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Là một xã duyên hải, lịch sử hình thành mảnh đất, con 
người Giao Thịnh diễn ra khá muộn so với nhiều địa 

phương khác, nhưng hết sức sôi động và phong phú. Sau quá 
trình phát triển và nhiều lần tách, nhập; đến nay Giao Thịnh là 
một xã lớn về diện tích và dân số, lại có tỷ lệ đồng bào theo đạo 
Thiên chúa cao vào hàng nhất nhì trong cả nước. Do những đặc 
điểm đó, sự hình thành, phát triển của Chi bộ, sau đó là Đảng 
bộ và quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội của Đảng bộ 
xã có nhiều nét đặc thù. Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 
28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 14-CT/TU 
ngày 22/4/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, chỉ đạo 
của Huyện ủy Giao Thủy và để ghi lại quá trình hình thành, phát 
triển của Đảng bộ Giao Thịnh qua các thời kỳ cách mạng, rút ra 
những bài học kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo; làm 
cơ sở để tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho các 
thế hệ hôm nay và mai sau, Đảng bộ xã Giao Thịnh đã quyết định 
triển khai sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch 
sử Đảng bộ và nhân dân xã Giao Thịnh” từ 1930 đến 2010.

Cuốn sách gồm 5 chương, ghi lại quá hình thành, phát triển 
từ khi mở đất cùng với các phong trào cách mạng sôi động của 
nhân dân Giao Thịnh trong các thời kỳ cách mạng từ khi Đảng 

Lời nói đầu
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ta ra đời, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập trong cách 
mạng Tháng 8/1945; sau đó tiến hành 2 cuộc kháng chiến vĩ đại 
chống Pháp (1945-1954), chống Mỹ (1954-1975) giành thắng lợi, 
thực hiện thống nhất đất nước và lãnh đạo thực hiện công cuộc 
đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu được những thành 
tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội từ 1975 đến nay.

Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, Ban Chấp hành Đảng 
bộ đã nhận được sự cộng tác giúp đỡ nhiệt tình của nhiều cán 
bộ, đảng viên và nhân dân trong xã về việc cung cấp tư liệu, đóng 
góp ý kiến, ủng hộ về tinh thần, vật chất, giúp cho việc tái hiện 
lịch sử xã nhà thêm sinh động, phong phú.

Với tinh thần lao động nhiệt tình, trách nhiệm, Ban biên tập 
đã hết sức cố gắng để sưu tầm, biên soạn, tái hiện được những 
nét cơ bản nhất của quá trình hình thành, phát triển của Đảng 
bộ Giao Thịnh qua các thời kỳ, đảm bảo tính trung thực, khách 
quan. Cuốn sách là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, kết 
tinh giá trị trí tuệ, công sức của cả tập thể Đảng bộ và nhân dân 
Giao Thịnh. Các đánh giá, kết luận rút ra đều được xem xét, cân 
nhắc kỹ lưỡng và được tiến hành hội thảo qua nhiều cấp, nhiều 
lần, do đó có giá trị khoa học, tính phản ánh và giáo dục cao. 

Tuy nhiên, do điều kiện hạn hẹp về thời gian, trình độ biên 
soạn có hạn và công tác bảo quản tư liệu trước đây còn nhiều 
hạn chế, tư liệu có chỗ không đầy đủ, cuốn sách khó tránh được 
những thiếu sót. Ban Chấp hành Đảng bộ xã mong tiếp tục nhận 
được sự quan tâm đóng góp ý kiến của các cán bộ, đảng viên, 
nhân dân và bạn đọc gần xa để khi tái bản cuốn sách sẽ hoàn 
thiện và đáp ứng tốt hơn.

Ban Chấp hành Đảng bộ xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ 
và cộng tác nhiệt tình, trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Nam Định, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giao Thủy, các đồng chí 
cán bộ, Đảng viên, các đồng chí trong Ban biên tập và nhân dân 
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đã cung cấp tư liệu, góp ý, giúp đỡ và biên soạn, góp phần nâng 
cao chất lượng cuốn sách. Cuốn sách là tài liệu quan trọng để cán 
bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết hơn về 
lịch sử đấu tranh, phát triển của Đảng bộ xã nhà, từ đó tự hào với 
truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và cố gắng nỗ lực vươn lên, 
phấn đấu xây dựng quê hương Giao Thịnh ngày càng giầu mạnh, 
văn minh.

Nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2013) và 38 năm ngày chiến dịch 
Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013), kỷ niệm 45 năm thành lập xã 
Giao Thịnh (8/1968 - 8/2013), thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, 
chúng tôi xin giới thiệu với các đồng chí và bạn đọc cuốn “Lịch 
sử Đảng bộ và nhân dân xã Giao Thịnh 1930 - 2010”.

                  T/M BCH ĐẢNG BỘ XÃ GIAO THỊNH
                                                 BÍ THƯ

                                                       Trần Khắc Thiêm
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Chương I
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH MẢNH ĐẤT, CON NGƯỜI VÀ 

TRUYỀN THỐNG XÃ GIAO THỊNH TỪ MỞ ĐẤT ĐẾN CÁCH 
MẠNG THÁNG TÁM 1945 

1, Vài nét về quá trình hình thành mảnh đất, con người 
và đặc điểm kinh tế-xã hội của Giao Thịnh trước Cách mạng 
Tháng 8 năm 1945

Sau gần 200 năm hình thành, phát triển và qua nhiều lần tách, 
nhập, đến nay Giao Thịnh là một xã lớn cả về diện tích và dân số, 
nằm ở phía tây của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Xã có diện 
tích 981,47 ha, dân số (hiện nay) trên 13.290 người; phía bắc và 
một phần đông bắc giáp với xã Giao Tân; phía đông giáp xã Giao 
Yến, Giao Phong; phía nam và đông nam giáp Thị trấn Quất Lâm; 
phía tây giáp sông Sò, bên kia sông là huyện Hải Hậu.

Trước đây, đất Giao Thịnh thuộc vùng cửa sông Sò đổ ra biển. 
Khi chưa có sự kiện “Ba Lạt phá hội”(1) thì sông Sò là một cửa 
chính của sông Hồng, do đó đất đai Giao Thịnh được hình thành 
do phù sa của sông Hồng đổ xuống, gặp sóng biển làm ngưng tụ 
lại tạo nên. Do nằm ở vùng cửa sông, lại thuộc vùng biển sâu nên 
đất đai thuộc Giao Thịnh được hình thành khá muộn so với các xã 
trong nội địa. Cũng như các địa phương thuộc vùng biển bồi khác, 
lịch sử hình thành mảnh đất, con người Giao Thịnh là lịch sử của 
những cư dân từ các địa phương trong nội địa từng bước tiến dần 
ra biển, khai phá đất đai, chinh phục thiên nhiên, lập nên những 
làng xóm trù phú như ngày nay. 

Trong lịch sử, địa danh Giao Thủy xuất hiện từ rất sớm, nhưng 

(1) “Ba Lạt phá hội” là cụm từ của nhân dân địa phương nói về hiện tượng sông 
Hồng trước đó đang chảy theo sông Sò ra cửa Hà Nạn, sau cơn bão lũ năm 1787 
bỗng đổi dòng chảy ra cửa Ba Lạt.
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vùng đất tương ứng với huyện Giao Thủy (ngày nay) hình thành 
khá muộn. Trước thế kỷ XIV vùng đất Giao Thủy còn là biển, dần 
dần được bồi đắp, hình thành những bãi bồi sình lầy hoang sơ. 
Giao Thủy xưa bao gồm chủ yếu đất huyện Xuân Trường ngày 
nay; còn đất huyện Giao Thủy hiện nay, khi đó còn đang trong 
quá trình bồi đắp và hầu như chưa được khai phá. “Đời Lý gọi là 
hương Giao Thủy, đời Minh đô hộ nâng lên là huyện Giao Thủy. 
Cuối thế kỷ XV, dưới triều Lê Thánh Tông (1469) xác định huyện 
Giao Thủy thuộc phủ Phụng Hóa, gồm 79 xã”(2). Khoảng giữa thế 
kỷ XV (1456), có dòng họ Nguyễn ở phía bắc tỉnh xuống khai phá 
lập nên làng Hòe Nha, sau đó, các cư dân ở các nơi như Hoàng, 
Lê, Phan, Vũ, Trịnh…tiếp tục di cư đến khai hoang lập ấp, sinh 
cơ, lập nghiệp. Từ cuối thế kỷ XV, với việc đắp đê Hồng Đức, quá 
trình khai phá đất đai, lập làng mới được đẩy mạnh, tốc độ tiến ra 
biển nhanh, địa bàn huyện Giao Thủy ngày càng được mở rộng. 
Giao Thủy thời gian này là một trong các huyện thuộc phủ Thiên 
Trường. Trước năm 1787, sông Hồng còn chảy qua cửa Hà Nạn 
đổ ra biển, nên vùng đất Giao Thủy nằm ở tả ngạn sông Hồng. 
Năm 1787, do sự biến đổi của tự nhiên, diễn ra hiện tượng “Ba Lạt 
phá hội”, sông Hồng đổi dòng chảy ra cửa Ba Lạt, từ đó vùng đất 
Giao Thủy nằm ở hữu ngạn sông Hồng. Cửa sông Hà Lạn cũng từ 
đó dần thu hẹp lại.

