tốt. 

III. ĐỘNG VIÊN SỨC NGƯỜI, SỨC CỦA, GÓP 
PHẦN THẮNG LỢI TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG PHÁP

Sang năm 1953 thì bọn thực dân Pháp cùng tay sai hoạt 
động phá hoại mạnh các cơ sở cách mạng tại hai xã Nam Bền 
và Bắc Bền. Trong thời gian này cũng diễn ra nhiều trận chạm 
trán giữa lực lượng tăng cường và du kích của ta với bọn thực 
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dân và tay sai của địch. Tháng 5/1953, khi lực lượng vũ trang 
của ta đang di chuyển trong rừng đến các cơ sở bí mật, bất 
ngờ gặp một toán gián điệp từ đồn Ngok Spanh (Kon Tum) 
sang đang hoạt động chỉ điểm bắt cán bộ ta. Khi phát hiện ra 
lực lượng vũ trang của chúng ta, chúng bỏ chạy vào rừng, tìm 
cách báo về đồn địch. Được du kích xã dẫn đường, các chiến 
sĩ của ta nhanh chóng cắt rừng, men theo đường mòn các dòng 
suối nhỏ tiến lên chặng đầu bọn chúng, quyết tâm tiêu diệt 
toàn bộ toán biệt kích, bảo vệ bí mật cho cơ sở cách mạng.

Trên địa bàn Nam Bền, sau một thời gian thoát lý khỏi địa 
phương, tên Du Not nay quay trở về làng Măng Dí, Tak Măng 
vận động nhân dân chạy về làng Tak Túi, nhưng dân làng 
không chịu tập trung ở hai điểm đó, mà chạy lên Tak Vinh; 
ở Tak Măng (thôn 2) chạy lên Tak Bu (thôn 2). Bên cạnh đó, 
bọn tề điệp còn ra sức tuyên truyền việc thực dân Pháp thả rất 
nhiều rắn và chó ra rừng già, nếu dân làng sống lẽ tẻ ngoài 
rừng sẻ cho rắn và chó cắn; kinh khủng hơn ai chống đối lại 
chính quyền Pháp, thì sẻ cho thả bom vi trùng, chết không 
tìm ra xác. Tháng 4/1953, chúng chia Nam Bền thành 4 khu, 
mỗi khu có 3 tề, đồng thời lợi dụng số người đi buôn để làm 
gián điệp. Trong năm 1953, chúng tổ chức 20 cuộc họp với sự 
tham gia của bọn tề để hướng dẫn cách đối phó với ta, tung 
nhiều luận điệu nhằm gây chia rẽ giữa đồng bào người Kinh 
với đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đi đôi với việc tuyên truyền dụ dỗ, dọa dẫm nhân dân, 
địch còn tung ra nhiều đồ ngoại nhập xuống vùng tự do của 
ta như: cườm đeo tay, đeo chân, kiềng, dô, nên laine, keki,... 
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dùng để đổi gạo, heo, gà phục vụ cho nhu cầu tiếp tế tại chỗ 
cho lực lượng quân đội đồn trú. Bên cạnh đó, bọn ngụy quyền 
ở các đồn Kosia, Kon Tum, Đăkha được tạo điều kiện nghỉ 
phép ngắn hạn, tạm thời giải ngủ, để về với gia đình, bản 
làng... với mục đích lôi kéo ngày càng đông lực lượng dân 
bản địa tham gia vào quân đội của thực dân Pháp, để thực hiện 
chiến lược “Dùng người Việt đánh người Việt”, dùng người 
địa phương đàn áp người địa phương mà bọn thực dân đã đề 
ra trong kế hoạch xâm lược, chia cắt đất nước ta lâu dài.

Nhằm nắm bắt rõ hơn về tình hình cách mạng ở vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, tháng 10/1953, Liên khu ủy V đã 
thành lập đoàn kiểm tra đi sâu đến các huyện miền Tây Quảng 
Nam như Bến Hiên, Bến Giằng, Phước Sơn và Trà My, trong 
đó đặc biệt đi sâu vào hai xã Nam Bền và Bắc Bền là nơi thực 
dân Pháp tổ chức được hệ thống gum, tề và đời sống quần 
chúng đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Sau khi kiểm tra, 
Liên khu ủy V nhận thấy, để tăng cường công tác xây dựng 
miền núi, giúp Tỉnh ủy Quảng Nam tập trung xây dựng vùng 
đồng bằng chuẩn bị chống chiến dịch Atlăng của định, Liên 
khu ủy đã quyết định tạm thời tách miền Tây ra khỏi Quảng 
Nam, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự miền Tây 
do Liên khu V thành lập. Đồng chí Trương Chí Cương được 
phân công làm Bí thư Ban Cán sự. Từ đây cho đến khi kết thúc 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Nam Bền thuộc 
huyện Trà My cũng như các huyện Bến Hiên, Bến Giằng, 
Phước Sơn đều đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của 
Ban Cán sự miền Tây Quảng Nam.
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Ngày 16/11/1953, địch hành quân lần thứ 4 xuống Tak Túi 
rồi sau đó rút lui. Đến ngày 26 tháng 01/1954, địch lại tiếp tục 
hành quân xuống Tak Túi, trong đợt cuối cùng này bọn chúng 
nhanh chóng triệu tập hội nghị các già làng, một số ngụy quân 
mới giải ngủ, nghỉ phép ngắn hạn, số gum và tề điệp bị mất ở 
Doc Tô thuộc xã Rây, yêu cầu đồng bào phải dọn vườn tược 
sạch sẽ, không cho heo gà ở dưới sập, phải cách làng 50m, 
làng nào không chịu nghe theo thì thực dân Pháp sẽ đem máy 
bay đến khủng bố; các làng phải nhanh chóng huy động dân 
khôi phục lại các cầu, đường bị hư hỏng do thời tiết, hay phá 
hoại; thực hiện biện pháp khai hoang, phát rẫy để tăng cường 
tự túc cho bọn ngụy quân đóng tại chỗ; thực hiện việc đưa một 
lực lượng lớn ngụy quân trở về trà trộn sống lẫn vào nhân dân 
ở các làng, một số thì tập trung xây dựng lại đồn Kosia.  

Trước những âm mưu và hoạt động ráo riết của địch, Tỉnh 
ủy đã chỉ đạo việc đánh giá, phân tích tình hình và đề ra những 
giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào cách mạng miền núi. 
Đối với bọn tề điệp, chúng ta cần nắm rõ cách thức hoạt động 
của chúng ở từng địa phương để đưa ra biện pháp giải quyết 
thích hợp. Khi tiếp cận Nam Bền do ta không có cơ sở, không 
nắm chắc, nên không thể có biện pháp xử lý đúng một số đối 
tượng. Bọn tề điệp ngoan cố như Chuộc Mau (Long Mu), Du 
Nót (Turon), Ngô nhanh chóng thay hình đổi dạng tổ chức đón 
tiếp ta niềm nở làm cho ta mất cảnh giá. 

Nhằm tăng cường các cở sở trong đồng bào dân tộc thiểu 
số, ta đã triển khi tổ chức cuộc họp các già làng, gum và nhân 
dân để tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng, chỉ rõ âm 
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mưu thâm độc của kẻ thù. Đồng thời, lên án tội ác của giặc 
trong việc đặt ra các loại thuế, để vơ vét nguồn lợi của nhân 
dân, thu lợi từ sự lao động cực khổ của dân làng. Giáo dục 
nhân dân thực hiện tốt một số biện pháp tố giác những tên 
chuyên làm gián điệp, tiếp tay cho giặc. Bên cạnh đó, chúng ta 
đã lợi dựng việc bầu cử hội đồng nhân dân, để đưa hết những 
tay chân của địch vào đó để có biện pháp trừng trị và giáo dục 
sau này.

Trước thái độ mềm dẻo của ta, một số tên ngoan cố, 
chống đối như Buôn Dùng vẫn tuyên bố hiên ngang theo 
Pháp; bọn Du Nót, Chuộc Mau mặc dù được chúng ta giáo 
dục rất nhiều, nhưng trước mặt thì tỏ ra trung thành với cách 
mạng; sau lưng lại thực hiện việc tuyên truyền cho thực dân 
Pháp, liên tục bí mật liên hệ với địch, chống lại chủ trương 
của ta; bọn Du Nót thì không chịu nộp súng theo chủ trương 
của ta. Nhận định tình hình trên không có lợi cho phong 
trào cách mạng cũng như sự bám trụ hoạt động của ta. Thực 
hiện biện pháp mạnh tay, ly khai ngay tề điệp ra khỏi quần 
chúng, tiến tới trừng trị bọn ngoan cố, xử lý nghiêm những 
đối tượng ra mặt chống đối cách mạng. Ta nhanh chóng lập 
kế hoạch bắt ngay các đối tượng như: Du Nót, Buôn Dùng 
nhưng do cơ sở ta không chặt chẽ nên bọn chúng phát hiện 
được động tỉnh của ta, dẫn theo một số gum mang súng chạy 
về Kon Tum, chỉ bắt được tên Noan ở Loan Lin (thôn 1 gần 
Trà Linh), tên Do ở Tak Vinh thôn 2 về giáo dục một thời 
gian rồi cho về, qua đó, tuyên truyền về chính sách khoan 
hồng của cách mạng.
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Đi đôi với việc phá vở các tổ chức tề, điệp, ta đã đẩy mạnh 
các hoạt động tuyên truyền, giác ngộ cách mạng trong quần 
chúng, chỉ rõ các âm mưu, thủ đoạn kẻ thù, vận động nhân dân 
theo Đảng và Bác Hồ để đánh đuổi kẻ thù xâm lược.

Đối với chính quyền Nam Bền hiện tại bị bọn tề điệp 
lũng đoạn, chi phối nên ta chủ trương phải khéo léo củng cố 
không làm cho tình hình phức tạp mà chuyển trọng tâm xây 
dựng cơ sở cách mạng trong nhân dân; dùng người dân gây 
áp lực buộc bọn phản động phải phục vụ quyền lợi cho dân 
làng; không ra mặt chống phá cách mạng, tạo điều kiện cho 
ta hoạt động hợp pháp; bên cạnh đó ta phải tranh thủ những 
cá nhân có tư tưởng trung lập tuyên truyền, giác ngộ, dùng 
biện pháp đấu tranh chính trị, một mặt vạch trần bộ mặt tay 
sai phản động của bọn bán nước, với những chiêu bài dã dối 
của thực dân Pháp; một mặt chỉ rõ bản chất của người cán bộ 
chính quyền là không thể nghe theo giặc, không tiếp tay cho 
bọn chúng hãm hại chính người dân địa phương, đi ngược lại 
truyền thống quý báu mà lâu nay đồng bào ta xây dựng và gì 
giữ, từng bước xây dựng và củng cố vững chắc lòng tin của 
đồng bào đối với các mạng. 

Với việc đưa bọn tề, điệp vào hội đồng nhân dân xã, 
thông qua hình thức phê bình, tự kiểm điểm để cải tạo, giáo 
dục ngay trong chính quyền, tự nhận thấy những việc mình 
làm là không phù hợp với quyền lợi và sự tin tưởng của nhân 
dân. Đồng thời, ta luôn sử dụng áp lực của nhân dân tạo ra sự 
giám sát chặt chẽ mọi hành động của bọn chúng, từ đó buộc 
chúng phải hoạt động trong khuôn khổ của ta. 
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Lợi dụng về nhận thức và trình độ dân trí thấp, thực dân 
Pháp dùng mọi thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ, mị dân, nắm lấy 
tầng lớp trên trong xã hội, để cai trị, áp đặt chính sách bóc lột, 
đàn áp tầng lớp dưới. Khi nắm được cơ sở, bọn chúng tiến 
hành giao súng cho các chúa làng, buộc người dân phải chịu 
trách nhiệm về khẩu súng, để lọt vào tay cách mạng thì dân 
làng nơi đó chịu rất nhiều khủng bố, vây ráp của địch.

Từ thực tiễn của các địa phương, Liên khu ủy V đã nhận 
định: khu vực nào địch còn nắm được chúa làng, chúng có thế 
phát triển được gum một cách dễ dàng. Nhiệm vụ trước mắt 
của các cơ sở cách mạng đóng chân trên địa bàn là tập trung 
tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ cách mạng trong quần chúng, 
tranh thủ lôi kéo các già làng về với nhân dân, với cách mạng; 
vạch trần thủ đoạn, âm mưu thâm độc của kẻ thù; thu hẹp dần 
các tổ chức phản động, ổn định tình hình trên địa bàn xã. 

Đối với vấn đề gum, chủ trương của Đảng, Ủy ban Mặt 
trận Khu ủy là lợi dụng những thắng lợi lớn về mặt quân sự 
để tiến hành thu súng của dân trong các gum, nhanh chóng 
đi đến kết thúc vấn đề này trước khi thực dân Pháp kịp đưa 
quân trở lại. Huyện ủy lại nhận định việc thu súng trong lúc 
nhân dân chưa giác ngộ, chưa tự nguyện giao, nộp súng cho 
ta thì không có lợi, cần phải có thời gian giáo dục lâu dài và 
nghiêm túc. Trên cơ sở đó, Huyện ủy đưa ra biện pháp trước 
hết phải tiến hành giáo dục lực lượng phản động trong gum, 
biến chúng thành lực lượng vũ trang của ta, biến vũ khí địch 
thành vũ khí của ta. 
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Tuy nhiên, việc triển khai chủ trương của trên gặp nhiều 
khó khăn trước sự ngoan cố, cứng đầu của một số tên phản 
động. Trong đó, tên Diêm Xin đã vận động các chúa làng và 
liên lạc với xã Dăng, chuyển thái độ không chịu nộp súng cho 
ta. Xác định tình hình không thuận lợi cho ta, sau cuộc kiểm 
điểm tại cơ sở, ta lại đưa chủ trương hoàn thành thu súng 
một cách khẩn trương, tập trung cán bộ về tận thôn, bản vận 
động nhân dân và bọn chúa làng một lần nữa. Nhân dân ở hai 
làng Tak Vinh, Tak Ngo hưởng ứng mạnh mẽ, đã tự nguyện 
giao nộp được 17 khẩu súng các loại; các làng khác chịu ảnh 
hưởng của Diêm Xin không chịu nộp. Số súng mà gum nộp 
nhà Diêm Xin thì sau khi ta rời khỏi đó, bọn chúa làng này bắt 
nhân dân mang về, như vậy chủ trương thu súng của ta lại tiếp 
tục thất bại. Trong khi đó, thực dân Pháp lại tập trung mở các 
hội nghị ở Turon, dùng các tên chúa làng tận thu hết số súng 
phát cho dân làng thời gian trước tại Đăkha.

Trước tình hình đó, Liên Khu ủy tập trung vào việc đánh 
giá nhận định lại tình hình hiện tại để có chủ trương, biện pháp 
khắc phục trong thời gian đến. Quan trọng nhất việc vận động 
thu súng của ta trong thời gian qua không có kết quả tốt, một 
mặt do bọn tề điệp ở cơ sở còn ngoan cố, cố chấp không chấp 
hành các chủ trương của ta. Chúng ta cần nhận định lại thái độ 
của bọn tề điệp để có biện pháp ứng phó phù hợp. Do công tác 
giáo dục chính trị của ta còn hời hợt, không xuyên suốt, chưa 
đi sát với tình hình thực tiễn, bọn gum chưa nhận thức được 
âm mưu, và thủ đoạn của thực dân Pháp, chưa tự nguyện giao 
nộp súng cho ta như kế hoạch đề ra. 
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Sau một thời gian dài xử lý vấn đề tề điệp và gum không 
mang lại kết quả, việc mở các lớp học tập các chủ trương của 
cách mạng cho các gum và chúa làng chưa được tổ chức phù 
hợp, còn nôn nóng, chưa thể giải quyết được căn bản vấn đề 
về niềm tin và lập trường của dân làng việc phải đứng theo 
thực dân Pháp hay cách mạng. Do vậy, nhiệm vụ trước mắt 
phải đi sâu tận cơ sở, vận động tuyên truyền, giải thích cho 
mỗi gum và các chúa làng hiểu đúng, hiểu được về âm mưu 
thâm độc của thực dân Pháp là muốn dùng người Việt đánh 
người Việt, để chia rẽ dân tộc ta lâu dài, cướp ruộng đất, núi 
rừng khai thác các khoáng vật của ta để phục vụ cho quyền 
lợi riêng của bọn chúng. Cần tập trung vào việc lựa chọn, nắm 
chắt một số cá nhân đủ tin tưởng, tạo nguồn nhận lực để xây 
dựng cơ sở ngay trong làng vững chắc, từ đó có biện pháp thật 
cụ thể đối phó với mọi âm mưu, thủ đoạn mới của địch trong 
mọi tình huống, củng cố hơn nữa lòng tin của nhân dân với 
Đảng, Chính phủ và cách mạng.

Nói chung, nhân dân Nam Bền đa số đều rất tốt, kính yêu 
cụ Hồ, mến thương che chở cán bộ, bộ đội ta trong mọi điều 
kiện, tình huống xấu nhất. Hạn chế lớn nhất của nhân dân là 
chịu ảnh hưởng quá lớn, bị chi phối mạnh của lãnh tụ và chúa 
làng, chưa có thái độ đấu tranh dứt khoát, còn cầm chừng, sợ 
địch, lập trường cách mạng chưa kiên định, do đó chúng ta 
phải khẩn trương xây dựng kế hoạch chu đáo để tiếp tục đấu 
tranh, tuyên truyền, giải thích người dân hiểu các chính sách 
của cách mạng và cảnh giác trước mọi hành động, âm mưu 
thủ đoạn mới của địch. 
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Ngay từ lúc đầu, ta lấy việc giáo dục người dân đấu tranh 
với kẻ thù bằng biện pháp chính trị, vạch rõ âm mưu của giặc 
hằng ngày, tiến hành xây dựng cơ sở nắm dân. Trong quá trình 
thực hiện, ta chưa nhận định rõ việc xây dựng cơ sở, mấu chốt 
sự việc trọng tâm nằm ở đâu nên suốt 5 tháng đầu chúng ta 
chỉ tập trung vào việc tuyên truyền, vận động các chúa làng, 
già làng đi theo cách mạng; bên cạnh đó ta có thái độ dung 
dưỡng một số đối tượng nguy hiểm như Diêm Xin, Chuộc 
Mau trong việc vận động thu súng và thành lập chính quyền. 
Chưa nhận thấy rằng, nhân dân mới là lực lượng quan trọng, 
chúng ta chưa nắm được và việc giáo dục còn hạn chế, không 
giải quyết được nhiều nhiệm vụ trước mắt, để xảy ra nhiều sự 
vụ không thuận lợi cho công tác phát triển cơ sở cách mạng ở 
Nam Bền và Bắc Bền. 

Nhằm giải quyết những khó khăn của tình hình thực tiễn 
đặt ra đối với phong trào cách mạng ở vùng cao, Huyện ủy 
đã chỉ đạo việc chuyển trọng tâm về tận cơ sở nắm lấy dân là 
nhiệm vụ quan trọng, đội ngũ cán bộ ta cần làm tốt công tác 
tuyên truyền, giác ngộ cách mạng, tập trung vào xây dựng các 
tổ chức sản xuất, tổ chức bàn đạp, xây dựng chỗ đứng trên địa 
bàn Nam Bền. Hiện tại, trên địa bàn Nam Bền chúng ta có 
thể tổ chức họp dân, chúa làng và già làng một cách tự do; có 
thể di chuyển từ làng này sang bản khác không bị giám sát và 
cản trở. Huyện ủy xác định nhiệm vụ quan trọng trước mắt là 
chúng ta cần phải tập trung vào việc xây dựng bàn đạp và chỗ 
đứng ở những vùng bị địch tạm chiếm, để giải thoát nhân dân 
khỏi bị địch kiểm soát. Từ đó xây dựng cơ sở mới để tiếp nối 
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các cơ sở lại với nhau, tạo nên một đường dây vững chắc có 
thể nhanh chóng nắm lấy các làng có khuynh hướng bất hợp 
tác với thực dân Pháp, tạo nền tảng tiến vào các làng có sự 
quản lý chặt chẽ của địch sau này.

Đội ngũ cán bộ xây dựng cơ sở của ta có ưu điểm luôn 
bám sát nhân dân, sẵn sàng thực hiện việc cải trang để trở 
thành người địa phương, để không bị địch phát hiện. Nhưng 
quan điểm xây dựng cơ sở chưa rõ ràng nên việc triển khai 
nhiệm vụ còn nhiều ì ạch, chậm chạp. Chúng ta mới xây dựng 
ở mỗi làng từ 2 đến 3 người có trình độ không hơn quần 
chúng, chỉ làm được những việc liên lạc, đưa tin, báo cáo tình 
hình và nuôi dấu cán bộ. Một thiếu sót mà ta mắc phải là việc 
gây dựng cơ sở không gắn liền với việc lãnh đạo quần chúng 
nhân dân đứng lên đấu tranh giành những quyền lợi thiết thực 
cơ bản hằng ngày. Chưa giải quyến được việc thực dân Pháp 
đang tiến hành bóc lột xâu thuế nặng nề, xâm phạm quyền lợi 
cơ bản của dân làng như cống nộp thóc, lúa, heo, gà. Chúng 
ta đã nhiều lần giải thích cho người dân về âm mưu, thủ đoạn 
của địch, nhưng hiệu quả chưa cao. Trong công tác vận động 
dân làng của ta thiếu tính xuyên suốt, chưa phát huy những 
thắng lợi đạt được để cổ vũ tinh thần, động viên cơ sở bám 
địa bàn hoạt động; chưa nhận định được ước muốn quan trọng 
của nhân dân là quyền được sống, quyền được hưởng những 
lợi ích từ chính quyền cách mạng đem lại. 

Trước âm mưu phát triển gum, phát triển bọn tề điệp, 
địch chủ động lôi kéo, nắm chắc bọn chúa làng đầu sỏ, tăng 
cường hoạt động gián điệp, liên tục tuyên truyền mua chuộc 
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nhân dân. Để đối phó kịp thời với những âm mưu nguy hiểm 
của địch, vấn đề then chốt ở Nam Bền là giải quyết dứt khoát 
thái độ đối với bọn tề điệp; phân loại các đối tượng, làm cho 
chính quyền trở nên thuần khiết, đẩy mạnh công tác giáo dục 
ý thức dân tộc, lòng căm thù giặc và tinh thần cách mạng của 
nhân dân. Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức các lớp tuyên truyền, 
giải thích rõ cho nhân dân, gum, tề điệp hiểu về âm mưu xâm 
chiếm của thực dân pháp lúc bấy giờ.

Những năm 1953 - 1954, cơ sở cách mạng Măng Dí tích 
cực tuyên truyền cho làng chiến đấu Ngok La và là đầu mối 
chuyển các chủ trương, chính sách của Đảng, Bác Hồ từ vùng 
du kích vào sâu trong vùng địch kiểm soát, liên lạc, móc nối 
xây dựng cơ sở nòng cốt cách mạng ở các làng Nam Bền. 
Măng Dí có nhiều thành tích trong buổi đầu đoàn kết cán bộ 
xây dựng vùng cao Trà My, từ bàn đạp Ngok La tiến qua hoạt 
động ở vùng gum Nam Bền. Đây cũng là nơi bảo vệ cho làng 
chiến đấu Ngok La. Nói chung, trong quá trình chuẩn bị, tiến 
tới giải phóng Nam Bền, bên cạnh vai trò bàn đạp của người 
Ngok La, phải kể đến vai trò của cơ sở làng Măng Dí.

Thực hiện phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với 
nhân dân, chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta đã đi sâu vận 
động được đại đa số người dân sống ở Nam Bền đi theo cách 
mạng. Ngoài ra, lực lượng thanh niên ưu tú xuất hiện ngày 
càng nhiều, được cán bộ trong đoàn công tác giác ngộ, tập hợp 
và giáo dục, định hướng họ đi đến với ánh sáng của Đảng, tích 
cực tham gia sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng 
và Bác Hồ lãnh đạo.
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Trong những năm 1952 - 1953, cũng như các xã khác 
của huyện Trà My, do ảnh hưởng của thiên tai, sản xuất của 
đồng bào gặp nhiều khó khăn, xã Nam Bền liên tiếp bị mất 
mùa, lương thực phục vụ cho đời sống thiếu trầm trọng. 
Nạn đói, nạn đau, nạn lạt muối hoành hành, gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến đời sống của đồng bào, việc tham gia ủng 
hộ kháng chiến cũng bị hạn chế. Trước tình hình đó, được sự 
hỗ trợ của Liên Khu ủy, Huyện ủy và Ủy ban Hành chính - 
Kháng chiến Trà My đã tổ chức cuộc vận động đợt cứu đói, 
cứu lạt (lạt muối) từ năm 1953 đến đầu năm 1954. 

Cùng với công tác cứu đói, cứu đau, cứu lạt ở miền 
Tây Quảng Nam, Liên Khu ủy V đã cho xây dựng thêm 
một số hành lang khác nối liền vùng đồng bằng Liên khu 
V với Tây Nguyên, nhằm phục vụ cho chiến trường Bắc 
Tây Nguyên. Phần lớn ba trong nhiều tuyến chạy qua địa 
bàn Trà My đều qua các địa phận xã Nam Bền. Đồng 
bào xã Nam Bền dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện và 
chính quyền địa phương, đã tích cực tham gia vào việc 
đào đắp, khai thông hành lang, xây dựng các trạm dừng 
chân, các kho tàng, tham gia dân công vận chuyển lương 
thực, hàng hóa phục vụ cho chiến trường Tây Nguyên. Sự 
hoạt động liên tục, sôi nổi của hàng ngàn, hàng vạn dân 
xông Liên khu V trên các đoạn đường này đã tạo nên khí 
thế cách mạng tiến công, uy hiếp và áp đảo bọn gum, tề 
ở địa phương, tạo điều kiện cho đồng bào ở Nam Bền lâu 
nay bị địch uy hiếp chuẩn bị nổi dậy diệt tề, giải tán gum, 
giải phóng thôn, nóc.
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Ngày 26/01/1954, lực lượng vũ trang Liên khu V mở cuộc 
tấn công lớn vào Tây Nguyên, đây là hướng quan trọng của 
chiến dịch. Phối hợp với cuộc tiến công lớn này, bộ đội địa 
phương Trà My quyết định cùng với một lực lượng  bộ đội 
chủ lực Liên khu V tấn công đồn Ngok Spanh, giáp với vùng 
Nam Bền, Bắc Bền của Trà My. Công tác chuẩn bị đánh đồn 
Ngok Spanh rất khẩn trương. Đồng bào Xơ Đăng xã Nam Bền 
đã tích cực cùng với nhân dân các dân tộc huyện Trà My tham 
gia đào đắp, mở con đường bậc thang từ Mân Tra lên Dốc Tố, 
qua Mường Luôn lên Kôsia và tích cực huy động dân công 
vận chuyển lương thực, tải đạn.

Trước khi bộ đội địa phương Trà My và bộ đội chủ lực 
Liên khu V đánh đồn Ngok Spanh, đồng bào Nam Bên dưới 
sự lãnh đạo của đoàn xây dựng vùng cao của huyện, nổi dậy 
giải tán gum, bắt quản thúc số ngụy tề trước đây ta chưa nắm 
được, cả số tề đã từng quan hệ với ta, nhằm đề phòng chúng có 
thể gây rối khi bộ đội ta tiến công tiêu diệt đồn Ngok Spanh. 
Đồng thời, đẩy mạnh truy quét tề, điệp, ra lệnh cho các gum 
phải nộp tất cả súng, đạn mà thực dân Pháp đã trang bị cho 
chúng trước đây. Địa điểm giao nộp là Mường Lươm (Nam 
Bền), Mô Mau (Bắc Bền), Mân Ri (Tây Rây, Nam Rây). Số 
súng - cả súng trường và tiểu liên- ta thu được hơn 200 khẩu. 

Tháng 02/1954, trong dịp Tết Nguyên đán, bộ đội địa 
phương Trà My và bộ đội chủ lực Liên khu V tiêu diệt đồn 
Ngok Spanh. Thời điểm đồn Ngok Spanh bị hạ thì cuộc nổi 
dậy của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Trà My cũng 
cơ bản hoàn thành; 27 tên tề đầu sỏ đã bị nhân dân bắt đi cải 
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tạo, trong đó có một tên ngoan cố bị ta tiêu diệt. Tin chiến 
thắng bay về các thôn, nóc, quần chúng rất phấn khởi.

Vùng cao Trà My nói chung, hai xã Nam Bền và Bắc Bền 
nói riêng, từ nhiều năm nay bị địch uy hiếp, nay được giải 
phóng. Nhân dân trong xã long trọng tổ chức lễ mừng chiến 
thắng và rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo không khí phấn 
khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi cuối 
cùng của sự nghiệp cách mạng. 

Huyện ủy và Ủy ban Kháng chiến - hành chính huyện 
nhanh chóng củng cố và xây dựng mới một số Hội đồng nhân 
dân cấp thôn và xã, lãnh đạo nhân dân tăng gia sản xuất và 
phát triển phong trào dạy và học văn hoá... nhằm tạo nên một 
bước chuyển biến mới.

Với những thắng lợi của ta tại chiến trường Liên khu 5 
cùng với chiến trường cả nước, đặc biệt là chiến thắng Điện 
Biên Phủ (7/5/1954) đã buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp 
định Giơ-ne-vơ (21/7/1954) về chấm dứt chiến tranh, lập 
lại hòa bình ở Đông Dương, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi 
cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược 
của nhân dân ta, trong đó có sự đóng góp một phần công sức 
của các người dân Xơ đăng xã Nam Bền, huyện Trà My. 

Để tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng, Huyện ủy đã 
chỉ đạo đồng chí Nguyễn Quảng tiếp tục đặc trách xã Nam 
Bền và Bắc Bền nhằm duy trì phong trào của lực lượng cách 
mạng tại địa phương. Lực lượng dân quân du kích xã cũng 
được tăng cường củng cố, số dân quân du kích tăng lên từ 
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20 đến 30 người, được trang bị gậy, giáo mác, chông thò và 
một số súng trường, lựu đạn thu được của địch. Bên cạnh đó, 
một số thanh niên xung kích của xã đã tòng quân tham gia 
vào lực lượng bộ đội của Quân khu 5 và bộ đội địa phương 
của huyện.

Tóm lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với đường lối chính 
trị quân sự đúng đắn và sáng tạo; quân và dân Nam Bền đoàn 
kết một lòng, dũng cảm trong chiến đấu chống kẻ thù xâm 
lược; cần cù lao động, sản xuất, hăng hái thực hiện các nhiệm 
vụ lớn của Đảng giao phó, vượt qua mọi khó khăn thử thách, 
đứng lên đấu tranh và giành được nhiều thắng lợi quan trọng. 
Nam Bền từ một địa bàn thực dân Pháp áp đặt nhiều chính 
sách thâm độc như gum, tề,... nhân dân nhiều làng, làm tay 
sai cho giặc, đã trở thành một đơn vị đi đầu trong công tác 
xây dựng cơ sở cách mạng, cơ sở đảng, những người lầm lỗi, 
đi sai con đường nay mang súng quay về với cách mạng, với 
Đảng. Đó là một chuyển biến lớn, mang tính bước ngoặt, tạo 
nền tảng để nhân dân Nam Bền nói chung góp phần đánh bại 
thực dân Pháp, tiến tới giải phóng quê hương.
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Chương III

SỰ RA ĐỜI CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG VÙNG CAO- 
TIỀN ĐỀ CHO VIỆC THÀNH LẬP CHI BỘ  

XÃ NAM BỀN VÀ CÔNG CUỘC                      
KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ                                                                                    

(GIAI ĐOẠN 1954 - 1965)

I. CHẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHO SỰ RA ĐỜI 
CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG VÙNG CAO VÀ THÀNH LẬP 
CHI BỘ XÃ NAM BỀN.

Chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại đã kết thúc thắng lợi 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày 20/07/1954, 
Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết. Theo hiệp định, nước ta 
tạm thời chia cắt thành 2 miền Nam - Bắc, việc thống nhất đất 
nước sẽ được tiến hành sau 2 năm bằng cuộc tổng tuyển cử. 
Thắng lợi của Hiệp định Giơ-ne-vơ đã làm thất bại âm mưu 
của đế quốc Mỹ trong việc kéo dài cuộc chiến tranh Đông 
Dương. Tuy nhiên với những mưu đồ chiến lược ở Đông Nam 
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Á, đế quốc Mỹ rắp tâm phá hoại Hiệp định, hất cẳng Pháp và 
can thiệp vào tình hình miền Nam Việt Nam. 

Để thực hiện mưu đồ chia cắt lâu dài đất nước ta, 
khi Hội nghị Giơ-ne-vơ chưa kết thúc, ngày 08/6/1954, 
đế quốc Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm về Sài Gòn; ngày 
07/7/1954, Mỹ đứng đằng sau chỉ đạo Ngô Đình Diệm 
công khai thành lập nội các mới và làm Thủ tướng kiêm 
Tổng trưởng Quốc phòng, ra mặt chống đối lại cuộc cách 
mạng của nhân dân ta.

Như vậy, sau khi giành được thắng lợi vẻ vang trong 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; chưa được 
hưởng thành quả cách mạng thì nhân dân ta lại tiếp tục đương 
đầu với nhiều khó khăn, thử thách mới, với một kẻ thù có sức 
mạnh về quận sự, kinh tế số một thế giới, là đế quốc Mỹ và 
bè lũ tay sai. Từ một khu vực tự do trong kháng chiến chống 
Pháp, nay lại rơi vào ách thống trị của bọn ngụy quân, ngụy 
quyền nên chúng ta bước đầu gặp không ít khó khăn, thử 
thách cho chúng ta.

Trước tình hình trên, nhằm tăng cường công tác xây dựng 
miền núi Quảng Nam, Liên Khu ủy V đã quyết định giải thể 
Ban cán sự miền Tây Quảng Nam và giao miền Tây Quảng 
Nam cho Tỉnh ủy Quảng Nam trực tiếp chỉ đạo. Ngay sau đó, 
Tỉnh ủy Quảng Nam đã thành lập đoàn công tác miền núi do 
đồng chí Hoàng Trọng Dĩnh làm trưởng đoàn. Đồng chí Trần 
Hạnh Đức, Bí thư Huyện ủy Trà My đi dự lớp chỉnh huấn ở 
Liên khu về cũng được bổ sung vào đoàn công tác này.
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Ngày 25/8/1954, quân địch lên tiếp quản vùng Tiên 
Phước lần mò lên Trà My để nắm bắt tình hình. Huyện ủy 
Trà My đang đóng chân ở xã Tiên Trà phải dời về xã Nú. Tại 
đây được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy tổ chức một hội 
nghị quan trọng bàn việc chuyển hướng hoạt động của Đảng 
bộ cho phù hợp với tình hình mới. Hội nghị đánh giá: địch 
chiếm đóng Tiên Phước và đang tiến lên Trà My. Chúng 
đang khẩn trương thu thập tình hình của ta để chuẩn bị tổ 
chức đánh phá phong trào cách mạng của địa phương và lập 
chính quyền ở các xã vùng giáp ranh, đẩy cán bộ, đảng viên 
ra khỏi quần chúng… Thủ đoạn của chúng đối với vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian trước mắt chủ yếu 
là tung gián điệp lên các làng, xã đồng thời kết hợp khai 
thác số thương lái người Kinh buôn bán ở miền núi cũng 
như số người dân tộc thiểu số đi mua bán ở vùng đồng bằng 
để dò la tin tức, nắm tình hình, chuẩn bị tiến lên chiếm đóng 
miền núi khi có điều kiện.

Sau hội nghị, Huyện ủy đã sắp xếp lại đội ngũ cán bộ và 
các tổ chức đảng, chuyển mọi hoạt động từ hợp pháp sang bí 
mật; chuyển hình thức đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh 
vũ trang, sang hình thức đấu tranh chính trị đơn thuần. Mục 
đích quan trọng mà chúng ta cần kiên định là phải yêu cầu đế 
quốc Mỹ thực thi đúng những nội dung đã ký trong hiệp định 
Giơ-ne-vơ. Tôn trọng những quyền cơ bản của nhân dân ta, 
hạn chế thấp nhất các hiện tượng áp bức, trả thù những người 
tham gia kháng chiến cũ. Huyện ủy cũng chủ trương chuyển 
hoạt động của các tổ chức đảng, chia các chi bộ ra làm nhiều 



84

ĐẢNG BỘ XÃ TRÀ NAM

chi bộ nhỏ, chuyển các đảng viên người Kinh ở các xã vùng 
thấp sinh hoạt với chi bộ địa phương, các xã vùng cao thì lập 
các chi bộ ghép. Nam Bền nằm trong chi bộ ghép cùng vời 
các xã Rây, Bắc Bền, Cang, Iếp do đồng chí Nguyễn Quảng 
chỉ đạo.  

Để thực hiện âm mưu chiếm lại vùng núi, làm bàn đạp 
để tấn công đồng bằng Khu V, chính quyền Ngô Đình Diệm 
với sự trợ giúp của đế quốc Mỹ đã nhanh chóng triển khai 
nhiều chính sách thâm độc, một mặt tung gián điệp thâm 
nhập địa bàn miền núi, nắm bắt tình hình và mua chuộc, dụ 
dỗ các già làng, chúa làng,... một mặt dựa vào các thương 
lái người Kinh dùng các mặt hàng xa xỉ, để tác động vào thị 
hiếu và nhu cầu của một bộ phận người có chức danh trong 
làng nhằm kích động lực lượng này chống phá, khủng bố, 
bắt bớ cán bộ của ta.

Trên cơ sở đánh giá, nhận định những âm mưu, thủ đoạn 
mới của địch, ta đã kịp thời đề ra đường lối sát đúng với tình 
hình thực tiễn nhằm lãnh đạo đồng bào đấu tranh với địch, 
không để bị lợi dụng và rơi vào cạm bẩy của địch, bảo vệ an 
toàn các tổ chức đảng và cán bộ cách mạng. Bên cạnh đó, ta 
tiến hành phân loại và xem xét thái độ của đội ngũ cán bộ 
địa phương, phát hiện ra các dấu hiệu lưng chừng, tích cực 
hay dao động để có biện pháp chấn chỉnh, uốn nắn tư tưởng 
kịp thời. 

Từ cuối năm 1954 đến đầu năm 1955, đúng theo nhận 
định của Huyện ủy Trà My, địch đã nắm được các xã vùng 
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thấp. Chúng đã nắm dân và lập được chính quyền ở xã Pui 
và xã Đốc, cơ quan Huyện ủy phải di chuyển từ xã Nú lên xã 
Giác. Tuy nhiên, ở Nam Bền và các xã vùng cao ta vẫn làm 
chủ được địa bàn, địch chỉ nắm được một số thương lái hoạt 
động song chúng không thu được kết quả. Ta cũng đã nắm 
được một số người thuộc tầng lớp trên trong đồng bào các 
dân tộc thiểu số.

Từ cuối năm 1954, Huyện ủy Trà My bị đứt liên lạc với 
Tỉnh ủy. Lúc này Tỉnh ủy cũng mất liên lạc với Liên Khu 
ủy V. Sau khi đồng chí Huỳnh Thiện lên Trà My truyền đạt 
Nghị quyết của Tỉnh ủy, qua sự giúp đỡ của Huyện ủy Trà 
My, đồng chí đã vào Bình Định bắt nối được với Liên Khu 
ủy 5. Từ đó nối liên lạc được giữa Liên khu ủy, Tỉnh ủy với 
Huyện ủy. Sau khi bắt nối liên lạc giữa Tỉnh ủy với Huyện ủy, 
nhằm tăng cường công tác chỉ đạo miền núi, được sự đồng 
ý của Liên Khu ủy V. Tháng 7/1955, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ 
chức hội nghị thành lập Ban Cán sự miền Tây Quảng Nam 
tại Pacăng, huyện Bến Giằng (nay là huyện Nam Giang) do 
đồng chí Hoàng Trọng Dĩnh phụ trách. Trên cơ sở đó, Huyện 
ủy Trà My được củng cố và bổ sung thêm nhân sự, đảm bảo 
cho sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng đối với sự nghiệp cách 
mạng ở vùng cao. Thực hiện đường lối chỉ đạo trên, nhân dân 
Nam Bền luôn sát cánh cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt được 
cử ở lại cơ sở; liên tục tổ chức các hoạt động biểu dương lực 
lượng, vận động, đấu tranh yêu cầu bọn ngụy quyền phải tuân 
thủ các điều khoản đã ký kết trong Hiệp định Gơ-ne-vơ, tôn 
trọng các quyền dân chủ của nhân dân. 
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Nhìn chung, trong những năm 1955 - 1956, vùng cao 
huyện Trà My nói chung và xã Nam Bền nói riêng chưa có sự 
hoạt động mạnh của địch, ta vẫn làm chủ được địa bàn. Địch 
chỉ tung gián điệp và đội ngũ tay sai dưới dạng thương lái 
người Kinh lên buôn bán, tranh thủ nắm bắt tình hình và mua 
chuộc, dụ dỗ, song không đem lại kết quả.

Trong thời gian này, các cơ sở đảng ở đồng bằng bị đánh 
phá ác liệt, hàng trăm cán bộ, đảng viên chuyển hoạt động lên 
vùng cao. Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho tổ chức, 
nuôi dấu cán bộ, nhân dân Nam Bền tham gia cung cấp lương 
thực, thực phẩm để chuyển xuống vùng thấp giao cho bộ đội 
yên tâm chiến đấu. Bên cạnh đó, hàng chục quần chúng nhân 
dân Nam Bền hăng hái tham gia vào đoàn dân công hỏa tiến 
của huyện. Với nhiệm vụ gùi hàng, cõng súng đạn, thuốc men 
của Liên khu V về căn cứ của Huyện ủy, chuẩn bị cho công 
cuộc kháng chiến lâu dài và trường kỳ. 

Đầu năm 1956, địch tăng cường các hoạt động tuyên 
truyền nói xấu cách mạng, chúng dùng nhiều thủ đoạn chia 
rẽ, gây mất đoàn kết giữa đồng bào dân tộc thiểu số với cán 
bộ cách mạng, giữa nhân dân các làng, làm cho nạn “ăn đầu, 
trả đầu” những năm trước đây ở vùng Trà My tái diễn ngày 
càng nhiều. Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của Huyện 
ủy, tháng 6/1956, đồng chí Bốn Quảng trực tiếp chỉ đạo và 
tổ chức Đại hội đoàn kết các dân tộc trong vùng, truyền đạt, 
phổ biến chính sách đoàn kết dân tộc của Đảng. Đại hội 
được diễn ra trong thời gian một ngày tại thôn 1, xã Bắc 
Bền. Tham dự Đại hội gồm đại diện thủ lĩnh giữa các làng 
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lâu nay có sự hiềm khích, bất đồng với nhau; ngoài ra, còn 
có đại biểu của hai xã Nam Bền và xã Cang. Tại Đại hội, 
đồng bào các dân tộc trong xã đã tổ chức uống máu ăn thề, 
xóa bỏ mọi hiềm khích giữa các làng có mâu thuẫn với nhau, 
chấm dứt được nạn “ăn đầu trả đầu” diễn ra trong thời gian 
qua. Sau đại hội, đồng bào xã Nam Bền tăng cường xây dựng 
khối đoàn kết dân tộc trong vùng; rất nhiều hiềm khích, nghi 
ngờ lẫn nhau được giải quyết, các vấn đề tranh chấp lãnh thổ 
cư trú, phương tiện sản xuất được đưa ra nhân dân bàn bạc 
và giải quyết thấu tình, đạt lý. Như vậy với sự quyết tâm của 
cấp ủy các cấp, chỉ trong một thời gian ngắn Nam Bền đã xây 
dựng được khối đại đoàn kết vững chắc, niềm tin cách mạng 
của đồng bào được nâng lên.

Nhiệm vụ trọng tâm lúc này là tập trung vào công tác sản 
xuất lương thực dự trữ; xây dựng các khu hậu cần đảm bảo 
phục vụ lâu dài và bí mật; củng cố lại các tổ chức quần chúng, 
vận động đồng bào cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn mới 
của kẻ thù, kịp thời báo cáo cấp ủy, nhanh chóng đề xuất biện 
pháp xử lý, đảm bảo sự ổn định của tổ chức và phong trào 
cách mạng của địa phương trong thời gian tới. Bên cạnh đó, 
ta tiếp tục mở các đợt tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân 
dân đấu tranh ngăn chặn các hoạt động gián điệp, biệt kích, 
thám báo thực hiện. Phối hợp với các lực lượng của ta bố trí 
đảm bảo an toàn nhất định cho các đường dây liên lạc, vận 
chuyển phục vụ cách mạng, phục vụ kháng chiến. 

Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm được thành lập, 
bọn chúng bắt đầu thực hiện hàng loạt các âm mưu thâm độc, 
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nhằm đánh phá sâu vào tất cả các cơ sở, tổ chức cách mạng 
của ta ngay ở đồng bằng và cả trên miền núi. Chúng nhanh 
chóng triển khai lực lượng đóng lại đồn Trà My, đưa người 
lên dò la tin tức, chuẩn bị cơ sở cho việc mở rộng địa bàn ảnh 
hưởng lên vùng cao. Mặt khác, chúng tập trung lực lượng 
vùng giáp ranh tỉnh Kon Tum và Trà My liên tục thực hiện các 
hoạt động mua chuộc, dụ dỗ các chúa làng, già làng có uy tín, 
đế đánh phá các đường dây liên lạc của ta khắp nơi; gây cho 
ta những khó khăn nhất định. 

Trước những âm mưu, thủ đoạn của địch, cùng với sự 
chủ quan của lực lượng cán bộ tăng cường, đã có những tác 
động không tốt đối với đồng bào, dẫn đến một số sự vụ xảy 
ra ngoài ý muốn. Nhận định tình hình có thể phức tạp, Huyện 
ủy chủ trương mở các đợt tuyên truyền đường lối cách mạng 
của Đảng, giải thích cho đồng bào hiểu được nguyên nhân 
sâu xa và gắn kết cán bộ với nhân dân thành một khối thống 
nhất. Đồng bào thấu hiểu được Đảng và Nhà nước luôn quan 
tâm đến cuộc sống, tương lai của đồng bào dân tộc thiểu số 
nên cắt cử cán bộ, ngày đêm lặn lội khắp núi rừng, vượt qua 
bao nhiêu khổ cực, gian nan vì mục đích đấu tranh giành lại 
nền độc lập cho dân tộc, bảo vệ sự yên bình cho quê hương, 
đất nước. 

Tinh thần dân tộc và ý thức đấu tranh chống kẻ thù xâm 
lược đã được khơi dậy trong mỗi người dân ở Nam Bền, hàng 
chục tên gián điệp, làm tay sai cho địch bị nhân dân tố giác, 
số khác tự nguyện nộp vũ khí cho cách mạng, trở về với làng 
làm ăn sinh sống lương thiện. Với sự thắng lợi lớn về đường 
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lối lãnh đạo của Đảng, càng củng cố thêm niềm tin của người 
dân vào cách mạng, vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng 
chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, 
thống nhất nước nhà.

Sau khi tạm thời ổn định vùng đồng bằng, Mỹ - Diệm ra 
sức mở rộng bành trướng lên các khu vực vùng cao của Trà 
My. Với việc tăng cường xây dựng đồn Trà My, bọn chúng 
thường xuyên huy động một lực lượng lớn ngụy quân mở các 
cuộc hành quân lên thăm dò tình hình ở các xã vùng cao như 
Tập, Leng, Iếp, Nam Bền... đến cuối tháng 2/1959 bọn chúng 
cho một trung đội lên đóng tại điểm Long Túc(1) Nam Bền; 
nhưng cũng chỉ ở vào mùa khô, sang mùa mưa rút.

Từ tháng 6 đến tháng 8/1956, địch dùng hình thức biệt 
kích mạnh ở vùng trung và vùng cao huyện Trà My, gây 
hoang mang, lo ngại trong nhân dân. Trong thời gian này, 
địch tiến hành việc đóng chốt trên khắp vùng trung và cao 
của huyện, cụ thể chúng đã đóng ở các chốt:

- Cánh đi Trà Vân, Giác, Riềng, Ngheo, Poa đóng ở Gòi 
Xen, Xà Bệt, Năng.

- Cánh đi Mai, Rây, Nam Bền, Bắc Bền đóng ở Gòi Oai, 
Tak Lũ, Tak Pít, Kon Rót, Lon Lái, Mân Rê, Mân Tra, Làng 
Lê, Tak Tố, Long Túc.

- Cánh đi Leng, Iếp đóng ở Xa Xung, Phục Lục, Xuân 
Rỉa, Tôn Bôn, Tak Đoan, Tu Lung, Long Túc. 

1. Nay thuộc làng Long Túc, thôn 5, xã Trà Nam
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Mỗi chốt chúng đóng khoảng một tiểu đội. Cánh hai và 
cánh ba chúng lên Nam Bền, Bắc Bền càn xuống Mân Tra, 
Tu Lung của xã Tập để lập chính quyền đã gặp phải sự đấu 
tranh quyết liệt của đồng bào nên chúng không thành lập 
được chính quyền1.

Ngày 6/7/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho đồng bào 
cả nước, thư Bác được in trên báo Nhân dân theo đường hành 
lang Bắc - Nam vào đến với đồng bào các dân tộc miền núi 
Quảng Nam. Đảng bộ Huyện Trà My đã tổ chức cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân học tập thư Bác. Sau khi học tập thư 
Bác, nhiều băn khoan, lo lắng của cán bộ, đảng viên và quần 
chúng phần nào được giải quyết. Nhân dân Nam Bền nghiêm 
túc thực hiện việc kiểm điểm, phê bình trước tổ chức Đảng, 
ra sức ủng hộ và bảo vệ Đảng và cán bộ cách mạng, đấu tranh 
với những tên tay sai cho địch, buộc chúng phải tự thú nhận 
lỗi lầm của bản thân mình, tự nguyện đi cải tạo theo sự chỉ 
dẫn của cách mạng, phấn đấu trở thành người có ích cho quê 
hương, đất nước. Đó là sự chuyển biến lớn về nhận thức của 
đồng bào nói chung về cách mạng, về Đảng, dấu hiệu cho 
những thắng lợi mới trên chặng đường đấu tranh giải phóng 
quê hương Nam Bền. 

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban 
Cán sự miền Tây về công tác phát triển đảng viên và tổ chức 
đảng ở miền núi, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tháng 

1. Theo Hồi ký của đồng chí Hà Lân (Ba Đen) về phong trào cách mạng ở Trà 
My (1954 - 1960), tr.11-12. Tài liệu lưu tại Phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử 
Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam.
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7/1957, Huyện ủy Trà My đã triệu tập hội nghị tại Gòi Oai, 
Trà Giác để bàn kế hoạch triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, 
chi bộ ghép các xã Rây, Nam Bền, Bắc Bền, Cang đã đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng phát 
triển đảng, nhất là các đối tượng là thanh niên dân tộc thiểu 
số tiêu biểu của địa phương.

Với sự hoạt động tích cực của chi bộ ghép gồm các xã 
Rây, Nam Bền, Bắc Bền, Cang, Iếp, số lượng quần chúng ưu 
tú được quan tâm giáo dục, giác ngộ và đưa vào thử thách 
trong cuộc kháng chiến để dự nguồn cho việc phát triển đảng 
sau này. Trên địa Nam Bền với sự hướng dẫn và kèm cặp của 
đồng chí Nguyễn Kim(1) đã xuất hiện nhiều thanh niên tiêu 
biểu như: đồng chí Hồ Văn Neo, Hồ Văn Đuối ở làng Măng 
Dí, Hồ Văn Diên ở Tak Vinh. Sự phát triển nhanh chóng của 
phong trào cách mạng ở các xã vùng cao tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc xây dựng lực lượng cách mạng chủ chốt, nòng 
cốt ở mỗi địa phương. Thực hiện nhiệm vụ mở rộng và phát 
triển, xây dựng ở mỗi địa phương một cơ sở đảng đủ năng lực 
lãnh đạo quần chúng nhân đứng lên đấu tranh chống lại các 
âm mưu, thủ đoạn mới của kẻ thù là một nhiệm vụ quan trọng 
mà Huyện ủy đã xác định.

Từ tháng 3/1957 địch đưa quân lên đóng đồn ở xã Leng, 
Iếp là những xã giáp ranh với xã Tập nhằm âm mưu “bình 
định” vùng trung và vùng cao của huyện Trà My bằng chiến 
dịch “Thượng du vận”. Đến năm 1958, địch bắt đầu hành 

1. Đồng chí Nguyễn Kim, hay được gọi là Huỳnh Phùng hay Huỳnh Kim, người 
thuộc xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 
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quân lên lập tề ở xã Tập, Mai, Rây và đóng đồn ở đây theo 
mùa, mùa nắng lên, mùa mưa rút về và chủ yếu đóng vào 
mùa khô năm 1958. Ở xã Tập chúng chỉ đóng ở Tu Lung là 
chính, đến tháng 02/1959 đóng ở Long Túc thuộc Nam Bền; 
lực lượng địch ở đây gồm 1 trung đội. Đúng như ta dự đoán, 
vừa mới lên chúng đã truy tìm cán bộ cơ sở của ta và cưỡng 
ép quần chúng lập ngụy quyền. 

Bước sang năm 1958, địch cơ bản đã củng cố được một 
bước đơn vị hành chính Trà My. Ngày 26/4/1958, chúng đổi 
huyện Trà My thành quận Trà My. Ngày 02/3/1959, chúng đổi 
tên quận Trà My thành quận Hậu Đức. Sau khi cơ bản thực hiện 
xong âm mưu “bình định” ở vùng đồng bằng và đô thị, địch tiến 
hành chiến dịch “Thượng du vận” để chiếm đóng toàn bộ vùng 
miền núi. Nhận định địch sẽ tổ chức các đợt hành quân càn quét 
bất ngờ lên vùng cao, chúng ta nhanh chóng triển khai hàng loạt 
các chính sách nhằm ngăn ngừa. Nắm được khó khăn của địch 
về hậu cần, ta tổ chức bao vây bằng cách hoặc không chịu đổi 
hàng, cất giấu lương thực, hoặc đưa ra các điều kiện như đòi 
đổi muối, rựa chứ không lấy các hàng hóa khác. Ta đồng thời 
tổ chức vận động lính địch, cho cơ sở bám sát địch để phân loại 
số tốt, số xấu và qua đó có đối sách với từng loại. Để uy hiếp 
tinh thần địch, ngăn chặn sự lùng sục khắp nơi của địch, bảo vệ 
cơ quan, bảo vệ cán bộ, đảng viên, đồng bào các xã sử dụng có 
hiệu quả việc đưa các phong tục, tập quán vào đấu tranh mang 
lại hiệu quả, ngăn ngừa được các âm mưu thâm độc, thủ đoạn 
đen tối của địch, nêu cao truyền thống yêu quê hương, bản làng 
nói chung của người đồng bào miền núi. 
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Phong trào cách mạng ở các xã cánh Tây huyện Trà My 
được sự lãnh đạo sát, đúng đã phát triển mạnh. Công tác xây 
dựng các tổ chức đảng và kết nạp đảng viên là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng, được ưu tiên hàng đầu. Với sự 
hoạt động mạnh của chi bộ ghép do đồng chí Nguyễn Kim 
hướng dẫn và kèm cặp, địa bàn Nam Bền xuất hiện những 
thanh niên ưu tú, có nhiều thành tích trong các hoạt động, 
phong trào đấu tranh cách mạng tháng 8/1958 thanh niên Hồ 
Văn Neo(1) được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Trước lá cờ của Đảng, đồng chí tuyên thệ 
trung thành tuyệt đối với cách mạng, với đất nước; thề quyết 
tâm cống hiến hết mình vì quê hương, đất nước đến giọt 
máu cuối cùng. Với sự phát triển và trưởng thành của lực 
lượng đảng viên trẻ và năng động ở Nam Bền báo hiệu một 
thời kỳ đấu tranh mới đã đến dưới sự lãnh đạo của đảng.

Năm 1959, chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành đạo 
luật 10/59, lê máy chém đi khắp miền Nam nhằm thực hiện 
âm mưu chia rẽ giữa cách mạng và nhân dân qua chiến dịch 
“Tố cộng” và “Diệt cộng”. Tại Quảng Nam, nhất là đối với 
các vùng trung du và miền núi, sau khi thiết lập xong bộ máy 
ngụy quyền, địch bắt đầu thực hiện âm mưu thôn tính các 
vùng mà chúng cho là hậu phương của ta. Ngô Đình Diệm lập 
ra nha công tác miền thượng, tổ chức nhiều binh đoàn: “Bình 
định”, “Quân chính”, “Công dân vụ”. Dưới danh nghĩa là hoạt 
động “xã hội”, “dân vận và thân thiện”, địch đưa tình báo lên 

1.  Trích hồi ký của đồng chí Huỳnh Phùng (Huỳnh Kim); tư liệu lịch sử Đảng 
số: 16-V-N, Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
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các vùng trung du và miền núi để truy tìm cơ sở cách mạng, 
đồng thời thông qua chiến dịch “Thượng du vận”, đưa quân 
lên càn quét để cưỡng ép dồn dân, ly khai nhân dân với cách 
mạng, lập chính quyền tay sai, bắt thanh niên đi lính, gây chia 
rẽ giữa đồng bào miền núi với miền xuôi…

Trong năm 1959, ngụy quyền siết chặt bao vây kinh tế 
đối với vùng ta kiểm soát. Chúng ra lệnh cho thương lái người 
Kinh và thương nhân ở quận lỵ không được đổi quế của đồng 
bào các dân tộc thiểu số bằng muối, rựa; chỉ được dùng rượu 
và các loại hàng hóa khác. Đứng trước hành động đen tối đó, 
nhân dân Nam Bền cùng với nhân dân Trà My đứng lên đấu 
tranh quyết liệt, đưa ra nhiều yêu sách buộc địch phải thực 
hiện như phải để đồng bào tự do đổi quế lấy muối rựa, lấy 
thuốc men. Trước sức ép của quần chúng nhân dân Trà My, 
bọn ngụy quyền đồn Trà My buộc phải nhượng bộ, ta đã mua 
được gần 1 tấn muối và hàng trăm cây rựa. Âm mưu của địch 
bao vây kinh tế nhằm gây nạn lạt muối và thiếu công cụ lao 
động ở vùng ta một lần nữa bị thất bại

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 15 CỦA TRUNG 
ƯƠNG ĐẢNG, ĐẤU TRANH TRỰC DIỆN VỚI KẺ 
THÙ; XÂY DỰNG CĂN CỨ CÁCH MẠNG VÀ SỰ RA 
ĐỜI CỦA CHI BỘ NAM BỀN (01/1959 - 01/1965).

Hiệp định Gơ-ne-vơ đứng trước nguy cơ bị sụp đổ do 
sự phá hoại của bọn Mỹ - Diệm. Tháng 01/1959, Hội nghị 
lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại thủ đô 
Hà Nội ra nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ của cách 
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mạng miền Nam trong tình hình mới, khẳng định: “Con 
đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền 
Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Theo 
tình hình cụ thể và yêu cầu hiện nay của cách mạng thì 
con đường đó là lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào 
lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với 
lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc 
và phong kiến, dựng nên chính quyền cách mạng của nhân 
dân”1.

Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng ra đời đánh dấu 
sự chuyển biến chiến lược của cách mạng miền Nam nói 
chung, Liên khu 5 nói riêng. Để thực hiện Nghị quyết 15, 
Liên Khu ủy 5 tìm địa điểm thích hợp để đóng cơ quan 
lãnh đạo, chỉ đạo phong trào. Cuối năm 1959, bộ phận tiền 
trạm của khu từ Hiên (nay là huyện Đông Giang và huyện 
Tây Giang) vào Trà My khảo sát và xây dựng kho tàng, cơ 
quan; đầu năm 1960 toàn bộ cơ quan Liên khu ủy 5 chuyển 
vào đóng tại Nước Là (mật danh là Đỗ Xá). Tại đây, Ban 
Quân sự Khu 5 cũng được thành lập. Vị thế của Nước Là 
nói riêng và Trà My nói chung là lưng dựa vào Tây Nguyên, 
nằm tiếp giáp giữa đồng bằng Quảng Ngãi và miền núi Kon 
Tum. Phía Bắc có ngọn Hòn Bà cao 1.347m, phía Tây có 
ngọn Ngọc Linh được mệnh danh là nóc nhà của miền Trung 
và Tây Nguyên với độ cao 2.598m. Xung quanh khu vực 
Nước Là còn có nhiều đồi núi, sông, suối chằng chịt: sông 

1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 
1975) - Những sự kiện quân sự, NXB QĐND, Hà Nội, 1988, tr.52. 
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Tranh, sông Leng, sông Nước Xa… tạo nên địa bàn chiến 
lược quan trọng, thuận lợi cho việc bố phòng về mặt quân 
sự. Cơ quan Liên Khu ủy 5 và cơ quan Quân khu 5 đặt đại 
bản doanh ở bờ Bắc suối Nước Là, sau đó chuyển sang bờ 
Nam suối Nước Là; các cơ quan hành chính của Liên khu và 
Ban Cán sự miền Tây Quảng Nam được bố trí ở các khu vực 
xung quanh Liên Khu ủy 5.

Nhằm chuẩn bị cho việc di chuyển cơ quan đến Trà My, 
Liên Khu ủy 5 đã chỉ đạo trực tiếp cho Huyện ủy Trà My tạo 
điều kiện và phục vụ cho Khu ủy một cách tốt nhất từ việc 
cung cấp lương thực, thực phẩm, giúp đỡ cơ quan dụng cụ 
sản xuất tự túc, xây dựng nhà cửa, nơi làm việc; cũng trong 
thời gian cuối năm 1959, để chuẩn bị cho việc đón lực lượng 
vũ trang từ miền Bắc vào, Huyện ủy Trà My đã chỉ đạo cho 
các cơ sở cách mạng huy động lương thực trong nhân dân 
đóng góp cho Liên Khu ủy. Nhờ đó, những ngày đầu vào 
Nước Là, Liên Khu ủy 5 đã nhanh chóng ổn định, kịp thời 
đề ra đường lối để chỉ đạo, lãnh đạo nhân dân bước vào cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thực hiện chủ trương chung của Huyện ủy Trà My; tại 
Nam Bền, công tác ổn định đời sống, phát triển sản xuất; 
củng cố lại khối đoàn kết nhân dân được quan tâm. Đầu 
tháng 02/1959, trước sự trưởng thành nhanh chóng của đội 
ngũ thanh niên ưu tú xã Nam Bền. Đồng chí Nguyễn Kim 
tiếp tục phát triển thêm các anh Hồ Văn Diên ở Tak Vinh, 
Hồ Văn Đuối ở làng Măng Dí. Được vinh dự đứng vào hàng 
ngũ của đảng, các đảng viên trẻ đều có lòng nhiệt huyết, 
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tinh thần dân tộc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của trên 
giao phó.  

Trung tuần tháng 02/1959, địch mở chiến dịch càn lên 
vùng trung và vùng cao với một lực lượng quân sự, trang bị 
hùng hậu. Địch tổ chức thành nhiều cánh quân khác nhau, 
theo nhiều hướng tiến thẳng lên các xã cánh Tây của tỉnh 
Quảng Nam. Ở vùng cao địch tập trung một lực lượng lớn 
ngụy quân được trang bị tốt, cộng với các tên phản động 
dẫn đường, chỉ điểm liên tục gây ra nhiều tội ác với nhân 
dân. Từ điểm Nước Vin, địch càn mạnh lên các xã Rây, 
Nam Bền, Bắc Bền. Ở Nam Bền địch đóng quân ở một số 
làng như: Lon Lái, Mân Ri, Mân Tra, Long Túc,... Đi đến 
đâu địch ngang nhiên đốt phá nhà cửa người dân, buộc dân 
làng phải cống nộp heo, gà, thóc, lúa để bọn chúng ăn uống. 
Với những hành động ngang ngược như vậy, càng làm cho 
lòng căm thù giặc của người đồng bào vùng trung, vùng cao 
thêm sâu sắc. 

Được sự chỉ đạo của Huyện ủy Trà My, ngày 14/02/1959, 
đồng chí Nguyễn Kim tiến hành triệu tập Hội nghị thành lập 
Chi bộ đảng xã Nam Bền tại làng Măng Dí1; tham dự Hội 
nghị có 3 đồng chí gồm: Hồ Văn Neo, Hồ Văn Hà2, Hồ Văn 
Đuối. Đồng chí Nguyễn Kim đã phân tích những mặt thuận 
lợi và khó khăn cho các đảng viên nghe, nắm rõ. Trên cơ 

1.  Trích hồi ký của đồng chí Huỳnh Phùng hay Huỳnh Kim; tư liệu lịch sử Đảng 
số: 16 - V - N, Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2. Tên khai sinh là Hồ Văn Hà, tên thường gọi là Hồ Văn Diên, lưu hồ sơ Đảng 
viên, Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trà My, số: 0349/QĐ. 
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sở đường lối, chủ trương chung của Đảng đồng chí Nguyễn 
Kim thay mặt Huyện ủy ra Quyết định thành lập Chi bộ 
đảng ở xã Nam Bền, chỉ định đồng chí Hồ Văn Neo1 làm 
Bí thư. Với sự ra đời của Chi bộ Nam Bền tạo ra một bước 
ngoặt quan trọng đối với phong trào cách mạng địa phương 
nói riêng; củng cố hơn nữa lòng tin của nhân dân vào Đảng, 
vào cách mạng. Đây là tổ chức cơ sở Chi bộ Đảng đầu tiên, 
có vai trò đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển 
của Đảng bộ xã Nam Bền về sau. 

Ngay sau khi được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Huyện 
ủy, Chi bộ đã tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương 
của Đảng và chính quyền cách mạng, giải thích cho nhân dân 
trong xã thấy rõ âm mưu thâm độc của kẻ thù, nêu cao cảnh 
giác, không để địch lợi dụng kích động, chia rẽ, gây mất 
đoàn kết, dụ dỗ, mua chuộc… Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân 
đẩy mạnh các phong trào cách mạng, tập trung sản xuất, xây 
dựng căn cứ miền núi, làm hậu phương vững chắc để phục vụ 
cho chiến trường đánh đuổi đế quốc Mỹ và tay sai.

Được sự chỉ đạo của Chi bộ xã Nam Bền, công tác phát 
triển đảng ngày càng được quan tâm, số lượng đảng viên 
được kết nạp vào Chi bộ đảng xã Nam Bền ngày càng tăng. 
Trong số đó có: ông Hồ Văn Nghít ở làng Choang Sau; 
bà Hồ Thị Lang ở làng Tak Choang; bà Hồ Thị Chúc ở 
làng Long Mu; bà Hồ Thị Lào, bà Hồ Thị Tiết ở làng Kon 
Choang; anh Hồ Văn Bách ở làng Tu Phan; anh Hồ Văn No 

1. Đây được tính là Đại hội chi đảng bộ lần đầu tiên của xã Trà Nam (trước kia 
là Nam Bền). 
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ở làng Tak Túi; anh Hồ Văn Nút ở làng Tak Túi(1); anh Hồ 
Văn Dưa ở làng Tak Len,... Đến đầu năm 1960, số lượng 
đảng viên tăng lên từ 30 người đến 50 người.

Sau một thời gian phát triển, Chi bộ đảng xã Nam Bền 
nhanh chóng được kiện toàn, đi vào hoạt động rộng khắp trên 
địa bàn toàn xã, tất cả các thôn, làng đều có đảng viên sinh 
hoạt, xây dựng phong trào vận động nhân dân xây dựng đời 
sống mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, hướng đến một xã hội 
phát triển hơn.  

Nhằm tăng cường sức người, sức của cho kháng chiến, 
tăng cường khối đại đoàn kết của đồng bào các dân tộc 
thiểu số, thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng bộ tỉnh, 
tháng 3/1961 hai huyện Trà My và Phước Sơn được hợp 
nhất thành huyện Trà Sơn. Huyện Trà Sơn được chia thành 
6 khu, xã Nam Bền lúc này thuộc Khu 5 cùng với Bắc Bền 
và xã Cang. Ban Cán sự Đảng Khu 5 cũng được thành lập 
do đồng chí Nguyễn Quảng làm Bí thư và hoạt động dưới 
sự chỉ đạo chung của Đảng ủy B.242.

Ngày 27/02/1962 ta tấn công chi khu huyện lỵ Trà My. 
Lợi dụng lúc tên quận trưởng cũ làm lễ bàn giao cho tên quận 
trưởng mới nhận chức, trong khi lực lượng của địch ở chi khu 
phải chi viện cho các xã, tại huyện lỵ chỉ còn lại một đại đội. 
Nhận thấy lực lượng của địch ở đây tương đối mỏng, ta đã 

1. Trích hồi ký của đồng chí Huỳnh Phùng hay Huỳnh Kim; tư liệu lịch sử Đảng 
số: 16 - V - N, Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2. Mật danh của Huyện ủy Trà Sơn trong kháng chiến chống Mỹ.
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nổ súng tiêu diệt. Kết hợp giữa lực lượng ở trong và ngoài, 
chỉ sau 20 phút chiến đấu, ta đã tiêu diệt 3 lô cốt; sau 8 giờ, 
lô cốt cuối cùng đã bị tiêu diệt, ta làm chủ hoàn toàn chi khu. 
Kết quả trận đánh, ta tiêu diệt 54 tên, bắt sống hoàn toàn số 
địch còn lại, thu 4 xe GMC, nhiều quân trang, quân dụng và 
làm chủ quận lỵ Trà My trong một ngày. Tên quận trưởng cũ 
bị bắn chết ngay trong trận đánh. Chiến thắng quận lỵ Trà My 
có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy địch vào thế co cụm, 
đồng thời mở rộng căn cứ của ta, tạo thế bàn đạp tấn công 
xuống đồng bằng.

 Nhân dân Nam Bền cũng đứng lên hưởng ứng mạnh 
mẽ phong trào này, sự hân hoan phấn khởi ngày chiến thắng 
càng củng cố thêm niềm tin của đồng bào vào đảng vào 
cách mạng. 

Ngày 12/8/1962, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng 
bộ huyện Trà Sơn đã tổ chức Đại hội tại trường văn hóa Tak 
Pỏ, Trà My. Đại hội diễn ra trong 4 ngày, có 70 đại biểu về 
dự. Đại hội đã đánh giá tình hình địa phương kể từ khi hợp 
nhất huyện, đồng thời đề ra các nhiệm vụ: Tiếp tục củng cố 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào du kích 
chiến tranh, kiên quyết đánh bại địch ra khỏi địa bàn miền 
núi, giữ vững căn cứ địa cách mạng; động viên nhân dân, đặc 
biệt là các lực lượng thanh niên thoát ly tham gia các tổ chức 
cách mạng và lực lượng vũ trang; đẩy mạnh sản xuất nhiều 
lương thực để cải thiện đời sống nhân dân, có đủ ăn và dự 
trữ, phòng chống đói và đóng góp nuôi quân; duy trì và đẩy 
mạnh phong trào học chữ trong nhân dân, thực hiện phong 
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trào vệ sinh phòng bệnh, phát triển y tế đến xã, thôn; tích cực 
xây dựng phong trào hợp tác, tương trợ lao động.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, 
chỉ định Bí thư và Phó Bí thư. Đại hội Đảng bộ huyện Trà 
Sơn đã đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách 
mạng 2 huyện Trà My và Phước Sơn.

Trên lĩnh vực sản xuất, tháng 7/1962, thực hiện chủ 
trương của Khu ủy 5 và Huyện ủy Trà Sơn về đẩy mạnh 
phong trào làm ăn tập thể với hình thức “Hợp tác tương trợ 
lao động”, triển khai đến từng thôn, hoặc liên thôn. Để thực 
hiện tốt chủ trương của trên, huyện đã tổ chức phát động một 
đợt học tập chính trị trong các tầng lớp nhân dân, phổ biến 
chủ trương, chính sách của Mặt trận dân tộc giải phóng đến 
từng người dân. Sau đợt học tập do huyện phát động, phong 
trào sản xuất chống, cứu đói, vòng công hợp tác được đẩy 
mạnh, tinh thần nhường cơm xẻ áo, giúp đỡ lẫn nhau được 
thực hiện rộng rãi trong nhân dân.

Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm thực 
hiện. Sau giải phóng các thôn, Huyện ủy đã chỉ đạo Chi bộ 
xây dựng Ủy ban tự quản từ thôn đến xã. Mặc dù mới được 
thành lập, chưa có kinh nghiệm, nhưng các Ủy ban tự quản 
thôn, xã đã tích cực hoạt động và làm tốt nhiệm vụ chỉ đạo 
nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là 
việc đẩy mạnh sản xuất lương thực, ổn định đời sống và phục 
vụ kháng chiến, tăng cường đoàn kết giữa các thôn, nóc trong 
xã và các vùng lân cận, nêu cao tinh thần cảnh giác cách 
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mạng và không để địch lợi dụng, mua chuộc, dụ dỗ, thực hiện 
âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Trước những bước phát triển quan trọng của phong trào 
cách mạng xã nhà trong thời gian vừa qua. Tháng 02/1963 
Chi bộ xã Nam Bền chính thức tổ chức Đại hội. Tham gia Đại 
hội có trên 60 đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên dự bị. 
Đồng chí Nguyễn Kim, Hai Non dự chỉ đạo. Đại hội đã tiến 
hành đánh giá, phân tích tình hình trong thời gian qua; về mặt 
tích cực: dưới sự giúp đỡ của các đồng chí Nguyễn Kim, Hai 
Non... phong trào cách mạng xã nhà có nhiều bước phát triển 
đáng kể, tiêu biểu là số lượng đảng viên liên tục được tăng lên, 
cả về chất lượng, lẫn số lượng. Tuy Mỹ - Ngụy liên tục thực 
hiện các kế hoạch tăng cường, mở rộng địa bàn quản lý, đưa 
quân đóng chốt ở rất nhiều nơi, gây ra nhiều thiệt hại đáng kể. 
Song, dưới sự chỉ đạo sáng sốt của Chi bộ đảng, đồng bào trên 
dưới một lòng, đoàn kết thành một khối thống nhất, vượt qua 
mọi âm mưu thủ đoạn thâm độc của kẻ thù. Tiêu biểu nhất là 
phong trào đấu tranh chống nạn lạt muối, tự do thông thương 
với người miền xuôi, chống bắt bớ vô cớ đồng bào, tôn trọng 
phong tục tập quán người bản địa. Bên cạnh những thuận lợi 
thì chúng ta gặp không ít khó khăn nhất định; với chiến lược 
“Thượng du vận” mà địch đặt ra, liên tục tổ chức các hoạt động 
thám báo, mở các chiến dịch hành quân lớn, tiến hành đốt phá, 
giết người khắp nơi, dùng áp lược quân sự và chính trị tạo nên 
sự khiếp sợ trong các tộc người thiểu số vùng cao; dùng các 
biện pháp mua chuộc, dụ dỗ để tập trung một lực lượng người 
thượng đủ mạnh xây dựng chính quyền thân ngụy, làm công 
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cụ tay sai đánh phá phong trào cách mạng. Nhiều cơ sở của 
ta bị phá hoại nghiêm trọng, trong một khoảng thời gian nhất 
định, lực lượng đảng viên cài cắm của ta bị đẩy ra ngoài làng, 
rơi vào tình trạng khốn đốn không thế tiến lùi.

Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra chủ trương là: Tiếp tục 
phát huy thế thắng lợi trên các mặt trận, củng cố lại tất các 
cơ sở đảng đứng chân trên địa bàn xã; chú trọng phát triển 
lực lượng du kích về mọi mặt, đẩy mạnh các cuộc tiến công 
tiêu diệt kẻ thù, buộc chúng phải rút tất cả các đồn, bót ra 
khỏi khu vực Nam Bền; chú trọng phát triển lực lượng quần 
chúng, đi sâu, đi sát vào từng địa bàn thôn, vận động, tuyên 
truyền giác ngộ nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn mới 
của kẻ thù; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, tiếp tục phát 
triển đảng viên trẻ có năng lực, tạo nguồn cán bộ có năng 
lực cho địa phương. Quan trọng nhất việc tự chủ về vấn đề 
lương thực, đảm bảo thông thương, cung cấp được các yêu 
cầu thực phẩm, đảm bảo cho cuộc sống nhân dân, nhất là hạn 
chế nạn lạt muối, dẫn đến nhiều bệnh tật, làm mất lòng tin 
trong quần chúng.

Đại hội đã bầu đồng chí Hồ Văn Hà1 làm Bí thư Chi bộ, 
đồng chí Hồ Văn Bông làm Phó Bí thư. Với sự thành công 
của Đại hội Chi bộ lần này có tác động rất lớn đối với phong 
trào cách mạng của xã nhà. Một mặt củng cố hơn nữa lòng 
tin của nhân dân vào Đảng, vào chính quyền cách mạng, đảm 
bảo tính xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo của đảng trong 

1. Tên thường gọi là Hồ Văn Diên, lưu hồ sơ Đảng viên, Ban Tổ chức Huyện ủy 
Nam Trà My, số: 0349/QĐ. 
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những giai đoạn lịch sử quan trọng. Tác động rất lớn đối với 
những cá nhân, tổ chức đang dao động trước những thủ đoạn 
mua chuộc, dụ dỗ của địch; khẳng định cuộc đấu tranh của 
chúng ta sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, đảm bảo cuộc 
sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Tháng 3/1963, trước yêu cầu ngày càng cao của công 
tác chỉ đạo miền núi, Tỉnh ủy Quảng Nam1 chủ trương giải 
thể huyện Trà Sơn để thành lập các Khu. Huyện Trà Sơn 
chia làm ba khu: Khu 1, Khu 2, Khu 3; về sau bỏ tên gọi 
khu và gọi là huyện. Khu 2 gọi là huyện Bắc Trà My (phần 
đất phía bắc sông Tranh của huyện Trà My cũ), gồm các 
xã Nam Bền, Bắc Bền, Cang, Tập, Iếp, Leng, Xiêng Xang, 
Đốc, Pui2; Đảng bộ huyện Bắc Trà My cũng được thành 
lập. Trong thời gian này, phong trào cách mạng của chính 
quyền và nhân dân Bắc Bền đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng 
bộ huyện Bắc Trà My.

Tháng 7 năm 1963, lực lượng du kích xã Nam Bền với 
các vũ khí thô sơ như cung, nỏ, giáo, mác... phối hợp với lực 
lượng của xã Bắc Bền và xã Cang liên tục tổ chức truy bắt, 
đánh đuổi bọn phản động tay sai, buộc bọn chúng phải bỏ 
chạy, rút quân khỏi địa bàn Nam Bền và các xã lân cận. Trong 
đợt ra quân này, lực lượng du kích xã bắt được 2 tên cầm 

1. Tháng 12 năm 1962, theo chủ trương của Khu ủy 5 , Tỉnh ủy Quảng Nam - 
Đà Nẵng được chia thành tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Đà; huyện Trà Sơn 
thuộc tỉnh Quảng Nam.
2. Đảng bộ huyện Bắc Trà My - Đảng bộ huyện Nam Trà My - Lịch sử Đảng bộ 
huyện Trà My (1945 - 2003), tài liệu đã dẫn, tr.130.
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đầu đưa về cơ sở của ta. Qua đấu tranh khai thác đã xác định 
chúng là người Xơ Đăng từ Kon Tum nghe theo sự dụ dỗ, xúi 
dục của bọn ngụy quân sang gây hiềm khích giữa đồng bào 
các dân tộc vùng giáp ranh.

Tháng 10/1963, thực hiện âm mưu phá hoại cơ sở cách 
mạng của ta xây dựng trên địa bàn các xã Nam Bền và Bắc 
Bền; bọn ngụy quyền ở Kon Tum huy động 1 trung đội nghĩa 
quân, có sự dẫn đường của một số tên phản động theo đường 
mòn tiến xuống làng Tak Pu thôn 2 Nam Bền, giáp với làng 
Tak Ngo thôn 2 Bắc Bền. Trên đường di chuyển, bọn chúng 
liên tục gây ra các vụ đánh đập dân làng, bắt nhân dân phải 
nộp heo, gà, lương thực để bọn chúng sử dụng ăn, uống. Dùng 
áp lực quân sự buộc người dân phải rời xa cách mạng, không 
nuôi dấu, che chở cán bộ, ai vi phạm sẽ bị bọn chúng bắt, đưa 
đi và đánh đập; thậm chí giết chết. 

Trước những tội các của kẻ thù, Huyện ủy Trà My nhanh 
chóng chỉ đạo kịp thời điều động lực lượng lên phối hợp với 
nhân dân tổ chức đấu tranh, bảo vệ cơ sở cách mạng, bảo vệ 
cuộc sống của đồng bào. Nhận định đúng tình hình diễn biến 
khá phức tạp, đồng chí Hồ Đinh chỉ huy đơn vị B2 tăng cường 
của huyện, khẩn trương lên kế hoạch, kết hợp với lực lượng 
du kích xã Nam Bền tiến hành tập trung lực lượng, vũ khí sẵn 
sàng chiến đấu đánh đuổi kẻ thù. Công tác bám sát nắm bắt 
tình hình được thực hiện chu đáo nên mọi hoạt động của địch 
đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Một mặt chúng ta 
liên tục mở các đợt tuyên tuyền vận động, giải thích cho người 
dân hiểu được âm mưu của kẻ thù, không nghe theo, không 
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làm tay sai cho bọn chúng. Mặt khác kết hợp với du kích xã 
tiến hành xây dựng công sự, hầm hố, đặt bẫy, chông thò ngăn 
chặn bước tiến của địch. Một thời gian sau, thấy không thể 
khuất phục được ý chí kiên cường, gan dạ của đồn bào Nam 
Bền, bọn ngụy quân buộc phải rút lui. Nhân cơ hội đó, Chi 
bộ xã Nam Bền kết hợp với đơn vị vũ trang B2 tổ chức cuộc 
míting biểu dương lực lượng, thị uy dân chúng; kêu gọi nhân 
dân đoàn kết chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của 
kẻ thù. Bảo vệ an toàn cơ sở cách mạng, cuộc sống yên bình 
của dân làng(1). 

Cuối năm 1963, Huyện ủy Bắc Trà My thực hiện chủ 
trương củng cố chính quyền cách mạng ở cơ sở, tăng cường 
khối đại đoàn kết dân tộc, sẵn sàng huy động sức người, sức 
của phục vụ cho công cuộc đấu trang giải phóng miền Nam 
thống nhất nước nhà. Chi bộ Nam Bền lãnh đạo phong trào 
cách mạng của nhân dân trong xã, lãnh đạo nhân dân đẩy 
mạnh hoạt động lao động sản xuất, đóng góp lương thực, thực 
phẩm phục vụ kháng chiến.

Trong năm 1964, thực hiện sự chỉ đạo Tỉnh ủy Quảng 
Nam, phong trào hợp tác và lao động ở Bắc Trà My cũng 
được tổ chức xây dựng và phát triển rộng rãi. Mặc dù phong 
trào phát triển chậm hơn về thời gian nhưng cũng mang lại 
những kết quả đáng kể. Tại thôn 1, Tak Bầu xã Tập, các cơ 
quan kinh tế của huyện Bắc Trà My đã triển khai các hoạt 
động sản xuất lương thực, thực phẩm và trang bị vũ khí phục 

1. Trích hồi ký đồng chí Võ Xuân Nu, nguyên là Phó Bí thư, Chủ tịch ủy ban 
Nhân dân xã Trà Nam giai đoạn (1975 - 1977)
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vụ cho kháng chiến. Thực hiện chủ trương trên, nhân dân 
xã Nam Bền đã tích cực tham gia các hoạt động tăng gia 
sản xuất lương thực, thực phẩm. Ngoài ra, còn đóng góp 
hàng ngàn ngày công vận chuyển vũ khí, quân trang, quân 
dụng phục vụ cho các chiến trường đồng bằng đánh giặc. Lực 
lượng du kích xã phối hợp các đội vũ trang huyện, bảo vệ an 
toàn các tuyến hành lan vận chuyển hàng hóa đi qua địa bàn 
xã; đảm bảo an ninh trật tự, bí mật không để kẻ xấu đột nhập 
phá hoại, gây ra những thiệt hại không đáng có, góp phần 
đánh bại âm mưu chia rẽ, mua chuộc của kẻ thù.  

Đầu tháng 10/1964, địch đã thể hiện rõ mưu đồ bằng 
những động thái khác thường, như tung bọn gián điệp từ các 
xã thuộc địa phận tỉnh Kon Tum sang làm công tác tiền trạm, 
nhiều lần huy động máy bay trực thăng quần lượn xung quanh 
khu vực thuộc địa bàn hai xã Nam Bền và Bắc Bền.

Trước những hành động trắng trợn của địch, huyện đã bổ 
sung hai trung đội cơ động (B1 và B2) phối hợp với lực lượng 
du kích xã tổ chức chiến đấu chống càn. Lực lượng quân chính 
quy của huyện đã huấn luyện chiến thuật cho dân quân du kích 
xã, thành lập các tổ chiến đấu, bố trí lực lượng, xây dựng các 
hầm chông, bẫy thò… sẵn sàng hiệp đồng tác chiến.

Thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy Quảng Nam đề ra vào đầu 
năm 1964 về tích cực tổ chức phong trào hợp tác tương trợ 
lao động ở các huyện miền núi, dưới sự chỉ đạo của Huyện 
ủy Bắc Trà My, cuối năm 1964 Chi bộ Nam Bền và Ủy ban 
nhân dân cách mạng xã đã triển khai xây dựng các tổ hợp tác 
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tương trợ lao động. Với sự hưởng ứng tham gia tích cực của 
đồng bào ở các thôn trên địa bàn xã Nam Bền đã thành lập 
được 21 tổ hợp tác tương trợ lao động dưới ba hình thức: bình 
công, chấm công; vòng công thường xuyên; vòng công từng 
vụ, từng việc1. Phong trào làm ăn tập thể đã đem lại hiệu quả 
và năng suất cao cho đồng bào Xơ Đăng ở Nam Bền, mở ra 
lối đi mới từng bước phá bỏ nền kinh tế tự cung, tự cấp, kinh 
tế nương rẫy phụ thuộc vào thiên nhiên. Thấy được những lợi 
ích thiết thực từ những chủ trương, đường lối mà cán bộ cách 
mạng chỉ dẫn, người dân Xơ Đăng càng tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng và Bác Hồ.

Với những thắng lợi trên các mặt trận, trong khí thế cách 
mạng sôi sục của cả nước, cả tỉnh và huyện, tháng 7/1964, 
thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy Bắc Trà My về việc tổ chức 
đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 
III, Chi bộ xã Nam Bền tiến hành Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 
1964 - 1966). Tham dự Đại hội có hơn 65 đảng viên từ khắp 
các thôn trên địa bàn xã tập trung về; đồng chí Nguyễn Kim 
dự và chỉ đạo Đại hội. 

Đại hội tập trung vào việc đi sâu phân tích tình hình chung 
của địa phương trong thời gian vừa qua. Trên đà phát triển từ 
cơ sở của việc vận dụng các chủ trương chính sách của Đảng 
cấp trên, nhân dân Nam Bền gặt hái được nhiều thành công 
đáng kể. Trên lĩnh vực kinh tế sản xuất lương thực phục vụ 
cho chiến đấu và nhu cầu cuộc sống hằng ngày, nhân dân được 

1.  Báo cáo tình hình công tác của Ban Cán sự Nam Trà.
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sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy chính quyền như: việc 
tập trung phát triển cây lúa nước mang lại chất lượng cao; đưa 
vào sản xuất các loại hoa màu như sắn, bắp, đậu... tất cả các 
kết quả đem lại càng củng cố thêm niềm tin của người dân 
vào Đảng, vào cách mạng. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, chú 
trọng tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chủ 
trương, đường lối của Đảng cho từng đảng viên; giữ vững lập 
trường kiên định trước kẻ thù. Đội ngũ đảng viên trẻ được 
giáo dục tốt, đưa vào rèn luyện thực tế nên bản lĩnh chính trị 
được nâng cao, đủ khả năng lãnh đạo quần chúng nhân dân 
vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng 
xã nhà phát triển đi lên.   

Bên cạnh đó, cũng còn nhiều hạn chế nhất định: sự đánh 
phá, chia rẽ nội bộ, mua chuộc của bọn Mỹ - Ngụy; các hoạt 
động thám báo, biệt kích nắm tình hình, gây cho ta không ít 
khó khăn nhất định. Trình độ dân trí còn thấp, đời sống nhân 
dân còn khó khăn, giao thông đi lại gặp nhiều cách trở. Hằng 
năm thì thiệt hại do thiên tai như mưa lũ, sâu bệnh còn diễn 
biến khá phức tạp; nạn lạt muối, các bệnh dịch tả, đậu mùa 
thường xuyên diễn ra nên đời sống dân làng bấp bênh, không 
ổn định…

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trong thời gian sắp đến “Tiếp 
tục thực hiện nhiệm vụ tập trung phát triển kinh tế, cải thiện 
đời sống, nâng cao trình độ nhân dân. Đặc biệt đi sâu giải 
quyết các vấn đề bệnh dịch trên địa bàn xã, hạn chế nạn lạt 
muối, tiến hành trao đổi, cung cấp các dụng cụ cần thiết phục 
vụ cho nhân dân sản xuất như: cuốc (niết), rựa (dây), rìu 
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(chuông),... đẩy mạnh khai hoang, làm ruộng lúa nước, giải 
quyết tận gốc nạn đói, ổn định đời sống nhân dân,...”