Khi “Ba Lạt phá hội”, vùng đất mới được hình thành, triều đình 
Hậu Lê đã ban chiếu cho nhân dân đi khai khẩn để mở rộng bờ cõi 
ra phía biển Đông. Những người có thế lực lúc đó chiêu mộ nhân 
dân các nơi như Hải Dương, Thanh Hóa, Sơn Tây đến quai đê lấn 
biển, khai khẩn lập nên những làng xã mới. Đầu tiên là các làng 
Hoành Nha, Hoành Nhất (sau đổi là làng Hoành Đông), Hoành 
Nhị, Hoành Tam, Hoành Tứ, Hoành Lộ. Tiếp đến là các làng Khắc 
Nhất, Ngưỡng Nhân, Duyên Thọ, Tiên Chưởng, Sa Châu, Thanh 
Khiết, Đan Phượng, Văn Trì, Quất Lâm.

Từ triều Hậu Lê đến triều Nguyễn, nhân dân tiếp tục khai 
hoang, mở rộng cư trú và vùng sản xuất lập nên những làng xã, 
(2) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy, 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.10, 11.  
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địa danh mới. Triều vua Minh Mạng (1820-1841), lập các làng Du 
Hiếu, Mộc Đức, Thức Hóa, Bỉnh Di, Tồn Thành, Địch Giáo, Quần 
Lợi, Duy Tắc, Thúy Rĩnh, Hiệt Củ, Đắc Sở”(3).

Cuối thế kỷ XIX, vùng đất Giao Thịnh thuộc tổng Hoành Thu. 
Tổng Hoành Thu “được thành lập trên cơ sở kết quả công cuộc 
khai hoang do Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ tổ chức dưới triều 
Minh Mạng, gồm 14 xã, ấp, trại, là: Ấp Bỉnh Di, ấp Duy Tắc, ấp Du 
Hiếu, ấp Đắc Sở, giáp Định Giáo, trại Hiệt Củ, giáp Khắc Nhất, trại 
Mộc Đức, trại Ngưỡng Nhân, Quân Lợi, trại Thúy Dĩnh, Thức Hóa, 
Tồn Thành, Tự Lạc. Tổng Hoành Thu xưa, nay thuộc khu vực các 
xã Giao Thịnh, Giao Tân”(4). Cuối thời Thiệu Trị (1846), nhà Nguyễn 
tách một số xã của 2 tổng Hoành Nha và Hoành Thu lập ra tổng 
Quất Lâm. Lúc này Du Hiếu và Mộc Đức thuộc tổng Quất Lâm(5).

Trước năm 1968, xã Giao Thịnh gồm 2 xã là Giao Hoan và 
Giao Hiếu.

 Vùng đất xã Giao Hoan (cũ) được thành lập từ nửa đầu thế 
kỷ XIX (1828-1829) do Doanh Điền sứ Nguyễn Công Trứ tổ chức 
khai hoang lập nên. Lúc ban đầu gồm 3 ấp là:

- Ấp Tồn Thành (3), diện tích 370 mẫu, với 31 xuất đinh, 20 
dòng họ, nguyên mộ là ông Nguyễn Nhu(6).

-  Ấp Bỉnh Di (4), diện tích 360 mẫu, với 31 xuất đinh, 6 dòng 
họ, nguyên mộ là ông Vũ Đức Huân.

- Ấp Thức Hóa (5), diện tích 400 mẫu, 31 xuất đinh, nguyên 
mộ là ông Đinh Văn Hưng.

Đến cuối thời Thiệu Trị, 1846, các ấp Tồn Thành, Bỉnh Di, Thức 

(3) Giao thủy 15 năm một chặng đường  (1997-2012), Nxb VHTT, tr.13. 

(4) Địa chí tỉnh Nam Định, tr .49. 

(5) Xem Lịch sử Đảng bộ và nhân dân  huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản 
năm 2009, tr.22. 

(6) “Nguyên mộ” là những người đầu tiên đến khai phá vùng đất mới; “Quản mộ” 
là người phụ trách (cai quản) các nguyên mộ, “Tòng mộ” là những người tiếp tục 
đến khai phá vào các lần sau đó.  
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Hóa được nâng lên gọi là xã(7). Cuối năm 1946, chính quyền Cách 
mạng hợp nhất xã Tồn Thành với Bỉnh Di thành xã Di Thành, dân 
số có 530 người. Xã Thức Hóa vẫn giữ nguyên tên cũ, dân số 300 
người. Tháng 2/1953, xã Di Thành và Thức Hóa hợp nhất thành xã 
Giao Hoan. Năm 1968, xã Giao Hoan hợp nhất với xã Giao Hiếu 
thành xã Giao Thịnh.

Vùng đất xã Giao Hiếu (cũ) cũng được hình thành đầu thế kỷ 
XIX, do Doanh điền xứ Nguyễn Công Trứ tổ chức khai hoang lập 
nên, với tổng diện tích là 825 mẫu, trong đó diện tích đất 2 lúa là 
642 mẫu, đất màu 25,6 mẫu, đất thổ canh 157,8 mẫu,  gồm:

- Ấp Mộc Đức, được thành lập vào thời vua Minh Mệnh 1828, 
đến năm 1843 được nâng lên là xã, do quản mộ là cụ Lâm Văn 
Điểm và bẩy người cháu đều là nguyên mộ, gồm: Lâm Phong, 
Lâm Huynh, Lâm Đồng, Lâm Cửu, Lâm Trân, Lâm Nhị, Lâm Mười. 
Họ là con cháu cụ Thiên Hộ Bá di cư đến vùng đất bỏ hoang cách 
Hà Lạn khoảng 4 cây số đường chim bay ở tả ngạn sông Sò, cách 
bờ biển chừng 1 cây số. Lúc đầu làm ăn khó khăn, có khi thất bại, 
song mọi người đều quyết tâm nên đã trụ vững. Khi cụ Điểm tuổi 
cao đã bàn giao chức quản mộ cho một người cháu là Lâm Văn 
Nhị. Sau đó số tòng mộ tăng lên. Diện tích ấp là 230 mẫu (canh cư 
60 mẫu, đất 2 lúa 143 mẫu). 

- Ấp Du Hiếu, được thành lập từ năm 1827, do quản mộ là 
Phan Văn Minh (Quản Chiêu) thuộc dòng thánh Đa Minh, cùng 
một số nguyên mộ là Phan Văn Khánh, Phan Văn Thiên, Phan 
Văn Đô, Trần Văn Đờn, Trần Văn Vi, Trần Văn Thành, Trần Điều…
từ Ngọc Cục, Hành Thiện, Xuân Trường xuống. Cuối thời Thiệu 
Trị (1846), ấp Du Hiếu được đổi thành xã(8). Diện tích khai khẩn là 

(7) Ấp: có 30 xuất đinh trở lên thì được thành lập ấp; xã: có 50 xuất đinh trở lên thì 
được thành lập xã. Theo “Du Hiếu phả hệ liên tộc”, vào cuối thời Thiệu Trị (1846) 
tổng Hoành Thu được thành lập, gồm 14 xã trong đó có xã Tồn Thành, Bỉnh Di, 
Thức Hóa… 

(8) Theo “Du Hiếu phả hệ liên tộc”, vào cuối thời Thiệu Trị (1846) (tài liệu viết 
nhầm là Minh Mệnh) tổng Hoành Thu được thành lập, gồm 14 xã trong đó có 
xã Du Hiếu. 
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180 mẫu, trong đó đất canh cư là 54,4 mẫu, còn lại là đất màu và 
đất 2 lúa.