Đại hội nhất trí bầu đồng chí Hồ Văn Hà làm Bí thư 
Chi bộ, Hồ Văn Bia  làm Phó Bí thư Chi bộ. Thành công của 
Đại hội lần này có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự 
nghiệp cách mạng của xã nhà. Một mặt chỉ ra những thiếu sót, 
hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển 
kinh tế, cải thiện đời sống. Mặt khác, yêu cầu củng cố lại Chi 
ủy xã, tập trung giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên xã thông 
suốt chủ trương chung của huyện, vận dụng phù hợp vào tình 
hình địa phương, đem lại hiệu quả cao. 

Tóm lại, trong những năm 1963 - 1964, tuy bọn Mỹ - 
Ngụy thực hiện nhiều âm mưu hòng mua chuộc, chia rẽ nhân 
dân các vùng trung và vùng cao của huyện. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, cộng với truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh 
thần đoàn kết dân tộc, nhân dân Nam Bền đã đứng lên đấu 
tranh, kiên quyết chống lại các cuộc hành quân, càn quét, 
cấm đoán giao thương của địch. Kết quả ta đã giải quyết 
được rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, xây dựng thành công 
và củng cố vững chắc Chi bộ đảng, chính quyền nhân dân, 
thực hiện nhiều chính sách dân chủ, tiến bộ của đảng, Bác 
Hồ vào cuộc sống; củng cố lòng tin, sự quyết tâm đấu tranh 
đánh đuổi thù trong, giặc ngoài giải phóng quê hương, tiến 
đến thống nhất nước nhà.  
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Chương IV

CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN, XÂY DỰNG             
VÀ BẢO VỆ CĂN CỨ, GÓP PHẦN                            

GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM                                           
(1965 - 1975)

I. XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC VÙNG 
CĂN CỨ CÁCH MẠNG, SẴN SÀNG ĐỐI ĐẦU VỚI ĐẾ 
QUỐC MỸ XÂM LƯỢC VÀ TAY SAI (1965 - 1971).

Quân đội ngụy liên tục chịu thất bại nặng trên các chiến 
trường, đế quốc Mỹ ngày càng mất niềm tin vào chính quyền 
Ngô Đình Diệm; dẫn đến cuộc khủng hoảng trầm trọng về 
chính trị, xảy ra trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của chính 
quyền ngụy quân, âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành 
thuộc địa kiểu mới của bọn chúng không còn vững chắc. Hơn 
nữa, với sự trổi dậy mạnh mẽ của quân và nhân dân khắp nơi, 
phá vỡ các chiến lược quân sự hùng hậu của Mỹ, làm mất 
lòng tin của nhân dân Mỹ vào chính quyền đương nhiệm, 
hiện tượng chống chiến tranh đã xuất hiện khắp nơi trong 
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lòng nước Mỹ; để che dấu bộ mặt thật của cuộc chiến, buộc 
đế quốc Mỹ phải đưa quân và phương tiện chiến tranh vào 
cuộc chiến; nhưng đó là sai lầm lớn đối với các nhà hoạch 
định chiến lược Mỹ nói chung khi chưa đánh giá hết sức 
mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân miền Nam nói riêng và 
Việt Nam nói chung trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, 
thống nhất đất nước.    

Để hiện thực âm mưu đó, ngay từ tháng 8/1964, địch 
dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ và cho máy bay từ hạm đội 
7 ném bom và bắn phá một số vùng đông dân cư trên lãnh 
thổ miền Bắc. Liên tục đe dọa nhân dân ta, buộc chúng ta 
phải nhân nhượng cho bọn chúng, nhưng đứng trước hành 
động leo thang chiến tranh đó, nhân dân ta càng quyết tâm 
đánh bại mọi âm mưu thủ đoạn kẻ thù, bảo vệ chủ quyền 
của dân tộc.

Để kịp thời cứu nguy cho bọn ngụy quân, ngụy quyền 
trên các chiến trường, khi chiến lược “Chiến tranh đặc 
biệt” thất bại nghiêm trọng, đế quốc Mỹ đã quyết định 
nhanh chóng triển khai chiến lược chiến tranh mới, đưa 
lực lượng quân sự Mỹ và các nước chư hầu vào miền Nam, 
thay thế quân Ngụy trực tiếp tham gia chiến đấu; đồng thời 
mở rộng cuộc chiến phá hoại miền Bắc, chia cắt lâu dài 
đất nước ta. Thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở 
miền Nam, ngày 08/3/1965, hai tiểu đoàn lính thủy đánh 
bộ thuộc sư đoàn 3, lữ đoàn hải quân viễn chinh số 9 đổ bộ 
vào Đà Nẵng.
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Ngày 7/5/1965 địch tiếp tục đổ bộ lên Kỳ Hà - Chu Lai, 
xây dựng Chu Lai thành một trong những căn cứ không 
quân lớn nhất miền Nam. Để giành lại thế chủ động trên 
chiến trường, Mỹ - ngụy đẩy mạnh chiến thuật “tìm diệt” và 
chiến dịch “bình định” vào vùng giải phóng của ta, hòng bẻ 
gãy “xương sống” của cách mạng Việt Nam.

Tại vùng cao Nam Bền, Mỹ - ngụy dùng máy bay tăng 
cường bắn phá, ném bom, nhằm phá bỏ và tiêu diệt các cơ sở 
cách mạng của ta. Mặc dù địa hình khá hiểm trở với những 
dãy núi che chắn; song việc tăng cường ném bom của địch 
đã làm chết và bị thương nhiều người, một số bị nhiễm độc, 
thiệt hại về hoa màu là rất lớn. Tình hình đó đã làm cho một 
số cán bộ, nhân dân nảy sinh ra tư tưởng dao động, hoang 
mang. Một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên tỏ ra hoài nghi, 
sa sút niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, gờm 
địch, ngại hy sinh, gian khổ. Trong khi đó, thấy phong trào ở 
đồng bằng mở ra và giành thắng lợi dồn dập, một số cán bộ 
người Kinh lại muốn xin chuyển về đồng bằng hoạt động.

Trước những bất lợi đối với phong trào cách mạng, dưới 
sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Khu ủy V, tháng 7/1965, Huyện 
ủy Nam Trà My và Huyện ủy Bắc Trà My đã tổ chức đợt sinh 
hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Đối với cán bộ, 
đảng viên, tổ chức học tập đường lối chính trị của Đảng trong 
cuộc chiến tranh yêu nước ở miền Nam, triển khai nhiệm vụ 
của cách mạng trong tình hình mới. Qua học tập, mọi người 
thấy được công lao to lớn của Đảng đối với đất nước, với các 
dân tộc, đồng thời nguyện đoàn kết chung quanh Đảng, quyết 
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tâm chiến đấu đến cùng bảo vệ cơ sở cách mạng, cơ sở đảng 
và quê hương.

Đối với các tầng lớp nhân dân thì tổ chức học tập Thư 
Đảng, tuyên truyền về những thành quả cách mạng đã đạt 
được, công lao to lớn của Đảng đối với đất nước, với đồng 
bào dân tộc cũng như nhân dân cả nước. Đây là một đợt sinh 
hoạt chính trị có ý nghĩa và tác động to lớn đối với tình hình 
tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nam Bền, cổ 
vũ tinh thần quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, tạo ra khí thế 
cách mạng sôi sục trong quần chúng nhân dân.

Trong năm 1965, cùng với việc lãnh đạo nhân dân thực 
hiện nhiệm vụ tăng gia sản xuất, đảm bảo nguồn lương thực 
phục vụ cho đời sống hàng ngày của đồng bào và đóng góp 
lương thực phục vụ cán bộ cách mạng, phục vụ kháng chiến. 
Người dân Xơ Đăng Nam Bền đã đóng góp cho cách mạng 
gần 500 ang lúa, 2000 gốc sắn, tham gia gùi cõng hàng hóa 
phục vụ chiến đấu 320 ngày công.

Đứng trước tình hình quân Mỹ trực tiếp tham chiến ở 
miền Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội nghị 
và ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, 12. Trên 
cơ sở đó, Ban Thường vụ Khu ủy V đã tổ chức đợt sinh hoạt 
chính trị về phát động tinh thần yêu nước, chí căm thù giặc, 
quyết tâm đánh và đánh thắng quân viễn chinh Mỹ, cùng với 
chiến thắng Núi Thành, Vạn Tường đã cổ vũ tinh thần cách 
mạng của cán bộ và nhân dân xã Nam Bền nói riêng và hai 
huyện Nam, Bắc Trà My nói chung. 
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Sau những thất bại nặng nề, Mỹ - ngụy tăng cường các 
loại máy bay như B57, B52, điên cuồng ném bom, rải chất 
độc phát quang, chất độc hóa học xuống các cánh rừng, nương 
rẫy, nguồn nước... gây thiệt hại lớn đối với đời sống của người 
dân, hàng ngàn gốc sắn bị tàn phá, hàng chục nương rẫy bị 
hủy diệt, nhiều loại cây trồng mất trắng, các nguồn nước bị 
nhiễm độc nặng. Tình trạng trên đã dẫn đến cảnh đói cơm, lạt 
muối, bệnh dịch diễn ra liên tiếp, làm cho đời sống của người 
Xơ Đăng ngày càng cơ cực; những hành động đó càng làm 
cho lòng căm thù giặc Mỹ của nhân dân vùng cao thêm sâu 
sắc; hàng trăm thanh niên, phụ nữ xã Nam Bền thề quyết tâm 
đánh đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, trả mối thù cho đồng bào, 
cho dân tộc.

Tháng 11/1965, trước tình hình khó khăn và phức tạp 
mới của cuộc kháng chiến, Chi bộ xã Nam Bền tổ chức Hội 
nghị tổng kết đánh giá tình hình trong thời gian qua và bàn về 
nhiệm vụ trong thời gian đến, đồng chí Hồ Văn Hà Bí thư Chi 
bộ chủ trì. Hội nghị nhận định: trong năm qua, tình hình tư 
tưởng chính trị trên địa bàn xã cơ bản ổn định, các tầng lớp 
nhân dân tin tưởng vào đường lối đấu tranh cách mạng do 
Đảng lãnh đạo sẽ đi đến thắng lợi cuối cùng; công tác lãnh 
đạo của Chi bộ trên các lĩnh vực lao động sản xuất, ổn định 
đời sống được thực hiện thường xuyên; hoạt động đóng góp 
lương thực ủng hộ kháng chiến được đẩy mạnh. Bên cạnh 
những thuận lợi thì trên địa bàn xã còn nổi lên một số vấn đề 
phức tạp; các phần tử của lực lượng Fulro ở Kon Tum đưa 
người sang Nam Bền hoạt động, lôi kéo nhân dân tham gia, 
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chống phá đường lối của Đảng, của cách mạng, gây mất lòng 
tin nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của xã. Trước 
tình hình đó, Hội nghị xác định, nhiệm vụ trong thời gian tới 
nhanh chóng kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng trên toàn xã; 
phát huy sự lãnh đạo của Đảng, tuyên truyền vận động quần 
chúng nhân dân nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn mới của kẻ 
thù; huy động toàn bộ lực lượng quân, dân, du kích đập tan 
mọi hành động dụ dỗ, phá hoại của bọn phản động, giữ vững 
an ninh trật tự trên địa bàn, cổ vũ phong trào thi đua yêu 
nước, đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến đánh giặc, 
góp phần giải phóng quê hương.

Trong vụ mùa 1965, trên địa bàn xã Nam Bền nói riêng 
cũng như hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My, địch tiến 
hành nhiều cuộc càn quét, nhất là chúng sử dụng máy bay rải 
chất độc hóa học nhằm phá hoại mùa màng và sản xuất của 
ta, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, với 
quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, nhận thức rõ được 
tầm quan trọng của nhiệm vụ sản xuất đối với chiến trường, 
dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Chi bộ đã vận động nhân 
dân tích cực lao động, vừa chống địch đánh phá, vừa khôi 
phục và tiếp tục tăng gia sản xuất. Kết quả trong năm 1965, 
người dân xã Nam Bền đã sản xuất được gần 200 ang lúa 
ruộng, hơn 1000 ang lúa rẫy, 7.563 ang bắp, 1.166.602 gốc 
sắn, 12.909 bụi môn chóc, 227 gùi khoai lang1. Đây là một 
thắng lợi lớn của nhân dân xã Nam Bền trong việc tăng gia 

1.  Báo cáo tình hình sản xuất năm 1965 của huyện Bắc Trà My. Tài liệu lưu trữ 
tại Phòng LLCT-Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam.
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sản xuất, ổn định đời sống và đóng góp lương thực phục vụ 
kháng chiến. Riêng trong năm 1965, xã Nam Bền đã đóng 
góp được 620 ang lúa ruộng và lúa rẫy, 825 ang bắp, 1630 
gốc sắn... phục vụ cho kháng chiến. 

Những thắng lợi trên chiến trường trong năm 1965 đã cổ 
vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân 
cả nước. Bước sang năm 1966, Mỹ - ngụy không tổ chức 
các đợt càn quét mà thay vào đó chúng tăng cường các hoạt 
động ném bom, tung gián điệp, từng bước thâm nhập, đẩy 
mạnh các hoạt động mua chuộc, dụ dỗ nhằm gây rối phong 
trào cách mạng ở miền núi, hạn chế sự tiếp tế của nhân dân 
hậu phương cho cách mạng. Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy 
Bắc Trà My, chi bộ xã Nam Bền đã đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giải thích và đấu tranh vạch trần những âm mưu mới 
của địch để người dân thấy rõ, không để địch lợi dụng, làm 
lung lay ý chí. Đồng thời, vận động bà con kiên quyết không 
đi theo địch, không làm tay sai cho địch để chống phá cách 
mạng.

Thực hiện chủ trương trên, Nam Bền tiến hành củng cố 
và xây dựng hậu phương về mọi mặt, hàng loạt phong trào thi 
đua được phát động một cách mạnh mẽ, đặt biệt trong lĩnh vực 
sản xuất; trên địa bàn xã đã thành lập được 21 tổ vòng công, 
đổi công trong lao động, mỗi tổ từ 35 đến 40 người. Với thành 
quả đó, nhân dân Nam Bền đã từng bước giải quyết được 
nạn đói, sản lượng lương thực sản xuất ngày càng nhiều, sắn, 
khoai, lúa, bắp, không những đảm bảo được đời sống lương 
thực trong dân mà còn cung cấp cho cách mạng.
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Trong khí thế cách mạng sôi sục của chiến trường miền 
Nam, ngày 17/7/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu 
gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm chống Mỹ, cứu 
nước. “Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước” của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã thể hiện ý chí, tinh thần quật cường và bề dày 
lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. “Không 
có gì quý hơn độc lập tự do” đã trở thành khẩu hiệu hành 
động, quy tụ, đoàn kết và thôi thúc cả dân tộc bước vào cuộc 
trường kỳ kháng chiến bằng tất cả sức mạnh để giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước. Trên tinh thần đó, cán bộ, 
đảng viên và nhân dân xã Nam Bền đã ra sức thực hiện chủ 
trương của huyện và tỉnh nhằm góp phần xây dựng miền núi 
thành căn cứ địa vững chắc, làm bàn đạp tiến công địch ở 
vùng đồng bằng, nông thôn, thành thị.

Ngày 20/11/1966, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Chỉ thị 
Ra sức đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chi bộ, tổ Đảng 
và đảng viên “4 tốt”, phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn 
diện của chi bộ xã, quyết tâm đánh bại đế quốc Mỹ trong cuộc 
chiến tranh cục bộ của chúng ở miền Nam nước ta1. Chỉ thị đã 
nêu ra yêu cầu và tiêu chuẩn của từng đối tượng để trở thành 
“4 tốt”. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ của Huyện ủy 
Bắc Trà My, Chi bộ Nam Bền đã tổ chức đợt sinh hoạt chính 
trị về học tập nội dung tinh thần Chỉ thị của Tỉnh ủy Quảng 
Nam trong toàn thể cán bộ, đảng viên của xã. Trước nhiệm 
vụ đó, Chi bộ xã Nam Bền đã đẩy mạnh thực hiện việc xây 

1. Đảng bộ huyện Bắc Trà My - Đảng bộ Nam Trà My, Lịch sử Đảng bộ huyện 
Trà My (1945 - 2003), trang 144.
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dựng chi bộ, tổ đảng và đảng viên “4 tốt”, góp phần nâng 
cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình cách 
mạng mới.

Nhận thức được nhiệm vụ được giao, nhân dân Nam Bền 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã tập trung mọi nguồn lực vào 
việc mở rộng và phát triển sản xuất. Tính trong năm 1966, Nam 
Bền sản xuất được 139,23 ang lúa, 958.961 gốc sắn, 7.228 ang 
bắp, 10.807 bụi môn chóc, 115 gùi rau lang, 117.5 gốc bí đỏ, 
337 gốc chuối. Với sản lượng lương thực trên, không những 
đủ cung cấp nhu cầu hằng ngày của nhân dân, còn đóng góp 
một phần quan trọng cho cách mạng. Trong việc vận chuyển 
lương thực về đồng bằng, qua thời gian dài gùi, cõng rất cực 
nhọc, nhân dân Nam Bền đã nghĩ ra cách cho lương thực vào 
bao nilon và thả trôi theo dòng sông Tranh để dưới đồng bằng 
đón nhận. Với cách làm hay, hiệu quả, nhân dân Nam Bền đã 
được Huyện ủy Bắc Trà My nhiều lần khen ngợi, lấy làm tấm 
gương cho toàn huyện học tập và thực hiện.

Bước sang năm 1967, địch lại tăng cường đánh phá khu 
vực Bắc Trà My, hai xã Bắc Bền và Nam Bền bị ảnh hưởng 
nặng nề. Địch chủ yếu đánh phá bằng không quân và đổ bộ 
biệt kích. Ngoài các loại máy bay F1, F4 từ các sân bay Đà 
Nẵng và Chu Lai thường xuyên oanh tạc đốt phá các làng của 
người dân Xơ Đăng xã Nam Bền, Bắc Bền, Cang, địch còn 
dùng trực thăng Mrăng liên tục tuần tra trên bầu trời và đổ 
quân đánh phá các khu vực mà bọn chúng cho là cơ sở cách 
mạng của ta, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản của 
nhân dân.
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Tháng 3/1967, bọn ngụy quân đóng đồn Kosia mở cuộc 
hành quân xuống làng Long Túc của Nam Bền. Trong cuộc 
càn quét này, ngoài lực lượng bộ binh còn có sự yểm trợ đắc 
lực của hàng chục trực thăng các loại. Dựa vào ưu thế của các 
trang thiết bị vũ khí hiện đại, bọn chúng càng hung hăng gây 
ra nhiều tội ác với dân làng; hàng chục ngôi nhà bị đốt phá, 
hàng trăm heo, gà, chiêng, ché, các vật dụng đều bị cướp phá, 
gây hoang mang, lo ngại trong nhân dân. 

Trước những diễn biến xấu bất lợi cho phong trào cách 
mạng vùng cao, Huyện ủy Bắc Trà My quyết định điều động 
đơn vị B2 do đồng chí Hồ Văn Đinh chỉ huy, đồng chí Hồ Văn 
Ba làm chính trị viên, tổ chức hành quân khẩn trương lên Nam 
Bền. Kết hợp với lực lượng du kích xã do đồng chí Hồ Văn Nu 
làm xã đội trưởng, nhanh chóng xây dựng trận địa mai phục 
sẵn sàng chiến đấu tiêu diệt kẻ thù bảo vệ cơ sở cách mạng, 
bảo vệ làng, nóc và tính mạng của nhân dân. Theo tiếng gọi 
thiêng liêng của Đảng, đồng bào Long Túc hăng hái tham gia 
tích cực công tác bố phòng, sẵn sàng đợi giặc đến. Hàng trăm 
mét giao thông hào được đào đắp, các ụ bắn máy bay được 
người đồng bào xây dựng rất công phu, vững chắc. Hệ thống 
chông, thò được bố trí khắp nơi tạo ra thế trận rất kiên cố, 
càng tạo thêm niềm tin vào sự chiến thắng quân thù của quân 
và dân Nam Bền.

Với chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, bọn ngụy quân 
nhiều lần sử dụng trực thăng quân sự liên tục bắn phá khắp 
nơi, uy hiếp tinh thần cách mạng; nhiều người tỏ thái độ 
khiếp sợ, giao động. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của đơn vị bộ 
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đội huyện, sự phối hợp chiến đấu chặt chẽ giữa lực lượng 
dân quân du kích xã Nam Bền, ta đã đẩy lùi được các trận 
càn, chặn đứng chiến thuật đánh nhanh, thắng nhanh của 
địch, nâng cao hơn nữa niềm tin vào thắng lợi cuối cùng 
dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tháng 7/1967, địch tiếp tục mở trận càn lớn vào làng 
Ngọc Lê1 ở Nam Bền. Trong đợt hành quân này, bên cạnh 
âm mưu chia rẽ sự gắn kết của nhân dân vùng cao với phong 
trào cách mạng, bọn Mỹ - ngụy còn thực hiện chính sách mua 
chuộc, dụ dỗ các già làng, trưởng bản, những người có uy 
tín trong làng làm tay sai cho chúng. Một mặt dùng các hàng 
hóa xa xỉ, chức vụ để nắm lấy lực lượng nòng cốt của người 
vùng cao, mặt khác kích động những tên phản động chống phá 
Đảng, chống phá tổ chức cách mạng, tạo sức ép buộc người 
dân địa phương phải nghe theo chúng.

Thực hiện âm mưu đó, bọn Mỹ - ngụy chia quân thành 
2 tốp tiến xuống nóc Ngọc Lê ở Nam Bền. Tốp thứ nhất men 
theo các con đường nhỏ tiến xuống làng Măng Liệt, qua Tăk 
Ta thôn 4 rồi vòng qua nóc Ngọc Lê. Tốp thứ 2 có sự yểm 
trợ của trực thăng chiến đấu tiến thẳng từ đồn Kosia xuống 
tạo thành gọng kìm kẹp chặt nóc Ngọc Lê, hòng tiêu diệt lực 
lượng cách mạng, cũng như các đơn vị vũ trang của ta.     

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế ở địa phương, nhận 
được sự chỉ đạo sâu sắc của các cấp ủy đảng, nhân dân Nam 

1.  Làng Ngọc Lê hiện tại đổi tên thành làng Phân Hiệu, thuộc thôn 5 xã                     
Trà Nam. 
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Bền đã thực hiện nhiều biện pháp, kịp thời chuẩn bị các điều 
kiện cần để sẵn sàng đối mặt với kẻ thù. Được sự giúp đỡ và 
hướng dẫn của lực lượng đảng viên tăng cường, một mặt cho 
người dân nóc Ngọc Lê thực hiện chiến thuật vườn không 
nhà trống, chuyển mọi vật dụng quan trọng trong gia đình 
như lương thực, trâu, bò, heo gà, chiêng ché vào rừng cất dấu 
không để rơi vào tay địch. Mặt khác, đưa người già, trẻ em, 
phụ nữ vào rừng lẫn trốn; thanh niên trai tráng thì chuẩn bị vũ 
khí, súng đạn, cung, nỏ, giáo mác, xây dựng các tuyến chông 
thò, bẫy đá,... sẵn sàng đánh giặc khi chúng đến.

Bọn ngụy quân đi đến đâu đốt phá nhà cửa, phá hoại mùa 
màng, kho lúa gây ra thiệt hại to lớn, làm ảnh hưởng đến đời 
sống người dân, tạo sự hoang mang lo sợ, xuất hiện suy nghĩ 
chạy trốn khiến tình hình Nam Bền lâm vào trạng thái bất ổn. 
Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Trà My, quân và dân Nam 
Bền quyết tâm đánh bại âm mưu phá hoại của địch. Tại làng 
Ngọc Lê, lực lượng vũ trang B2 do đồng chí Hồ Văn Đinh 
chỉ huy, kết hợp với đội du kích xã, tiến hành phục kích đợi 
giặc. Ta nắm bắt được địa hình, khi bọn chúng vừa chuẩn bị 
tiến vào làng, đội vũ trang của ta được trang bị súng, nỏ, giáo, 
mác chặn đánh quyết liệt; sau một thời gian chiến đấu, địch 
bị tổn thất nặng, nhiều tên ngụy quân đạp phải chông, thò bị 
thương. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, bọn chúng phải điều trực 
thăng lên thẳng từ Kon Tum đến rút đi nhanh chóng. Kết thúc 
trận đánh ta làm bị thương 4 tên địch, thu được một số vũ khí 
quân dụng; về phía ta có 5 người dân bị chết vì trúng đạn pháo 
của địch, 1 du kích bị thương nặng phải đưa xuống bệnh xá 
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Bắc Trà My chữa trị. Qua trận đánh làng Ngọc Lê, ta đã rút 
ra nhiều bài học quan trọng về nghệ thuật huy động sức dân, 
xây dựng thế trận phòng thủ nhân dân, nhận ra thiếu sót của ta 
trong việc không chú trọng quan tâm giáo dục tư tưởng, nắm 
bắt kịp thời diễn biến lệch lạc trong nhân dân, để xảy ra tình 
trạng hoang mang, dao động, không quyết tâm chiến đấu, bỏ 
hàng ngũ... Từ đó Chi bộ xã Nam Bền kịp thời tổ chức kiểm 
điểm rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắt phục, nhanh chóng 
ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn xã. 

Tháng 6/1967, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã 
họp bàn và đề ra chủ trương có ý nghĩa quyết định, tạo bước 
ngoặt của cuộc chiến tranh. Theo đó, Bộ Chính trị nhận định 
nếu không tranh thủ thời cơ, đi sớm một bước thì sang năm 
1968, cách mạng miền Nam sẽ gặp bất lợi lớn khi quân đội 
Mỹ, dưới áp lực của dư luận nước Mỹ, buộc phải dốc toàn 
lực thực hiện một hành động quân sự lớn để phá vỡ thế bế tắc 
và kết thúc chiến tranh theo cách Mỹ muốn. Do đó, Bộ Chính 
trị chủ trương: “Nhân lúc đế quốc Mỹ đang đứng trước thế 
tiến lui đều khó, lại phải tập trung vào cuộc vận động bầu cử 
Tổng thống Mỹ, ta cần chuẩn bị đánh một đòn quyết định tạo 
chuyển biến nhảy vọt cho cuộc đấu tranh cách mạng ở miền 
Nam, buộc Mỹ phải thua”1. Thực hiện quyết tâm chiến lược 
của Trung ương Đảng, Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 
quyết định tập trung mọi lực lượng, tiến công liên tục, mạnh 
mẽ trong xuân hè, chủ yếu là mùa xuân năm 1968 nhằm 

1.  Lịch sử Quân sự Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 2005, Tập 11, 
tr.205-207
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giành thắng lợi quan trọng. Nhiệm vụ cách mạng của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân xã Nam Bền lúc này là cùng với nhân 
dân toàn huyện đẩy mạnh sản xuất lương thực, tập trung sức 
người, sức của để phục vụ kháng chiến, phục vụ cách mạng. 
Lực lượng thanh niên, trai tráng của địa phương đã nêu cao 
tinh thần yêu nước, tình nguyện thoát ly tham gia vào các 
đơn vị bộ đội chủ lực của Quân khu và của huyện.

Cuối tháng 12/1967, Huyện ủy Bắc Trà My đã được Khu 
ủy V trực tiếp phổ biến kế hoạch và giao nhiệm vụ tổng động 
viên sức người, sức của phục vụ chiến dịch tổng công kích, 
tổng khởi nghĩa trong dịp tết Mậu Thân năm 1968. Thực hiện 
ý kiến chỉ đạo trên, đồng bào Xơ Đăng xã Nam Bền đã huy 
động một lượng lương thực khá lớn để phục vụ kháng chiến, 
toàn xã đã đóng góp 950 ang lúa, 6.500 gốc sắn, 450 cõng 
bắp, hơn 1000 ngày công phục vụ làm đường và gùi cõng 
hàng hóa. Đồng thời, người dân trong xã đã tranh thủ vót 
hàng ngàn cây chông, gài hàng trăm lưỡi thò và đào các hầm 
chông, hầm công sự phục vụ đắc lực cho công tác phòng thủ 
ở địa phương. 

Nhận được sự chỉ đạo của Huyện ủy Bắc Trà My, nhân dân 
Nam Bền tập trung mọi nguồn lực của địa phương vào công 
tác phát triển kinh tế. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cây 
lương thực được quan tâm phát triển cụ thể như sau: nguồn 
nhân lực chính phục vụ cho sản xuất 370 người; cây lúa gieo 
trồng 1.128 ang lúa; cây bắp tỉa 5.985 lon; cây săn trồng được 
1.285.105 gốc; cây môn chóc trồng được 14.120 bụi; rau lang 
trồng được 126 cõng. 
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Đối với miền núi của vùng cao Trà My, từ ngày 9 đến 
ngày 12/2/1968, địch sử dụng B52 tiến hành ném bom xuống 
các xã Nam Bền, Cang, Tập  gây thiệt hại nhiều về người và 
tài sản của nhân dân. Ở Nam Bền có 2 người dân làng Măng 
Dí bị chết, 2 người bị mất tích. Trước tình hình đó, dưới sự 
chỉ đạo của Huyện ủy, Chi bộ đã chỉ đạo cho các đơn vị du 
kích của địa phương tổ chức xây dựng các hầm, hào, công sự 
kiên cố; kêu gọi nhân dân vào trú ẩn mỗi khi máy bay địch 
oanh tạc, hạn chế được những thiệt hại về người và tài sản.

Song song với các phong trào thi đua yêu nước, Chi bộ 
Nam Bền tập trung củng cố hoạt động của chính quyền, các 
ban, ngành và đoàn thể chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu 
quả hoạt động nhằm góp phần đưa phong trào cách mạng của 
xã nhà đi lên. Hệ thống chính quyền ở thôn, xã được kiện toàn, 
củng cố và tích cực hoạt động. Hội phụ nữ và đoàn thanh niên 
các thôn đều có chi hội trưởng và bí thư chi đoàn thôn. Chi bộ 
đã cử cán bộ tham gia lớp đào tạo cán bộ Đoàn do huyện tổ 
chức nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác 
vận động, tập hợp thanh niên tham gia cách mạng.

Trên mặt trận an ninh, Chi bộ xã Nam Bền đã đẩy mạnh 
các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân xã thực hiện 
tốt những chủ trương của chính quyền cách mạng. Bộ máy 
an ninh từ xã xuống thôn luôn được củng cố. Hoạt động của 
Funlro tạm thời lắng xuống, các phần tử trước kia nghe theo 
bọn phản động đã được cải tạo và quay về địa phương sinh 
hoạt, sản xuất; không có hành động chống phá cách mạng, 
chống phá Đảng, trước mắt ta chỉ tiến hành giáo dục, vận 
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động để hòa nhập cuộc sống nhưng nắm bắt động thái của 
chúng  để có biện pháp xữ lý kịp thời.  Nhìn chung, tình hình 
an ninh của xã trong thời gian này được giữ vững; ý thức 
cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân 
được nâng lên. Lực lượng an ninh đã kịp thời ngăn chặn và 
giải quyết nhiều vụ gây rối trật tự, trộm cắp, nhất là bọn biệt 
kích xâm nhập vào vùng của ta thực hiện âm mưu kích động, 
gây xung đột, chia rẽ đoàn kết dân tộc.

Trên lĩnh vực sản xuất, nhìn chung trong năm nay có nhiều 
khó khăn nhất định; do thời tiết không thuận lợi, bên cạnh đó 
bị địch đánh phá ác liệt, gây ra nhiều thiệt hại đáng kể. Một 
bộ phận nhỏ nhân dân hoan mang lo sợ không tập trung cho 
sản xuất, nhiều hộ gia đình chỉ sản xuất đủ cho sinh hoạt hằng 
ngày; không chú trọng mở rộng diện tích. Công tác đầu tư cho 
cây trồng còn hạn hẹp, nên năng suất đem lại không cao.

Yêu cầu của chiến trường ngày càng lớn, sản lượng lương 
thực cung cấp, phục vụ kháng chiến nhiều, do vậy sản xuất 
không đáp ứng được các yêu cầu đó. Một mặt nguồn nhân lực 
được huy động phục vụ cho các mặt trận ngày càng nhiều, 
làm cho nhân lực lao động chính giảm mạnh; gây ra hiện 
tượng thiếu lao động chính, ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất, không đạt hiệu quả cao như các năm trước. Trong chăn 
nuôi gặp nhiều khó khăn nhất định, nhất là các xã vùng thượng 
nguồn. Địch liên tục tổ chức các cuộc hành quân càn quét, bọn 
chúng khi đi qua các bản, làng thường bắt nhân dân cúng nộp 
heo, gà, trâu, bò,... để tổ chức ăn nhậu nên làm cho ngành chăn 
nuôi của Nam Bền có dấu hiệu đi xuống.   
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Trong sản xuất thủ công nghiệp, các hoạt động sản xuất 
các mặt hàng phục vụ cho cuộc sống nhìn chung có phát triển; 
nhưng qui mô còn nhỏ lẻ, chủ yếu chế tạo công cụ phục vụ 
cho sản xuất, chiến đấu và bảo vệ quê hương. Tại Nam Bền 
lò rèn của xã đã sản xuất và sửa chữa được hàng chục rựa, 
cuốc, noa các loại cung cấp phần lớn cho đồng bào phục vụ 
cho việc mở rộng diện tích ruộng, rẫy. Nghề dệt vải còn hoạt 
động nhưng số lượng sản xuất không nhiều... Trước thực trạng 
trên, chi bộ Nam Bền đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, vận động nhân 
dân đẩy mạnh sản xuất nhằm đảm bảo đời sống lương thực và 
đóng góp cho cách mạng. 

Với thắng lợi của cuộc tấn công và nổi dậy của ta trong 
tết Mậu Thân năm 1968 đã làm cho địch co cụm về phòng 
ngự ở thành phố, thị xã. Đây là cơ hội thuận lợi cho ta củng 
cố và mở rộng vùng giải phóng nông thôn, miền núi. Trên địa 
bàn Huyện Trà My nhiệm vụ trong tâm trong thời gian này 
tập trung vào nhiệm vụ xây dựng và củng cố lại các vùng cứ 
địa tạo bàn đạp tiến công vào khu hậu cứ của địch, tạo bước 
ngoặt giải phóng quê hương khi thời cơ đến.

Sang năm 1969, đế quốc Mỹ thực hiện chiến lược “Việt 
Nam hóa chiến tranh”, quyết định giành thắng lợi hoàn toàn 
trên chiến trường miền Nam. Đối với miền Tây của tỉnh Quảng 
Nam, trong đó có huyện Trà My bị đánh phá ác liệt nhất từ 
trước đến nay, địch sử dụng lực lượng không quân và lính 
xuyên sơn để càn quét. Ngoài ra, tham gia các trận càn còn có 
các loại máy bay chiến lược B52 cũng tăng cường rải thảm. 
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Huyện ủy kịp thời phát động các phong trào thi đua yêu nước, 
lãnh đạo nhân dân toàn huyện đẩy mạnh sản xuất với khẩu 
hiệu “địch phá một, ta làm gấp năm, gấp mười”, xem công tác 
sản xuất chống đói, tự túc lương thực lúc bấy giờ là một mặt 
trận lớn, là vấn đề cấp bách nóng bỏng. Thực hiện chủ trương 
của Huyện ủy, nhân dân xã Nam Bền ra sức thi đua sản xuất, 
địch phá thì sau đó đồng bào làm lại. Du kích xã phát huy hết 
khả năng chiến đấu, lập lại mặt trận phòng không, thi đua bắn 
máy bay địch, nhất là không cho các máy bay rải chất độc bay 
ở tầm thấp nhằm bảo vệ hoa màu của nhân dân

Tổng kết trong hai năm 1968 - 1969, nhân dân Nam Bền 
thực hiện thành công nhiệm vụ của Đảng và cách mạng giao 
phó. Về xây dựng Đảng, tổ chức cách mạng được quan tâm, 
đảng viên được nâng cao cả về số lượng, lẫn chất lượng. Đội 
ngũ đảng viên mới được kết nạp có trình độ giác ngộ cao. 
Các tổ chức quần chúng như phụ nữ, thanh niên, nông dân... 
được củng cố và phát triển mạnh. Công tác giáo dục và y tế 
được chú ý đầu tư, gặt hái được nhiều thành quả nhất định. 
Về mặt phát triển kinh tế, cây lúa nước được đưa vào sản xuất 
với số lượng nhiều, năng suất đem lại cao. Các loại cây hoa 
màu khác như bắp, sắn, khoai lang, môn chóc được quan tâm 
mở rộng diện tích; hằng năm sản lượng thu lại cao; không chỉ 
phục vụ cho đời sống của nhân dân mà cung cấp một lượng 
lớn cho cách mạng, cho bộ đội yên tâm đánh giặc. 

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy Bắc Trà My về 
việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ 
huyện Bắc Trà My lần thứ IV, tháng 11/1969, Chi bộ xã Nam 
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Bền tiến hành Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 1969 - 1972). 
Sau khi đánh giá kiểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, 
nêu lên những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn 
chế, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến: 
“Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất lương thực nhằm ổn 
định đời sống nhân dân; giải quyết các nạn đói, nạn lạt muối, 
bệnh dịch. Củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào cách 
mạng, vào sự tất yếu sẽ đánh bại quân thù, giải phóng quê 
hương đất nước; tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực 
ủng hộ cách mạng, tham gia nuôi dấu cán bộ, kiên quyết đấu 
tranh với địch để bảo vệ cách mạng”. 

Đại hội đã bầu đồng chí Hồ Văn Xuôi làm Bí thư Chi bộ; 
đồng chí Hồ Văn Bia làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Hồ 
Văn No, Chi ủy viên, Chủ tịch Ủy ban hành chính xã. Đại hội 
Chi bộ lần thứ IV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân xã Nam Bền. Nghị quyết của Đại 
hội là sự thể hiện ý chí, quyết tâm cách mạng, một lòng theo 
Đảng, theo Bác Hồ để đánh đuổi kẻ thù xâm lược, đứng lên 
làm chủ thân phận, làm chủ núi rừng.

 Trong lúc nhân dân cả nước đang ra sức đối phó với 
chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, ngày 
2/9/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân 
tộc đã qua đời. Đây là một tổn thất to lớn đối với toàn Đảng, 
toàn quân và toàn dân ta, nhất là trong thời kỳ sự nghiệp cách 
mạng nước nhà đang đi đến thắng lợi cuối cùng. Tin Bác mất 
gây xúc động và niềm tiếc thương vô hạn trong nhân dân, cán 
bộ, chiến sĩ của xã Nam Bền cũng như đồng bào cả nước. 
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Không phụ công lao to lớn của Bác đối với đất nước, nhất 
là sự quan tâm của Người đối với các dân tộc thiểu số, cán 
bộ, đảng viên và nhân dân xã Nam Bền đã biến đau thương, 
mất mát thành sức mạnh tinh thần, cùng với nhân dân trong 
huyện nguyện đi theo con đường của Bác đã vạch ra, quyết 
tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai như lời 
khẳng định của Bác trước lúc đi xa.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IV đã 
được cán bộ, đảng viên và đồng bào xã Nam Bền quan tâm 
thực hiện với tinh thần quyết liệt thông qua những phong 
trào hành động cách mạng cụ thể. Tính chung trong năm 
1969 - 1970 nhân dân Nam Bền đã sản xuất được một khối 
lượng lương thực to lớn; hơn 128.810 ang lúa, 8.876 ang 
bắp, 342.777 gốc sắn, 7.404 gùi môn chóc, 402 gùi rau 
lang, 4.2271 bụi mía. Với thành quả này, nhân dân Nam 
Bền đã thực hiện nghĩa vụ đóng góp cho cách mạng hơn 
987 ang lúa, 720 ang bắp, 1.245 gốc sắn, hàng ngàn ngày 
công lao động tham gia làm đường, gùi, cõng hàng hóa từ 
chiến khu về đồng bằng phục vụ chiến đầu. Cũng trong 
thời gian này, thực hiện nghĩa vụ tòng quân đánh giặc, hàng 
chục thanh niên ưu tú của xã nhà đã lên đường nhập ngũ, 
cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải 
phóng quê hương, đất nước.

Tháng 3/1970, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách 
mạng trong tình hình mới, Khu ủy 5 đã chủ trương tách một số 

1.  Trích báo cáo thống kê số liệu năm 1970, huyện Bắc Trà My.
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huyện miền Tây của các tỉnh Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi và huyện Đắk Glêi tỉnh  Kon Tum để thành lập một khu 
đặc biệt, mật danh là Khu A. Đây là khu trung tâm đặt dưới sự 
chỉ đạo trực tiếp của Khu ủy 5. Khu A được chia thành 4 Khu: 
Lam Sơn, Nam Trà, Yên Thế, Sơn Trà. Các huyện Nam Trà 
My, Bắc Trà My, Phước Sơn thuộc Khu Nam Trà; các huyện 
Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang thuộc khu Lam Sơn. Ở 
mỗi khu, Khu ủy thành lập một Ban Cán sự Đảng để chỉ đạo 
phong trào. Ban Cán sự Khu Nam Trà lúc đầu do đồng chí 
Phạm Xuân Thâm làm Bí thư. Trong giai đoạn này, Mỹ - ngụy 
gia tăng đánh phá vùng miền Tây Quảng Nam, nhất là vùng 
trung của hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My, chúng cho 
máy bay Môran C.47 quần lượn để phát hiện hành lang, kho 
tàng của ta rồi dùng máy bay ném bom phá hoại...

Thực hiện chủ trương chỉnh huấn của Huyện ủy Bắc Trà 
My, nhân dân Nam Bền nhận thức rõ nhiệm vụ trước mắt là 
phải đẩy mạnh tăng gia sản xuất, không để tình trạng đói xảy 
ra. Mỹ - ngụy dù hung hăng đến mấy, tiếp tục tăng cường 
đánh phá, tiếp tục rải chất độc hóa học phá hoại hoa màu, làm 
cho núi rừng ngày càng trơ trụi thì nhân dân địa phương cũng 
quyết tâm bám đất, bám rừng, bám làng để chiến đấu và sản 
xuất. Quần chúng ý thức sâu sắc rằng lúc này việc sản xuất 
chống đói, cải thiện đời sống cũng là mặt trận đánh Mỹ, người 
tỉa lúa, trồng sắn, bảo vệ hoa màu cũng là chiến sĩ. Nhờ thế, 
mặc dù địch đánh phá, cày đi xát lại, nhưng lúa, bắp, khoai 
lang, môn, chóc vẫn mọc trên rẫy, trên nương; các mặt công 
tác khác cũng được duy trì và phát triển. 
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Trong năm 1970, ở xã Nam Bền cũng như các xã vùng 
cao, hoạt động đánh phá của Mỹ - ngụy có giảm. Đây là điều 
kiện thuận lợi để nhân dân đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, 
một mặt ổn định đời sống, một mặt ủng hộ cách mạng. Người 
dân trong xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức sâu 
sắc được rằng lúc này việc sản xuất chống đói, cải thiện đời 
sống không chỉ là một nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là 
một mặt trận đánh Mỹ. Vì vậy, người dân Xơ đăng đã ra sức 
tỉa lúa, trồng sắn, bảo vệ hoa màu, với quyết tâm địch phá 
một ta làm lại gấp năm, gấp mười lần. Nhờ đó, sản lượng 
lương thực không ngừng tăng lên, đời sống nhân dân giảm 
bớt khó khăn, nạn đói không còn hoành hoành như trước nữa. 
Trong 6 tháng đầu năm 1970, nhân dân xã Nam Bền đã sản 
xuất được 2.192 ang lúa rẫy, 968 ang lúa ruộng, 98.800 ang 
bắp, 1.567.807 gốc sắn. Ngoài sản xuất lương thực, người dân 
Nam Bền còn đẩy mạnh chăn nuôi để cải thiện nguồn thực 
phẩm, toàn xã đã nuôi được 304 con heo, 2.078 con gà1.

Trong quý I năm 1971, toàn xã đã xây dựng được 141 
dân quân du kích; trong đó, Ban chỉ huy Xã đội có 04 người, 
du kích xã có 37 người, du kích thôn có 104 người. Công tác 
bố phòng được lực lượng dân quân du kích và nhân dân địa 
phương đẩy mạnh thực hiện. Toàn xã đã bố phòng 345.790 
cây chông, xây dựng 15 hầm chông, 550 lưỡi thò, 85 hầm 
chiến đấu, 25 hầm bắn máy bay; trong đó tham gia 654 ngày 

1.  Báo cáo thống kê số liệu sản xuất của huyện Bắc Trà My từ năm 1964 
đến 1972. Bản sao lưu tại phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Quảng Nam.
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công thực hiện công tác bố phòng, đây là thành quả chung của 
nhân dân Nam Bền trong nhiệm vụ phát triển toàn diện, trên 
tất cả các mặt, được trên giao phó.