- Trại Kỳ Tại, do người ở ấp Địch Giáo (Giao Tân ngày nay) 
cho người xuống khai hoang lập nên. Trại nằm trong tổng Hoành 
Thu và cũng được hình thành từ những năm đầu thế kỷ XIX, thời 
vua Minh Mệnh. Những người đầu tiên đến khai hoang lập trại là 
ông Trịnh Văn Bảy và Phạm Văn Quế ở Địch Giáo xuống; ông Bùi 
Văn Đạo ở Thanh Trì vào và ông Nguyễn Hữu Vượng ở trại 20 
đến. Tổng số ruộng đất được khai phá là 33 mẫu Bắc bộ. Trại này 
có miếu Thành hoàng và có bia đá lập thời vua Khải Định nói về 
quá trình hình thành trại(9).

- Đồn điền Cát Đàm thượng(10), (xóm Độc Lập cũ) một phần 
xóm 13 ngày nay. Những người đến đầu tiên ở đây gồm Quản 
trưởng là thầy Lộc, Quản phó là thầy Khải. Sau đó Quản trưởng 
là thầy Khang, Quản phó là thầy Hiệu. Tiếp sau đó Quản trưởng 
là thầy Ngô Duy Cảnh, Quản phó là thầy Khang. Phu mộ đến thời 
kỳ đầu là ông Trần Văn Tố, Đinh Văn Kế ở Nam Điền; ông Nguyễn 
Văn Vinh ở Hải Anh, Hải Hậu; ông Phan Văn Thanh ở Hà Lạn. 
Diện tích khai phá là 240,2 mẫu (đã cho tùng Đức Bà 2,7 mẫu, cho 
(9) Xem phần phụ lục. 

(10) Từ những năm 1846 đến 1930, do những điều kiện tự nhiên hết sức khác 
nghiệt nên tuy đất đai có nhiều nhưng bồi đắp không đều, lại chưa có đê điều 
ngăn thủy triều, nhiều ô trũng, sình lầy, côn trùng, động vật hoang dã phá hoại; 
trong khi đó tư liệu sản xuất thiếu thốn, giao thông đi lại khó khăn, bệnh tật phát 
sinh nên đời sống của những người khai hoang trong thời nhà Nguyễn (Minh 
Mạng, Tự Đức, Thành Thái) vô cùng vất vả. Những trận bão lụt lớn như trận 12/5 
năm Quý Mão (1903), trận 24/6 năm Kỷ Tỵ (1929)…đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, 
mùa màng, tài sản và hàng ngàn sinh mạng, có nơi bị xóa sổ hoàn toàn, đê điều bị 
san phẳng, nước mặn tràn vào ngập đồng. Trước tình hình đó, nhà Chung dòng 
Y Pha Nho Thái Bình đã cho một số thày tu đến khu vực Du Hiếu, Mộc Đức, mộ 
phu đắp đê ven sông Sò. Họ đã đắp tuyến đê từ âu thuyền Quất Lâm hạ đến giáp 
ấp Thức Hóa để ngăn nước biển lên xuống theo thủy triều, từ đó dần chế ngự 
được nước mặn. Do chiều dài quá lớn và những mâu thuẫn giữa 2 địa phận nhà 
Chung dòng Y Pha Nho Thái Bình với Nhà Chung giáo phận Bùi Chu tỉnh Nam 
Định nên họ đã phân chia ra thành 2 khu đồn điền là đồn điền Cát Đàm thượng 
và đồn điền Cát Đàm hạ. 
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nhà chung Thức Hóa 95 mẫu). Đồn điền Cát Đàm thượng lúc đầu 
do địa phận nhà chung Thái Bình quản lý, sau địa phận nhà chung 
Bùi Chu quản lý. 