Cho đến năm 1971, trên địa bàn Trà My quân Mỹ chỉ còn 
chốt giữ xã Đốc. Đây là một địa bàn rất quan trọng, là tuyến 
hành lang huyết mạch nối đồng bằng Quảng Nam với Tây 
Nguyên, nối tuyến đường từ miền Bắc vào các tỉnh Quảng 
Ngãi, Bình Định. Cứ điểm xã Đốc là một vị trí quan trọng 
trong hệ thống cứ điểm trực tiếp bảo vệ vòng ngoài Khu liên 
hợp quân sự Chu Lai, nằm trên một mỏm đồi hình yên ngựa, 
hai đầu là hai mỏm hơi nhô cao, do tiểu đoàn 1/46 (thiếu) 
thuộc lữ đoàn American đóng giữ. Sở chỉ huy tiểu đoàn và 2 
đại đội ở mỏm A trên hướng tây bắc; 1 đại đội và trận địa pháo 
ở mỏm B; yên ngựa ở giữa là bãi đậu máy bay lên thẳng. Cũng 
như mọi cứ điểm khác của quân Mỹ, công sự và chướng ngại 
vật ở xã Đốc rất kiên cố và phức tạp.

Để tiêu diệt cứ điểm xã Đốc, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã 
xây dựng lực lượng bộ đội chủ lực tinh nhuệ đảm bảo cho 
chiến dịch giành thắng lợi. Đồng thời, huy động các dân tộc 
thiểu số huyện Nam, Bắc Trà My đóng góp lương thực, thực 
phẩm tham gia hỗ trợ lực lượng để sẵn sàng cho chiến dịch. 
Được sự chỉ đạo của tỉnh, huyện, nhân dân xã Nam Bền đã 
tích cực xắt sắn phơi khô đem cho vào túi nilon thả trôi theo 
dòng sông Tranh về xuôi phục vụ kháng chiến. Ngoài ra, lực 
lượng thanh niên của xã tích cực tham gia vào các đơn vị bộ 
đội chủ lực của tỉnh, khu.
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Dưới sự chỉ đạo của Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5, 
đêm ngày 27/3/1971, tiểu đoàn đặc công 409 Quân khu 5 đã 
tấn công cụm cứ điểm này. Sau 35 phút chiến đấu, ta đã hoàn 
toàn làm chủ chiến trường, diệt gọn tiểu đoàn 1/46 (thiếu) 
của sư đoàn American. Chiến thắng cứ điểm xã Đốc diệt gọn 
tiểu đoàn Mỹ cũng là trận diệt Mỹ cuối cùng lớn nhất trên 
chiến trường Khu 5. Cứ điểm xã Đốc - đồn bót cuối cùng của 
Mỹ - ngụy trên đất Trà My bị tiêu diệt, các dân tộc thiểu số 
huyện Trà My vô cùng phấn khởi và tổ chức ăn mừng. Ngày 
27/3/1971 làm ngày giải phóng quê hương.

Trong những năm 1970-1971 Chi bộ, quân và dân xã Nam 
Bền trải qua nhiều khó khăn gian khổ, mất mát hy sinh. Song 
dưới sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực 
vươn lên của toàn thể nhân dân Nam Bền vượt qua mọi khó 
khăn, thử thách bảo vệ vững chắc cơ sở cách mạng. Xây dựng 
nội lực về người và của phục vụ cho tiền tuyến. Nhân dân 
Nam Bền đã đóng góp hàng ngàn ngày công, cùng với đồng 
bào Trà My tiến hành mở đường, vận chuyển lương thực, vũ 
khí, quân trang, quân dụng về miền xuôi, phục vụ chiến đấu. 
Góp phần cùng nhân dân cả nước tiến lên giải phóng hoàn 
toàn quê hương, đất nước trong thời kỳ mới. 

II. RA SỨC CỦNG CỐ HẬU PHƯƠNG, GÓP PHẦN 
GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG 
NHẤT ĐẤT NƯỚC 1971 - 1975.

Bước sang năm 1971, tình hình trên chiến trường thay 
đổi có lợi cho ta; với sự thất bại nặng nề trên chiến trường 
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Quảng Nam, bọn Mỹ - ngụy có nguy cơ bị đẩy ra xa các vùng 
giáp ranh mà ta giải phóng, nhất là các căn cứ địa của cách 
mạng ngày càng vươn xa xuống đồng bằng, thành phố. Để 
giải quyết các vấn đề đó, bọn Mỹ - ngụy tập trung binh lực, 
mở các cuộc hành quân lớn về vùng cao Quảng Nam, hòng 
tiêu diệt lực lượng đầu não của ta, mở rộng sự kiểm soát, ngăn 
chặng sự phát triển của cách mạng; cắt các tuyến đường tiếp 
tế từ đông Trường Sơn về đồng bằng. 

Từ ngày 5/5 đến ngày 15/6/1971, địch dùng một lực lượng 
lớn với 10 tiểu đoàn thuộc sư đoàn 2 cùng một số đơn vị biệt 
kích, thám báo, có máy bay và đại bác yểm trợ, chúng tiến 
hành mở cuộc hành quân “Quyết thắng 20b” đánh thọc sâu 
vào khu trung tâm chỉ huy của Khu ủy 5. 

Dưới sự chỉ đạo của Ban Cán sự khu Nam Trà và Huyện 
ủy Bắc Trà My, quân và dân xã Nam Bền đã tích cực sản xuất 
lương thực phục vụ cho cách mạng, xây dựng các hầm chông, 
bẫy thò nhằm ngăn cản các cuộc hành quân càn quét của địch. 
Lực lượng thanh niên của xã hăng hái lên đường tòng quân 
vào các đơn vị bộ đội chủ lực, tham gia các chiến dịch lớn. 
Quân và dân xã Nam Bền cùng với nhân dân hai huyện Bắc 
Trà My và Nam Trà My đã loại khỏi vòng chiến đấu 325 tên 
địch, góp phần đánh bại cuộc càn quét của địch, bảo vệ vững 
chắc vùng căn cứ hậu phương.

Tháng 7/1971, sau một thời gian dò la nắm bắt tình hình 
các xã vùng cao Trà My, Mỹ - ngụy dùng chiến thuật “trực 
thăng vận”, sử dụng hàng chục lần trực thăng các loại, từ 
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nhiều hướng như Đà Nẵng, Chu Lai, Kon Tum,... chở theo 1 
tiểu đoàn ngụy quân hỗn hợp có cố vấn Mỹ, bay nhiều vòng 
trên khu vực đồi 30, thuộc làng Ngok La xã Cang. Âm mưu 
của bọn chúng cơ động lực lượng mạnh có sự yểm trợ của 
các trang thiết bị hiện đại, tiến hành đổ quân bất ngờ tập 
kích vào hậu phương của ta. Cắt nguồn lương thực, phá hoại 
các kho dự trữ, các tuyến đường huyết mạch vận chuyển 
hàng hóa, nhu thiết yếu của ta từ các trạm trung chuyển nằm 
dọc tuyến đường Trường Sơn Đông chi viện cho các chiến 
trường vùng xuôi. 

 Trưa ngày 12/7/1971, khoảng 1 tiểu đoàn ngụy quân có 
tham gia của cố vấn Mỹ, nhảy dù xuống đồi 30, làng Ngok 
La xã Cang. Bọn chúng nhanh chóng củng cố đội hình, tiến 
hành các hoạt động thám báo, nắm bắt tình hình chuẩn bị 
cho cuộc hành quân xuống các xã vùng trung từ xã Cang qua 
Nam Bền, xuống xã Don, xã Tập, xã Mai. Âm mưu của bọn 
chúng là nghiên cứu địa hình, thăm dò khu cứ địa Nước Là 
của ta. Được sử chỉ đạo của Huyện ủy Bắc Trà My và Nam 
Trà My, lực lượng dân quân du kích của các xã Nam Bền, 
Bắc Bền, Cang tập trung mọi nguồn lực, kết hợp với hai đơn 
vị B1 và B2 của ta sẵn sàng mai phục, tập kích quân thù khi 
có điều kiện. 

Phát hiện địch đổ bộ xuống đồi 30, làng Ngok La, dân 
quân du kích các xã nằm trong tuyến đường hành quân của 
địch, kết hợp với đơn vị vũ trang B1 và B2 liên tục bám sát, 
nắm bắt tình hình của địch. Trước thái độ hung hăng, xem 
thường tính mạng dân chúng, đi đến đâu bọn chúng phá hoại 
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mùa màng, đốt phá kho lúa, bắt trâu, bò, gà, vịt của dân làng 
để thỏa sức ăn chơi; dùng vũ lực uy hiếp tinh thần, buộc người 
dân phải tránh xa cách mạng, không che dấu cán bộ... Nhận 
định vấn đề rất phức tạp, Huyện ủy Bắc Trà My chỉ đạo các 
chi bộ Đảng trực thuộc nhanh chóng vận động nhân dân cất 
dấu tài sản có giá trị, đưa người già, phụ nữ và trẻ em vào rừng 
để ẩn nấp. Lực lượng thanh niên, người có sức khỏe được vũ 
trang, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ kho tàng, mùa màng và cơ 
sở cách mạng. 

Sau một thời gian càn quét các xã vùng trung, Mỹ - ngụy 
không thực hiện được kế hoạch của chúng; chưa phát hiện ra 
cơ quan cách mạng đầu não của ta, không tiêu diệt được lực 
lượng vũ trang chủ lực, ý chí chiến đấu kiên cường của nhân 
dân,... bọn chúng buộc phải rút lui, kết thúc cuộc hành quân 
phiêu lưu hao người tốn của, không mang lại kết quả như 
mong muốn của chính quyền Việt Nam cộng hòa1. 

Công tác phát triển sản xuất được các cấp ủy, chính quyền 
và nhân dân Nam Bền quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Hình 
thức sản xuất lúa nước đem lại hiệu quả cao được nhân dân 
đồng tình hưởng ứng; sau một thời gian phát động, diện tích 
lúa nước liên tục mở rộng khắp các thôn, làng. Nhờ vào sự chỉ 
bảo tận tình của các đồng chí đảng viên tăng cường phụ trách 
xã, năng xuất lúa ngàng càng nâng cao, đời sống nhân dân 
được đảm bảo. Ngoài ra, cây khoai, sắn, bắp được mở rộng 
sản xuất, đảm bảo nhu cầu thường ngày của dân làng, còn 

1. Trích hồi ký đồng chí Võ Xuân Nu, nguyên là Phó Bí thư, Chủ tịch ủy ban 
Nhân dân xã Nam Bền 1975 – 1977.
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đóng góp vào quỹ nuôi quân của huyện. Kết quả trong năm 
1971, nhân dân xã Nam Bền đã sản xuất được trên 77.383 ang 
lúa ruộng, 61.290 ang lúa rẫy, 1960 gùi khoai lang, 48.049 gốc 
sắn, 75.385 ang bắp; 1.071 bụi môn chóc1. Trên lĩnh vực chăn 
nuôi ngày càng phát triển, heo nái 80 con, heo thịt 38, heo con 
197; gà mái 262, gà thịt 124, gà con 948.

Công tác vệ sinh phòng dịch trong thời kỳ này cũng được 
Chi bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Toàn xã có 
2 y tá, 08 vệ sinh viên; lực lượng cán bộ y tế đã tăng cường 
các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các 
biện pháp vệ sinh phòng dịch như ăn chín, uống sôi, khi ốm 
đau thì đến cán bộ y tế để điều trị, hạn chế việc kiêng cử, cúng 
bái gây tốn kém, lãng phí. Việc xây dựng đời sống văn hóa 
mới được đông đảo người dân trong xã quan tâm thực hiện.

Cùng với các hoạt động sản xuất và chiến đấu, công tác 
giáo dục cũng được chú trọng. Được sự giúp đỡ của cán bộ 
người đồng bằng, xã đã tổ chức được các lớp bình dân học vụ, 
bổ túc văn hóa và cử cán bộ tham gia học văn hóa ở trường 
huyện tại Nước Xa, tạo nguồn cán bộ có hiểu biết để phục vụ 
nhu cầu phát triển của xã nhà nói riêng và sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng quê hương Trà My nói chung.

Phong trào nhân dân, du kích chiến tranh được phát động 
rộng rãi, trong đó việc tham gia các bài huấn luyện do huyện 
tổ chức được duy trì thường xuyên như tính năng, tác dụng 
và kỹ thuật tháo lắp B.40, kỹ thuật sử dụng bom, mìn, chiến 

1.  Thống kê số liệu năm 1971 của huyện Bắc Trà My
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thuật tập kích. Nhờ đó, khả năng tác chiến của lực lượng du 
kích xã Nam Bền không ngừng được nâng cao. Trong 1971, 
riêng lực lượng du kích xã Nam Bền đã tổ chức chống càn 09 
trận, phục kích, đánh địch 10 trận, tiêu diệt 15 tên. Ngoài ra, 
Chi bộ còn phát động nhân dân đẩy mạnh công tác bố phòng, 
sẵn sàng chiến đấu khi địch càn quét.

Tháng 12/1971, xã Nam Bền đã tổ chức bầu Hội đồng nhân 
dân và bầu ủy ban nhân dân cách mạng. Số đại biểu được bầu lần 
này là 16 người. Đại đa số các đại biểu được bầu vào Hội đồng 
nhân dân lần này đều có tinh thần, trách nhiệm trong các lĩnh vực 
hoạt động, ý chí cách mạng cao, được đồng bào tín nhiệm. Nhìn 
chung, hoạt động chính quyền từ xã xuống thôn từng bước được 
củng cố, đi vào nền nếp và có tiến bộ hơn trước.

Năm 1972, với sự tấn công dồn dập như vũ bão của quân 
và dân ta trên khắp chiến trường miền Nam, vùng giải phóng 
được mở rộng và các khu căn cứ địa cách mạng được bảo đảm 
vững chắc, an toàn. Đối với xã Nam Bền cũng như các xã lân 
cận vùng cao của hai huyện Nam, Bắc Trà My, địch không mở 
được một cuộc tấn công nào lên. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, 
chăn nuôi của Nam Bền có nhiều thuận lợi và đạt hiệu quả. 
Tính riêng trong vụ Đông Xuân năm 1971 - 1972, xã Nam 
Bền đã sản xuất được 2.046,15 ang lúa rẫy, 34.805 ang lúa 
ruộng, 1.967.345 gốc sắn tươi, 14.602 bụi môn chóc, 3.432 
gùi khoai lang, 421 con heo, 607 con gà1. 

1.  Báo cáo tình hình 3 tháng đầu năm 1973 của huyện Bắc Trà My gửi Văn 
phòng Ban Cán sự Nam Trà. Bản sao lưu tại Phòng Lịch sử Đảng - Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Quảng Nam.



140

ĐẢNG BỘ XÃ TRÀ NAM

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Cán sự Nam Trà và Huyện 
ủy Bắc Trà My, đầu tháng 04/1972, Chi bộ xã Nam Bền tiến 
hành Đại hội lần thứ V, (nhiệm kỳ 1972 - 1975). Đại hội đã 
phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo trong thời gian qua: 
dưới sự giúp đỡ của các đơn vị vũ trang huyện, dân quân du 
kích Nam Bền đã lập được nhiều chiến công lớn, đánh bại 
mọi âm mưu thủ đoạn của Mỹ - ngụy; bảo vệ vững chắc cơ 
sở cách mạng, bảo vệ cán bộ, bảo vệ làng trước sự đe dọa 
của kẻ thù. Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân 
Nam Bền đã tập trung sản xuất được một khối lượng lương 
thực lớn đảm bảo cung cấp cho cách mạng; các đơn vị vũ 
trang của huyện; và đóng góp vào các kho dự trữ chiến lược 
của tỉnh, chuẩn bị cho các chiến dịch lớn mà tỉnh và khu V 
yêu cầu. 

Đại hội cũng nêu rõ những mặt tồn tại, hạn chế, đó là: 
vấn đề về xây dựng cơ sở, giải thích, tuyên truyền cho người 
người dân vùng cao hiểu về chủ trương của ta còn hạn chế, 
dẫn đến một số vụ việc hiểu lầm giữa cán bộ và quần chúng 
nhân dân. Đặc biệt là chúng ta gặp không ít khó khăn và tổn 
thất nghiệm trọng; có lúc hầu như các cơ sở của ta bị đánh 
phá quyết liệt, số lượng đảng viên chỉ còn đếm trên đầu ngón 
tay; các đường dây liên lạc với các nơi đều bị đức, rơi vào 
tình thế cô lập. 

Trên cơ sở đó, Đại hội đưa ra chủ trương là: “tiếp tục 
phát huy thế thắng lợi trên các mặt trận, củng cố lại tất các cơ 
sở đứng chân trên địa bàn xã; chú trọng phát triển lực lượng 
du kích về mọi mặt, đẩy mạnh các cuộc tiến công tiêu diệt 
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kẻ thù; chú trọng phát triển lực lượng quần chúng, đi sâu, 
đi sát vào từng địa bàn thôn, làng vận động, tuyên truyền 
giác ngộ nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn mới của 
kẻ thù; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, tiếp tục phát triển 
đảng viên trẻ có năng lực, tạo nguồn cán bộ có năng lực cho 
địa phương.

Đại hội đã bầu đồng chí Hồ Văn Xuôi làm Bí thư Chi bộ; 
đồng chí Hồ Văn Bông làm Phó Bí thư, đồng chí Hồ Văn Bia, 
Chi ủy viên, Chủ tịch Ủy ban hành chính Nam Bền. Thành 
công của Đại hội Chi bộ lần thứ V đã thể hiện sự quyết tâm 
của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Nam Bền trong nhiệm vụ 
xây dựng và bảo vệ quê hương. Nghị quyết của Đại hội thể 
hiện tinh thần dân tộc, sự đoàn kết của các cấp ủy đảng, quần 
chúng nhân dân phấn đấu hoàn thành những mục tiêu đề ra.

Công tác xây dựng Đảng thời gian này cũng đạt nhiều 
kết quả. Chi ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, củng 
cố nhận thức cho cán bộ, đảng viên về cả ba mặt chính trị, tư 
tưởng và tổ chức. Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng chi 
bộ “4 tốt”, đảng viên “4 tốt”, đưa công tác xây dựng Đảng lên 
một bước đáng kể. Về mặt chính trị, tư tưởng, đã tổ chức học 
tập Nghị quyết 10 và Nghị quyết xây dựng khu A của Khu ủy 
V, Nghị quyết về công tác tổ chức của Khu ủy V và Di chúc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ đó, mặc dù địch tăng cường 
đánh phá bằng phi pháo, càn quét dài ngày, chốt điểm, diện 
càn rộng hơn, đời sống của cán bộ và đảng viên cũng như 
quần chúng bị thiếu thốn, nhưng với tinh thần, trách nhiệm 
cao, tư tưởng quyết tâm, cán bộ, đảng viên địa phương đã vượt 
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qua mọi khó khăn, trụ bám, lãnh đạo quần chúng thực hiện đạt 
nhiều kết quả trên mọi mặt công tác. 

Công tác văn hóa cũng được đẩy mạnh, phong trào xây 
dựng nếp sống văn hóa mới được đẩy mạnh, từng bước xóa 
bỏ những tập tục lạc hậu ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, 
lực lượng nòng cốt là thanh niên được liên tục phát động và 
duy trì. Phong trào xây dựng thôn “Ba sạch”, làm nhà đất kiểu 
mẫu được nhiều nơi thực hiện. Công tác thông tin được chú ý, 
nhiều gia đình có radio để nghe tin tức. 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT của Ban Cán sự Nam Trà, 
về việc mở cuộc vận động nâng cao chất lượng đoàn viên và 
phát triển đoàn viên mới. Cuộc vận động này đi đôi với cuộc 
vận động “Nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng 
viên mới”. Đoàn Thanh niên xã Nam Bền xem đây là nhiệm 
vụ trọng tâm của Đoàn trong hai năm 1972-1973 nhằm tăng 
cường sức chiến đấu của Đoàn, tăng cường sự đoàn kết chặt 
chẽ giữa đoàn với nhân dân và với quần chúng thanh niên, 
với cách mạng, làm cho đoàn vững mạnh về mọi mặt để xứng 
đáng là đội xung kích trong nhiệm vụ kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước cũng như xây dựng căn cứ miền núi.

Tháng 10/1972, tình hình cách mạng có những chuyển 
biến thuận lợi, Khu ủy V đã quyết định giải thể Khu A và 
giao các huyện miền núi về lại cho các tỉnh Kon Tum, Quảng 
Ngãi, Quảng Nam và đặc khu Quảng Đà trực tiếp chỉ đạo. 
Tuy nhiên, để chỉ đạo phong trào cách mạng ở miền núi được 
sâu sát về mặt tổ chức và nhiệm vụ, Ban Cán sự Nam Trà 
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và khu Lam Sơn vẫn được giữ nguyên. Như vậy, sau hơn 
3 năm trực thuộc Khu A, huyện Bắc Trà My lại thuộc Tỉnh 
ủy Quảng Nam chỉ đạo, phong trào cách mạng của Chi bộ 
và nhân dân xã Nam Bền đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 
Huyện ủy Bắc Trà My.

Sau khi hiệp định Pari được ký kết (27/01/1973), đế 
quốc Mỹ buộc rút quân khỏi đất nước ta, đây là thắng lợi có 
tính chất bước ngoặt của nhân ta sau một thời gian dài chiến 
đấu, kiên cường, bất khuất, không biết bao nhiêu người con 
của quê hương đã ngã xuống vì “độc lập - tự do - thống nhất 
nước nhà”. Theo hiệp định thì đế quốc Mỹ cam kết rút hết 
quân về nước, không can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhân dân Việt Nam, thừa nhận ở miền Nam Việt Nam có hai 
chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát. Với hiệp định 
này, là động lực, niềm tin cho cả dân tộc ta vươn lên thực 
hiện cuộc tổng tiến công giải phóng hoàn toàn Miền Nam, 
thống nhất đất nước.

Tuy nhiên với bản chất ngoan cố, đế quốc Mỹ không dễ 
dàng chấp nhận thất bại, chúng vẫn tiếp tục nuôi dưỡng chế 
độ ngụy quyền Sài Gòn để tiếp tục thực hiện mưu đồ “Việt 
Nam hóa chiến tranh”. Chính vì vậy ngay sau khi Hiệp định 
Paris có hiệu lực, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu thực hiện 
âm mưu “tràn ngập lãnh thổ” đưa quân tấn công vào tất cả mặt 
trận nhằm chiếm lại vùng kiểm soát của ta trước thời điểm ký 
kết Hiệp định. Song hành động lấn chiếm của địch đã bị lực 
lượng của ta chặn đứng.
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Trong năm 1973 trên địa bàn huyện Bắc Trà My nạn đói 
và dịch sởi diễn ra khắp nơi. Tại xã Nam Bền thì có làng 
Măng Dí bị bệnh sởi, hơn 10 người bị bệnh nặng; sau một thời 
gian chữa trị thì bệnh dần thuyên giảm, xã không có người 
chết. Trong khi đó, do các vụ sản xuất năm 1972 và vụ Đông 
xuân năm 1973 bị mất mùa, lương thực dự trữ không nhiều 
nên tình trạng đói xảy ra nghiêm trọng. Thực hiện chủ trương 
trên, nhân dân Nam Bền tập trung tất cả các lực lượng vào sản 
xuất, cải thiện đời sống. Trong năm 1973, diện tích sản xuất 
được mở rộng, cộng với việc cán bộ đảng viên xuống tận cơ 
sở chỉ về kỹ thuật trồng lúa nước, nên sản lượng lương thực 
các loại được tăng lên đáng kể, phần nào giải quyết tình trạng 
đói ăn, tăng thêm lượng dự trữ chung cho toàn xã. Tính chung 
trong năm 1973, xã Nam Bền sản xuất được 15.187 ang lúa 
ruộng, 73.462 ang lúa rẫy, 50.262 ang bắp, 146.525 gốc sắn, 
3.756 bụi môn chóc, 73 gùi rau lang. Trong chăn nuôi đạt 
được nhiều thành tích đáng kể, đàn heo nái 61 con, heo thịt 
391 con, heo con 151 con; gà mái 240 con, gà thịt 1.105 con, 
gà con 6351.  

Nhằm củng cố về hệ thống chính quyền, đảm bảo công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trong tình hình cách mạng 
mới, đầu năm 1974, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, xã Nam Bền 
đã tổ chức bầu lại Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp 
xã. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã gồm 16 đồng 
chí, Ủy ban nhân dân cách mạng gồm có 03 đồng chí.

1.  Trích báo cáo tình hình kinh tế huyện Bắc Trà My năm 1971, lưu phòng 
LLCT – LSĐ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam.
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Tháng 2/1974, trong khí thế của quân và dân ta trên 
đường thắng lợi, Đại hội đại biểu các dân tộc thiếu số 
miền núi Quảng Nam được tổ chức tại Nước Xa, diễn ra 
trong 4 ngày. Tham dự Đại hội có 419 đại biểu, trong đó 
xã Nam Bền đã cử đại diện đi tham dự. Đại hội đã đánh 
giá những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu 
số miền Tây Quảng Nam trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của 
người dân xã Nam Bền. Đại hội đã đề ra Nghị quyết về 
những nhiệm vụ cụ thể trong việc xây dựng địa bàn miền 
núi của tỉnh ngày một vững mạnh; đồng thời, kêu gọi các 
dân tộc thiểu số ở vùng núi trong tỉnh đoàn kết thành một 
khối sức mạnh vô địch, thực hiện thắng lợi nội dung Nghị 
quyết của Đại hội. Kết quả của Đại hội đã động viên, 
khích lệ nhân dân xã Nam Bền cùng các xã trên địa bàn 
miền núi Quảng Nam tiếp tục tham gia kháng chiến, góp 
phần đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đi đến 
thắng lợi cuối cùng.

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam, tháng 4/1974, 
Đảng bộ huyện Bắc Trà My tiến hành Đại hội lần thứ VI. 
Đại hội diễn ra tại Nước Bầu, xã Tập. Tham dự Đại hội có 
đông đủ các đại biểu đại diện cho trên 300 đảng viên trong 
toàn Đảng bộ. Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Trà My lần này 
có tầm quan trọng trong việc động viên nhân dân đẩy mạnh 
sản xuất và chiến đấu, góp phần cùng nhân dân cả tỉnh và cả 
nước anh dũng tiến lên quét sạch Mỹ - ngụy, giải phóng miền 
Nam, thống nhất nước nhà. 
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Phát huy thắng lợi trong Chiến dịch Hè năm 1974, Khu 
ủy và Bộ Tư lệnh Quân Khu V đã quyết định mở Chiến 
dịch Thu 1974. Kết quả, ta đã giải phóng Nông Sơn - Trung 
Phước, đặc biệt là giải phóng chi khu quận lỵ Thượng Đức. 
Cùng với lực lượng vũ trang của hai huyện Nam Trà My và 
Bắc Trà My, để phối hợp với chiến trường chính, theo sự chỉ 
đạo của Tỉnh đội, thanh niên trai tráng xã Nam Bền đã hăng 
hái thoát ly, bổ sung vào các đơn vị bộ đội chủ lực và tham 
gia bao vây căn cứ Phước Lâm, tổ chức đánh 2 trận, diệt 12 
tên địch. Thắng lợi ở Phước Lâm - Tiên Phước đã cổ vũ mạnh 
mẽ phong trào cách mạng của xã Nam Bền, động viên nhân 
dân hăng hái lao động sản xuất và chiến đấu.

Những thắng lợi liên tiếp của quân và dân miền Nam 
trong năm 1974 đã khẳng định sự lớn mạnh của cách mạng và 
sự suy yếu của địch. Trước tình hình đó, tháng 10/1974, Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng đã họp và quyết định giải phóng 
hoàn toàn miền Nam trong vòng hai năm 1975 - 1976. Trong 
kỳ họp tiếp theo, từ ngày 19/12/1974 đến ngày 08/01/1975, 
Bộ Chính trị đã chỉ rõ: nếu thời cơ đến sớm thì ta giành thắng 
lợi trong năm 1975. 

Thực hiện chủ trương chung của Huyện ủy Bắc Trà My, 
Chi bộ xã Nam Bền tiến hành thành lập các trung đội dân quân 
độc lập phục vụ tiền tuyến. Một trung đội dân quân xã nhận 
nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, súng đạn, thuốc men... từ các 
trạm trung chuyển ở Đông Trường Sơn về các huyện vùng xuôi 
như Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước... trung đội dân quân 
thứ 2 nhận nhiệm vụ kết hợp với nhân dân các xã vùng thấp 
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tiến hành xây dựng các tuyến đường giao thông chính từ vùng 
núi về đồng bằng; bên cạnh đó còn tiến hành phá hoại các điểm 
giao thông quan trọng của địch, hạn chế sự mở rộng địa bàn 
chiếm đóng, sự cơ động về lực lượng cơ giới của địch.  

Trong năm 1974, tình hình sản xuất lương thực đạt được 
nhiều thành quả lớn. Lao động chính 380 người, sản lượng 
lúa ruộng 63.600 ang, lúa rẫy 202.102 ang, bắp 162.212 ang, 
sắn 1.023.095 gốc, môn 61.710 bụi, lang 3.900 gùi. Lĩnh vực 
chăn nuôi phát triển mạnh, đàn heo nái 111 con, heo thịt 80 
con, heo con 223 con; gà mái 512 con, gà thịt 164 con, gà con 
1081 con. 

Ngày 10/3/1975, cùng với chiến dịch giải phóng Tây 
Nguyên, chiến dịch Tiên Phước - Phước Lâm chính thức bắt 
đầu, mở màn cho cuộc tổng tấn công và nổi dậy giải phóng 
quê hương Quảng Nam. Theo chủ trương của Khu ủy V và 
Tỉnh ủy Quảng Nam, Huyện ủy Nam Trà My và Bắc Trà My 
đã huy động, tổ chức nhân dân các dân tộc địa phương thành 
đội ngũ, sẵn sàng chờ mặt trận gọi là lên đường. Tất cả cán 
bộ, đảng viên các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể đều 
ra phía trước, ngay cả cơ quan Huyện ủy cũng chỉ phân công 
một hoặc hai đồng chí trực lo công tác phía sau. Đặc biệt hai 
trung đội trong lực lượng vũ trang của hai huyện Nam Trà My 
và Bắc Trà My đã được giao nhiệm vụ tham gia bao vây bức 
hàng đồn Phước Lâm. Đây là quận lỵ của quận Hậu Đức của 
địch, nơi tập trung bọn ngụy quyền của vùng Trà My.

1.  Trích báo cáo tình hình kinh tế huyện Bắc Trà My năm 1971, lưu phòng 
LLCT – LSĐ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam.
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Ngày 24/3/1975, ta giải phóng thị xã Tam Kỳ - tỉnh lỵ tỉnh 
Quảng Tín; ngày 29/3/1975, giải phóng Đà Nẵng - khu Liên 
hợp quân sự lớn thứ hai của Mỹ - ngụy ở miền Nam; ngày 
30/4/1975, giải phóng Sài Gòn - giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất đất nước. 

Trong không khí nức lòng của mùa Xuân đại thắng, ngày 
06/5/1975 tại xã Tập, cùng với nhân dân huyện Bắc Trà My, 
đồng bào Xơ Đăng xã Nam Bền đã nô nức kéo xuống tham 
gia mít tinh trọng thể mừng miền Nam giải phóng, thống nhất 
đất nước.

Trải qua 21 năm đấu tranh kiên cường bất khuất, dưới 
sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, cán bộ, đảng viên và đồng bào 
xã Nam Bền đã anh dũng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, 
đánh địch đến cùng. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, 
lớp lớp thanh niên ưu tú của xã nhà nối tiếp nhau đứng lên 
cầm súng đánh giặc, nguyện theo lời thề non sông “Quyết tử 
cho Tổ quốc quyết sinh”, tất cả đều sẵn sàng chiến đấu vì sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập cho Tổ quốc. Trước âm 
mưu và thủ đoạn của kẻ thù, quân và dân Nam Bền quyết 
đem tất cả sức lực quyết tâm phối hợp với bộ đội của huyện, 
tỉnh đánh địch giải phóng hoàn toàn quê hương, cùng với cả 
nước làm nên thắng lợi trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 
(30/4/1975) giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất 
nước, kết thúc chặng đường trường kỳ kháng chiến gian khổ 
nhưng nhiều vinh quang.



149

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TRÀ NAM (1945-2015)

Chương V

TẬP TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ                  
CHIẾN TRANH, ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT                       

VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN (1975 - 1985)

I. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, ỔN 
ĐỊNH SẢN XUẤT VÀ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG NHÂN 
DÂN (1975 - 1978). 

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975, đỉnh cao là 
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đánh bại đế quốc Mỹ và tay 
sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 
Cách mạng Việt Nam chuyển sang một trang sử mới: thời kỳ 
độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả 
chiến tranh, cán bộ, đảng viên và đồng bào xã Nam Bền 
đứng trước những thời cơ và thách thức mang tính chất 
bước ngoặt lớn. Đất đai, tài nguyên thiên nhiên phong phú, 
đa dạng, quan hệ sản xuất mới được củng cố, địa bàn xã 
được giải phóng sớm hơn các địa phương khác hơn bốn 
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năm, đời sống nhân dân được cải thiện một bước. Bên cạnh 
đó, đồng bào Xơ Đăng xã Nam Bền có bề dày về truyền 
thống cách mạng, tinh thần dân tộc cao, không quản ngại 
khó khăn gian khổ, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách 
để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tuy nhiên, 
công cuộc xây dựng và bao vệ Tổ quốc cũng đặt ra không 
ít thách thức, như cuộc chiến tranh của đế quốc Mỹ gây 
ra những thiệt hại lớn chưa được khôi phục kịp thời; mùa 
màng bị tàn phá do bom, đạn; số người chết, bị thương do 
chiến tranh cao; cơ sở vật chất còn nghèo nàn lạc hậu, sản 
xuất tự cung, tự cấp là phổ biến; năng suất lao động thấp, 
đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nạn đói cơm lạt 
muối xảy ra thường xuyên.

Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên lúc bấy giờ 
diễn biến phức tạp, cán bộ người Kinh muốn về đồng bằng, 
còn cán bộ người dân tộc thiểu số muốn nghỉ ngơi về nhà làm 
ăn, nặng việc gia đình, xem nhẹ công tác xã hội, phổ biến nhất 
là cán bộ, đảng viên ở cấp xã.

Về trình độ dân trí, do chính sách cai trị thâm độc, hà khắc 
của địch và do chiến tranh kéo dài đã làm cho hơn hơn 90% 
dân số bị mù chữ; mạng lưới trường lớp hầu như nhiều thôn 
trắng trường học. Ốm đau, dịch bệnh thường xuyên hoành 
hành; các tập tục lạc hậu chưa được xóa, ảnh hưởng đến sản 
xuất và đời sống nhân dân.

Mặc dù đất nước được hoàn toàn giải phóng, giặc ngoại 
xâm đã bị đuổi ra khỏi non sông, bờ cõi; trên địa bàn xã 
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Nam Bền tàn dư của tổ chức Funlro từ Kon Tum sang vẫn 
tiếp tục hoạt động, lôi kéo một số phần tử phản động không 
ngừng chống phá cách mạng. Chúng tăng cường các hoạt 
động tuyên truyền, nói xấu Đảng, xuyên tạc chủ trương, 
đường lối cách mạng, âm mưu chia rẽ, gây mất đoàn kết nội 
bộ… Trước tình hình trên, nhằm tăng cường công tác quốc 
phòng, an ninh, đấu tranh với bọn phản động, giữ vững ổn 
định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Chi bộ đã chỉ đạo chính 
quyền và các ngành củng cố, xây dựng lực lượng công an, du 
kích xã, tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao cảnh giác 
cách mạng; đồng thời, phối hợp trong việc tổ chức truy quét, 
đấu tranh nhằm ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá 
cách mạng của bọn phản động.

Trước thực trạng chung của các xã miền núi, để nhanh 
chóng khắc phục những hạn chế, khó khăn trên, Huyện ủy 
đã cử một số cán bộ có kinh nghiệm, hiểu biết miền núi tăng 
cường lên hỗ trợ cho các xã trong công tác lãnh đạo, triển 
khai nhiệm vụ của địa phương. Đồng bào Xơ Đăng xã Nam 
Bền đã từng bước khôi phục lại sản xuất, đảm bảo lương 
thực để ổn định đời sống. Chi bộ cũng chủ động cử cán bộ 
địa phương xuống đồng bằng học để hỏi kinh nghiệm trồng 
lúa nước về triển khai thực hiện tại địa phương. Chỉ trong 
một thời gian ngắn, đồng bào xã Nam Bền đã khai hoang, mở 
rộng thêm diện tích nương rẫy và diện tích ruộng lúa nước, 
trồng được một số giống lúa cho năng suất cao. Đồng thời, 
bà con đã chủ động trồng các loại cây hoa màu như đậu, bắp, 
khoai lang… để cải thiện thêm về lương thực. Nhờ đó, đời 
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sống lương thực của đại bộ phận nhân dân trong xã cơ bản 
ổn định, tình trạng thiếu đói từng bước được hạn chế, tỷ lệ hộ 
đói nghèo thấp hơn so với các xã khác trong huyện.

Tháng 5/1975, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và Ủy 
ban Nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Quảng Nam, Hội nghị 
hợp nhất huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My được tiến 
hành tại Nước Xa. Đồng chí Võ Quỳnh (Võ Văn Đoàn) - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Ban Cán sự khu Nam Trà 
chủ trì hội nghị. Hội nghị đã bàn một số biện pháp nhằm ổn 
định tình hình các mặt trên địa bàn huyện; đồng thời, công bố 
danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời, do Tỉnh ủy chỉ 
định gồm 29 đồng chí, đồng chí Đỗ Kim Bân, Tỉnh uỷ viên 
được chỉ định làm Bí thư; đồng chí Nguyễn Ngọc Quyến (Sơn 
Ca) làm Phó Bí thư(1). Cùng với việc thành lập Đảng bộ lâm 
thời, bộ máy tổ chức các ban ngành, đoàn thể của hai huyện 
cũng được sáp nhập và củng cố để đáp ứng yêu cầu thực hiện 
nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông báo quyết 
định về việc giải thể Ban Cán sự khu Nam Trà; sáp nhập và 
đổi tên một số xã của huyện Trà My cho phù hợp với điều 
kiện mới. Theo quyết định của Tỉnh ủy, xã Nam Bền được 
đổi tên gọi thành xã Trà Nam. Từ đây, phong trào cách mạng 
của chi bộ và nhân dân Xơ Đăng xã Trà Nam đặt dưới sự lãnh 
đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trà My, mở ra một 
bước ngoặt mới trong công cuộc xây dựng quê hương, phát 

1.  Đảng bộ huyện Bắc Trà My - Đảng bộ Nam Trà My, Lịch sử Đảng bộ huyện 
Trà My (1945 - 2003), trang 189.
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triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Trước yêu cầu mới về nhiệm vụ chính trị, Chi bộ xã 
Trà Nam đã được kiện toàn cơ bản đáp ứng yêu cầu trong tình 
hình mới. Huyện ủy Trà My chỉ định chi ủy lâm thời gồm 7 
đồng chí, đồng chí Hồ Văn Xuôi được chỉ định làm Bí thư, 
đồng chí Hồ Văn Bông được chỉ định làm Phó Bí thư, đồng 
chí Hồ Văn Bia được chỉ định làm  Chi ủy viên, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cách mạng xã.

Để giải quyết một phần khó khăn về giao thông đi lại đối 
với nhân dân các xã vùng cao của huyện, ngày 30/5/1975, 
huyện Trà My thành lập Công trường 1/5 (công trường mở 
đường Nước Vin - Tak Pỏ). Tiếp đến đầu năm 1976, Đội cầu 
đường của huyện được thành lập. Đây là một niềm vui đối 
với người dân xã Trà Nam nói riêng và các xã vùng cao của 
huyện Trà My nói chung. Với tinh thần Nhà nước và nhân dân 
cùng làm, đồng bào xã Trà Nam đã tích cực đóng góp hàng 
trăm ngày công tham gia vào việc xây dựng tuyến đường giao 
thông liên huyện từ Nước Vin đi Tak Pỏ. 

Tháng 10/1975, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy 
Trà My, Chi bộ xã Trà Nam tiến hành Đại hội lần thứ VI 
(nhiệm kỳ 1975 - 1977). Tham gia Đại hội gồm có 29 đảng 
viên trên toàn địa bàn xã. Đại hội tập trung đánh giá tình hình 
trong thời gian sau giải phóng. Về mặt thuận lợi, với thắng 
lợi công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, 
giải phóng miền Nam, đất nước hoàn toàn thống nhất. Nhân 
dân ta từ thân phận nô lệ lên làm chủ đất nước. Đồng bào 
Trà Nam cũng hân hoan đón chào ngày độc lập, quê hương 
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được giải phóng. Công tác lãnh đạo quần chúng nhân dân 
tiến hành khôi phục sản xuất, ổn định đời sống; xây dựng lại 
nền kinh tế, văn hóa trong thời bình được xem là nhiệm vụ 
trọng tâm. Công tác phát triển đảng, củng cố lại các tổ chức 
đảng cơ sở được chú trọng đúng mức. Giáo dục, y tế được 
đầu tư, đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế địa phương được 
đưa đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo công tác 
trong tình hình mới. 

Bên cạnh đó, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn thư 
thách: quê hương mới được giải phóng, hậu quả chiến tranh 
còn đè nặng cuộc sống, tâm lý của nhân dân. Hệ thống kinh tế, 
văn hóa của địa phương bị tàn phá nặng nề. Nền nông nghiệp 
chịu sức ép lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; 
việc sản xuất chỉ đảm bảo cung cấp cho cuộc sống, nhiều lúc 
rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng dẫn đến nạn đói trong 
mùa giáp hạt. 

Trên cơ sở nhận định đúng đắn tình hình hiện tại của địa 
phương. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời 
gian tới, đó là: “tập trung phát triển cơ sở vật chất và kỹ thuật, 
đồng thời từng bước cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh 
khai hoang xây dựng các cánh đồng, định canh định cư, làm 
thủy lợi; tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp; mở rộng 
mạng lưới lưu thông phân phối, từng bước xây dựng cơ sở vật 
chất, tích cực xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, coi trọng phát triển 
sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; kết hợp kinh tế với quốc 
phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội.  
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Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Xã ủy khóa VI (nhiệm 
kỳ 1975 - 1977) gồm có 07 đồng chí. Đồng chí Hồ Văn Hà 
được bầu làm Bí thư Xã ủy; đồng chí Nguyễn Lưu Út làm Phó 
Bí thư trực; đồng chí Hồ Văn Nu làm Phó Bí thư, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân xã. Sự thành công của Đại hội lần này có ý 
nghĩa hết sức lớn lao đối với sự nghiệp xây dựng quê hương 
Trà Nam trong thời kỳ mới, mở ra một chặng đường đi lên xây 
dựng xã hội chủ ở Trà Nam nói riêng và cả nước nói chung. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Huyện ủy Trà My về 
tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã, 
phường, ngày 25/02/1976, xã Trà Nam tiến hành bầu cử Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã. Đồng bào xã Trà Nam 
phấn khởi tham gia bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ của 
công dân. Đồng chí Hồ Văn Hà, Bí thư Xã ủy được tín nhiệm 
bầu giữ chức chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Hồ 
Văn Nu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. 
Như vậy, đến thời điểm này, các tổ chức đảng, chính quyền, 
mặt trận, đoàn thể xã Trà Nam được củng cố, từng bước đi 
vào hoạt động nền nếp, là điều kiện thuận lợi để nhân dân Trà 
Nam vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tương 
xứng với những tiềm năng hiện có ở địa phương.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi ủy xã Trà 
Nam lần thứ VI, cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn xã tập 
trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, trong đó lấy sản xuất 
lương thực làm chính, giải quyết vấn đề về lương thực trước 
mắt trong nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu đói.
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Phong trào thi đua trong lao động sản xuất được đông đảo 
nhân dân Trà Nam hưởng ứng sôi nổi. Trong hai năm 1975-1976, 
tổng diện tích khai hoang mới được hơn 20 ha đất trồng lúa ở khu 
vực sông Tranh, suối Nước Py; trồng được 50 ha sắn, tỉa được 31 
ha bắp, trồng được 21 ha khoai lang. Với quyết tâm áp dụng kỹ 
thuật mới vào sản xuất; nhân dân Trà Nam được sự giúp đỡ của 
các ngành chắc năng trong việc áp dụng giống mới, tăng vụ, bón 
phân xanh, phân chuồng cho cây trồng, tổ chức làm thủy lợi nhỏ 
bước đầu đem lại một số kết quả. Hằng năm, ngành nông - lâm 
nghiệp xã đều đạt và vượt kế hoạch sản xuất. Đi đầu trong phong 
trào khai hoang vỡ hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất tiêu biểu như làng Măng Dí, Tu Ron, Long Túc... Tính 
chung trong hai năm 1975 và 1976, nhân dân Trà Nam đã sản 
xuất được 73.721 an lúa ruộng, 302.120 an lúa rẫy, 167.312 an 
bắp, 2.023.095 gốc sắn, 61.710 bụi môn chóc, 4.945 gùi rau lang. 
Với sản lượng lương thực sản xuất trên đã giải quyết được nạn 
đói mùa giáp hạt ở các bản, làng; đời sống nhân dân được nâng 
lên đáng kể, điều đó càng củng cố hơn nữa niềm tin của người 
đồng bào vào Đảng, vào chính quyền, vào sự nghiệp phát triển 
quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.

Phong trào làm thủy lợi phục vụ sản xuất phát động rộng 
rải và được đồng bào trong xã đồng tình ủng hộ. Với kinh 
nghiệm trong việc làm thủy lợi, đặc biệt trên địa bàn xã có 
nhiều sông, suối nên công tác xây dựng thủy lợi vừa và nhỏ 
nhiều thuận lợi. Trên hệ thống sông Tranh, suối Nước Py, nhân 
dân đã dùng nhiều cọc gỗ, tre đóng ngăn dòng các con suối để 
tạo ra các đập nước vừa và nhỏ phục vụ cho việc phát triển cây 
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lúa nước, các giống ngô, sắn, khoai, đậu phát triển tốt, đem lại 
sản lượng cao, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.

Với diện tích rừng tự nhiên chiếm đa số, cuộc sống người 
dân địa phương phần lớn gắn chặt với thiên nhiên, núi rừng. 
Hầu hết các nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày như thức 
ăn, rau, củ, quả, thịt rừng... đều do người dân khai thác trong 
rừng mang về. Chính vì thế, Xã ủy xác định lâm nghiệp là 
một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của xã, vì vậy, từ 
đầu năm 1977, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong 
cán bộ, đảng viên và nhân dân, tập trung đầu tư nguồn giống 
trồng nhiều rừng mới có giá trị kinh tế cao như cây quế, cây 
sao đen... Bên cạnh đó, nhiệm vụ bảo tồn rừng tự nhiên được 
cấp ủy quan tâm, việc tuyên tuyền vận động nhân dân hạn chế 
nạn đốt rừng làm nương rẫy được quán triệt rất nghiêm túc, 
người dân nào vi phạm sẽ bị nhắc nhở, kiểm điểm trước làng; 
nếu tái phạm nhiều lần sẽ bị xữ lý theo pháp luật.

Chăn nuôi bò, lợn và gia cầm được đẩy mạnh, huyện chủ 
trương cho nông dân vay vốn để phát triển đàn gia súc, gia 
cầm và tổ chức, hướng dẫn cho nhân dân cách phòng dịch 
bệnh trong chăn nuôi. Nhờ đó, số lượng đàn trâu, đàn bò, đàn 
lợn tăng thêm đáng kể so với năm 1976.

Nghề dệt và nghề rèn những năm sau giải phóng đã được 
khôi phục và bước đầu hoạt động hiệu quả. Trong quá trình 
sinh sống và phát triển của mình, các thế hệ trước của người 
Xơ Đăng đã sớm biết đến nghề dệt vải, họ đã dệt ra những 
tấm dồ để phục vụ cho nhu cầu hàng ngày, ngoài ra còn có 
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những tấm dồ với những nét hoa văn đặc trưng được dùng 
trong những ngày lễ hội. Nghề rèn cũng được khôi phục nhằm 
phục vụ sản xuất, sinh hoạt, nhân dân Trà Nam đã bước đầu 
rèn được những vật dụng cần thiết như cuốc, rựa, hái, rìu… 
phục vụ cho nhu cầu sản xuất.

Ngày 25/6/1976, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, nhân 
dân xã Trà Nam đã hăng hái tham gia tích cực vào bầu cử 
Quốc hội khóa VI; dù điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, giao 
thông đi lại không thuận lợi, nhưng hầu hết nhân dân trong xã 
đều tích cực tham gia bỏ phiếu bầu ra những đại biểu có tài, 
có đức, có trách nhiệm để xây dựng quê hương, đất nước ngày 
càng giàu mạnh. Vinh dự cho quê hương Trà My, ông Trần 
Văn Mố - người xã Trà Mai, huyện Trà My được bầu làm đại 
biểu Quốc hội khóa VI.

Trong 6 tháng đầu năm 1976, sản lượng lương thực tăng 
lên cao hơn so với những năm trước. Toàn xã đã sản xuất 
được trên 56.465 ang lúa ruộng, 315.490 ang lúa rẫy, 6.543 
gùi khoai lang, 2.456.675 gốc sắn, 154.268 ang bắp1. Những 
nỗ lực của nhân dân xã Trà Nam, nhất là cán bộ, đảng viên 
luôn đi đầu làm gương trong lao động sản xuất đã góp phần 
thúc đẩy kinh tế - xã hội đi lên, cải thiện một bước về đời 
sống, sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân; tình trạng thiếu 
đói trong những ngày giáp hạt đã được hạn chế rõ rệt; một số 
gia đình không những đủ ăn mà còn có của cải tích trữ phòng 
những lúc thiên tai, mất mùa xảy ra. Những chuyển biến về 

1.   Báo cáo tình hình sản xuất của các xã miền núi năm 1976 - Tài liệu lưu trữ 
tại Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam.
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kinh tế - xã hội đã ảnh hưởng tích cực, củng cố niềm tin của 
đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng 
Nam - Đà Nẵng về việc tổ chức Đại hội đảng các cấp, ngày 
19/7/1977, Đại hội Chi bộ lần thứ VII được tổ chức tại Ủy ban 
nhân dân xã Trà Nam; tham dự Đại hội gồm có 71 đảng viên 
của 5 tổ đảng trực thuộc Chi bộ.

Đại hội Chi bộ xã Trà Nam có nhiệm vụ đánh giá những 
kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội khóa VI; 
đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm 
kỳ mới; bầu cấp ủy nhiệm kỳ 1977 - 1979. Báo cáo tại Đại hội 
nêu rõ: trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên và đồng bào xã 
Trà Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng phấn 
đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức khắc phục hậu quả 
chiến tranh tàn phá, đẩy mạnh sản xuất lương thực nhằm ổn 
định đời sống của nhân dân; tình trạng đói kém trong những 
năm qua đã được hạn chế, nhất là trong những ngày giáp hạt; 
kết quả bước đầu đạt được đã cổ vũ, động viên tinh thần của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã tiếp tục sự nghiệp cách 
mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 
tới, đó là: tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trên các 
lĩnh vực trong những năm qua, ra sức đẩy mạnh sản xuất nông 
nghiệp, đặt nhiệm vụ sản xuất lượng thực đáp ứng nhu cầu của 
nhân dân trong toàn xã lên hàng đầu, tránh tình trạng đói kém 
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diễn ra, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị của địa 
phương trong giai đoạn tới. Tăng cường và nâng cao hiệu quả 
quản lý, điều hành của chính quyền địa phương trong việc 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Công tác xây 
dựng Đảng cần được chú trọng thực hiện thường xuyên việc 
giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhằm giữ 
vững lập trường tư tưởng, không dao động trước những âm 
mưu của các thế lực thù địch, tin tưởng tuyệt đối vào thắng 
lợi của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng; 
củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ 
sở đảng và đảng viên; đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát 
triển đảng viên mới. 

Đại hội đã bầu cấp ủy mới gồm có 9 đồng chí. Đồng chí 
Nguyễn Văn Xuôi được bầu Bí thư Xã ủy; đồng chí Hồ Văn 
No được bầu Phó Bí thư trực Đảng; đồng chí Hồ Văn Hà được 
bầu Xã ủy viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Đại hội lần thứ 
VII có ý nghĩa rất quan trọng đối với Chi bộ xã Trà Nam, là 
đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng 
viên xã Trà Nam, là dịp để Chi bộ đánh giá thực tiễn, rút kinh 
nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát 
triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trên cơ sở nghị quyết của chi bộ đề ra, chính quyền 
xã, thôn và các ngành đã cụ thể hóa trong công tác quản lý, 
điều hành quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, 
phát động rộng rãi phong trào thi đua yêu nước trong các 
tầng lớp nhân dân, từng bước đưa nghị quyết của chi bộ 
vào cuộc sống. Với những chính sách đúng đắn, cộng với 



161

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TRÀ NAM (1945-2015)

tinh thần cần cù, hăng say lao động của đồng bào đã từng 
bước khắc phục những khó khăn về đời sống, sinh hoạt của 
nhân dân. 

Được sự chỉ đạo của Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân huyện Trà My, ngày 15/5/1977 Trà Nam tổ chức 
cho cử tri trong toàn xã tham gia bầu cử đại biểu hội đồng 
nhân dân cấp huyện và xã, thực hiện nghĩa vụ và quyền của 
công dân. Kết quả bỏ phiếu ở cấp xã, Trà Nam có 13 đại 
biểu trúng vào Hội đồng nhân dân cấp xã, đảm bảo đúng 
theo cơ cấu ở các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận, 
đoàn thể và các ban, ngành. Qua bầu cử, chính quyền được 
kiện toàn theo hướng tinh giản, gọn nhẹ nhưng vẫn đáp ứng 
được yêu cầu công tác quản lý, điều hành trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội 
ở địa phương.

Ngày 30/9/1978, Huyện uỷ Trà My đã ban hành Chỉ thị 
số 52-CT/HU “về việc đẩy mạnh học bổ túc văn hoá cho cán 
bộ, đảng viên và nhân dân trong hai năm 1978 - 1979”. Đây 
là một chủ trương đúng đắn mang tính cấp bách đối với nhân 
dân Trà My nói chung, cán bộ, đảng viên và đồng bào xã Trà 
Nam nói riêng, cổ vũ và phong trào học tập và từng bước xóa 
nạn mù chữ ở đồng bào miền núi. Với chủ trương này, hàng 
trăm cán bộ, đảng viên và đoàn viên, thanh niên được đến lớp 
học chữ và được truyền đạt những kiến thức bổ ích, cần thiết 
cho việc phục vụ công tác xây dựng và bảo vệ quê hương 
trong thời kỳ mới.
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Tuy nhiên, công tác giáo dục ở Trà Nam cũng gặp muôn 
vàn khó khăn, thách thức, cơ sở vật chất, trường lớp hầu như 
chưa có, đội ngũ giáo viên thiếu trầm trọng, chưa đáp ứng 
được nhu cầu của công tác dạy học; đồng bào xã Trà Nam đời 
sống kinh tế còn ở mức thấp, nhận thức về việc học chưa đầy 
đủ nên chưa quan tâm đúng mức việc cho trẻ đến trường.

Thực trạng của địa phương đã đặt ra cho cấp ủy và chính 
quyền địa phương cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ 
đạo trong công tác giáo dục trong những năm đến. Chi bộ xã 
Trà Nam cũng đã xây dựng nghị quyết về công tác giáo dục, 
xóa mù chữ; phát động phong trào thi đua học tập trong toàn 
xã. Chính quyền xã đã đẩy mạnh công tác vận động sự đóng 
góp của nhân dân trong việc xây dựng trường lớp, đóng bàn 
ghế… Nhờ đó, công tác giáo dục bước đầu có sự chuyển biến 
tích cực, tỷ lệ người biết chữ của xã Trà Nam tăng lên khá 
cao, trở thành một trong những xã tiêu biểu, điển hình của 
huyện Trà My trong công tác giáo dục, xóa mù chữ.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe của nhân dân được đặc 
biệt quan tâm lãnh đạo thường xuyên. Xã ủy đã chỉ đạo cho 
chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ y tế xã phối hợp với 
trung tâm y tế huyện, các đoàn công tác liên ngành của tỉnh, 
mạng lưới y tế xã dần được hình thành, đội ngũ cán bộ y tế địa 
phương nhanh chóng được cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng 
về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân; được 
chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình 
tham gia học tập để trở về phục vụ cho nhu cầu khám, chữa 
bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong xã.



163

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TRÀ NAM (1945-2015)

Do các phong tục, tập quán, mê tín của đồng bào còn 
nặng nề, cộng với điều kiện y tế chưa được quan tâm đúng 
mức, các đợt dịch tả, sốt xuất huyết, hay sốt rét... đã cướp đi 
nhiều tính mạng của người dân, tạo tâm lý hoang mang, lo 
sợ. Họ cho rằng đó là do con người đã làm thầ̀n linh, ma quỷ 
không vừa lòng nên bị trừng phạt. Nhận thấy công tác y tế là 
vấn đề cấp thiết của địa phương cần được giải quyết, Xã ủy 
đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động tuyên truyền trong nhân dân nâng 
cao ý thức phòng chống dịch bệnh để tự chăm sóc sức khỏe 
cho cộng đồng và bản thân; đồng thời vận động bà con khi ốm 
đau thì đến trạm y tế xã để được điều trị, không nên tổ chức 
cúng bái, làm phép. Công tác tuyên truyền, vận động bà con 
thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cũng được chú 
trọng, như hướng dẫn việc vệ sinh nơi ở, ngủ màn, thực hiện 
ăn chín, uống sôi…

Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với gia đình 
chính sách, người có công được quan tâm thường xuyên, đảm 
bảo đúng người, đúng đối tượng, thể hiện đạo lý uống nước, 
nhớ nguồn của dân tộc. Qua đó, giúp đỡ các đối tượng chính 
sách giải quyết những khó khăn, ổn định đời sống; đồng thời 
thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền 
thống cách mạng của quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng 
viên và đồng bào trong xã.

Công tác quốc phòng, an ninh luôn được cấp ủy và chính 
quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hàng năm, Chi bộ đã chỉ 
đạo cho chính quyền, các đoàn thể chính trị tổ chức tuyên 
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truyền về luật nghĩa vụ quân sự, vận động thanh niên trong 
xã đủ độ tuổi tham gia khám và thực hiện nghĩa vụ quân sự 
do cơ quan Quân sự huyện tổ chức, đảm bảo hoàn thành tốt 
chỉ tiêu của cấp trên giao. Bên cạnh đó, Xã đội cũng thường 
xuyên phối hợp tổ chức các đợt huấn luyện sẵn sàng chiến 
đấu; đồng thời, làm tốt công tác dân vận, hỗ trợ, giúp đỡ 
đồng bào làm kinh tế, tham gia làm đường giao thông…

Ngày 7/8/1978, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/HU của Huyện 
ủy Trà My về “việc tăng cường công tác thanh vận, chăm lo 
xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, 
Xã đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, 
cổ vũ tinh thần hăng say lao động sản xuất, xây dựng đời sống 
văn hóa mới trong đoàn viên, thanh niên của xã và được các 
tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, Xã đoàn đã 
vận động được một lực lượng đông đảo đoàn viên, thanh niên 
trong các thôn, làng đóng góp công sức tham gia sửa sang, 
mở rộng nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã; vận động xây 
dựng lại các trường học ở các thôn, làng tạo điều thuận lợi 
cho con em địa phương có được nơi học tập đảm bảo. Đây 
là những hoạt động có ý nghĩa và hiệu quả thiết thực của tổ 
chức Đoàn, thể hiện vai trò xung kích, tiên phong của thanh 
niên trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương ngày 
càng giàu đẹp.

Cùng với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân xã 
từng bước được củng cố về tổ chức bộ máy và tổ chức nhiều 
phong trào thiết thực. Phong trào “tăng gia sản xuất”, trao đổi 
kinh nghiệm trong việc phát nương, làm rẫy… đã cổ vũ phong 
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trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân, góp phần cải thiện đời sống, ổn định xã hội, đưa xã 
Trà Nam phát triển lên một chặng đường mới.

Nhìn chung, trong những năm 1975 - 1978, mặc dù còn 
nhiều khó khăn, thử thách, giao thông đi lại khó khăn, ốm đau, 
bệnh tật là mối đe dọa luôn rình rập đến đời sống sinh hoạt của 
nhân dân; kinh tế kém phát triển, diện tích canh tác bị chiến 
tranh tàn phá nặng nề; tình trạng đói kém vẫn còn diễn ra, nhất 
là trong những ngày giáp hạt; đồng bào Xơ Đăng với lối sống 
du canh du cư gắn với kinh tế nương rẫy, nên thường ở phân 
tán, không tập trung, gây ảnh hưởng lớn đến việc triển khai 
thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cấp 
ủy, chính quyền xã Trà Nam với truyền thống anh dũng trong 
đấu tranh chống giặc ngoại xâm, tinh thần đoàn kết thống nhất 
và sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, đảng 
viên và đồng bào Xơ Đăng, Trà Nam đã từng bước khắc phục 
được khó khăn, thử thách, từng bước khôi phục sản xuất, thúc 
đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của 
các tầng lớp nhân dân.

II. GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, TIẾP 
TỤC LÃNH ĐẠO SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
- XÃ HỘI (1979 - 1985).

Sau khi ổn định tình hình về mọi mặt, đất nước ta lại đối 
mặt với một hiểm họa lớn từ giặc ngoại xâm; ở tuyến biên giới 
Tây Nam, hoạt động quân sự của quân Khơmer Đỏ được tiến 
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hành ráo riết, chúng mở các cuộc tấn công vào biên giới nước 
ta, tàn sát, đốt phá làng mạc, nhà cửa, giết hại người dân vô 
tội. Trong khi đó, ở biên giới phía Bắc, quan hệ giữa Việt Nam 
và Trung Quốc ngày càng xấu đi, đến ngày 17/2/1979, Trung 
Quốc chính thức đưa quân tấn công trên toàn tuyến biên giới 
trên bộ giữa hai nước.

Để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của đất nước, 
ngày 05/3/1979, Chủ tịch Nước ban hành lệnh tổng động 
viên trong cả nước, quyết tâm đánh thắng mọi kẻ thù xâm 
lược. Hưởng ứng lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước, 
đồng bào xã Trà Nam cùng với nhân dân trong huyện đã 
tích cực thực hiện nhiều hành động thiết thực, thể hiện tinh 
thần dân tộc, ý thức độc lập, tự chủ, sẵn sàng lên đường 
cầm súng chiến đấu bảo vệ bờ cỏi, khẳng định chủ quyền 
của dân tộc và khát khao chung sống hòa bình với tất cả 
các nước láng giềng anh em. Một số bộ đội xuất ngũ ở địa 
phương đã sẵn sàng tái ngũ, lên đường cầm súng đánh giặc 
ngoại xâm, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa.

Thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền, 
lãnh thổ của đất nước đã khích lệ, cổ vũ mạnh mẽ các phong 
trào thi đua yêu nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân 
xã Trà Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Người dân ngày càng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của 
Đảng, tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mà Đảng 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã lựa chọn.
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Mặc dù đất nước hơn 5 năm được giải phóng (1980), 
bên cạnh những kết quả đạt được, song tình hình kinh tế - 
xã hội của xã Trà Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. 
Công tác sản xuất mới chỉ cơ bản phục vụ cho đời sống, 
sinh hoạt, chưa thực sự phát triển để trở thành hàng hóa của 
nền kinh tế thị trường; đời sống vật chất và tinh thần của 
người dân trong xã tuy đã được cải thiện hơn trước nhưng 
vẫn còn ở mức thấp so với mặt bằng chung của xã hội. 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính 
quyền chưa có bước đột phá, hiệu quả còn thấp. Hoạt động 
của Mặt trận và các đoàn thể chưa đi vào chiều sâu, công 
tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, hội viên, 
đoàn viên chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên; 
các phong tục, tập quán lạc hậu vẫn còn diễn ra. Tình trạng 
thiếu đói ở một bộ phận nhân dân, nhất là trong những ngày 
giáp hạt chưa được khắc phục; thiên tai, mất mùa, dịch 
bệnh, đau ốm là mối nguy hại luôn rình rập, đe dọa đến đời 
sống của nhân dân.

Trên địa bàn xã Trà Nam trong thời gian này, lực lượng 
Fulro trở lại hoạt động mạnh, bọn chúng cho hàng chục người 
ngang nhiên về các làng tiến hành tuyên truyền, dụ dỗ nhân 
dân đi theo làm tay sai, gây ra hiện tượng rối loạn an ninh, 
trật tự của địa phương. Ở một số làng nhiều thanh niên không 
nhận thức được bản chất của kẻ thù đã bỏ làng, bỏ sản xuất đi 
theo bọn chúng. Tuy chưa gây ra các vụ chém, giết, cướp của 
nhưng đây là vấn đề rất nguy hiểm, được các cấp ủy từ tỉnh, 
huyện, xã quan tâm. 
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Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy về việc tổ chức đại 
hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, 
đầu tháng 4/1979, Chi bộ xã Trà Nam tiến hành Đại hội lần 
thứ VIII (nhiệm kỳ 1979 - 1981). Đại hội lần này có nhiệm 
vụ đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại 
hội VII đề ra; đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ trong nhiệm 
kỳ tới.

Đại hội nhận định: trong nhiệm kỳ qua, Xã ủy, chính 
quyền và nhân dân xã Trà Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, 
tương thân, tương ái, nổ lực phấn đấu trong lao động sản xuất, 
học tập và công tác. Nhờ đó, đời sống của nhân dân trong xã 
cơ bản được đảm bảo; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã 
được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền được 
chú trọng. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội phát triển còn chậm, đời 
sống của đồng bào còn ở mức thấp; hoạt động quản lý, điều 
hành của chính quyền vẫn tồn tại một số yếu kém; các đoàn 
thể chính trị chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong công 
tác tuyên truyền, vận động quần chúng; hoạt động của một số 
phần tử trong lực lượng Fulro trên địa bàn xã chưa được chặn 
đứng hoàn toàn… đã đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối 
với các cấp ủy địa phương. 

Đại hội đề ra chủ trương: “tập trung chủ yếu vào nhiệm 
vụ sản xuất nông nghiệp, xem sản xuất lương thực là vấn đề 
hàng đầu, mục đích hạn chế và khắc phục thấp nhất tình trạng 
đói kém trong nhân dân. Về công tác xây dựng Đảng, cần tập 
trung kiện toàn, củng cố lại cấp ủy xã và các tổ đảng, kịp thời 
uốn nắn, chấn chỉnh những cán bộ, đảng viên có tư tưởng lệch 
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lạc, bảo thủ, quan liêu; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê 
bình, nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót, khuyết điểm của 
tập thể Chi bộ để có biện pháp khắc phục trong công tác lãnh 
đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
nhiệm kỳ tới”. Tình hình an ninh trật tự, tập trung mọi lực 
lượng, tiến hành tuyên truyền, giải thích đến mỗi người dân 
hiểu được bản chất của kẻ thù, nhất là không nghe, tin theo kẻ 
xấu, tuân thủ pháp luật của đảng và nhà nước

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Xã ủy, đồng chí Hồ Văn 
Hà được bầu Bí thư; đồng chí Hồ Văn Minh được bầu Phó Bí 
thư trực Đảng; đồng chí Nguyễn Thanh Đề được bầu Phó Bí 
thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Thành công của Đại hội lần 
này đã khẳng định một bước trưởng thành của Đảng bộ trong 
sự nghiệp lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 
tạo tiền đề cho Trà Nam thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước 
trong tình hình mới.

Nhân dân Trà Nam tiếp thu và phổ biến Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ huyện Trà My lần thứ IX (nhiệm kỳ 1979 - 1982), 
từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Xã ủy 
nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh sản suất nông nghiệp, phấn đấu 
đạt, vượt chỉ tiêu lương thực; phát huy thế mạnh miền núi 
trong việc trồng và khai thác lâm sản xuất khẩu, từng bước 
xây dựng cơ sở vật chất chủ nghĩa xã hội, củng cố an ninh 
quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội. 
Đặc biệt, chú trọng xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh 
trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trên tinh thần 
đó, Xã ủy đã tập trung chỉ đạo cho cán bộ, đảng viên tích cực 



170

ĐẢNG BỘ XÃ TRÀ NAM

tuyên truyền, vận động, đồng thời gương mẫu đi đầu trong lao 
động sản xuất và đời sống sinh hoạt để giáo dục gia đình và 
quần chúng nhân dân học tập, noi theo. Nhờ đó, phong trào 
thi đua lao động sản xuất được người dân trong xã thực hiện 
sôi nổi. Niềm tin của nhân dân Trà Nam vào sự lãnh đạo của 
Đảng và Nhà nước không ngừng được củng cố vững chắc.

Thực hiện Chỉ thị 72-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng và Chỉ thị 43-CT/TU của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng 
về “tăng cường công tác phát triển Đảng, kiện toàn củng cố 
tổ chức Đảng”, Huyện ủy Trà My đã tổ chức quán triệt, học 
tập nội dung tinh thần Chỉ thị đến các tổ chức cơ sở đảng và 
cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của 
Đảng từ huyện đến cơ sở; yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trên địa 
bàn huyện nghiêm chỉnh chấp hành quy định của Đảng và Nhà 
nước đề ra; công tác kiểm điểm, phê bình và tự phê bình cũng 
được các cấp thực hiện nghiêm túc. Qua đó, kịp thời phát hiện, 
chấn chỉnh, uốn nắn những trường hợp lệch lạc về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần làm cho Đảng ngày càng 
trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của đồng 
bào đối với sự lãnh đạo của Đảng. Trên tinh thần chỉ đạo của 
Huyện ủy, Chi bộ xã Trà Nam đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 
72-CT/TW của Trung ương và Chỉ thị số 43-CT/TU của tỉnh 
Quảng Nam - Đà Nẵng, công tác xây dựng, củng cố tổ chức 
và phát triển Đảng ở Chi bộ xã Trà Nam đã đạt được những 
kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ 
chức Đảng được củng cố và nâng lên một bước. Nhờ đó, công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội sát, đúng với 
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thực tiễn của địa phương và gặt hái được những kết quả đáng 
ghi nhận. Kinh tế nông, lâm nghiệp luôn giữ vững ổn định, 
chăn nuôi có những bước tiến đáng kể; phong trào thi đua lao 
động sản xuất, khai hoang vỡ hóa được đồng bào trong xã đẩy 
mạnh thực hiện.

Trong công tác xây dựng Đảng: tiếp tục học tập và phổ 
biến Chỉ thị 72-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; trên 
tinh thần phê bình và tự phê bình do Huyện ủy Trà My phát 
động, Xã ủy xã Trà Nam tổ chức hội nghị sơ kết nhằm đánh 
giá công tác xây dựng và phát triển Đảng trong giai đoạn vừa 
qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo 
của Chi bộ; đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong những 
năm tiếp theo.

Cùng với công tác Đảng và chính quyền, hoạt động của 
Đoàn thanh niên xã cũng được Xã ủy tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo thường xuyên. Các phong trào “Năm Thanh niên”, “Tháng 
Thanh niên” cũng được Xã đoàn phát động rộng rãi trong lực 
lượng đoàn viên, thanh niên; nhân dịp kỷ kiệm 90 năm ngày 
sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/1980), Xã 
đoàn đã hưởng ứng thông qua việc phát động phong trào thi 
đua sản xuất lập thành tích trong lực lượng đoàn viên, thanh 
niên, tưởng nhớ đến công lao to lớn của Bác Hồ trong sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đây là động lực quan 
trọng để nhân dân Trà Nam, nhất là thế hệ trẻ ra sức thi đua 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề 
ra trong nhiệm kỳ này. Qua đợt tình nguyện, nhiều thanh niên 
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tiêu biểu được phát hiện và bồi dưỡng, rèn luyện về phẩm chất 
chính trị, đạo đức cách mạng để giới thiệu đứng vào hàng ngũ 
của Đảng.

Trong năm 1980, Xã ủy xã Trà Nam đã tăng cường công 
tác xây dựng và phát triển Đảng vững mạnh trên cả ba mặt 
chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhiều năm liền, chi bộ đạt danh 
hiệu trong sạch, vững mạnh, số lượng đảng viên Chi bộ tăng 
lên. Tính đến tháng 6/1980, tổng số đảng viên trong toàn xã có 
gần 60 đồng chí. Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác 
lãnh đạo xây dựng, phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, chính 
trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, tháng 8/1980, Huyện 
ủy Trà My đã ra Quyết nghị chuẩn y việc chuyển Chi bộ xã 
Trà Nam thành Đảng bộ xã Trà Nam. Đồng chí Hồ Văn Hà 
được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Lưu Út, 
Phó Bí thư trực Đảng; đồng chí Hồ Văn Minh Phó Bí thư, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân xã. Với ý nghĩa to lớn của việc thành lập 
Đảng bộ xã Trà Nam đã khẳng định tinh thần đoàn kết, thống 
nhất trong Đảng; sự lớn mạnh và trưởng thành trong công tác 
xây dựng Đảng của toàn thể cán bộ, đảng viên nhiệm kỳ qua. 
Trên vai trò và nhiệm vụ mới, Đảng bộ xã Trà Nam đã tiếp 
tục phát huy những thành tựu đạt được, ra sức lãnh đạo, chỉ 
đạo công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, chính trị, văn 
hóa - xã hội, đưa Trà Nam thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, xây 
dựng quên hương ngày càng giàu đẹp.

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy Trà My về tổ chức 
Đại hội đảng cấp cơ sở, tháng 10/1980, Đảng bộ xã Trà Nam 
tiến hành Đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 1980 - 1982). Đại hội 
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đã tiến hành đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của địa phương, công tác lãnh đạo của Đảng bộ từ 
khi thành lập đến nay. Đồng thời, Đại hội cũng tiến hành thảo 
luận, thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến.

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết trong nhiệm kỳ tới: 
“tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ đời sống dân sinh 
nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh khai hoang xây dựng các cánh 
đồng rộng, định canh định cư, làm thủy lợi; tích cực phát triển 
sản xuất thủ công nghiệp; mở rộng mạng lưới lưu thông phân 
phối, từng bước xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, coi trọng phát 
triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; kết hợp kinh tế với 
quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội.”

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 07 đồng 
chí, đồng chí Hồ Văn Hà được bầu Bí thư Đảng ủy; đồng chí 
Nguyền Lưu Út làm Phó Bí thư Trực Đảng; đồng chí Hồ Văn 
Minh làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Ngày 26/4/1981 được chọn làm ngày bầu cử Quốc hội 
khóa VII và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng 
khóa II. Cùng với cử tri cả nước, tỉnh và huyện Trà My, đồng 
bào Xơ Đăng xã Trà Nam đã nô nức tham gia bỏ phiếu, thực 
hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân. Trong cuộc bầu 
cử lần này, vinh dự cho các dân tộc thiểu số huyện Trà My, 
ông Trần Văn Mố xã Trà Mai tiếp tục được bầu làm đại biểu 
Quốc hội khóa VII.

Tiếp đến, ngày 15/11/1981, bầu cử Hội đồng nhân dân 
huyện và xã khoá III, 98,9 % cử tri trong huyện đã thực hiện 
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nghĩa vụ công dân của mình và thể hiện rõ trách nhiệm tham 
gia xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh. Tại Trà Nam, 
các cử tri xã cũng hăng hái tham gia bỏ phiếu bầu ra Hội đồng 
nhân dân xã nhà, đồng chí Hồ Văn Hà, Bí thư Đảng ủy được 
bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội do Đại 
hội Đảng bộ xã đề ra trong điều kiện hết sức khó khăn, thách 
thức. Ảnh hưởng của cuộc chiến tranh biên giới phía Nam, 
dẫn đến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa phục vụ 
đời sống nhân dân ngày càng khan hiếm, nhất là lương thực 
và hàng tiêu dùng thiết yếu... đã tác động đến tư tưởng một bộ 
phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn luôn được Đảng 
ủy và chính quyền địa phương thường xuyên chú trọng. Do 
Trà Nam là địa bàn nằm giáp ranh giữa hai tỉnh miền núi 
là Quảng Nam và Kon Tum nên thường xảy ra các vụ tranh 
giành đất đai sinh sống và canh tác của các nhóm người sống 
xung quanh đỉnh Ngọc Linh. Trước tình hình đó, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng ủy xã tập trung tổ chức các cuộc vận động, 
tuyên truyền nhân dân ở các địa bàn giáp ranh hiểu rõ về chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, kêu gọi nhân dân đoàn kết, giải 
quyết tranh chấp một cách hài hòa, hợp lý, đảm bảo an ninh, 
chính trị vùng giáp ranh.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế ổn định đời sống xã hội 
đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong sản xuất nông nghiệp, 
nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, sản 
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lượng lương thực ngày càng được tăng lên đáng kể, số lượng 
gia súc, gia cầm không ngừng tăng lên. Ở mỗi gia đình ngoài 
các kho lúa để sử dụng hằng ngày thì người dân còn làm các 
kho dự trữ lúa, ngô cho mùa sau. Chăn nuôi cũng được các 
hộ gia đình đầu tư; khi nông nghiệp phát triển, lương thực 
không những đáp ứng nhu cầu về đời sống mà còn phục vụ 
đắc lực cho chăn nuôi, đàn gia súc, gia cầm được chăm sóc 
chu đáo hơn nên chỉ trong một thời gian ngắn hầu hết ở các 
thôn số lượng vật nuôi tăng lên, chủ yếu là trâu, bò, heo, gà, 
dê... không chỉ đáp ứng được nhu cầu thực phẩm hàng ngày, 
mà còn dùng trao đổi với vùng đồng bằng để lấy công cụ lao 
động, hay các vật dùng cần thiết cho đời sống sinh hoạt.

Công tác phát triển, bảo vệ rừng được chú trọng, trong 5 
năm (1979 - 1984), trên địa bàn xã diện tích rừng không bị tàn 
phá nặng nề như những năm trước, tình trạng phá rừng làm 
nương rẫy đã được hạn chế; một số diện tích nương rẫy canh 
tác trước đây đã bỏ hoang nay được sử dụng trở lại. Tuy nhiên, 
do đặc điểm của miền núi, đời sống của người dân Xơ Đăng 
xã Trà Nam phụ thuộc vào kinh tế nương rẫy là chủ yếu, nên 
việc phát rừng làm rẫy vẫn còn diễn ra.

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy về tổ chức đại hội 
đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Trà My lần thứ 
X, từ ngày 15 đến này 16/8/1982, Đảng bộ xã Trà Nam tiến 
hành Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 1982 - 1984). Trên cơ sở 
nghị quyết của Đại hội lần thứ IX đề ra, Đại hội đã đánh giá 
tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình xây dựng 
và phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua. 
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Sau khi phân tích, đánh giá tình hình trong những năm 
vừa qua Đại hội đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm 
kỳ đến là: tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất 
trong Đảng, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập 
trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp nhằm 
ổn định về đời sống, tránh tình trạng đói kém rảy ra. Tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc đường lối, 
chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhất là các chủ trương về 
xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Củng cố và nâng cao 
chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ; duy trì việc hội 
họp, sinh hoạt đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 11 đồng chí, 
đồng chí Hồ Văn Hà được bầu Bí thư Đảng ủy; đồng chí Hồ 
Văn Minh được bầu Phó Bí thư trực Đảng; đồng chí Nguyễn 
Văn Xuôi, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 14/7/1984, 
của Huyện ủy Trà My về “phát triển giáo dục trong những 
năm đến”, Ban chấp hành Đảng ủy xã Trà Nam đã triệu tập 
hội nghị Đảng bộ mở rộng, tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị 
quyết 05 của Huyện ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong 
toàn xã; kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể chính trị đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham 
gia phát triển giáo dục của xã nhà. Hội nghị đã đánh giá thực 
trạng, tình hình công tác giáo dục trên địa bàn xã trong những 
năm qua, đề ra một số giải pháp nhằm triển khai thực hiện có 
hiệu quả Nghị quyết 05 của Huyện ủy trong những năm đến. 
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Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 95 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, ngày 29/4/1985, Ban Thường vụ Huyện ủy có Kế hoạch 
hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên và 
nhân dân. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và góp phần 
nâng cao nhân thức chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng tự 
phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. 
Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 
trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã 
theo tinh thần hướng dẫn của cấp trên. Thông qua đợt sinh 
hoạt lần này, từng cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách 
nhiệm trong lao động sản xuất, học tập và công tác; củng cố 
và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một số cán bộ, 
đảng viên có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị đã được 
uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời.

Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, công tác định canh, định 
cư, ổn định đời sống nhân dân được Đảng bộ xã triển khai 
thường xuyên, nhất là việc tuyên truyền, vận động nhân dân 
hạn chế việc du canh, phát rừng làm rẫy, hướng dẫn đồng bào 
trong xã cư trú tập trung để đảm bảo cho việc trồng trọt, chăn 
nuôi cũng như việc học hành của con em trong xã.

Công tác chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền về vệ sinh 
phòng dịch cũng được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo các ngành 
chức năng triển khai thực hiện thường xuyên. Trạm xá xã 
được từng bước được chỉnh trang, tu sửa; đội ngũ cán bộ y 
tế xã không ngừng được củng cố, bồi dưỡng về chuyên môn, 
nghiệp vụ, phục vụ yêu cầu khám bệnh của người dân. Được 
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sự quan tâm hỗ trợ của Trung tâm y tế huyện về thuốc men 
và các dụng cụ y tế cần thiết khác, trạm xá xã giải quyết được 
một phần về vấn đề thuốc chữa bệnh đối với bệnh nhân. Công 
tác tuyên truyền vệ sinh phòng dịch được đẩy mạnh thực hiện; 
đội ngũ cán bộ y tế thôn bản thường xuyên tuyên truyền, vận 
động và hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh phòng bệnh, 
thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh cá nhân, phòng chống 
dịch tả trong mùa hè; ngũ phải màn, phát quang và dọn sạch 
nơi cư trú để phòng chống muỗi, côn trùng cắn, hạn chế dịch 
sốt rét…

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy Trà My, ngày 
14/5/1985 Đảng bộ xã Trà Nam tiến hành Đại hội lần thứ XI 
(nhiệm kỳ 1985 - 1988). Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh 
giá tình hình công tác lãnh đạo của Đảng bộ trong việc triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ đến.

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình trong thời gian qua, 
Đại hội đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 
tới, đó là: Tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nhanh 
chóng giải quyết những khó khăn, vướng mắc; đi sâu vận 
động quần chúng nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các chủ 
trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đề ra; xây dựng 
các phong trào thi đua trong sản xuất, khuyến kích đồng bào 
trong xã khai hoang mở rộng diện tích gieo trồng, đảm bảo 
ổn định về khâu lương thực, hạn chế nạn du canh, du cư phá 
rừng làm nương rẫy. Đối với các cấp ủy đảng từ xã đến thôn, 
phải gương mẫu đi đầu, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ 
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chính trị được phân công; không ngừng học tập nhằm nâng 
cao trình độ văn hóa, chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác 
lãnh đạo của Đảng bộ.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã; đồng chí Nguyễn 
Văn Xuôi được bầu Bí thư Đảng ủy; đồng chí Hồ Văn Minh 
làm Phó Bí thư trực Đảng; đồng chí Nguyễn Thanh Đề làm 
Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Thành công của 
Đại hội Đảng bộ lần thứ XI là tiền đề thúc đẩy quá trình xây 
dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những 
năm đến, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của đồng bào trong xã. Qua đó, củng cố và nâng cao 
niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, 
của Nhà nước. 

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU, ngày 14/8/1985 của 
Tỉnh uỷ Quảng Nam - Đà Nẵng về xây dựng và phát triển 
miền núi, Huyện ủy Trà My đã đề ra một số giải pháp cụ thể về 
phát triển kinh tế xã hội trong những năm 1986 -1990, trong 
đó nhấn mạnh: ra sức nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện 
và sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng 
viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, 
nâng cao trình độ đồng đều gắn với xây dựng Đảng bộ huyện 
vững mạnh. Đồng thời phải khẩn trương quy hoạch, đào tạo, 
tăng cường cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến 
cơ sở, có đội ngũ kế thừa đáp ứng cho nhiệm vụ chính trị trước 
mắt và lâu dài. Thực hiện chủ trương trên, Đảng bộ xã Trà 
Nam đi sâu kiện toàn bộ máy lãnh đạo Ban Chấp hành Đảng 
ủy, từ đó triển khai xuống tận cơ sở; yêu cầu từng đảng viên 
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nghiêm túc thực hiện, làm gương cho quần chúng nhân dân 
noi theo.

Tóm lại, trong những năm 1975 - 1985, sau khi đất nước 
thống nhất, nhân dân Trà Nam bước vào công cuộc khôi phục 
và phát triển kinh tế, ổn định đời sống xã hội, phải đối mặt với 
muôn vàn khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 
bộ, toàn thể nhân dân Trà Nam đã đoàn kết, quyết tâm hoàn 
thành mọi kế hoạch đặt ra. Nhằm nâng cao chất lượng đời 
sống người dân, cải thiện thu nhập, tập trung đầu tư cho giáo 
dục, y tế đưa Trà Nam phát triển đi lên, đáp ứng lòng mong 
mỏi chung của quê hương, đất nước.
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Chương VI

NHỮNG NĂM ĐẦU THỰC HIỆN                         
ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG;                       

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, 
ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN (1986 - 2003)

I. NHỮNG NĂM ĐẦU THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI 
ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG (1986 - 1991).

Qua thời gian 10 năm (1975 - 1985) xây dựng và phát 
triển, người dân Xơ Đăng xã Trà Nam đã không ngại gian 
khổ, vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng và phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương... Với khó khăn chung của một 
huyện miền núi, nền kinh tế của xã Trà Nam chủ yếu là nông 
nghiệp tự cung, tự cấp, chậm phát triển, phương thức sản xuất 
manh mún, nhỏ lẽ, chưa tương xứng với tiềm năng vốn có 
của địa phương; đời sống vật chất lẫn tinh thần còn rất thấp so 
với mặt bằng chung của xã hội. Chính vì vậy, để nhanh chóng 
đưa Trà Nam thoát cảnh nghèo nàn, lạc hậu, đòi hỏi Đảng bộ, 
chính quyền, các ngành và nhân dân trong xã phải tiếp tục 
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phấn đấu, nổ lực không ngừng, phát huy tinh thần đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp 
nhân dân, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986) đã đề 
ra đường lối đổi mới đất nước, xóa bỏ cơ chế tập trung quan 
liêu, bao cấp, tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng kinh tế - 
xã hội, thể hiện quan điểm đổi mới toàn diện đất nước, đặt nền 
tảng cho việc tìm ra con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam. Với nhiều chủ trương, chính sách mới đã tạo động lực 
mạnh mẽ cho việc mở cửa, hội nhập và vươn ra thế giới của 
nhân dân cả nước trong giai đoạn này. Đặc biệt, trên lĩnh vực 
phát triển kinh tế, năng lực sản xuất được giải phóng, tạo điều 
kiện cho thành phần kinh tế mới ra đời và mang lại năng suất 
cao, đời sống nhân dân nói chung được cải thiện đáng kể. 

Thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng bộ huyện Trà My 
lần thứ XI, (nhiệm kỳ 1986 - 1988): “Đề cao truyền thống 
đoàn kết, ý chí cách mạng tiến công, tinh thần tự lực tự cường, 
phát huy và thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao 
động, dấy lên phong trào thi đua lao động xã hội chủ nghĩa 
sôi nổi, liên tục trong toàn huyện để khắc phục khó khăn, 
khuyết điểm, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược mà 
Đảng đã đề ra...”1. Trên tinh thần đó, Đảng bộ xã Trà Nam 
đã quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị quyết Đại hội XI của 
Đảng bộ huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong xã, đề ra 

1.  Trích Lịch sử Đảng bộ huyện Trà My (1945 - 2003), NXB-VHTT Quảng Nam, 
tr 230, 231.
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một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần thực hiện thắng lợi 
nghị quyết của Đảng đề ra. Trước mắt, chỉ đạo chính quyền 
địa phương tập trung giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm, 
hàng tiêu dùng bằng việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khai thác tối đa tiềm năng về lao 
động, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, tạo ra tiền đề vững chắc 
để phát triển sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo 
an ninh chính trị và quốc phòng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ 
vững mạnh về mọi mặt.

Quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng và Nhà 
nước, nhân dân xã Trà Nam tuy còn nhiều khó khăn, thiếu 
thốn, song với tinh thần hăng say lao động, cần cù, chịu khó, 
kinh tế - xã hội của xã đã đạt được những kết quả quan trọng. 
Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đã hình thành các đơn 
vị sản xuất tập trung, đưa các giống mới, áp dụng kỹ thuật vào 
sản xuất, vấn đề làm đất và thủy lợi được quan tâm nên hầu 
hết các dãi đất nhỏ chạy dọc các con sông, suối trên địa bàn xã 
được khai hoang, đưa vào sản xuất; diện tích lúa nước không 
ngừng được mở rộng, nên sản lượng lương thực tăng cao; đời 
sống người dân được cải thiện, nạn đói từng bước được đẩy 
lùi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa 
bàn xã được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức: Thực 
hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà 
Nẵng, ngày 08/6/1986, Đảng bộ xã Trà Nam đã tiếp nhận 02 
cán bộ do Huyện ủy Trà My tăng cường là đồng chí Lê Hội - 
cán bộ Đảng ủy thị trấn Trà My, đồng chí Huỳnh Hưng - cán 
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bộ Ủy ban nhân dân thị trấn; tiếp nhận đồng chí Lê Khoa - 
cán bộ Ủy ban nhân dân xã Tam An, huyện Tam Kỳ, hỗ trợ 
về công tác xây dựng Đảng cho Đảng ủy xã Trà Nam. Nhờ 
đó, công tác lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng lên, 
nhất là việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển 
kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của 
địa phương.

Thực hiện Chỉ thị 13-CT/HU, ngày 07/3/1987 của Huyện 
ủy huyện Trà My về việc “ngăn chặn, dập tắt và truy tìm 
những luận điệu phao tin đồn nhảm, kích động của kẻ xấu”, 
Đảng ủy xã Trà Nam đã tổ chức Hội nghị mở rộng, quán triệt 
sâu rộng nội dung tinh thần Chỉ thị 13 của Huyện ủy đến toàn 
thể cán bộ, đảng viên trong xã; đồng thời, tuyên truyền, giáo 
dục cho các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ các âm mưu, thủ 
đoạn của kẻ thù nhằm lợi dụng tình hình để chống phá Đảng 
và Nhà nước ta. Qua đó, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các 
đối tượng có mưu đồ xấu, làm thất bại âm mưu của các thế lực 
thù địch, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác củng cố chính quyền được Đảng bộ chú trọng 
thực hiện. Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, ngày 19/7/1987, 
Đảng ủy xã đã chỉ đạo tổ chức thành công việc bầu cử Hội 
đồng nhân dân cấp xã. Kết thúc cuộc bầu cử, toàn xã có 95,40 
% cử tri tham gia bầu cử và đã bầu 23 đại biểu Hội đồng Nhân 
dân xã. Đồng chí Nguyễn Thanh Đề được bầu làm Chủ tịch 
HĐND xã, đồng chí Đinh Văn Ba làm Phó Chủ tịch Hội đồng, 
đồng chí Nguyễn Quốc Lũ làm Chủ tịch UBND xã, đồng chí 
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Đinh Thanh Đội làm Phó Chủ tịch UBND xã. Thành công của 
cuộc bầu cử đã củng cố một bước về mặt chính quyền, góp 
phần lãnh đạo công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân xã đã 
phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, 
từng bước nâng cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động kiểm 
tra, giám sát của Hội đồng. Hoạt động của Ủy ban nhân dân xã 
cũng từng bước đi vào nền nếp, chất lượng và hiệu quả được 
nâng lên, nhất là công tác quản lý, điều hành trên các lĩnh vực 
đời sống xã hội, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và chăm lo đời sống của đồng 
bào trong xã.

Hoạt động của Mặt trận, các hội, đoàn thể ngày càng được 
phát huy, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 
định canh, định cư, phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt 
được đẩy mạnh. Với chủ trương “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, 
Mặt trận và các hội, đoàn thể đã xây dựng khối đại đoàn kết 
dân tộc vững chắc, đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nếp sống mới” đi vào cuộc sống.

Về công tác sản xuất nông nghiệp, trong năm 1987 cơ bản 
vẫn giữ vững ổn định, người dân trong xã đã đẩy mạnh việc 
sản xuất lúa nước, tập trung làm các công trình thủy lợi nhỏ, 
đảm bảo phục vụ cho nhu cầu nước tưới của cây lúa. Sản xuất 
lúa rẫy được xem là nguồn cung cấp lương thực chủ lực; ngoài 
ra, nhân dân còn chủ động trồng các loại cây hoa màu để tăng 
sản lượng lương thực hàng năm.
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Chăn nuôi tiếp tục đạt được những bước tiến đáng kể, 
đồng bào đã biết phát huy giá trị của việc nuôi dê và giống heo 
đen địa phương. Đây là những loại con giống có sức đề kháng 
cao, dễ chăn nuôi, sinh trưởng nhanh chóng, nhờ đó mà nhu 
cầu thực phẩm tại chỗ của nhân dân xã Trà Nam cơ bản được 
đáp ứng đầy đủ.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn xã luôn được giữ vững ổn định. Lực lượng Công an, 
Xã đội thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng của 
huyện đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá 
cách mạng của bọn phản động, các hoạt động phao tin đồn 
nhảm, kích động, gây chia rẽ đoàn kết của kẻ xấu; phối hợp 
tổ chức các đợt truy quét, đuổi bọn khai thác lâm, khoáng sản 
trái phép trên địa bàn xã.

Đầu năm 1988, Đảng bộ xã tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết 04-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VI) về cuộc 
vận động làm sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức 
Đảng và bộ máy Nhà nước, lành mạnh các quan hệ xã hội. 
Kết quả của đợt sinh hoạt chính trị theo tinh thần Nghị quyết 
04 của Bộ Chính trị đã phát động phong trào quần chúng 
tích cực góp ý xây dựng Đảng, được Đảng bộ lãnh đạo thực 
hiện có hiệu quả. Qua đó, Đảng ủy đã tổ chức xác minh 
làm sáng tỏ một số trường hợp và tiến hành phân loại đảng 
viên: số đảng viên phát huy toàn diện chiếm 21,2%, số giữ 
được phẩm chất nhưng năng lực và sức khỏe hạn chế chiếm 
78,8%.
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Thực hiện Nghị quyết 10-NQ ngày 05 tháng 4 năm 1988, 
của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp, xã 
Trà Nam đã đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng, xây dựng 
làng định canh, định cư, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
Ngoài vấn đề chăm sóc, bảo vệ rừng, nhân dân xã Trà Nam 
còn tích cực đẩy mạnh trồng quế, cung cấp nhu cầu thị trường. 
Nhờ đó, thu nhập của nhân dân đã được cải thiện đáng kể, đời 
sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được nâng lên một 
bước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Trà 
My về việc tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 1988 - 
1990, tháng 11/1988, Đảng bộ xã Trà Nam tiến hành Đại hội 
lần thứ XII (nhiệm kỳ 1988 - 1990). Đại hội lần này có nhiệm 
vụ đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại 
hội Đảng bộ xã khóa XI, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 
nhiệm kỳ tới.

Đại hội nhấn mạnh: sau hơn 3 năm thực hiện đường lối 
đổi mới do Đại hội VI của Đảng khởi xướng, dưới sự lãnh 
đạo của Huyện ủy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã 
Trà Nam đã gặt hái được những kết quả đáng kể. Sản xuất 
nông nghiệp có bước phát triển mới, nhất là việc sản xuất 
lúa nước cho năng suất cao, đảm bảo đời sống lương thực 
của nhân dân; chăn nuôi luôn được chú trọng, quan tâm đúng 
mức và đạt hiệu quả nhất định, đáp ứng nhu cầu thực phẩm 
tại chỗ của người dân địa phương; đời sống của đại bộ phận 
nhân dân cơ bản ổn định, một số chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà 
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nước hoàn thành tốt (nghĩa vụ quân sự, công trái, sinh đẻ 
kế hoạch, lương thực...). Sự nghiệp giáo dục và y tế có sự 
chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền, vận động quần 
chúng, các phong trào cách mạng luôn được đông đảo bà con 
tham gia hưởng ứng. Vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng 
cường, ý thức cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng 
cao. Công tác quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội được giữ vững. 

Đại hội cũng chỉ rõ những hạn chế trên từng lĩnh vực: 
kinh tế - xã hội phát triển chậm, sản xuất nông nghiệp tuy đạt 
những kết quả nhất định song vẫn còn manh mún, nhỏ lẽ, chưa 
hình thành được vùng sản xuất với quy mô lớn; một số hộ gia 
đình còn tình trạng thiếu đói xảy ra vào những ngày giáp hạt. 
Công tác giao đất giao rừng, xây dựng làng định canh, định 
cư còn nhiều bất cập, vẫn còn tình trạng du canh, du cư. Công 
tác an ninh trật tự, an toàn xã hội vẫn còn nhiều khiếm khuyết; 
công tác vận động quần chúng còn yếu, mang nặng tính hình 
thức. Trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền, Mặt trận, đoàn thể chưa ngang tầm với nhiệm vụ chính 
trị của Đảng bộ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm 11 đồng chí; 
bầu đồng chí Nguyễn Thanh Đề làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí 
Đinh Văn Din1, Phó Bí thư trực Đảng; đồng chí Nguyễn Văn 
Xuyên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

1.  Năm 1989, Đồng chí Đinh Văn Din bị kỷ luật Đảng, bầu bổ sung đồng chí 
Đinh Văn Ba làm Phó Bí thư trực Đảng.
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Thành công của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII đã khẳng 
định tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí trong toàn Đảng bộ, 
thể hiện ý chí phấn đấu và từng bước trưởng thành trong công 
cuộc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng bộ huyện và Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII đề ra. Đảng bộ đã tập trung chỉ 
đạo cho chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động 
sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, tập trung chỉ 
đạo nhân dân sản xuất vụ Đông - Xuân năm 1989, thực hiện 
việc gieo tỉa đúng thời vụ, đảm bảo đạt năng suất, sản lượng 
cao. Nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ, sản xuất 
nông nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực, sản lượng lương 
thực của xã tính đến cuối năm 1989 đạt 24,10 tấn, cơ bản đáp 
ứng nhu cầu lương thực trong nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị 135-CT/HĐBT, ngày 14/5/1989 của 
Hội đồng Bộ trưởng về Tăng cường công tác bảo vệ trật tự, 
an toàn xã hội trong tình hình mới, dưới sự chỉ đạo của Huyện 
ủy Trà My, ngay từ đầu năm 1990, Đảng bộ xã Trà Nam đã 
lãnh đạo các ngành triển khai thực hiện công tác củng cố, 
tăng cường hoạt động của lực lượng an ninh trên địa bàn xã; 
Ban Chỉ huy xã đội, lực lượng dân quân và dự bị động viên 
được chú trọng chỉ đạo thường xuyên; các chỉ tiêu huấn luyện 
và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao. 
Ý thức cảnh giác cách mạng trong toàn dân và lực lượng vũ 
trang được nâng lên, các mô hình về phong trào bảo vệ an 
ninh Tổ quốc được nhân rộng. Nhờ thực hiện tốt chính sách 
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của Đảng về đoàn kết dân tộc, tình hình an ninh trật tự trên 
địa bàn xã được giữ vững, ổn định. Nhân dân trong xã ngày 
càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ xã hội 
chủ nghĩa.

Nhìn chung, trong 3 năm thực hiện Nghị quyết của Đại 
hội Đảng bộ xã Trà Nam (nhiệm kỳ 1988 - 1990), Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân xã Trà Nam đã đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng trên cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn 
hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tinh thần đoàn kết, thống 
nhất được củng cố vững chắc, các tầng lớp nhân dân đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hăng say 
trong lao động, sản xuất. Nhờ đó, đời sống của đại đa số người 
dân được cải thiện và nâng lên đáng kể, một số hộ biết làm ăn 
và vươn lên làm giàu chính đáng. Sản xuất nông nghiệp thu 
được nhiều thắng lợi, sản lượng lương thực hàng năm tăng 
lên, năm sau luôn cao hơn năm trước; tình trạng đói kém, ốm 
đau, dịch bệnh được hạn chế và đẩy lùi. Với những thành quả 
đó, quê hương Trà Nam từng bước chuyển mình phát triển đi 
lên, đồng bào ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, 
sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tin tưởng vào thắng lợi 
của sự nghiệp cách mạng trong những năm đến.

II. PHÁT HUY NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC, 
TIẾP TỤC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN SỰ NGHIỆP ĐỔI 
MỚI(1991 - 2003).

Sau 5 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, huyện 
Trà My nói chung và xã Trà Nam nói riêng tuy đã đạt được 
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những thành tựu bước đầu rất quan trọng, nhưng lại đứng 
trước những khó khăn, thử thách mới. Tình hình thực tiễn đặt 
ra cho Đảng bộ và chính quyền xã Trà Nam những nhiệm vụ 
hết sức nặng nề, đó là: phải có sự lãnh đạo nhạy bén trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đề ra những giải pháp 
sát, đúng với tình hình thực tiễn nhằm thúc đẩy quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội, đưa địa phương trở thành một trong 
những xã miền núi có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, từng 
bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 
đồng bào trong xã. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, từ ngày 21 đến ngày 
22/3/1992, Đại hội Đảng bộ xã Trà Nam lần thứ XIII (nhiệm 
kỳ 1992 - 1995) được tiến hành. Tham dự Đại hội có các đồng 
chí đại biểu của huyện và toàn thể đảng viên ở các chi bộ thôn 
trực thuộc Đảng bộ xã.

Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết tình hình 
hoạt động của Đảng ủy trong nhiệm kỳ qua; kiểm điểm trách 
nhiệm tập thể Ban Chấp hành trong việc điều hành, lãnh đạo 
hoạt động của Đảng bộ.

Sau khi đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội đề ra trong nhiệm kỳ trước, Đại hội thẳng 
thắn phê bình, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đảng bộ. Đồng 
thời, đề ra phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh 
tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, tập trung vào công 
tác đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp, ổn định 
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đời sống nhân dân về mọi mặt, đảm bảo an ninh lương thực, 
hạn chế tình trạng thiếu đói diễn ra những ngày giáp hạt, ảnh 
hưởng đến đời sống của nhân dân. Tăng cường củng cố và 
nâng cao hiệu quả của công tác quốc phòng, an ninh, đảo bảo 
đáp ứng yêu cầu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải 
được duy trì thường xuyên, xem đây là nhiệm vụ chính trị 
hàng đầu trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Nam khóa 
XIII (nhiệm kỳ 1992 - 1995). Đồng chí Nguyễn Thanh Đề 
được bầu Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đinh Văn Ba được bầu 
Phó Bí thư trực Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Xuyên làm Phó 
Bí thư, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân xã. 

Trên cơ sở các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết 
Đại hội XIII đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Nam đã chỉ 
đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng chương 
trình hành động cụ thể hóa nhằm thực hiện thắng lợi nghị 
quyết. Trong đó, tập trung vào việc đẩy mạnh sản xuất nông 
nghiệp, phát triển trồng trọt, nhất là phát huy thế mạnh từ việc 
khai thác hợp lý nguồn lâm sản như cây sao đen, sến, chua, 
chò; đẩy mạnh chăn nuôi trâu, bò, heo, dê và các loại gia cầm 
nhằm ổn định đời sống kinh tế trong nhân dân.

Ngày 19/7/1992 được chọn làm ngày bầu cử Quốc hội 
khóa IX, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân huyện, ngày 10/6/1992, Đảng ủy xã Trà 
Nam triệu tập Hội nghị Đảng ủy mở rộng, triển khai một số 
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nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác bầu cử. Đặc biệt, Đảng ủy đã 
chỉ đạo vấn đề đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã; lực 
lượng công an, dân quân xã được điều động nhằm hỗ trợ cho 
công tác nắm tình hình, ngăn chặn các hoạt động chống phá 
của các thế lực thù địch, đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp. Đồng thời, 
tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bầu cử, 
thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa VII) về tăng cường an ninh 
quốc phòng, trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, 
Đảng ủy xã Trà Nam xây dựng chương trình hành động lãnh 
đạo thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng trên địa bàn xã, 
trong đó chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã tổ chức 
giao ban đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng 
cường công tác tuần tra nắm tình hình an ninh chính trị, trật 
tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; nâng cao chất lượng công 
tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xã kịp thời chỉ 
đạo trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng; từ đó đưa ra biện pháp 
đúng đắn, kịp thời xử lý những điểm nóng về trật tự, đảm bảo 
ổn định trong nhân dân.

Trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa VII) về đẩy mạnh, phát triển các mặt 
văn hóa xã hội, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng bộ xã 
Trà Nam đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương và đạt được những 
kết quả đáng khích lệ. Đảng bộ, chính quyền xã thường xuyên 
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quan tâm, chăm lo đến sự phát triển các mặt văn hóa, xã hội 
của người dân, nhất là phong trào xây dựng đời sống văn hóa 
mới ở khu dân cư; tuyên truyền đồng bào trong xã thực hiện 
nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; 
đẩy mạnh công tác truyền thông dân số và thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình; ngành y tế của huyện và xã đã tăng cường triển 
khai thực hiện mục tiêu chương trình y tế quốc gia trên địa 
bàn, đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, 
hạn chế dịch bệnh xảy ra, nhất là bệnh sốt rét, bệnh bứu cổ. 
Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì 
thường xuyên thông qua các ngày lễ truyền thống của dân tộc, 
các loại hình văn hóa văn nghệ quần chúng được phát huy

Thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW, ngày 19/11/1992 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) và Thông tri số 20-TT/
TU, ngày 8/12/1992 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam 
- Đà Nẵng về “Đổi mới và chỉnh đốn Đảng”, đầu năm 1993, 
Ban Thường vụ Huyện ủy Trà My tổ chức Hội nghị quán triệt 
và thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ huyện, 
trong đó trọng tâm là tăng cường công tác xây dựng Đảng trên 
các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Dưới sự chỉ đạo của 
Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã Trà Nam tổ chức Hội 
nghị quán triệt nội dung tinh thần Chỉ thị số 14 (khóa VII) của 
Trung ương và Thông tri số 20 của Tỉnh ủy đến toàn thể cán 
bộ, đảng viên trong xã. Đồng thời, Hội nghị tiến hành việc tự 
phê bình và phê bình, đánh giá, kiểm điểm về trách nhiệm của 
từng đồng chí trong cấp ủy; phát hiện ra những hạn chế, thiếu 
sót trong vấn đề chỉ đạo, lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành 
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Đảng bộ. Qua đó, từng bước chấn chỉnh nền nếp sinh hoạt, 
nâng cao chất lượng đảng viên và sức chiến đấu của Đảng, 
góp phần làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, 
đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo của địa phương trong tình 
hình mới.

Trên lĩnh vực kinh tế, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hàng 
hóa, mở cửa giao lưu buôn bán với các xã lân cận và vùng 
đồng bằng, Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền và các ngành 
địa phương xây dựng kế hoạch để đẩy mạnh hoạt động giao 
thương, đảm bảo cho đồng bào có điều kiện trao đổi, mua bán 
hàng hóa, dụng cụ cần thiết trong đời sống, sinh hoạt. Nhờ đó, 
kinh tế hàng hóa từng bước được hình thành và phát triển; tình 
trạng đầu cơ ép giá phần nào được hạn chế.

Công tác giáo dục là một vấn đề còn nhiều khó khăn, nan 
giải đối với xã Trà Nam. Mặc dù có sự quan tâm của các cấp 
ủy đảng, chính quyền, song do điều kiện của một xã miền núi 
nên việc triển khai thực hiện công tác giáo dục gặp rất nhiều 
khó khăn, bất cập. Với cơ sở vật chất thiếu thốn, trường học 
chủ yếu là tranh tre nứa lá, không đảm bảo trong mùa mưa; 
các trang thiết bị phục vụ dạy học còn thiếu như sách, vỡ, bút, 
bảng, bàn ghế... Bên cạnh đó, lực lượng giáo viên giảng dạy 
còn thiếu và yếu so với nhu cầu của địa phương; giáo viên từ 
đồng bằng lên giảng dạy chưa có chế độ đãi ngộ, chính sách 
hợp lý, chưa yên tâm công tác và gắn bó với địa phương…
Thực trạng trên đã đặt ra yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
đối với công tác giáo dục của địa phương. Trước mắt, Đảng 
bộ tập trung chỉ đạo chính quyền tiến hành lựa chọn và đưa 
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đi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên người địa phương để 
đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ công tác giảng dạy. 
Nhờ đó, xã Trà Nam đã bước đầu giải quyết một phần về vấn 
đề giáo viên; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động 
đồng bào trong xã đưa con em đến lớp.

Ngày 20/11/1994, cử tri các xã vùng trung và vùng thấp 
trong huyện hăng hái đi bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 
V, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI và Hội đồng nhân dân 
cấp xã. Trước đó, ngày 17/11/1994, do điều kiện đi lại khó 
khăn, các xã vùng cao đã tham gia bầu cử trước. Cuộc bầu cử 
đã thành công tốt đẹp, toàn huyện có 23.187 cử tri tham gia 
bầu cử, đạt tỷ lệ 99,75 %. Nhân dân Trà Nam hăng hái thực 
hiện nhiệm bầu cử, trong niềm hân hoan đó, những ứng viên 
đại diện cho quyền lợi người dân ở các làng, thôn được cử 
trị xã nhà tin yêu, bầu vào Hội đồng nhân dân xã. Đồng chí 
Nguyễn Thanh Đề tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân xã; đồng chí Nguyễn Văn Xuyên được bầu làm 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; đồng chí Đinh Thành Đôi được 
bầu làm vụ Phó Chủ tịch xã. 

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy Trà My, từ ngày 
6 đến ngày 07/6/1995, Đại hội Đảng bộ xã Trà Nam lần thứ 
XIV (nhiệm kỳ 1995 - 1997) được tiến hành tại Ủy ban nhân 
dân xã.

Đại hội đã đánh giá tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong những năm qua; 
kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 
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1992 - 1995, nêu lên những kết quả đạt được, cũng như những 
tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực. Đại hội đã đề ra phương hướng, 
nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đó là: Đảng bộ, chính quyền, mặt 
trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh 
thần đoàn kết, ra sức phấn đấu, nỗ lực trong công cuộc xây dựng 
và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp nhằm đảo 
bảo đời sống lương thực trong nhân dân; tập trung khai hoang 
ruộng lúa nước nhằm tăng sản lượng lương thực hàng năm; chú 
trọng việc gieo tỉa lúa rẫy đúng thời vụ, đồng thời, tăng cường 
trồng xen canh các loại cây lương thực khác như bắp, đậu, rau, 
quả… nhằm tăng năng suất. 

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Đại hội cũng nhấn 
mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường lực lượng 
dân quân địa phương, nhất là công tác huấn luyện sẵn sàng 
chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; 
phối hợp với lực lượng công an xã đấu tranh và làm thất bại 
mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống 
phá Đảng, Nhà nước ta; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã 
hội, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Về công tác xây dựng Đảng, Đại hội đã đề ra những biện 
pháp, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của đảng viên và Đảng bộ. Trong đó, đẩy mạnh công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố vững chắc về mặt tổ 
chức, duy trì thường xuyên chế độ họp, sinh hoạt Đảng đúng 
theo quy định; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong 
gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong lao động, sản 
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xuất và trong đời sống sinh hoạt, góp phần phát triển kinh tế 
- xã hội của địa phương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV (nhiệm 
kỳ 1995 - 1997) gồm 11 đồng chí. Đồng chí Đinh Văn Ba 
được bầu Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Đề, Phó 
Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Lũ, Phó Bí thư, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân xã.

Trên cơ sở nghị quyết đề ra, Đảng bộ đã tập trung lãnh 
đạo chính quyền, mặt trận, các đoàn thể xã, thôn đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất. 
Trên lĩnh vực nông nghiệp, chỉ đạo nhân dân khai hoang mở 
rộng diện tích canh tác, nhất là diện tích lúa rẫy và lúa ruộng, 
tiến hành việc gieo cấy đúng thời vụ, đảm bảo năng suất cây 
trồng. Trong lĩnh vực chăn nuôi, tập trung chỉ đạo nhân dân 
tiến hành làm chuồng trại cho gia súc, gia cầm nhằm chống 
nắng, chống rét, tách chăn nuôi ra khỏi khu vực sinh sống để 
tránh ô nhiễm môi trường, hạn chế dịch bệnh xảy ra.

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Đảng ủy tập trung chỉ 
đạo các ngành công an, quân sự tăng cường thực hiện công 
tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, huy động toàn dân tham gia 
đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; nêu cao tinh thần cảnh giác 
cách mạng trước những luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống 
phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
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Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: được sự lãnh đạo chặt 
chẽ của Đảng ủy và chính quyền địa phương, cùng với sự nổ 
lực, tinh thần hăng say lao động của nhân dân nên sản lượng 
lương thực tăng lên đáng kể: sản lượng lúa ruộng thu được 
là 1.025 ang, lúa rẫy là 1.445 ang, bắp là 206 ang, khoai lang 
là 150 gùi, trồng được 720.000 gốc sắn, 40.000 gốc chuối… 
Lĩnh vực chăn nuôi có nhiều tiến bộ quan trọng, đàn gia súc, 
gia cầm không ngừng tăng lên: toàn xã nuôi được 82 con trâu, 
70 con bò, 2.021 con heo, 560 con dê và 4.140 con gà1.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã tập trung chỉ 
đạo các Chi bộ trực thuộc thường xuyên duy trì việc sinh hoạt 
định kỳ hàng tháng, qua đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt của 
các chi bộ cơ sở, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của 
mỗi đảng viên, nhất là đi đầu trong lao động sản xuất, giáo 
dục con em, thu nộp đảng phí đúng quy định; thông qua việc 
sinh hoạt, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, 
kịp thời phát hiện và uốn nắn những trường hợp có biểu hiện 
lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần xây 
dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng 
và tổ chức.

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân 
được chú trọng thực hiện, trong 6 tháng đầu năm 1995, đã tổ 
chức khám, chẩn đoán bệnh, và cấp phát thuốc cho 305 bệnh 
nhân; nhờ đó, số lượng bệnh nhân tử vong cũng giảm nhiều 
hơn so với những năm trước. Công tác phòng chống các bệnh 

1.  Thống kê tình hình sản xuất của huyện Trà My năm 1995. Tài liệu lưu trữ tại 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My.
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thay đổi theo thời tiết cũng được phát động một cách rộng rãi; 
do địa bàn cư trú chủ yếu là rừng núi, vào mùa nắng khí hậu 
thay đổi thất thường nên các dịch bệnh thường diễn biến phức 
tạp, như cảm cúm, đau bụng, sốt rét… Vì vậy, Đảng ủy đã chỉ 
đạo đẩy mạnh công tác vệ sinh phòng dịch, hạn chế và ngăn 
chặn không để các dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Lĩnh vực giáo dục được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; 
vấn đề đầu tư nhằm chuẩn hóa, nâng cao về chuyên môn, 
nghiệp vụ đối với giáo viên người địa phương được chú trọng; 
việc vận động học sinh ra lớp được đẩy mạnh. Nhờ đó, chất 
lượng và hiệu quả trong công tác dạy và học đã có những 
chuyển biến tích cực.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn xã 
luôn luôn được giữ vững; các vụ tranh giành địa bàn cư trú và 
đất sản xuất giữa các xã lân cận được giải quyết hợp tình, hợp 
lý. Khố́i đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố và 
thắt chặt, tạo niềm tin và tư tưởng phấn khởi trong các tầng 
lớp nhân dân.

Cũng trong năm 1996, toàn huyện hưởng ứng phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” 
do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. 
Đây là một phong trào lớn, được tiến hành lâu dài, thường 
xuyên với việc lồng ghép nhiều cuộc vận động, bao hàm nhiều 
hoạt động như: xoá đói giảm nghèo; đền ơn đáp nghĩa; thực 
hiện chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình; phổ cập giáo 
dục tiểu học, xoá mù chữ; xây dựng nếp sống văn minh; phong 
trào nông dân sản xuất giỏi, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia 
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đình; tuổi trẻ giữ nước, thanh niên lập nghiệp… Đảng ủy xã 
Trà Nam đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm 
vụ trên, trong một thời gian ngắn, trên địa bàn xã nhà đã xây 
dựng được 4 tổ đoàn kết khu dân cư mới.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam 
về việc tổ chức Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XVII; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trà My lần thứ 
XV. Ngày 12/8/1997 Đảng bộ xã Trà Nam tiế́n hành Đại hội 
lần thứ XV (nhiệm kỳ 1997 - 2000). Tham gia Đại hội gồm 
có 78 đảng viên toàn xã. Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm  
điểm, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của 
nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 
đến: “Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh 
thực hiện xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống, phát triển 
kinh tế - xã hội, hoàn thành cơ bản cuộc vận động định canh, 
định cư gắn liền với xây dựng đời sống văn hóa mới; ra sức 
đẩy mạnh sản xuất hàng hóa đa dạng, phong phú, phát triển 
kinh tế gắn liền với giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội, đảm 
bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội”. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới; đồng chí Đinh 
Văn Ba được bầu Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Lũ, 
Phó Bí thư Trực Đảng; đồng chí Nguyễn Thanh Đề, Phó Bí 
thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Ngày 12/7/1997 Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Quảng Nam đã 
ban hành Chỉ thị 04-CT/TU về việc “Xây dựng thôn - bản 
văn hóa, cơ quan văn hóa”, được sự hướng dẫn, chỉ đạo của 
Huyện ủy, Đảng bộ xã Trà Nam đã chỉ đạo chính quyền, các 
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ban, ngành, hội, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân 
dân về nội dung tinh thần Chỉ thị 04 của Tỉnh ủy, tổ chức triển 
khai thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn - bản văn hóa theo 
tinh thần Chỉ thị đề ra. Phong trào  được phát động rộng rãi 
và được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã đồng 
tình hưởng ứng.

Ngày 20/7/1997 được chọn làm ngày bầu cử Quốc hội 
khóa X và bầu cử bổ sung Hội đồng nhân dân các cấp, Huyện 
ủy Trà My đã tích cực chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử trên 
địa bàn huyện. Ngày 17/7/1997, do điều kiện đi lại khó khăn, 
được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Huyện ủy 
Trà My, nhân dân Trà Nam đã tiến hành tổ chức bầu cử sớm, 
hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 04/8/1999 của 
Huyện ủy Trà My “về một số vấn đề sản xuất nông nghiệp và 
nông thôn đến năm 2000 - 2005 và những năm tiếp theo…”, 
Ban Chấp hành Đảng bộ đã chỉ đạo chính quyền và nhân dân 
địa phương đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn 
2000 - 2005; trong đó, tập trung vào việc khai hoang, mở rộng 
diện tích trồng lúa nước, cải tạo các rẫy cũ, triển khai thực 
hiện việc gieo tỉa đúng thời vụ, lựa chọn các giống lúa phù 
hợp với điều kiện thời tiết của địa phương, quan tâm đến công 
tác thủy lợi; tập trung đẩy mạnh hoạt động chăn nuôi gia súc, 
gia cầm nhằm tăng nguồn thực phẩm phục vụ nhu cầu tại chỗ 
và tạo sản phẩm hàng hóa cho thị trường.

Cũng trong năm 1999, Huyện ủy Trà My tổ chức hội 
nghị bàn giải pháp thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/TU ngày 
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22/10/1998 của Tỉnh ủy Quảng Nam “về xây dựng và phát 
triển giao thông nông thôn đến năm 2000 - 2005”. Trên cơ 
sở đó, Nhà nước đã đầu tư cho việc san ủi, mở rộng đường 
ô tô từ Tak Pỏ đến xã Trà Nam. Đây là một chủ trương đúng 
đắn trong việc giải quyết vấn đề khó khăn về giao thông đối 
với xã Trà Nam nói riêng và các xã lân cận nói chung, tạo 
điều kiện thuận lợi để nhân dân đi lại, trao đổi, mua bán, giao 
lưu với vùng thấp. Việc mở rộng và nâng cấp tuyến đường 
Tak Pỏ - Trà Nam cũng tạo điệu kiện cho công tác xây dựng 
và phát triển hạ tầng cơ ở trên địa bàn xã Trà Nam cũng như 
xã Trà Linh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở 
miền núi.

Ngày 31/3/2000, Đảng bộ tiến hành Hội nghị mở rộng 
nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy Trà 
My “về một số vấn đề phát triển kinh tế nông nghiệp và nông 
thôn đến năm 2000 - 2005 và những năm tiếp theo” và đánh 
giá tình hình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục... 
trong 2 năm 1999 - 2000. Hội nghị nhận định: phát triển kinh 
tế là nhiệm vụ quan trọng đối với đời sống của toàn thể nhân 
dân trong xã; trong đó, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho 
nền sản xuất nông - lâm nghiệp. Trong 2 năm toàn xã đã khai 
hoang mở rộng thêm 10 ha đất dọc theo các con sông, suối, 
trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó 5 ha trồng 
lúa nước; còn lại là trồng các cây hoa màu khác như: bắp, sắn, 
khoai lang, bầu, bí các loại...

Nhìn chung, từ năm 1991 đến năm 2000, mặc dù còn 
không ít khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, 
thống nhất, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh 



204

ĐẢNG BỘ XÃ TRÀ NAM

phát triển kinh tế - xã hội, cơ bản thực hiện đạt các chỉ tiêu do 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV đề ra, góp phần 
làm thay đổi một bước diện mạo của xã miền núi Trà Nam. 
Kết quả đạt được trong thời kỳ 1991 - 2000 là những thắng lợi 
có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy 
nhân dân tiếp tục trên con đường đổi mới do Đại hội VI, VII 
của Đảng đề ra, đưa công cuộc xây dựng và phát triển kinh 
tế - xã hội của Trà Nam tiếp tục gặt hái được những thắng lợi 
mới trong giai đoạn cách mạng mới.

Tình hình địa phương trong giai đoạn mới có nhiều thay 
đổi đáng kể. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân xã Trà Nam cũng gặp rất nhiều khó 
khăn, thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển kinh 
tế - xã hội. Là một xã vùng cao của huyện, giao thông đi lại 
không thuận lợi; đời sống của phần lớn người dân còn gặp 
nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trước tình hình đó, dưới sự lãnh 
đạo trực tiếp của Đảng bộ huyện Trà My, Đảng bộ xã Trà 
Nam xây dựng chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội, lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh sản xuất nhằm nâng cao 
đời sống và góp phần đưa kinh tế - xã hội của xã từng bước 
phát triển. 

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Trà My, 
từ ngày 13 đến ngày 14/8/2000, Đại hội Đảng bộ xã Trà Nam 
lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2000 - 2005) được tiến hành. Sau khi 
tiến hành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của 
Đảng ủy trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đề ra phương hướng, 
nhiệm vụ trọng nhiệm kỳ đến, đó là: tiếp tục cũng cố và nâng 
cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ trong tình hình mới; cụ thể 
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hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 
trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, từng 
bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Chú trọng 
phát triển xã hội toàn diện, tiến tới thực hiện sự công bằng, 
dân chủ, văn minh; tăng cường và giữ vững quốc phòng, an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã (nhiệm kỳ 
2000 - 2005) gồm có 11 đồng chí. Đồng chí Đinh Văn Ba 
được bầu Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Đề làm 
Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Nguyễn Quốc Lũ, Phó Bí 
thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã1. 

Ngày 14/01/2002, Huyện ủy ban hành Thông tri số 12-
TT/HU về việc tăng cường công tác bảo vệ, quản lý động vật 
hoang dã quý hiếm và nghiêm cấm dùng chất độc, chất nổ, 
xung điện đánh bắt thủy sản. Đây là biện pháp nhằm góp phần 
bảo vệ nguồn tài nguyên rừng và thủy sản, bảo vệ môi trường 
sinh thái. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã Trà Nam chỉ đạo các ban, 
ngành, đoàn thể trên địa bàn xã tiến hành vận động, tuyên 
truyền, kêu gọi nhân dân không thực hiện các hành vi săn bắt 
và sử dụng động vật hoan dã; không dùng các công cụ độc hại 
để hủy diệt môi trường, nêu cao cảnh giác bảo vệ tài nguyên 
rừng, bảo vệ nguồn sống cho quê hương, cho huyện nhà. 

Ngày 20/5/2002, Huyện ủy Trà My ban hành Thông tri 
số 16-TT/HU về việc lãnh đạo thực hiện cuộc vận động xây 

1.  Tháng 2 năm 2002, đồng chí: Nguyễn Quốc Lũ bị kỷ luật, đồng chí: Đinh 
Văn Liêm, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân xã. Đồng chí Đinh Thành Đôi, 
được bầu bổ sung, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
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dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - sáng 
tạo - tận tụy - gương mẫu”. Đây là một cuộc vận động mang 
tính thiết thực nhằm xây dựng người cán bộ, công chức, viên 
chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ cách mạng 
mới. Trước tình hình đó, Đảng ủy đã yêu cầu mỗi cán bộ đảng 
viên, công chức, viên chức trên địa bàn xã phải gương mẫu thực 
hiện nghiêm túc các yêu cầu, quy định chung của Đảng và Nhà 
nước; không ngại khó, ngại khổ, phấn đấu cống hiến cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa quê hương, đất nước. 

Giai đoạn 1986 đến 2002, Đảng bộ và chính quyền xã Trà 
Nam đã đoàn kết, phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển 
khai thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương, thực hiện thắng lợi nghị quyết của các kỳ 
đại hội từ 1986 đến 2002 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - 
xã hội, quốc phòng, an ninh. Nổi bật trong thời kỳ này là kinh 
tế nông - lâm nghiệp được củng cố và từng bước phát triển cả 
về chăn nuôi, trồng trọt, khai thác lâm sản, trồng rừng. Tình 
trạng thiếu đói giáp hạt đã được hạn chế và đẩy lùi, đời sống 
của đại bộ phận nhân dân trong xã được cải thiện và nâng lên 
một bước. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ 
không ngừng được nâng lên; hiệu quả điều hành, quản lý của 
chính quyền xã dần đi vào nền nếp; vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể chính trị được phát huy. Những kết quả đạt 
được đã tạo nền tảng để Đảng bộ, chính quyền và đồng bào xã 
Trà Nam tiếp tục gặt hái được những thắng lợi trong những 
năm tiếp theo.
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Chương VII

TRÀ NAM TRONG THỜI KỲ                                
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA,                   

GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
THỜI KỲ 2003 - 2015

I. ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG CƠ SỞ TẬP 
TRUNG XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO, NÂNG CAO ĐỜI 
SỐNG NHÂN DÂN.

Ngày 24/7/2003, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng 
chính trị huyện, lễ công bố Nghị định số 72/2003/NĐ-CP, 
ngày 20/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc chia tách 
huyện Trà My thành hai đơn vị hành chính mới là huyện 
Nam Trà My và huyện Bắc Trà My được tổ chức trọng thể. 
Ngày 01/8/2003, huyện Nam Trà My chính thức đi vào hoạt 
động. Từ đây, xã Trà Nam trở thành một trong 10 đơn vị 
hành chính cấp xã thuộc huyện Nam Trà My. Ban Thường 
vụ Huyện ủy Nam Trà My đã ban hành quyết định chỉ định 
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Nam, chỉ định đồng chí 
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Đinh Văn Ba làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đinh Văn Liêm 
làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Đảng bộ xã 
Trà Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện 
ủy Nam Trà My. 

Để tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới toàn diện vào cuộc 
sống trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Nam Trà My, 
Đảng bộ xã Trà Nam phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất 
trong Đảng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong năm 2003, 
đồng bào xã Trà Nam đã đẩy mạnh việc khai hoang mở rộng 
diện tích lúa nước, nâng đất sản xuất nông nghiệp lên 325,44 
ha, năng suất bình quân đạt 220,5 tấn/năm, bình quân đầu 
người đạt 120,07 kg/người. Chăn nuôi có sự chuyển biến 
tích cực, việc đầu tư cho chăn nuôi như chọn giống, thức ăn 
cho gia súc, làm chuồng trại… đã được chú trọng hơn so với 
những năm trước, góp phần nâng cao hiệu quả trong chăn 
nuôi. Trong năm 2003, toàn xã có 291 con trâu, 98 con bò, 
đàn lợn là 1.108 con, đàn gia cầm 2.589 con.

Về công tác quốc phòng, an ninh, được sự chỉ đạo, hướng 
dẫn của các ngành chức năng huyện, lực lượng dân quân xã 
được tham gia các lớp huấn luyện về chính trị, quân sự do 
huyện tổ chức hàng năm. Qua đó, góp phần nâng cao khả 
năng, kỹ thuật trong chiến đấu của lực lượng quân sự địa 
phương, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 
khi có tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã 
thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, xử lý các trường 
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hợp gây rối trật tự, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung thực hiện trên 
cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Việc kiểm tra, giám 
sát của Đảng ủy được duy trì thường xuyên, nhất là kiểm tra 
việc chấp hành Điều lệ Đảng; công tác tự phê bình và phê 
bình được thực hiện nghiêm túc, qua đó kịp thời uốn nắn, 
chấn chỉnh những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lệch lạc về tư 
tưởng chính trị, xa rời quần chúng, góp phần củng cố và nâng 
cao niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của 
Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm, 
Đảng bộ trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc 
tiến hành việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng 
viên. Trong năm 2004, có 80% chi bộ trực thuộc đạt “trong 
sạch vững mạnh”, trên 70% đảng viên đủ tư cách hoàn thành 
nhiệm vụ; Đảng bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh.

Thực hiện các chương trình 134, 327, 135 của Chính phủ; 
nhân dân Trà Nam được Đảng và Nhà nước đầu tư các con 
vật nuôi như: dê, bò, heo; một số giống cây trồng có giá trị 
kinh tế cao như: Bời lời đỏ, song, mây, xoài, cam, và cây quế 
địa phương. Bên cạnh đó, đời sống người dân còn khốn khó, 
nhất là thiếu các dụng cụ sinh hoạt hằng ngày; chính quyền địa 
phương đã hỗ trợ soong, nồi, chén, bác, muối ăn,… để nhân 
dân ổn định cuộc sống, tập trung vào việc khai hoang, mở 
rộng diện tích sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống; tạo nền tảng đưa Trà 
Nam phát triển đi lên, phù hợp với những tiềm năng hiện có.
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Trong năm 2004, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ 
xã Trà Nam đẩy mạnh thực hiện nhằm củng cố, tăng cường 
và nâng cao chất lượng sinh hoạt trong Đảng, phát huy vai trò 
của đảng viên trong việc tham gia xây dựng và phát triển kinh 
tế - xã hội. Quán triệt Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính 
trị (khóa VII) Một số định hướng trong công tác tư tưởng hiện 
nay và Quy định 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về 
Chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, dưới sự chỉ đạo 
của Huyện ủy Nam Trà My, Đảng bộ xã Trà Nam đã tăng 
cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng 
viên, cử đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý 
luận chính trị do huyện tổ chức.

Thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW, ngày 17/3/2003 của Ban 
Bí thư Trung ương về Đổi và phát thẻ đảng viên, trên cơ sở 
hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong năm 
2004, Đảng bộ xã Trà Nam đã tập trung triển khai thực hiện 
công tác đổi và phát thẻ đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 29 
của Ban Bí thư. Đến tháng 6/2004, công tác đổi và phát thẻ 
đảng viên đã hoàn thành, đảm bảo 100 % đảng viên được đổi 
và phát thẻ quy định.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Nam 
Trà My đã ban hành Chỉ thị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp 
tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Từ ngày 09 đến 
ngày 10/8/2005, Đảng bộ xã Trà Nam tiến hành Đại hội Đảng 
bộ lần XVII (nhiệm kỳ 2005 - 2010) được tổ chức tại Ủy ban 
nhân dân xã Trà Nam. Đây là kỳ đại hội đầu tiên của Đảng bộ 
xã Trà Nam kể từ khi tái lập huyện Nam Trà My.
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Đại hội nhận định: trong nhiệm kỳ vừa qua tình hình 
kinh tế, xã hội trong nước có nhiều chuyển biến phức tạp, 
ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng 
nhân dân trong xã. Dưới sự lãnh đạo của huyện, Đảng bộ và 
nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục 
khó khăn, thách thức, lãnh đạo và tổ chức triển khai các chỉ 
thị, nghị quyết về nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh và đạt kết quả đáng khích lệ, hoàn thành các 
chỉ tiêu đặt ra; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân được nâng lên. 

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, 
đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, sản xuất 
nông nghiệp, chăn nuôi hiệu quả chưa cao do thiên tai, mất 
mùa. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã còn diễn biến 
khá phức tạp. Công tác lãnh đạo điều hành của cấp ủy đảng, 
chính quyền, mặt trận, đoàn thể còn những mặt hạn chế yếu 
kém nhất định.

Đại hội thông qua Nghị quyết trong thời gian đến: tiếp tục 
phát huy những truyền thống đoàn kết, không ngại khó khăn, 
thách thức; tập trung phát triển kinh tế nông - lâm - nghiệp 
vững mạnh; đặc biệt quan tâm hỗ trợ các giống cây cho các hộ 
gia đình tham gia các dự án trồng sâm nam, sâm quy, giảo cổ 
lam và các loại cây dược liệu khác, tạo đầu ra khuyến khích 
nhân dân hăng hái mở rộng đầu tư sản xuất... 

Về công tác xây dựng Đảng: tăng cường công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhất là việc 
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nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong tổ chức và sinh hoạt đảng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ 
trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám 
sát của Đảng nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; phấn đấu trong nhiệm 
kỳ phát triển từ 15 đến 20 đảng viên mới; phấn đấu xây dựng 
Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm có 11 đồng chí, 
Ban Thường vụ là 03 đồng chí. Đồng chí Trần Ngọc Hiếu 
được bầu làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đinh Văn Liêm, Phó 
Bí thư trực Đảng; đồng chí Nguyễn Võ Trang, Phó Bí thư, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Thành công của Đại hội đã 
đánh dấu sự tiến bộ, trưởng thành trong công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh.

Trên cơ sở Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 05/12/2006 của 
Tỉnh ủy Quảng Nam về xây dựng và nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006 - 2010 và 
đến năm 2015, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Đảng bộ xã Trà Nam đã tổ chức quán triệt sâu sắc đến 
toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã, cử cán bộ tham 
gia các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao 
trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ của xã đã từng bước được 
chuẩn hóa theo quy định.
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Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần 
thứ XVII: Trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, Đảng 
ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp thâm 
canh, tăng vụ, chuyển đổi mùa vụ cây lúa nước ở thôn 2, 
thôn 3. Với điều kiên thuận lợi, được sự giúp đỡ của cơ quan 
khuyến nông huyện, nhân dân ở thôn 2, thôn 3 đã chuyển đổi 
thành công ruộng lúa nước từ 1 vụ/1năm sang 2 vụ/năm trên 
diện tích 21ha. Năng xuất lúa ngày càng tăng lên đáng kể, đời 
sống nhân dân được nâng cao. Tổng sản lượng lương thực 
cây có hạt 465 tấn. Công tác khai hoang mở rộng diện tích lúa 
nước được chú trọng và đẩy mạnh, đến hiện nay khai hoang 
thêm được 6 hecta. Bình quân lượng thực đầu người 190kg/1 
người/1 năm, cơ bản đáp ứng được nhu cầu lương thực trong 
nhân dân.

Về phát triển kinh tế vườn và kinh tế trang trại: tổng diện 
tích tự nhiên 9.172 ha, với lợi thế về đất lâm nghiệp thuận 
lợi cho việc trồng rừng, phát triển kinh tế trang trại, kinh tế 
vườn, xã Trà Nam có 213 hộ gia đình tham gia phát triển kinh 
tế vườn, đồi với các loại cây trồng chủ yếu là quế, bời lời đỏ, 
chuối,... tổng diện tích là 63 ha. 

Về chăn nuôi: tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng đàn 
gia súc, gia cầm bằng nhiều biện pháp. Khuyến khích nhân 
dân mở rộng đàn gia cầm, gia súc để tăng thu nhập, cải thiện 
đời sống. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào chăn 
nuôi, cách phòng và điều trị các bệnh dịch, đàn gia súc, gia 
cầm trên địa bàn xã ngày càng được nâng lên cả về số lượng 
và chất lượng, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. 
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Tổng đàn gia súc tính đến năm 2006 là 4.407 con; trong đó: 
trâu 255 con; bò 237 con; dê 240 con; heo 875 con; gia cầm 
2800 con.

Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản, tiểu thủ công nghiệp, 
thương mại, dịch vụ: được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, 
nhất là việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc, miền núi 
của Đảng và Nhà nước, cơ sở hạ tầng được tiến hành xây 
dựng trên địa bàn xã, từng bước góp phần phục vụ sản xuất 
dân sinh. Đến nay tại Trà Nam có 8 dự án của huyện làm 
chủ đầu tư với số vốn gần 6 tỷ đồng, công tác giám sát được 
tăng cường nền chất lượng công trình nâng lên đáng kể. Với 
chương trình 134 của Chính phủ, đã xây dựng được hơn 179 
nhà ở cho nhân dân; chương trình 167 của chính phủ đã xây 
dựng được 14 nhà ở cho người dân, phần nào ổn định chỗ ở 
cho do một bộ phận dân cư trên địa bàn xã. Mở đường giao 
thông đi các thôn nóc được quan tâm, tuyến từ trung tâm xã 
đi thôn 2, thôn 3 hơn 3km; nhiều cầu treo bắt qua sông, suối 
được đầu tư khang trang góp phân đảm bảo an toàn cho nhân 
dân đi lại trong mùa mưa bão. Điện lưới quốc gia đã kéo tới 
tận các bản làng, tính đến nay có 49/695 hộ sử dụng điện lưới 
quốc gia. 

Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của 
Ban Chấp hành Trung ương (khóa 7) về “Nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn” và Chương trình hành động số 21-CTr/TU, 
ngày 31/10/2008 của Tỉnh ủy Quảng Nam, trên cơ sở hướng 
dẫn của Huyện ủy Nam Trà My, Đảng bộ xã Trà Nam đã đẩy 
mạnh triển khai thực hiện công tác phát triển nông nghiệp, 
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nông dân và nông thôn. Trong đó, tập trung tăng giá trị sản 
xuất nông nghiệp; giảm tỷ lệ hộ đói nghèo; giải quyết việc làm 
cho lao động địa phương.

Trong năm 2008, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Trà 
Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Diện tích cây 
lương thực có hạt là 233 ha; sản lượng lương thực cây có hạt 
đạt 474,5 tấn; bình quân lương thực đầu người đạt 176,9 kg/
người. Chăn nuôi cũng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, 
nên cũng đạt hiệu quả đáng kể: toàn xã có 139 con trâu, 127 
con bò, 533 con heo.

Lĩnh vực thương mại dịch vụ từng bước được phát triển, 
hàng hóa đa dạng phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của 
nhân dân. Cùng với các phòng ban của huyện thường xuyên 
kiểm tra, quản lý nên chất lượng hàng hóa ngày càng được 
nâng cao, các hộ kinh doanh chấp hành tốt chủ trương chính 
sách, pháp luật của nhà nước.

Trong công tác phát triển giáo dục và đào tạo: từng bước 
được ổn định và phát triển cả về số lượng, lẫn chất lượng. 
Quy mô trường lớp được mở rộng đến tận các thôn, nóc, cơ 
bản xóa được các điểm trắng về giáo dục ở cả bậc mầm non, 
tiểu học, trung học cơ sở, chất lượng dạy và học nâng lên. 
Đến nay, trên địa bàn xã có 3 đơn vị trường học do xã quản 
lý với 56 cán bộ giáo viên, tổng số lớp 39, tổng số học sinh 
806 em. Trong đó, bậc mẫu giáo có 7 lớp, với 146 sáu cháu; 
bậc tiểu học có 23 lớp, với 348 em; bậc trung học cơ sở có 9 
lớp, với 315 em. Phòng học ngày được kiên cố hóa, đội ngũ 
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giáo viên được nâng cao về trình độ, chất lượng giáo dục xã 
nhà được nâng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của xã 
hội. Năm 2008, xã Trà Nam đã được huyện công nhận hoàn 
thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở; đây nền tảng quan 
trọng cho việc nâng cao trình độ dân trí, xây dựng đội ngũ 
tri thức đủ khả năng xây dựng quê hương Trà Nam trong 
thời kỳ mới.

Công tác phát triển y tế: công tác khám chữa bệnh tại 
trạm y tế xã được đảm bảo, các chương trình y tế quốc gia 
được triển khai, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trung tâm y 
tế xã thường xuyên tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân 
dân thực hiện công tác phòng, chống dịch, bệnh, nhất là các 
dịch bệnh về thời tiết và bệnh sốt rét. Mạng lưới y tế thôn, bản 
được kiện toàn, đội ngũ cán bộ y tế xã được bố trí 04 người; 
thôn, bản là 19 người, cơ bản đáp ứng yêu cầu khám, chữa 
bệnh trong nhân dân.

 Thực hiện tốt các chế độ chính sách xã hội: Công tác 
chăm sóc gia đình thương binh, gia đình có công với cách 
mạng được quan tâm; cấp phát kịp thời các chế độ chính sách, 
các nguồn hỗ trợ từ cấp trên đến tận tay đối tượng. Đã tiến 
hành xây dựng 03 ngôi nhà đại đoàn kết và 04 nhà tình nghĩa, 
đảm bảo thuận lợi cho gia đình chính sách ổn định đời sống 
phát triển kinh tế. Toàn xã có 297 đối tượng chính sách (trong 
đó thương, bệnh binh 31 đối tượng; thân nhân Liệt sỹ 55 đối 
tượng; gia đình có công cách mạng 209 đối tượng; chất độc 
hóa học 01 đối tượng).
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Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao: đời 
sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. 
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hằng năm 
có nhiều chuyển biến lớn cả về số lượng, lẫn chất lượng. Hằng 
năm, vào những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại 
của địa phương và đất nước, các hội, đoàn thể thường tổ chức 
các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 
nhằm ôn lại truyền thống lịch sử và tạo không khí vui tươi, 
phấn khởi trong quần chúng nhân dân. Phát động xây dựng 
5 thôn văn hóa, các thiết chế văn hóa được triển khai sâu 
rộng trong toàn thể nhân dân. Xây dựng mới được 3 sân bóng 
chuyền ở các điểm thôn, số hộ có tivi là 125, chiếm 18% dân 
số toàn xã. Việc tiếp nhận và bàn giao báo chí đến tận sơ sở 
được thực hiện đảm bảo. 

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc được triển khai đều khắp. Phối hợp với các ngành liên 
quan tổ chức việc tuần tra, truy quét các đối tượng tội phạm, 
giải quyết kịp thời các vụ việc gây rối trật tự trên địa bàn. 
Thường xuyên phối hợp với các xã Ngọc Lây, Măng Bút (Kon 
Tum) trong việc giữ gìn an ninh nơi vùng giáp ranh. Lực lượng 
quân sự, công an thường xuyên được rèn luyện nhằm nâng cao 
bản lĩnh chính trị, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn 
với an ninh nhân dân được giữ vững. Việc tổ chức huấn luyện 
dân quân, cử đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối 
tượng đảm bảo theo kế hoạch hằng năm; công tác diễn tập 



218

ĐẢNG BỘ XÃ TRÀ NAM

chiến đấu trị an được triển khai đảm bảo theo quy định. Công 
tác đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với thanh niên được tổ chức 
thường xuyên hàng năm, đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; tuyển 
chọn gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu huyện giao, không có 
trường hợp bỏ ngũ, xây dựng lực lượng dân quân quản lý đạt tỷ 
lệ 2,46 % dân số. 

Thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 25/5/2009 của Tỉnh ủy 
về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 
30a của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền 
vững, được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, Đảng bộ xã Trà 
Nam đã đẩy mạnh triển khai thực hiện và đưa Nghị quyết thực sự 
đi vào đời sống nhân dân. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật từng 
bước được đầu tư xây dựng, nhất là vấn đền giao thông nông thôn 
miền núi; đồng bào được hỗ trợ về nguồn vốn trong sản xuất, 
kinh doanh. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm xuống; 
kinh tế - xã hội của địa phương không ngừng tăng trưởng quan 
từng năm, đời sống của các tầng lớp nhân dân từng bước được 
cải thiện và nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng: trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng 
bộ luôn coi trọng và tăng cường công tác giáo dục, chính trị 
tư tưởng cho cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân. Tổ chức 
triển khai, học tập Nghị quyết, chỉ thị của đảng, chính ách 
pháp luật của nhà nước. Chú trọng giáo dục truyền thống yêu 
nước, truyền thống cách mạng, đặc biệt triển khai các chuyên 
đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo 
ra sức lan tỏa lớn trong xã hội. Niềm tin vào đảng và nhà nước 
trong quần chúng nhân dân ngày càng được nâng cao. 
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Tính đến năm 2010, toàn Đảng bộ hiện có 8 chi bộ, 94 
đảng viên; công tác tổ chức đảng được củng cố từ Đảng bộ 
đến tận chi bộ cơ sở. Công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ luôn 
được coi trọng, đến nay có 6 đồng chí hoàn thành lớp trung 
cấp chính trị, 03 đồng chí qua lớp trung cấp quản lý Nhà nước; 
đào tạo chuyên môn ngành nông, lâm nghiệp được 4 đồng 
chí. Việc kiểm điểm, đánh giá đảng viên cũng được tiến hành 
thường xuyên, chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng ngày 
càng được nâng lên. Công tác phát triển đảng được quan tâm, 
trong nhiệm kỳ vừa qua đã kết nạp được 41 đoàn viên ưu tú 
vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2010 cũng 
được sự hỗ trợ và quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Đã đầu tư 
công trình đường vào trung tâm cụm xã với tổng kinh phí 1,5 
tỷ đồng; xây dựng đường giao thông nông thôn theo chương 
trình 135 với chiều dài là 1,107km, kinh phí đầu tư 1,523 tỷ 
đồng; xây dựng trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã với 
diện tích 300m2, kinh phí là 2,939 tỷ đồng; xây dựng công 
trình Trường Tiểu học với tổng kinh phí 2 tỷ đồng; đầu tư xây 
dựng công trình thủy lợi Long Riu theo Nghị quyết 30a với 
kinh phí là 796 triệu đồng… Sự quan tâm hỗ trợ đầu tư của 
Nhà nước trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng đã tạo điều kiện 
để đồng bào xã Trà Nam vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, 
từng bước thoát khỏi đói nghèo, góp phần làm cho bộ mặt 
nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc.

Với những thành tích xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, ngày 28/05/2010, Chủ tịch nước đã trao 
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tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân” cho 
Đảng bộ và nhân dân xã Trà Nam. Đây là một vinh dự to lớn, 
ghi nhận những cống hiến, hy sinh của cán bộ, đảng viên và 
đồng bào xã Trà Nam trong công cuộc đấu tranh giành lại độc 
lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, cổ vũ phong trào thi 
đua yêu nước, tạo nền tảng thúc đẩy đồng bào xã Trà Nam phấn 
đấu, vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp hơn. 

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã 
thể hiện tinh thần đoàn kết, sự nổ lực phấn đấu không ngừng 
của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Trà Nam trong quá 
trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Khẳng định sự 
trưởng thành và lớn mạnh của toàn Đảng bộ trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, 
xã hội, quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả đạt được, trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện 
vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Kinh tế - xã hội phát 
triển chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của địa phương; 
đời sống của đại bộ phận nhân dân vẫn còn ở mức thấp so với 
mặt bằng chung. Là một xã miền núi còn muôn vàn khó khăn, 
thách thức, song, với bề dày về truyền thống cách mạng của 
các thế hệ tiền bối, cùng với tinh thần đoàn kết, lao động cần 
cù, sáng tạo… tin chắc rằng Đảng bộ, chính quyền và đồng 
bào Trà Nam sẽ khai thác hết tiềm năng, thế mạnh vốn có của 
địa phương, nhất định gặt hái được những thắng lợi to lớn 
trong giai đoạn cách mạng mới, đưa nền kinh tế của xã nhà 
sớm bắt kịp với sự phát triển của xã hội, làm cho quê hương 
Trà Nam ngày càng giàu đẹp hơn.
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II. TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN 
ĐẢNG, TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

Sau 06 năm chia tách huyện (2003), dưới sự lãnh đạo của 
Đảng bộ huyện Nam Trà My, Đảng bộ, chính quyền và đồng 
bào xã Trà Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đẩy 
mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các 
lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh. 
Cùng với nhân dân trong huyện, Trà Nam đã gặt hái được những 
thành tựu to lớn, làm cho bộ mặt nông thôn miền núi Trà Nam 
có những chuyển biến tích cực, đời sống của cán bộ, đảng viên 
và nhân dân trong xã không ngừng được cải thiện và nâng lên. 
Niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng không ngừng 
được củng cố vững chắc.

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 06/10/2009 của Ban 
Thường vụ Huyện ủy về Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại 
hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010-2015), Đảng 
bộ xã Trà Nam tiến hành Đại hội lần thứ XVIII. Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Trà Nam đánh giá những việc đã làm được và chưa 
làm được; phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp cho 
nhiệm kỳ đến, đó là:

 “Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục 
khơi dậy sức mạnh, tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn 
Đảng, toàn dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng bộ; nêu cao ý thức tự lực, tự cường của Nhân 
dân, tập trung phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. 
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Tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, tỉnh, huyện và đơn 
vị giúp xã đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, coi trọng phát triển 
nông lâm nghiệp kết hợp thương mại dịch vụ, bảo đảm định 
canh, định cư. Thực hiện đảm bảo các chính sách an sinh xã 
hội, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, đảm bảo quốc 
phòng an ninh trên địa bàn, xây dưng hệ thống chính trị vững 
góp phần xây dựng xã nhà phát triển bền vững”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm có 15 đồng chí, 
Ban Thường vụ là 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Võ Trang 
được bầu Bí thư Đảng ủy; đồng chí Hồ Văn Thuấn làm Phó Bí 
thư trực Đảng; đồng chí Phùng Thị Thương làm Phó Bí thư, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII là một sự kiện chính trị 
quan trọng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã 
Trà Nam; kết quả của Đại hội đã thể hiện tinh thần đoàn kết, 
thống nhất về chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã 
hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Đồng thời, đánh 
dấu sự trưởng thành về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 
bộ trong quá trình xây dựng quê hương xã Trà Nam ngày 
càng giàu mạnh.

Thành công của Đại hội đã cổ vũ, động viên phong trào 
thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân trong xã. Hoạt 
động sản xuất tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ, 
tộc độ tăng trưởng kinh tế không ngừng tăng lên qua các năm, 
đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc trong xã 
ngày càng được cải thiện và nâng lên rõ rệt.
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trà Nam lần 
thứ XVIII, các phong trào thi đua yêu nước trong lao động 
sản xuất, học tập và công tác được cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân xã Trà Nam đẩy mạnh thực hiện. Trong đó, 
tập trung thực hiện các chỉ tiêu xây dựng và phát triển kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh mà nghị quyết 
đề ra.

Sản xuất nông nghiệp được chú trọng: tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện các biện pháp thâm canh, tăng vụ; bố trí 
chuyển đổi giống cây trồng phù hợp, có hiệu quả, như bắp 
lai trồng xen canh với lúa rẫy, áp dụng những biện pháp thâm 
canh, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nên năng suất cây trồng. 
Công tác khai hoang mở rộng diện tích lúa nước được chú 
trọng và đẩy mạnh, trong năm 2010 đã khai hoang 5,07 ha (đạt 
50% chỉ tiêu nghị quyết). Tổng diện tích đất nông nghiệp là 
231,49ha, trong đó diện tích đất lúa ruộng 113,7ha, diện tích 
đất lúa rẫy 117,79ha. Diện tích cây hoa màu 38,39 ha. Tổng 
sản lượng lương thực cây có hạt là 552,360 tấn, bình quân 
lương thực đầu người đạt 180kg/ người/ năm (đạt 90% chỉ tiêu 
nghị quyết), cơ bản đáp ứng được nhu cầu lương thực.

Về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại được triển 
khai thực hiện: Với lợi thế về đất lâm nghiệp thuận lợi cho 
việc phát triển trồng rừng, phát triển kinh tế trang trại, kinh tế 
vườn trên địa bàn xã (tổng diện tích đất tự nhiên 9.126,7ha). 
Trong  nhiệm kỳ qua nhân dân trong xã đã đẩy mạnh phát 
triển kinh tế vườn đồi, vườn rừng bằng các loại cây như quế, 
bời lời đỏ, chuối với tổng diện tích là 63ha. Cụ thể cây quế là 
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27.000 cây, cây bời lời: 114,182 cây. Ngoài ra còn trồng các 
loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế như: sao đen, 
cây gió bầu, huỳnh đàn đỏ; các loại cây ăn quả như cây chuối, 
cây cam, cây bưởi, cây quýt. 

Về chăn nuôi: Tập trung chỉ đạo phát triển đàn gia súc, 
gia cầm, bằng nhiều biện pháp, khuyến khích nhân dân tăng 
cường việc chăn nuôi gia súc, gia cầm để tăng thu nhập, cải 
thiện đời sống. Nhờ có sự đầu tư của Nhà nước nhất là thực 
hiện vay vốn chăn nuôi, qua các hội đoàn thể và Ngân hàng 
chính sách xã hội huyện, hơn nữa nhân dân biết áp dụng các 
biện pháp phòng chống dịch bệnh hợp lý, nhờ đó đàn gia súc, 
gia cầm, trong những năm gần đây tăng lên đáng kể góp phần 
phát triển kinh tế các gia đình. Tổng đàn gia súc, gia cầm đến 
nay là: 6.257con, (đạt 60% chỉ tiêu nghị quyết) trong đó: đàn 
trâu: 238 con, tăng 28 con; đàn bò 299 con, tăng 79 con, đàn 
dê: 303 con, tăng 48 con, đàn heo 1.254con, tăng 267 con; đàn 
gà, vịt 4.163con, tăng 1.043 con. Bên cạnh đó khuyến khích 
nhân dân đào ao nuôi cá, hiện nay có tổng cộng 390 ao, tăng 
90 ao so với năm 2010.   

Công tác quy hoạch và thực hiện các dự án đầu tư xây 
dựng trên địa bàn xã được triển khai: Trong nhiệm kỳ đã hoàn 
thành quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính xã và tiếp 
tục quy hoạch trung tâm hành chính xã mới. Tiến hành lập đề 
án quy hoạch tổng thể xây dựng Nông thôn mới xã Trà Nam 
giai đoạn 2010-2015. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà 
nước, các công trình cơ sở hạ tầng được tiến hành đầu tư xây 
dựng trên địa bàn xã, từng bước đáp ứng nhu cầu dân sinh; 
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đến nay, Quốc lộ 40B đi qua địa bàn hơn 20 km đã thông 
tuyến kết nối với huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum tạo điều 
kiện để nhân dân đi lại, công trình đường giao thông ĐH từ 
Quốc lộ 40B đi Trà Linh đoạn qua địa bàn xã đã được rải 
nhựa; đường cấp phối liên thôn 2- 3 - 4, liên, làng Long Túc 
I, II, III, thôn 5 đã xây dựng được 4 cầu treo trụ bê tông, cốt 
thép ở thôn 2 đi thôn 3 và thôn 5, đảm bảo cho nhân dân đi 
lại. Đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, kênh mương bê tông 
đảm bảo nước tưới cho hơn 50% diện tích ruộng lúa nước; hệ 
thống nước sinh hoạt tự chảy tại các thôn, nóc trên địa bàn xã 
đã được đầu tư.

Trung tâm hành chính mới được đầu tư tại làng Măng Dí 
4, thôn 1, đã triển khai xây dựng bao gồm: Trụ sở UBND xã, 
Trường PTDTBT THCS, Trường PTDTBT Tiểu học; Trường 
Phân hiệu nhiều cấp học được xây dựng tại làng Long Túc 1, 
thôn 5 với nhiều hạng mục như phòng học, nhà công vụ giáo 
viên, nhà hiệu bộ và các phòng chức năng đã thu hút học sinh 
đến lớp đến trường, ổn định nơi ăn ở của giáo viên và học 
sinh, với tổng kinh phí trên 40 tỷ đồng đã tạo cho diện mạo 
của địa phương có nhiều đổi thay đáng kể. 

 Thương mại và dịch vụ: hệ thống bán buôn, bán lẽ gồm 
15 hộ bán tạp hóa  mở rộng đến tận các thôn đảm bảo phục vụ 
cho nhân dân tại chỗ và đóng góp một phần ngân sách xã và 
huyện. Được sự đầu tư của huyện, địa phương đã khôi phục 
và phát triển một số ngành nghề truyền thống như dệt dồ, rèn, 
đan đát… ở khắp các thôn, làng. Hội Phụ nữ xã đã tổ chức tập 
huấn cho hơn 100 lượt người dệt thổ cẩm và thành lập câu lạc 
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bộ Dệt thổ cẩm gồm 85 hội viên, ở các thôn 2,3,4 đến nay đã 
dệt được 76 sản phẩm chuyển cho Trung tâm Dạy nghề mỗi 
sản phẩm trị giá gần 150.000 đồng.

Công tác quản lý và bảo vệ và phát triển rừng được quan 
tâm: Đảng ủy, UBND xã phối hợp với ngành cấp trên chỉ đạo 
việc giao đất, giao rừng cho nhân dân quản lý; tổng diện tích 
đất rừng giao cho cộng đồng quản lý là 173 ha. Công tác bảo 
vệ rừng được Đảng ủy, UBND, Kiểm lâm địa bàn huyện chỉ 
đạo, tuyên truyền vân động nhân dân tự giác, tích cực bảo vệ 
rừng. Có 100% hộ được hưởng dịch vụ môi trường rừng. Nhìn 
chung, công tác bảo vệ rừng, trồng rừng nhiệm kỳ qua đem lại 
kết quả đáng khích lệ.  

Công tác thu chi tài chính ngân sách được thực hiện đảm 
bảo theo đúng cơ chế và Luật định. Sau khi được Ủy ban Nhân 
dân huyện giao kinh phí Đảng ủy đã lãnh đạo cho Ủy ban 
Nhân dân xã tham mưu cho HĐND xã phân rã kinh phí ngay 
từ đầu năm đảm bảo cho các ban ngành đi vào hoạt động, chi 
các chế độ chính sách đảm bảo đúng theo luật ngân sách. 

Công tác giáo dục - đào tạo: từng bước ổn định và phát 
triển về số lượng lẫn chất lượng, quy mô mạng lưới được mở 
rộng ở các thôn, nóc, chất lượng dạy và học tăng lên đáng kể. 
Cơ sở vật chất được ổn định, đội ngũ giáo viên tăng theo từng 
năm cả số lượng, lẫn chất lượng. Đến nay trên địa bàn xã có 3 
đơn vị trường học do xã quản lý với 75 cán bộ giáo viên; tổng 
số lớp 42 lớp, tổng số học sinh là 752 em. Phòng học xây dựng 
cơ bản là 22 phòng; bán kiên cố là 9 phòng; phòng học tạm 
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24 phòng. Chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh thực 
hiện đầy đủ nhất là chế độ học sinh bán trú ở trường THCS và 
Tiểu học đã tạo điều kiện thu hút các em đến lớp, đến trường, 
chất lượng dạy và học ngày càng nâng lên. Trong năm 2014 xã 
Trà Nam đã được huyện công nhận hoàn thành Phổ cập giáo 
dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.  

Phong trào toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa 
khu dân cư, được Đảng ủy, UBND xã, các ban ngành, đoàn 
thể tích cực chỉ đao, kiểm tra, giám sát... Chính vì vậy, vấn 
đề về vệ sinh ăn uống, vệ sinh nhà cửa, vệ sinh thôn, nóc cơ 
bản được đồng bào đồng tình hướng ứng thực hiện. Tuy vậy, 
còn một số làng, hộ gia đình công tác vệ sinh chưa được đảm 
bảo. 

Công tác y tế được quan tâm: Hoạt động khám, chữa bệnh 
tại trạm y tế xã luôn đảm bảo, các chương trình Y tế quốc gia 
triển khai đạt kế hoạch. Thường xuyên vận động nhân dân 
tham gia phòng chống dịch bệnh nhất là bệnh sốt rét. Mạng 
lưới y tế thôn, bản được củng cố, số lượng cán bộ y tế xã là 
03 người, y tế thôn bản 13 người. Nhìn chung công tác y tế 
trong nhiệm kỳ qua, có nhiều mặt tích cực cả phòng chống và 
khống chế được các loại dịch bệnh. Đội ngũ cán bộ y tế thôn 
bản hoạt động có hiệu quả hơn.

Công tác dân số, gia đình và trẻ em: Ban dân số gia đình 
và trẻ em được củng cố đi vào hoạt động có nề nếp, tiến hành 
tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em từ 0 đến 5 tuổi. Công tác chăm 
sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được chú trọng, thường xuyên 
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phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên xã tổ chức 
vận động chị em tích cực thực hiện các biện pháp tránh thai, 
sinh đẻ có kế hoạch giảm tỷ lệ sinh để hàng năm. 

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chế độ chính sách 
đối với người có công: Công tác chăm sóc gia đình thương 
binh, gia đình có công với cách mạng được quan tâm; cấp phát 
kịp thời các chế độ chính sách, các nguồn từ cấp trên đến tận 
tay đối tượng. Đã tiến hành xây dựng 04 ngôi nhà đại đoàn 
kết và 04 nhà tình nghĩa, đảm bảo thuận lợi cho gia đình chính 
sách ổn định đời sống phát triển kinh tế. Toàn xã có 126 đối 
tượng chính sách (trong đó thương, bệnh binh 63 đối tượng; 
thân nhân Liệt sỹ 14 đối tượng; gia đình có công cách mạng 
48 đối tượng; chất độc hóa học 01 đối tượng).

Trong nhiệm kỳ qua đã đào tạo nghề cho hơn 70 lao động 
và nhiều lớp tập huấn cho hàng trăm lượt người tham gia và 
giải quyết việc làm cho người dân, công tác xóa đói giảm 
nghèo hằng giảm giảm bình quân trên 5%, đến nay tỉ lệ hộ 
nghèo của xã là 65,27%. Số lao động đi xuất khẩu đến nay là 
25 lao động, trong đó có hơn 30% số lao động đã gửi tiền về 
gia đình hoàn trả nợ vay Ngân hàng và mua sắm đồ dùng cho 
gia đình như xe máy, ti vi và một phần tích lũy cho gia đình.

 Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được 
đẩy mạnh và có nhiều tiến bộ; tổ chức quán triệt, thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) về “Xây dựng văn hóa, 
con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 
nước”; vào các ngày tết, lễ hội, đội cồng chiêng, hát cheo ở 
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các thôn nóc được thường xuyên củng cố và phục vụ nhằm 
bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các thiết chế văn 
hóa được đầu tư, như xây dựng được 03 sân bóng chuyền cho 
03 tổ dân cư. Các hội đoàn thể xã tổ chức các hoạt động giao 
lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa các chi Đoàn 
thôn và các xã bạn và các chi đoàn kết nghĩa tại huyện, tham 
gia nhiều đợt văn nghệ TDTT do huyện tổ chức; Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được 
triển khai, phát động 5/5 thôn văn hóa (trong đó có 5 thôn 
được công nhận thôn văn hoá cấp huyện), có 5 thôn xây dựng 
nhà làng văn hoá. Số hộ có tivi, Parapol là 315 hộ, chiếm tỷ 
lệ 35,3%. Đến nay mạng thông tin viễn thông đã được phủ 
sóng di động đến 3/5 thôn với hàng trăm thuê bao các mạng 
điện thoại di động Viettel, Vinaphone, Mobile phone đảm bảo 
thuận lợi cho thông tin liên lạc. 

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc được triển khai đều khắp. Phối hợp với các ngành liên 
quan tổ chức việc tuần tra, truy quét các đối tượng tội phạm, 
giải quyết kịp thời các vụ việc gây rối trật tự trên địa bàn. 
Thường xuyên phối hợp nắm chắc địa bàn vùng giáp ranh 
không để xảy ra bị động bất ngờ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và 
nhân dân được thực hiện thường xuyên, đến các thôn, nóc; các 
văn bản pháp luật mới được triển khai phổ biến kịp thời. Lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân ở các cơ quan, 
đơn vị theo quy chế; tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời các 
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đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư 
kéo dài, vượt cấp

Hoạt động của HĐND có tiến bộ, hiệu lực quản lý, điều 
hành của chính quyền các cấp được tăng cường: Vai trò của 
Hội đồng Nhân dân ngày càng được phát huy,có nhiều đổi 
mới về tổ chức, nội dung kỳ họp; những vấn đề nổi cộm 
trên các lĩnh vực được đề cập, làm rõ, dân chủ và công khai. 
Công tác giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
KT-XH, thực thi pháp luật ngày càng được triển khai thường 
xuyên đến tận thôn, nóc, làm chuyển biến tích cực trong việc 
nâng cao vai trò hiệu quả hoạt động của HĐND. Tổ chức 
tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, 
huyện và xã được đảm bảo theo luật định; kịp thời thông tin 
tình hình đến cử tri và phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử 
tri đến các cấp. 

Bộ máy chính quyền xã được củng cố, năng lực điều 
hành, quản lý các hoạt động KT-XH hiệu quả hơn. Sắp xếp đội 
ngũ cán bộ ổn định đi vào hoạt động, thực hiện tốt chức năng 
tham mưu và cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng 
thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, phù hợp với 
điều kiện thực tế của địa phương. Hiệu lực quản lý, điều hành 
của chính quyền xã được tăng cường, thực hiện theo cơ chế 
phân cấp của huyện. Nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa 
hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, thực hiện sự 
chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và Quyết định số 1965-
QĐ/CTUB, ngày 06/10/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện, ngày 01/11/2010, đồng chí Phùng Thị Thương - Phó 
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Trưởng trạm Dịch vụ kỷ thuật nông nghiệp huyện được tăng 
cường, chỉ định làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Trà Nam và được 
bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai thực hiện nghiêm 
túc. Ủy ban nhân dân và các ban, ngành thường xuyên tổ 
chức tiếp dân định kỳ, chú trọng giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo của công dân, xử lý kịp thời những khó khăn, 
vướng mắc ở cơ sở. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu 
cực, thiếu tinh thần trách nhiệm được triển khai chấn chỉnh 
kịp thời.

Công tác vận động quần chúng từng bước được đổi mới 
về nội dung, phương thức hoạt động. Trên cơ sở Kết luận số 
62-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các đoàn thể chính trị - xã hội”, Mặt trận và các hội, đoàn thể 
được củng cố về tổ chức bộ máy, đảm bảo đi vào hoạt động 
có hiệu quả; đội ngũ cán bộ mặt trận, hội, đoàn thể từ xã đến 
thôn được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của 
địa phương. Phương thức tập hợp, vận động quần chúng được 
đa dạng hóa, hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư làm cơ 
sở hoạt động, mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc.

Triển khai, quán triệt Quyết định số 217-QĐ/TW và 
Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính 
trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị 
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- xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý 
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” . Với phương châm 
hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, mặt trận, hội, đoàn thể 
các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng 
lớp nhân dân tham gia thực hiện đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với Cuộc 
vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đạt hiệu quả. Quy chế dân chủ được triển khai thực 
hiện sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt phương 
châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tổ chức 
tốt việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, 
tham gia phản biện xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực 
hiện sâu rộng; vai trò mặt trận, các hội, đoàn thể được phát 
huy, đã vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân 
dân tham gia tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây 
dựng thôn văn hóa, cơ quan văn hóa, xây dựng gia đình no ấm 
- bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc, xây dựng nhà đại đoàn kết, 
nhà tình nghĩa, bảo vệ an ninh Tổ quốc... Qua các phong trào, 
đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia 
hưởng ứng, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ 
vững quốc phòng - an ninh. Thông qua các phong trào quần 
chúng, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, 
đồng bào các dân tộc trong xã luôn đoàn kết, thống nhất, một 
lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. 
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 Công tác xây dựng Đảng: giáo dục chính trị, tư tưởng 
được xem là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên trong công 
tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tập trung làm tốt công tác 
tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, truyền thống yêu nước trong đội ngũ cán bộ, đảng 
viên. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu được 
nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng cán 
bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu quê hương, 
đất nước, quyết tâm nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, cổ 
vũ phong trào thi đua yêu nước, động viên khí thế và tinh thần 
chủ động, sáng tạo trong lao động, học tập và công tác của các 
tầng lớp nhân dân.

Công tác học tập, bồi dưỡng lý luận và các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tổ 
chức nghiêm túc, đổi mới, từng bước đi vào chiều sâu, góp 
phần làm ổn định tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; qua đó, 
đã nâng cao được niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự 
lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước, đấu 
tranh có hiệu quả những quan điểm, tư tưởng sai trái, lệch lạc, 
âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Công tác tổ chức - cán bộ: toàn Đảng bộ hiện có 09 chi 
bộ với 129 đảng viên, công tác tổ chức Đảng luôn củng cố 
từ chi bộ cơ sở đến Đảng bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và 
quy hoạch cán bộ luôn được coi trọng, đến nay có 26 đồng 
chí hoàn thành chương trình Trung cấp lý luận chính trị, có 
28 đồng chí hoàn thành lớp Sơ cấp lý luận chính trị; Trung 
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cấp Quản lý Nhà nước 3 đồng chí, đào tạo chuyên môn ngành 
nông nghiệp, lâm nghiệp 3 đồng chí. Việc kiểm điểm, đánh 
giá chất lượng đảng viên cũng được thực hiện thường xuyên 
theo quy định, chú trọng việc nâng cao chất lượng đảng viên 
và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Công 
tác phát triển đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ qua đã kết 
nạp được 44 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam 
(vượt 11 đồng chí so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra). Kết quả 
phân loại chất lượng tổ chức đảng bình quân hằng năm có 
80% chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Thực hiện công tác 
tổ chức đánh giá cán bộ hàng năm đúng theo quy định, kiểm 
điểm, phê bình những đồng chí vi phạm quy chế, tác phong, 
lề lối làm việc. Công tác chính trị nội bộ được quan tâm thực 
hiện đảm bảo theo quy định của Bộ chính trị và Hướng dẫn 
của Ban Tổ chức Trung ương để phục vụ công tác nhân sự đề 
bạt, bổ nhiệm cán bộ và đại hội đảng bộ cấp xã. 

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tiến hành 
thường xuyên, kịp thời giáo dục, xử lý các trường hợp vi 
phạm, thể hiện tính nghiêm minh của Đảng: công tác kiểm tra, 
giám sát được thực hiện thường xuyên theo quy định của Điều 
lệ Đảng, chương trình công tác kiểm tra của cấp ủy cấp trên 
và của Đảng ủy. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tiến hành kiểm 
tra 9/9 chi bộ trực thuộc Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 1 chi bộ, kiểm tra 
tài chính Đảng 08 chi bộ, kiểm tra 1 đảng viên và 01 tổ chức 
đảng có dấu hiệu vi phạm và xem xét xử lý kỷ luật 05 đảng 
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viên (trong đó, khiển trách 01 đồng chí, cảnh cáo 03 đồng chí, 
khai trừ 01 đồng chí). Nội dung sai phạm chủ yếu là vi phạm 
đạo đức lối sống của người đảng viên, thiếu tinh thần trách 
nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thể hiện tính 
nghiêm minh của đảng và kịp thời răn đe giáo dục, ngăn ngừa 
vi phạm của đảng viên trong đảng bộ. Giám sát các tổ chức và 
đảng viên về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
các cấp về những lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh, xây dựng Đảng và thực hiện chức trách nhiệm vụ được 
giao, phẩm chất đạo đức lối sống của đảng viên. 

Công tác dân vận của Đảng thực hiện có hiệu quả; bộ 
máy công tác dân vận được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp 
ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác dân vận 
trong nhiệm kỳ qua chú trọng đến công tác tuyên truyền các chỉ 
thị, nghị quyết, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, nâng cao niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào 
chủ trương, đường lối của Đảng, vào công cuộc đổi mới của 
đất nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng” 
về dân tộc và tôn giáo. Làm tốt công tác hòa giải ở cộng đồng 
dân cư, các thôn, nóc. Hằng năm, phối hợp với Trung đoàn 
143 - Sư đoàn 315, các cơ quan, ban ngành của Tỉnh và huyện 
về làm công tác dân vận tại xã đạt kết quả, nhiều công trình 
mang ý nghĩa thiết thực như mở đường giao thông nông thôn, 
từ cầu Đăkxi quốc lộ 40B đi nóc Long Riu thôn 5 gần 04 km 
làm các cầu treo dây sắt, trường học, khai hoang đồng ruộng... 
góp phần phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân.
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Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/HU ngày 16/4/2012 của 
Huyện ủy Nam Trà My về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số 
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng uỷ đã ban 
hành kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 27/4/2012 về thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” 
triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân; thành lập 
5 tổ công tác của Đảng ủy để theo dõi, chỉ đạo thực hiện Nghị 
quyết; thực hiện xin ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý cho tập thể, 
cá nhân và chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm điểm, tự phê bình 
và phê bình theo 03 vấn đề cấp bách của Nghị quyết. Quá trình 
kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở Đảng ủy, Ban Thường 
vụ Đảng ủy, các cơ quan, ban ngành, các chi bộ, đều thực hiện 
đầy đủ, trình tự các bước được tiến hành đúng theo hướng dẫn. 
Việc tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân ban Chấp hành, 
Ban Thường vụ, người đứng đầu các ban, ngành và cán bộ, 
đảng viên được tiến hành nghiêm túc với tinh thần thẳng thắn, 
xây dựng; chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và đề ra lộ trình, 
giải pháp để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. 

Sau kiểm điểm, Đảng ủy đã báo cáo kết quả kiểm điểm về 
Huyện ủy và chỉ đạo một số nội dung cần tiến hành làm ngay 
nhằm khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém, các 
vấn đề nổi cộm, tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong dư luận ở 
địa phương. Qua 03 năm tổ chức thực hiện các giải pháp, việc 
khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém được chỉ ra 
trong kiểm điểm và gợi ý của Ban Thường vụ Huyện ủy đã 
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có những chuyển biến tích cực trên cả 03 nội dung được nêu 
trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. 

 Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 
được Đảng ủy tập trung chỉ đạo thực hiện bằng những giải 
pháp thiết thực như: Công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước triển khai 
kịp thời, sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân, nên nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều 
chuyển biến tích cực. Xây dựng kế hoạch và triển khai công 
tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy được thường xuyên kịp thời, 
sát đúng với tình hình thực tế và đối tượng, phạm vi kiểm tra, 
giám sát nên đã răn đe, phòng ngừa các vi phạm; kiên quyết xử 
lý với các biểu hiện tiêu cực, các hành vi, vi phạm các quy định 
của Đảng, Nhà nước. Cán bộ, đảng viên đã tự giác  trong việc 
rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; ý thức trách 
nhiệm với công việc hơn. 

Về thực hiện công tác tổ chức, cán bộ: xây dựng đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển 
của địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác 
quy hoạch, lựa chọn, bố trí cán bộ được thực hiện đúng quy 
định; cơ cấu hợp lý, chú trọng đến chất lượng, tiêu chuẩn, 
tránh tình trạng cục bộ, thiên vị thực hiện đảm bảo công khai 
dân chủ, không  chạy theo số lượng đảm bảo yêu cầu đề ra. 
Việc kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ hằng năm được 
thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch nên 
đã phát huy được năng lực cán bộ.
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Về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo 
địa phương. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc 
của Ban Chấp hành, nhất là việc duy trì tổ chức họp Ban Chấp 
hành, Ban Thường vụ Đảng ủy theo định kỳ. Việc phối hợp 
chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc họp của Ban Thường vụ, 
Ban Chấp hành được chú trọng do đó nội dung các cuộc họp 
chất lượng được nâng lên; chất lượng nội dung văn bản tham 
mưu sát đúng thực tế. Đồng thời, đề ra các giải pháp thực hiện 
sát đúng với tình hình thực tế, nên các chủ trương, nghị quyết 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã thực sự đi 
vào cuộc sống. Trách nhiệm cá nhân của ủy viên Thường vụ, 
ủy viên ban Chấp hành được nâng lên, nhất là trong việc lãnh 
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được 
giao và đóng góp trí tuệ xây dựng các chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp. Công tác lãnh đạo, quản 
lý, điều hành trên các lĩnh vực kinh tế xã hội quốc phòng an 
ninh xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được đi 
vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực trách nhiệm của 
người đứng đầu được phát huy đúng mức.

Sau kiểm điểm theo tinh thần Hội nghị lần thứ 4 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Đảng ủy đã bổ sung 
quy chế làm việc, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của 
tập thể, cá nhân, mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với chính 
quyền, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo; chú trọng đến 
công tác kiểm tra, giám sát; Công tác quản lý, bảo vệ, phát 
triển rừng; Công tác giám sát việc xây dựng, quản lý, sử dụng 
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các công trình được Nhà nước đầu tư trên địa bàn xã; Việc 
bình xét, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo không còn mang 
tính cá nhân và cục bộ do đó tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm 
đáng kể; Việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc, chấp 
hành nội quy, giờ giấc làm việc theo quy định của Nhà nước. 
Công tác phân bổ, quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh 
phí hoạt động  đã được khắc phục theo gợi ý kiểm điểm của 
ban Thường vụ Huyện ủy.

Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của 
Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở triển khai Chỉ 
thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và tiếp thu 
các chuyên đề theo từng năm, Đảng ủy đã tiến hành xây dựng 
kế hoạch và triển khai trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và 
hướng dẫn xây dựng chương trình hành động của từng cán bộ 
đảng viên sát với từng chuyên đề gắn với chức trách nhiệm vụ 
được giao. Qua tiếp thu, học tập các chuyên đề về tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh, đại bộ phận cán bộ, đảng viên đã có sự 
chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, nhất là cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt, tinh thần trách nhiệm nêu gương, ý thức tự 
giác, tận tụy với công việc được giao, thể hiện rõ qua kết quả 
đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và tập thể trong việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đội ngũ cán bộ, 
đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực trong tác phong, lề lối 
làm việc, sâu sát, gần gũi, cởi mở, tiếp thu ý kiến đóng góp, 
tâm tư, nguyện vọng để phục vụ và giải quyết những vấn đề 
liên quan đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.
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Văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống đồng bào tiếp 
tục được cải thiện. Ngành Giáo dục tiếp tục khắc phục khó 
khăn về cơ sở vật chất, đạt chuẩn quốc gia về xoá mù chữ và 
phổ cập giáo dục tiểu học. Ngành Y tế làm tốt nhiệm vụ chăm 
sóc sức khoẻ nhân dân. Công tác xoá đói, giảm nghèo; dân số 
- kế hoạch hoá gia đình có nhiều thành tích đáng kể. Các hoạt 
động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các 
lão thành cách mạng, người có công với nước, các Bà mẹ Việt 
Nam Anh hùng, thương binh và gia đình liệt sĩ được Đảng bộ, 
chính quyền thường xuyên quan tâm.

Tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn luôn ổn định. 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng và đạt 
nhiều tiến bộ, Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận trong 
sạch vững mạnh. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, quyền 
làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực được phát huy; một số 
chính sách và quy chế bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân, 
được thực hiện một cách nghiêm túc.

Nhìn chung, trong 5 năm (2010 - 2015), bên cạnh một số 
thuận lợi, Trà Nam cũng còn gặp nhiều khó khăn chung của 
huyện. Đảng bộ và nhân dân Trà Nam đã thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ qua: Năng suất, 
sản lượng lương thực không ngừng tăng lên hàng năm. Giá 
trị tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 
ngày càng cao trong tổng thu nhập của địa phương. Hệ thống 
kết cấu hạ tầng: đường giao thông nông thôn, điện sinh hoạt, 
nước sạch được chú ý đầu tư phát triển mạnh.
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Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/HU, ngày 27/8/2014 của Ban 
Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My về Đại hội Đảng bộ cấp cơ 
sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-
2020), từ ngày 05/5 đến 06/5/2015, Đảng bộ xã Trà Nam tiến 
hành Đại hội lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020, tại trụ sở Ủy 
ban nhân dân xã. 

Đại hội thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 
Đảng bộ, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp 
hành, Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại 
hội lần thứ XVIII.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã khẳng định những thành 
tựu về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nhấn mạnh sản xuất 
nông nghiệp được chú trọng phát triển, tổng sản lượng lương 
thực quy ra thóc cả nhiệm kỳ là 4.200 tấn, bình quân lương 
thực đầu người đạt 200 kg, cơ bản đáp ứng được nhu cầu 
lương thực cho nhân dân. Đảm bảo được trên 60% diện tích 
đất canh tác và khai hoang được gần 3 ha đất sản xuất. 

Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 
2015 - 2020, trong đó gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau: Phấn 
đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 6,5-7 triệu đồng/năm. 
Tổng sản lượng lương thực cây có hạt tăng hàng năm 10%; 
đến năm 2020 đạt 210 kg/người. Phát triển chăn nuôi đàn gia 
súc, gia cầm; hằng năm tăng 20-30 con bò, 100 con heo. Phấn 
đấu đến năm 2020 đàn gia súc của xã đạt 2.670 con. Giảm tỷ 
lệ hộ nghèo mỗi năm là 5-7%, đến năm 2020 còn dưới 35%. 
Khai hoang mở rộng diện tích lúa nước mỗi năm 01-1,5ha. 
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Phấn đấu đến năm 2020 đạt 40-50% trên 19 tiêu chí theo quy 
định về Nông thôn mới. Hàng năm phát triển kinh tế vườn 
đồi, vườn rừng là 10-15 ha. Mở đường công vụ đến các thôn, 
nóc 2-3 km/năm. Số hộ sử dụng điện thắp sáng hàng năm 
tăng 10%; đến năm 2020 số hộ dùng điện lưới quốc gia trên 
70-80%. Huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp ở các cấp học 
đạt 98-100%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm dưới 12-
15%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm giảm xuống còn dưới 
18%. Hàng năm đào tạo nghề và giải quyết việc làm từ 15-20 
lao động. Huy động tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu. 
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên 2,62% so với dân số. 
Hàng năm phát triển đảng viên từ 10-12 đảng viên. Phấn đấu 
hàng năm có trên 70-80% chi bộ đạt tiêu chuẩn chi bộ trong 
sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ 
yếu kém. 

Đại hội đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm đến, 
đó là: 

Tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi phù 
hợp với điều kiện địa hình, thổ nhưỡng, thời tiết và tập quán 
nuôi, trồng của nhân dân, nhằm nâng cao hiệu quả trong lĩnh 
vực nông nghiệp - lâm nghiệp và chăn nuôi. Tiếp tục mở rộng 
diện tích canh tác lúa nước phấn đấu mỗi năm khai hoang từ 1 - 
1,5 ha; Sửa chữa và xây dựng mới các đập thủy lợi nhằm đảm 
bảo nước tưới cho ruộng lúa nước. Tiếp tục đầu tư, hỗ trợ và 
vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh; 
cây quế Trà My, cây chuối; trồng thí điểm cây Macca, Giổi 
rừng để nhân ra diện rộng, các giống cây nguyên liệu khác, 
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giúp nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang 
trại. Tập trung chỉ đạo làm chuồng gia súc, không để gia súc 
chết rét; phấn đấu đến năm 2020 đàn gia súc của xã đạt 2.670 
con. Chú trọng công tác định canh định cư ổn định cuộc sống 
phát triển sản xuất. 

Làm việc với các ngành chức năng ở huyện để thúc đẩy 
xây dựng kết cấu hạ tầng như làm đường giao thông bê tông 
liên thôn nóc, thực hiện tốt chủ trương Nhà nước và Nhân dân 
cùng làm, vận động Nhân dân hiến đát cây cối hoa màu và 
đóng góp ngày công để làm đường giao thông.

Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 
(Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gắn với 
Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh”. coi văn hóa là mục tiêu và động lực của phát triển, 
là nền tảng tinh thần xã hội. Phấn đấu đến năm 2020 có 85% 
hộ xem truyền hình.

 Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”, đến năm 2020 phấn đấu xây dựng từ 
5/5 thôn văn hóa. Khôi phục các nghề truyền thống, các sản 
phẩm dệt dồ, dệt thổ cẩm, rèn, đan đát... khuyến khích tiêu thụ 
để trở thành hàng hoá. Chú trọng mở rộng mạng lưới trường 
lớp ở các thôn nóc. Triển khai thực hiện chương trình y tế quốc 
gia. Tuyên truyền nhân dân ăn, ở hợp vệ sinh, phòng chống 
các loại dịch bệnh nhất là bệnh sốt rét và bệnh tiêu chảy. Xây 
dựng mới Trạm y tế xã, có trang thiết bị bên trong.
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Đẩy mạnh chương trình đào tạo lao động, xuất khẩu lao 
động, phấn đấu bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 
15 lao động. Tập trung hoàn thành các mục tiêu theo đề án 
triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, bình quân 
mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5-7%, đến năm 2020 tỷ lệ hộ 
nghèo 30-35%. 

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo 
ý thức chấp hành cao pháp luật cao trong xã hội.

Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, 
tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác phòng chống 
tội phạm. Xây dựng lực lượng vũ trang từ thôn đến xã đủ 
về số lượng, mạnh về chất lượng. Triển khai thực hiện tốt 
công tác đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn xã, đặc biệt 
là khu vực trung tâm xã. Xử lý kịp thời những đối tượng 
khai thác lâm khoáng sản, săn bắn động vật quý hiếm trái 
phép và tổ chức kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ sử 
dụng trái phép.

Công tác xây dựng, củng cố chính quyền: Tiếp tục đào tạo 
công chức cấp xã đạt chuẩn về văn hóa, chuyên môn, lý luận 
chính trị. Chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ 
công chức, đổi mới và cải tiến phương thức hoạt động của hội 
đồng nhân dân, thường trực hội đồng nhân dân và đại biểu hội 
đồng nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong 
việc tham gia xây dựng chính quyền, tham gia quản lý nhà 
nước và quản lý kinh tế - xã hội ở địa phương. 
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Công tác Mặt trận, đoàn thể: Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ 
máy mặt trận, đoàn thể; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu 
nước, xoá đói, giảm nghèo, giải quyết các điểm nóng, phòng 
chống các tệ nạn xã hội. Triển khai, thực hiện “Quy chế giám 
sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân 
tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.  

Công tác xây dựng Đảng: Công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong 
cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, quan 
điểm của Đảng; giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách 
mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu 
“diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 
Xây dựng và hoàn chỉnh tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Trà 
Nam giai đoạn 1945-2015.

Công tác tổ chức, cán bộ: Tiếp tục triển khai Nghị quyết 
số 16-NQ/TU, ngày 15/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-
2020 và định hướng đến năm 2025. Hằng năm, xây dựng tổ 
chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh 50% trở 
lên, phấn dấu đến năm 2020 có 100% TCCS đảng có chi ủy, 
không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Công tác quy hoạch 
cán bộ, bồi dưỡng cán bộ chú ý đến cán bộ nữ, trẻ có năng lực 
và đủ tiêu chuẩn, tuyển dụng nguồn học sinh ở các trường, 
nâng cao năng lực chính trị chuyên môn, văn hóa nghiệp vụ 
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cho cán bộ, phấn đấu đến năm 2020 có 85% cán bộ chủ chốt 
đủ chuẩn. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, hằng năm 
kết nạp từ 10-15 đảng viên. 

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: Tăng cường công 
tác kiểm tra, xử lý, kiểm điểm, phê bình kịp thời và nghiêm 
túc đối với những đảng viên vi phạm kỷ luật. Nâng cao vai trò 
hoạt động của UBKT Đảng ủy; thường xuyên kiểm tra, giám 
sát các chi bộ và cán bộ đảng viên theo định kỳ hoặc đột xuất 
để chấn chỉnh kịp thời những sai sót. 

Công tác dân vận của Đảng: Quán triệt quan điểm của 
Đảng, Nhà nước về công tác vận động quần chúng trong giai 
đoạn cách mạng mới, nhằm tạo sự thống nhất về quan điểm, tư 
tưởng và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân 
dân đối với công tác dân vận của Đảng. Triển khai thực hiện 
có hiệu quả Chương trình hành động của Huyện uỷ về thực 
hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/10/2009 của Tỉnh uỷ, 
Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 
(khóa XI) “về công tác Dân vận trong tình hình mới”. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 
4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện 
nay”. Thực hiện việc kiểm điểm, phê bình theo tinh thần Nghị 
quyết TW4, xây dựng lộ trình, giải pháp, kế hoạch để khắc 
phục các tồn tại, khuyết điểm, chấn chỉnh công tác quản lý 
nhà nước trên các lĩnh vực. 

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
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Minh”: Hướng dẫn đăng ký xây dựng nội dung chuẩn mực 
đạo đức làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong tất cả 
đảng viên, cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân; tổ 
chức Hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ 
Chính trị, nhân rộng điển hình tiên tiến, khen thưởng tập thể, 
cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức của Bác.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Nam lần thứ 
XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) gồm 15 đồng chí và Ban Thường 
vụ gồm 5 đồng chí: đồng chí Nguyễn Võ Trang được bầu làm 
Bí thư, đồng chí Trần Thanh Lên làm Phó Bí thư Thường trực, 
đồng chí Hồ Văn Thuấn làm Phó Bí thư, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân xã. 

Đại hội Đảng bộ xã Trà Nam lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 
- 2020 diễn ra trong điều kiện hoàn cảnh huyện nhà nói chung 
xã Trà Nam nói riêng còn gặp nhiều khó khăn thách thức. 
Nhưng với truyền thống cần cù sáng tạo, sự lãnh đạo đúng 
đắn của Đảng bộ. Tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy 
ý chí tự cường và những thành tựu đã đạt được trong nhiệm 
kỳ qua. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi những mục tiêu Nghị 
Quyết đại hội đã đề ra nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ xã 
Trà Nam ngày càng phát triển và vững mạnh.

*

*            *
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KẾT LUẬN

Lịch sử Đảng bộ xã Trà Nam giai đoạn 1945 - 2015 là 
chặng đường đấu tranh cách mạng đầy khó khăn, gian khổ 
nhưng rất đổi tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
xã Trà Nam. Là một xã vùng núi cao, điều kiện tự nhiên không 
mấy thuận lợi; kinh tế - xã hội chậm phát triển, cơ sở vật chất, 
hạ tầng kỹ thuật hầu như chưa có gì đáng kể; trình độ dân trí 
còn thấp… Song, đồng bào Xơ Đăng xã Trà Nam đã phát huy 
tinh thần đoàn kết dân tộc, chịu thương, chịu khó vượt lên 
trên khó khăn, thử thách; dũng cảm chiến đấu chống mọi kẻ 
thù xâm lược; cần cù lao động, sáng tạo trong sản xuất đưa xã 
nhà từng bước đi lên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã Trà 
Nam, truyền thống quý báu đó được phát huy cao độ, giành 
được nhiều thắng lợi quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Đảng 
bộ tỉnh Quảng Nam, Đảng bộ huyện Nam Trà My, Đảng bộ, 
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chính quyền và nhân dân Trà Nam tiếp tục phát huy truyền 
thống anh hùng trong chiến đấu, ra sức hàn gắn vết thương 
chiến tranh, sớm ổn định cuộc sống của nhân dân. 

Từ việc xác định lợi thế của xã là nông nghiệp, nên Đảng 
bộ, chính quyền đã vận động nhân dân sớm bắt tay vào sản 
xuất với cây trồng chủ đạo là cây lúa, đồng thời cũng chú ý 
đến phát triển diện tích cây chuối mốc, cây sâm nam, cây giảo 
cổ lam, keo lấy gỗ... Nhờ kết hợp tốt các biện pháp thâm canh, 
tăng vụ với công tác thủy lợi mà năng suất không ngừng tăng 
lên. Tình hình thiếu lương thực trong nhân dân không chỉ sớm 
được đẩy lùi mà từng bước đã tạo được của ăn, của để đảm 
bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đời sống vật chất của người 
dân không ngừng được nâng lên, số hộ khá, giàu ngày càng 
nhiều, số hộ nghèo giảm dần qua các năm. Từ việc bước đầu 
phát triển và ổn định về sản xuất nông nghiệp đã tạo tiền đề 
cho các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát 
triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với 
chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Công tác giáo dục và đào tạo luôn được quan tâm thường 
xuyên, đã giải quyết được nạn mù chữ, hoàn thành phổ cập 
giáo dục ở bậc tiểu học, trung học cơ sở. Hệ thống trường, 
lớp học được xây dựng hoàn chỉnh dần, không còn tình trạng 
điểm trắng về trường, lớp. Trạm y tế xã với đội ngũ y tá, y 
sĩ có nghiệp vụ ngày càng cao đủ khả năng phục vụ yêu cầu 
khám, chữa bệnh cho nhân dân địa phương.
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Phong trào “đền ơn, đáp nghĩa” đối với những người 
có công với nước được toàn dân hưởng ứng. Công tác xóa 
đói, giảm nghèo và các hoạt động từ thiện ngày càng được 
mở rộng.

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn được giữ vững, quốc phòng - an ninh ngày càng được 
củng cố. Nhân dân nêu cao tinh thần sống và làm việc theo 
Hiến pháp và pháp luật. Công tác xây dựng Đảng được củng 
cố và tăng cường về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 
Nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch vững 
mạnh. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 
trị xã hội từng bước được đối mới về phương thức hoạt động. 
Quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và được phát huy 
trên các lĩnh vực

 Những thành quả đạt được trong thời gian qua, Đảng 
bộ Trà Nam đã rút ra được một số bài học thực tiễn trong 
quá trình vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng chính 
sách pháp luật của Nhà nước vào quá trình lãnh đạo và 
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương 
như sau:

Một là, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc dưới sự lãnh 
đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của địa 
phương trong kháng chiến cũng như trong xây dựng và phát 
triển quê hương.
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Chặng đường lịch sử của Đảng bộ và đồng bào xã 
Trà Nam 70 năm (1945 - 2015) và từ khi thành lập chi bộ 
đảng (1961) đến nay luôn gắn liền với sự lãnh đạo của 
Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ huyện Nam Trà My. Thực 
tiễn đã minh chứng rằng, đồng bào Xơ Đăng dưới sự đô 
hộ của thực dân Pháp là thời kỳ đen tối, tách biệt với thế 
giới bên ngoài; trình độ dân trí chưa được mở mang, hầu 
hết đồng bào đều mù chữ; cơm không đủ no, áo không đủ 
ấm, ốm đau, dịch bệnh hoành hành… Cách mạng tháng 
Tám 1945 thắng lợi, đồng bào Xơ Đăng từng bước biết 
đến Đảng, Bác Hồ, được Mặt trận Việt Minh tuyên truyền, 
giác ngộ, đã đoàn kết một lòng, ra sức thi đua tăng gia sản 
xuất, cải thiện đời sống; vừa chống “giặc đói”, diệt “giặc 
dốt”, vừa đánh đuổi kẻ thù xâm lược, bảo vệ quê hương, 
bảo vệ núi rừng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào xã Trà Nam lại tiếp 
tục sự nghiệp kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ xâm 
lược. Là địa bàn rừng núi, thuận  lợi cho việc xây dựng vùng 
căn cứ địa, hậu phương vững chắc để phục vụ tiền tuyến, đồng 
bào đã một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, đẩy mạnh sản xuất 
phục vụ cách mạng, cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân 
huyện nhà xây dựng căn cứ địa vững chắc của chiến trường 
Khu V; đoàn kết đứng lên phá gum, diệt tề, tổ chức nhiều trận 
đánh làm cho kẻ thù bao phen khiếp sợ, góp phần làm nên đại 
thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.
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Sau khi nước nhà hoàn toàn độc lập, nhân dân ta hoàn 
toàn tự do, đồng bào Xơ Đăng xã Trà Nam dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối cách mạng của 
Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức khắc phục hậu quả 
chiến tranh, từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. 
Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, kinh tế - xã hội khó khăn, 
thiếu thốn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định 
mọi thắng lợi đã đưa Trà Nam từng bước phát triển đi lên.

 Kể từ khi Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập (1961) 
đến nay đã hơn 55 nǎm, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy 
Quảng Nam, Huyện ủy Nam Trà My, sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân Trà Nam đã giành được nhiều thắng lợi to 
lớn. Chính vì vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân Trà Nam cũng luôn giữ vững lòng 
tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; giương cao ngọn cờ 
độc lập dân tộc, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong quá 
trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh của địa phương.

Hai là, thực hiện tốt công tác dân vận và vận động quần 
chúng; phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân để thực hiện 
thắng lợi các phong trào cách mạng tại địa phương.

Từ khi Đảng và Mặt trận Việt Minh đưa đường lối kháng 
chiến đến với đồng bào xã Trà Nam, công tác dân vận và vận 
động quần chúng được xem là nhân tố đặc biệt quan trọng 
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góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu và xây 
dựng vùng căn cứ cách mạng. Trong kháng chiến chống Pháp, 
mặc dù địch ra sức xây dựng, cài cắm và tổ chức được gum, tề 
để chống phá cách mạng; song, được Đảng và Mặt trận Việt 
Minh làm tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, 
giác ngộ, đồng bào Xơ Đăng Trà Nam đã một lòng theo Đảng, 
theo Bác Hồ, đấu tranh làm thất bại âm mưu cài cắm tổ chức 
gum, tề; cùng với nhân dân trong huyện đánh chiếm các đồn 
Kosia, Ngok Spanh, hỗ trợ chiến trường Bắc Tây Nguyên, góp 
phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ (1954), buộc Pháp 
phải ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh và lập 
lại hòa bình ở Đông Dương.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc vận dụng đường lối cách 
mạng đúng đắn trong công tác dân vận và vận động đã tạo 
được niềm tin vững chắc của đồng bào đối với Đảng, tin vào 
thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Công 
tác dân vận và vận động quần chúng đã huy động cao nhất sức 
người, sức của ở Trà Nam, cùng với đồng bào trong huyện xây 
dựng mật khu Đỗ Xá - Nước Là, căn cứ địa vững chắc của 
chiến trường Khu V để lãnh đạo cuộc đấu tranh chống Mỹ, 
cứu nước, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân 1975.

Sau khi thống nhất hai miền Nam - Bắc, công tác dân vận 
và vận động quần chúng tiếp tục phát huy và gặt hái nhiều 
thắng lợi, nhất là trong công tác khắc phục hậu quả chiến 
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tranh, định canh, định cư, đẩy mạnh lao động sản xuất, ổn 
định đời sống; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, 
góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. Trong thời kỳ đổi mới và thực hiện sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công tác dân vận tiếp tục cổ 
vũ động viên mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và đồng bào trong 
xã ra sức thi đua thông qua các phong trào như “Thanh niên 
tình nguyện”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”, “Nông dân sản xuất giỏi, kinh doanh 
giỏi, xây dựng nông thôn mới”… Những thành quả đạt được 
đã khẳng định công tác dân vận và vận động quần chúng, xây 
dựng và phát huy khối đại đoàn kết là nhân tố quan trọng để 
Đảng bộ và đồng bào xã Trà Nam tiếp tục sự nghiệp cách 
mạng trên chặng đường phía trước.

Ba là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, phải lấy dân 
làm gốc. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân 
là nhiệm vụ quan trọng trong kháng chiến, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc.

Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan 
điểm của Đảng về quần chúng nhân dân, qua các thời kỳ cách 
mạng, công tác tập hợp, lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu 
tranh giành thắng lợi đã được phát huy cao độ ở Trà Nam. 
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, mặc dù chưa có tổ 
chức Đảng, nhưng thông qua các cán bộ người Kinh, đặc biệt 
là với niềm tin sâu sắc với Đảng, với Bác Hồ, bên cạnh việc 
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tăng gia sản xuất, xây dựng hậu phương kháng chiến vững 
mạnh về mọi mặt, đồng bào xã Trà Nam còn tích cực tham 
gia phong trào du kích chiến tranh, phá gum diệt tề, bảo vệ 
cách mạng. Phong trào toàn dân đánh giặc, mỗi làng bản là 
một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ; già, trẻ, gái, trai 
đều tham gia đánh giặc, bằng mọi thứ vũ khí thô sơ hoặc hiện 
đại, đánh bằng các hình thức chiến thuật, kết hợp lực lượng 
với trận địa chông thò, cạm bẫy, tạo ra một hệ thống căn cứ 
du kích liên hoàn, động viên con em thoát ly tham gia kháng 
chiến, làm thất bại mọi mưu đồ đen tối của thực dân Pháp và 
bè lũ tay sai bán nước.

Trong những năm chống Mỹ cứu nước, địa bàn Trà Nam 
cũng như vùng núi Trà My luôn là địa bàn giành giật giữa ta 
và địch, với chiến thuật “Gọng kìm bình định nông thôn” đều 
là sự đối đầu quyết liệt giữa cách mạng và Mỹ - ngụy. Tuy 
nhiên, với sức mạnh của quần chúng nhân dân, đồng bào Trà 
Nam đã làm thất bại các âm mưu của địch, xây dựng thành 
hậu phương trực tiếp vững chắc, đóng góp sức người, sức của 
cho cách mạng, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đi 
đến thắng lợi.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ 
xã Trà Nam luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần của đồng bào trong xã. Trên quan điểm của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh: “Nếu nước được độc lập mà dân không được 
hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý 
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gì”, Đảng bộ và chính quyền xã Trà Nam luôn phát huy dân 
chủ, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu làm cho 
“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bốn là, xây dựng bộ máy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên, đảm bảo 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của địa phương.

Xây dựng bộ máy chính quyền đủ trình độ và năng lực 
quản lý, điều hành, thực sự là công cụ chủ yếu để thực hiện 
quyền làm chủ của nhân dân. Quan tâm chăm lo xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực 
quản lý điều hành, kịp thời thay thế những cán bộ, công chức 
yếu kém. Ra sức phấn đấu xây dựng Nhà nước pháp quyền 
của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Không ngừng kiện 
toàn tổ chức, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân xã. Thực hiện 
tốt quy chế dân chủ, mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở, tạo 
điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội.

Đảng bộ luôn khẳng định vai trò quan trọng của Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sự nghiệp đại 
đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từ đó phát huy dân 
chủ, nâng cao trách nhiệm công dân của hội viên, đoàn viên, 
thắt chặt mối liên hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng và 
Nhà nước. Đảng bộ và Chính quyền luôn quan tâm, hỗ trợ 
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để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân trong quá trình tham gia phát triển kinh tế - xã 
hội, thực hiện đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra”.

Năm là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là nhiệm vụ then chốt để 
lãnh đạo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương..

Yếu tố được Đảng bộ quan tâm hàng đầu là việc giáo 
dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, cho 
đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đảng viên trẻ. Luôn giữ 
vững các nguyên tắc sinh hoạt Đảng trong đó có việc tự phê 
bình và phê bình được coi là việc làm thường xuyên. Động 
viên, giúp đỡ đảng viên học tập, không ngừng nâng cao trình 
độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu 
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh 
chống tham nhũng, quan liêu, làm trong sạch đội ngũ đảng 
viên, tăng cường vai trò lãnh đạo và tiếp tục đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể. Coi trọng công tác phát triển đảng viên mới 
để đảm bảo đội ngũ kế thừa.

Phát huy vai trò giám sát của quần chúng nhân dân trong 
công tác xây dựng Đảng, trong công tác phòng, chống tham 
nhũng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thật 
sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phải 
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động viên nhân dân tham gia thảo luận xây dựng đường lối, 
chủ trương của Đảng,... tham gia kiểm tra mọi hoạt động của 
tổ chức Đảng, giám sát, phê bình cán bộ, đảng viên.

Từ những bài học kinh nghiệm qua hơn 70 năm xây dựng 
và phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của xã nhà, 
trong thời gian tới sẽ được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
Trà Nam tiếp tục phát huy hơn nữa để cùng cả nước tiến lên 
từng bước vững chắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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DANH SÁCH CẤP ỦY, BAN THƯỜNG VỤ 
ĐẢNG ỦY XÃ TRÀ NAM
(từ khi thành lập đến năm 2015)

Bí thư và Chi ủy lâm thời Chi bộ xã Nam Bền (do Ban 
Cán sự Đảng Khu 5 chỉ định từ tháng 2/1959 - 6/1962)

1. Đồng chí Hồ Văn Neo - Bí thư Chi bộ.

2. Đồng chí Hồ Văn Hà (Diên) - Chi ủy viên.

3. Đồng chí Hồ Văn Đuối - Chi ủy viên.

Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ xã Nam Bền (do Hội nghị 
Chi bộ bầu tháng 2/1963)

1. Đồng chí Hồ Văn Hà (Diên) - Bí thư Chi Bộ.

2. Đồng chí Hồ Văn Bông - Phó Bí thư Chi bộ.

3. Đồng chí Hồ Văn Nút - Chi ủy viên.

4. Đồng chí Hồ Văn Bia - Chi ủy viên.

5. Đồng chí Hồ Văn Dế - Chi ủy viên.

Bí thư và Chi ủy Chi bộ xã Nam Bền (do Đại hội Chi 
bộ lần thứ III bầu tháng 7/1964)

1. Đồng chí Hồ Văn Hà (Diên) - Bí thư Chi bộ.
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2. Đồng chí Hồ Văn Bia -  Phó Bí thư Chi bộ.

3. Đồng chí Hồ Văn Bông -  Chi ủy viên.

4. Đồng chí Hồ Văn Đâm - Chi ủy viên.

5. Đồng chí Hồ Văn Nút - Chi ủy viên.

Cấp ủy Chi bộ Nam Bền (do Đại hội lần thứ IV, bầu 
tháng 11/1969)

1. Đồng chí Nguyễn Văn Xuôi - Bí thư Chi bộ.

2. Đồng chí Hồ Văn Bia - Phó bí thư Chi bộ.

3. Đồng chí Hồ Văn No - Chi ủy viên, Chủ tịch Ủy ban 
Hành chính xã.

4. Đồng chí Hồ Văn Vung - Chi ủy viên.

5. Đồng chí Hồ Văn Nút - Chi ủy viên.

Cấp ủy Chi bộ xã Nam Bền (do Đại hội Chi bộ khóa V 
bầu tháng 4/1972)

1. Đồng chí Hồ Văn Xuôi - Bí thư Chi bộ.

2. Đồng chí Hồ Văn Bông - Phó Bí thư Chi bộ.

3. Đồng chí Hồ Văn Bia - Chi ủy viên, Chủ tịch Ủy hành 
chính xã

4. Đồng chí Hồ Văn Vùng - Chi ủy viên.
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5. Đồng chí Hồ Văn Nu - Chi ủy viên.

Cấp ủy Chi bộ Trà Nam (do Đại hội Chi bộ khóa VI bầu 
tháng 10/1975 - 7/1977)

1. Đồng chí Hồ Văn Hà - Bí thư Xã Ủy.

2. Đồng chí Nguyễn Lưu Út - Phó Bí thư Trực.

3. Đồng chí Hồ Văn Nu - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã.

4. Đồng chí Hồ Văn Nết - Xã ủy viên,

5. Đồng chí Hồ Văn Vùng - Xã ủy viên.

Ban Chấp hành Xã ủy Chi bộ xã Trà Nam (khóa VII 
tháng 9/1977 - 4/1979)

1. Đồng chí Nguyễn Văn Xuôi  - Bí thư Xã ủy.

2. Đồng chí Hồ Văn No - Phó Bí thư trực Đảng.

3. Đồng chí Hồ Văn Hà - Xã ủy viên, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã.

4. Đồng chí Hồ Văn Minh - Xã ủy viên.

5. Đồng chí Hồ Văn Nu - Xã ủy viên.

6. Đồng chí Phạm Văn Yết (Sinh) - Xã ủy viên, Phó Chủ 
tịch Ủy ban xã.

7. Đồng chí Hồ Văn Neo - Xã ủy viên.
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8. Đồng chí Hồ Văn Nét - Xã ủy viên.

9. Đồng chí Hồ Văn Trí - Xã ủy viên.

Ban Chấp hành Xã ủy Chi bộ xã Trà Nam (khóa VIII 
tháng 4/1979)

1. Đồng chí Hồ Văn Hà - Bí thư Xã ủy.

2. Đồng chí Hồ Văn Minh - Phó Bí thư trực Đảng.

3. Đồng chí Nguyễn Thanh Đề - Xã ủy viên, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã.

4. Đồng chí Nguyễn Lưu Út - Xã ủy viên, Chủ tịch 
UBMTTQVN.

5. Đồng chí Hồ Văn Nết - Xã ủy viên.

6.+7.+8.+9. không xác định được

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Nam (khóa IX, tháng 
10/1980)

1. Đồng chí Hồ Văn Hà - Bí thư Đảng ủy.

2. Đồng chí Nguyễn Lưu Út - Phó Bí thư trực Đảng.

3. Đồng chí Hồ Văn Minh - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã.

4. Đồng chí Hồ Văn Nu - Đảng ủy viên Chủ tịch 
UBMTTQVN. 
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5. Đồng chí Đinh Văn Ba - Đảng ủy viên.

6.+7.+8.+9. không xác định được

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Nam (khóa X, tháng 
19/08/1982)

1. Đồng chí Hồ Văn Hà - Bí thư Đảng ủy.

2. Đồng chí Hồ Văn Minh - Phó Bí thư Trực Đảng.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Xuôi - Phó bí thư, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã.

4. Đồng chí Trần Ngọc Loan - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch 
kinh tế xã. 

5. Đồng chí Nguyễn Lưu Út - Đảng ủy viên, trực Đảng, 
Chủ tịch UBMTTQVN xã.

6. Đồng chí Đinh Văn Ba - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch, 
Trưởng công xã.

7. Đồng chí Hồ Văn Neo - Đảng ủy viên, Bí thư nông hội.

8. Đồng chí A Na Din - Đảng ủy viên, kiểm tra đảng.

9. Đồng chí Đinh Văn Lớp - Đảng ủy viên, kiểm tra đảng.

10. Đồng chí Nguyễn Thanh Đề - Đảng ủy viên, Xã đoàn.

11. Đồng chí Đinh Văn Minh - Đảng ủy viên, Xã đội trưởng.
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Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Nam (khóa XI, 1985)

1. Đồng chí Nguyễn Văn Xuôi - Bí thư Đảng ủy.

2. Đồng chí Hồ Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy.

3. Đồng chí Nguyễn Thanh Đề - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã.

4. Đồng chí Đinh Văn Ba - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân xã; kiêm Trưởng Công an xã.

5. Đồng chí Nguyễn Văn Xuyên - Đảng ủy viên, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân xã.

6. Đồng chí Nguyễn Lưu Út - Đảng ủy viên, Chủ tịch 
UBMTTQVN xã.

7. Đồng chí Đinh Văn Minh - Đảng ủy viên, Xã Đội trưởng.

8.+9.+10.+11. không xác định được

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Nam (khóa XII, 1988)

1. Đồng chí: Nguyễn Thanh Đề - Bí thư Đảng ủy.

2. Đồng chí: Đinh Văn Din - Phó Bí thư trực Đảng.

3. Đồng chí: Nguyễn Văn Xuyên - Phó Bí thư, Chủ tịch 
UBND xã.

4. Đồng chí: Nguyễn Quốc Lũ - Đảng ủy viên, Phó Chủ 
tịch UBND xã.
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5. Đồng chí: Nguyễn Lưu Út - Đảng ủy viên, Chủ tịch 
UBMTTQVN xã.

* Năm 1989, đồng chí Đinh Văn Din miễn nhiệm chức 
vụ, bầu đồng chí Đinh Văn Ba, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
xã, làm Phó Bí thư Đảng ủy.

6.+7.+8.+9.+10.+11. không xác định được

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Nam (khóa XIII, 1992)

1. Đồng chí Nguyễn Thanh Đề  - Bí thư Đảng ủy. 

2. Đồng chí Đinh Văn Ba - Phó Bí thư trực Đảng.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Xuyên - Đảng ủy viên, Chủ tịch 
UBND xã.

4. Đồng chí Nguyễn Lưu Út - Đảng ủy viên, Chủ tịch 
UBMTTQ xã

5. Đồng chí Nguyễn Quốc Lũ - Đảng ủy viên, Phó Chủ 
tịch UBND xã.

6.+7.+8.+9 không xác định được

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Nam (khóa XIV, 30.08 1995)

1. Đồng chí Đinh Văn Ba - Bí thư Đảng ủy. 

2. Đồng chí Nguyễn Thanh Đề - Phó Bí thư Đảng ủy.

3. Đồng chí Nguyễn Quốc Lũ - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã.
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4. Đồng chí Phạm Đăng Phương - Đảng  ủy viên, Chủ 
tịch UBMT xã.

5. Đồng chí Nguyễn Văn Xuyên - Đảng ủy viên, Phó Chủ 
tịch UBND xã.

6. Đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Đảng ủy viên, Bí thư 
Chi bộ 2.

7. Đồng chí Hồ Văn Minh - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 
Hội đồng Nhân dân.

8. Đông chí Đinh Văn Nam - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội 
nông dân.

9. Đồng chí Hồng Ngọc Phước - Đảng ủy viên, Bí thư 
Chi bộ 1.

10. Đồng chí Nguyễn Xuân Thưởng - Đảng ủy viên, Phó 
Chủ tịch UBMTTQVN xã.

11. Đồng chí Nguyễn Trọng Xuân - Đảng ủy viên, Xã 
Đội trưởng.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Nam (khóa XV, 
12/8/1997)

1. Đồng chí Đinh Văn Ba -  Bí thư Đảng ủy. 

2. Đồng chí Nguyễn Quốc Lũ - Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy.
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3. Đồng chí Nguyễn Thanh Đề - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã.

4. Đồng chí Đinh Thành Đôi - Đảng ủy viên, Chủ tịch 
UBMTTQ xã.

5. Đồng chí Đinh Văn Liêm, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND xã.

6. Đồng chí Phạm Hồng Long - Đảng ủy viên, Phó Chủ 
tịch kinh tế xã. 

7. Đồng chí Đinh Văn Minh - Đảng ủy viên, Trưởng công 
an xã.

8. Đồng chí Hồ Thị Như Hà - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội 
Phụ nữ xã.

9. Đồng chí Hồ Văn Minh - Đảng ủy viên, Xã đội trưởng.

10.+11. không xác định được

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Nam (khóa XVI, 
06/8/2000)

1. Đồng chí Đinh Văn Ba -  Bí thư Đảng ủy. 

2. Đồng chí Nguyễn Thanh Đề - Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy.

3. Đồng chí Nguyễn Quốc Lũ - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã.
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4. Đồng chí Phạm Đăng Phương - Đảng ủy viên, Chủ tịch 
UBMTTQ xã.

5. Đồng chí Đinh Văn Liêm - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND xã.

6. Đồng chí Phạm Hồng Long - Đảng ủy viên, Công an 
viên xã.

7. Đồng chí Đinh Văn Minh - Đảng ủy viên, Trưởng Công 
an xã.

8. Đồng chí Hồ Thị Như Hà - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội 
phụ nữ xã.

9. Đồng chí Hồ Văn Minh - Đảng ủy viên, Bí thư Chi Bộ 4.

* Tháng 2 năm 2002, đồng chí Nguyễn Quốc Lũ miễn 
nhiệm chức vụ, đồng chí Đinh Văn Liêm, được bầu bổ sung, 
Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân xã. 

* Đồng chí Đinh Thành Đôi - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân xã.

Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ xã Trà Nam (do 
Huyện ủy chỉ định năm 2003)

1. Đồng chí Đinh Văn Ba - Bí thư Đảng ủy.

2. Đồng chí Nguyễn Thanh Đề - Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy.
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3. Đồng chí Đinh Văn Liêm - Phó Bí thư, Chủ tịch 
UBND xã.

4. Đồng chí Đinh Thành Đôi - Đảng ủy viên, Phó Chủ 
tịch UBND xã.

5. Đồng chí Phạm Đăng Phương - Đảng ủy viên, Chủ tịch 
UBMTTQ xã.

6. Đồng chí Hồ Văn Neo - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 4.

7. Đồng chí Nguyễn Văn Reng - Đảng ủy viên, Bí thư 
Chi bộ 1 .

8.  Đồng chí Lê Xuân Điều - Đảng ủy viên, Xã   
đội trưởng.

9. Đồng chí Hồ Văn Tá - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 2.

10. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương- Đảng ủy viên, Bí 
thư Chi bộ trường học.

11. Đồng chí Đoàn Văn Thương  - Đảng ủy viên, Bí thư 
Chi bộ 3.

* Tháng 6/2004, Nguyễn Võ Trang được bầu làm Phó 
Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thay đồng chí Đinh 
Văn Liêm.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Nam (khóa XVII,  
2005 - 2010)
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1. Đồng chí Trần Ngọc Hiếu - Bí thư Đảng ủy.

2. Đồng chí Đinh Văn Liêm - Phó Bí thư trực Đảng.

3. Đồng chí Nguyễn Võ Trang - Phó Bí thư, Chủ tịch 
UBND xã.

4. Đồng chí Trần Quốc Dũng - Đảng ủy viên, Phó Chủ 
tịch UBND xã.

5. Đồng chí Phạm Đăng Phương - Đảng ủy viên, Chủ tịch 
UBMTTQ xã.

6. Đồng chí Hồ Thị Như Hà - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội 
Phụ nữ xã.

7. Đồng chí Lê Xuân Điều - Đảng ủy viên, Xã đội trưởng.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Năm - Đảng ủy viên, Bí thư Chi 
bộ trường học.

9. Đồng chí Hồng Thanh Liêm - Đảng ủy viên, Trưởng 
Công an xã.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Nam (khóa XVIII, 
2010 - 2015)

1. Đồng chí Nguyễn Võ Trang - Bí thư Đảng ủy.

2. Đồng chí Hồ Văn Thuấn - Phó Bí thư trực Đảng.

3. Đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thư, Chủ tịch 
UBND xã. 
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4. Đồng chí Trần Thanh Lên - Đảng ủy viên, Địa chính xã.

5. Đồng chí Trần Quốc Dũng - Đảng ủy viên, Phó Chủ 
tịch Ủy ban xã.

6. Đồng chí Hồ Văn Viếu - Đảng ủy viên, Bí thư xã Đoàn.

7. Đồng chí Lê Xuân Điều - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân xã.

8. Đồng chí Phạm Đăng Phương - Đảng ủy viên, Chủ tịch 
UBMTTQVN xã.

9. Đồng chí Hồng Thanh Liêm - Đảng ủy viên, Trưởng 
Công an xã.

10. Đồng chí Hồ Văn Chung - Đảng ủy viên, Xã                  
Đội trưởng.

11. Đồng chí Hồ Thị Như Hà - Đảng ủy viên, Chủ tịch 
Hội LHPN xã.

* Từ tháng 06 năm 2011, đồng chí Phùng Thị Thương 
được điều động về huyện, đồng chí Hồ Văn Thuấn, Phó Bí 
thư, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân xã.

- Đồng chí Hồ Văn Dẻo, Phó Bí thư (từ tháng 7 năm 2011 
- tháng 8 năm 2011)

- Đồng chí Trần Thanh Lên, Phó Bí thư Đảng ủy xã (tháng 
8 năm 2011 đến nay)
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- Từ tháng 2 năm 2014, đồng chí Phạm Đăng Phương 
nghĩ hưu, đồng chí Nguyễn Thành Phương được bầu Chủ tịch 
UBMTTQVN xã.

- Từ tháng 6 năm 2011, đồng chí Lê Xuân Điều nghĩ hưu, 
bầu bổ sung đồng chí Hồ Văn Thân, Đảng ủy viên, Phó Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân xã.

- Từ tháng 5 năm 2011, đồng chí Trần Quốc Dũng chuyển 
công tác, bầu bổ sung đồng chí Hồ Văn Viếu, Đảng ủy viên, 
Phó Chủ tịch ủy Ban nhân dân xã.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Nam (khóa XIX, 2015 - 2020)

1. Đồng chí Nguyễn Võ Trang - Bí thư Đảng ủy.

2. Đồng chí Trần Thanh Lên  - Phó Bí thư trực Đảng.

3. Đồng chí Hồ Văn Thuấn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã. 

4. Đồng chí Hồ Văn Viếu - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ 
tịch UBND xã.

5. Đồng chí Nguyễn Thành Phương - Ủy viên Thường vụ, 
Chủ tịch UBMTTQVN xã.

6. Đồng chí Hồ Văn Hiếu - Đảng ủy viên, Trưởng Công 
an xã.

7. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Đảng ủy viên, Tuyên 
giáo Đảng ủy xã.
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8. Đồng chí Hồ Văn Chung - Đảng ủy viên, Xã Đội 
trưởng.

9. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Đảng ủy viên, Phó Trưởng 
trạm y tế xã

10. Đồng chí Võ thùy Ngân - Đảng ủy viên, Chủ tịch 
HLHPN xã.

11. Đồng chí Hồ Văn Thân - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân xã.

12. Đồng chí Hồ Văn Thâm - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội 
cựu chiến binh xã.

13. Đồng chí Trần Huy Thêm - Đảng ủy viên, Chánh Văn 
phòng ủy ban nhân dân xã.

14. Đồng chí Nguyễn Văn Năm - Đảng ủy viên, Bí thư 
Chi bộ trường học.

15. Đồng chí Võ Xuân Trình - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội 
Nông dân xã.
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DANH SÁCH LIỆT SĨ XÃ TRÀ NAM

TT Họ và tên  
liệt sĩ

Quê 
quán 
(thôn, 

xã)

Cấp bậc, 
chức vụ 

Ngày 
tháng 

hy sinh

Số bằng  
TQGC

01 Hồ Văn BLang Trà Nam Du kích 19/07/1969 2Q - 516k

02 Hồ Văn Dây Trà Nam Du kích 04/10/1970 3Q - 576k

03 Hồ Văn Điền Trà Nam Công dân 18/10/1945 EK - 330cp

04 Hồ Văn Đúc Trà Nam Công dân 18/10/1945 EK - 331cp

05 Hồ Văn Giang Trà Nam Tiểu đội trưởng 17/06/1971 7AA - 052b

06 Hồ Văn Khê Trà Nam Trợ lý xây dựng 26/10/1974 7B - 604b

07 Hồ Văn Nghin Trà Nam Du kích 03/03/1975 3N - 275k

08 Đinh Văn Nghít Trà Nam Huyện ủy Viên 09/03/1963 3V - 066c

09 Hồ Văn Nun Trà Nam Tiểu đội trưởng 10/07/1964 T - 572bm

10 Hồ Văn La Trà Nam Tiểu đội trưởng 14/04/1964 8AA - 064b

11 Đinh Văn Sơ Trà Nam

12 Hồ Văn Tài Trà Nam Tiểu đội trưởng 12/09/1970 7R - 763b

13 Hồ Văn Tiên Trà Nam Du kích xã 14/07/1967 2Q - 624k

14 Hồ Văn Vinh Trà Nam A trưởng 15/05/1968 8AA - 086b

15 Hồ Văn Vung Trà Nam A trưởng 27/06/1965 7AA- 088b
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lịch sử Quảng Nam từ nguồn gốc đến năm 2005 (bản 
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