- Đồn điền Cát Đàm hạ thuộc thôn Minh Đường ngày nay. Thời 
gian hình thành cùng thời với đồn điền Cát Đàm thượng. Những 
người đến khai phá đầu tiên, Trưởng mộ là thầy Bách, Phó mộ là 
ông Cao Văn Cử và Đinh Văn Vượng. Sau đó Trưởng mộ là thầy 
Quán, Phó mộ là ông Cao Văn Cử và Đinh Văn Vượng. Sau nữa 
Trưởng mộ là ông Ngô Duy Mỹ, Phó mộ là ông Cao Văn Cử và 
Đinh Văn Thiên. Phu mộ (dân tá điền) thời kỳ đầu là Nguyễn Văn 
Quang, Trần Văn Nghinh (Trà Lũ); Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn 
Bích (Văn Trì); Phạm Văn Tô, Ngô Văn Đồng, Phạm Văn Lộc (họ 
Tô Mát). Tổng diện tích khai phá được 115 mẫu 2 sào; trong đó 
diện tích canh cư là 20 mẫu, diện tích 2 lúa là 94 mẫu, khu đất chủ 
ở 1 mẫu 2 sào.

- Trại 20, (gồm các thôn Thanh Trì, xóm Bắc Cảnh (họ To-
mato), khu Tam Chiểu ngày nay), gồm 4 xóm nhỏ: 

+ Khu vực người Thanh Khiết (xã Hải Yến xuống), những 
người đến đầu tiên là các ông Lưu Công Nhân, Trần Khắc Đức 
(Thanh Khiết).

+ Khu vực người Đan Phượng (xã Hải Yến xuống), những 
người đến đầu tiên là các ông Nguyễn Phúc An…

+ Khu Tam Chiểu (ở nửa trên xóm 15 ngày nay), những người 
đến khai phá đầu tiên là các ông Nguyễn Bá Tố, Phạm Viết Tín, 
Nguyễn Viết Tú (Đan Phượng), Bùi Viết Biện (Văn Trì).

+ Khu Bắc Cảnh (giáo họ Tomato, ở nửa ngoài xóm 10 ngày 
nay). Những người đến đầu tiên là các ông Phạm Viết Trọng (Văn 
Trì), Nguyễn Hữu Mục (Quất Lâm thượng), Đặng Phúc Tân (Quất 
Lâm hạ), Hoàng Viết Chinh (Hải Hậu), Phạm Viết Thanh, Trần Văn 
Mục (ấp Đắc Sở). Tổng số ruộng đất khai phá được là 97 mẫu 3 
sào. Trong đó: Thanh khiết 30 mẫu, Đan Phượng 10 mẫu, Bắc 
Cảnh 33 mẫu, Sa Châu 3,7 mẫu, Văn Trì 4,3 mẫu, Tam Chiểu 16 
mẫu. 
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Việc khai phá làm ăn không phải lúc nào cũng thuận lợi, theo 
“Du Hiếu phả hệ liên tộc”, “làng Du Hiếu được thành lập thời vua 
Minh Mệnh (1827). Vì làm ăn khó khăn lại thiếu kiên trì nên lớp 
người đầu tiên bỏ đi hết. Cũng vì thế mà cánh Hậu Đồng từ con 
đường ruột giữa làng về phía đông đến giáp thôn Văn Trì bị dân 
đây chiếm lấn. Họ lập chùa miếu, văn chỉ ngay giữa làng”(11). Theo 
gia phả họ Lâm ở Mộc Đức cho biết “Trận hồng thủy năm 1903 
và 1919 đã tàn phá khu vực này rất lớn, nó đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến lớp người tới đây khai hoang mưu sinh trong giai đoạn 
1828-1930, làm ăn cực kỳ khó khăn. Do quyết tâm cao của họ, con 
cháu cụ Điểm không nản chí, họ bám trụ để quyết tâm khai khẩn 
đất đai, được bao nhiêu giữ đất canh tác…Thời gian sau này số 
tòng mộ đã được tăng thêm. Tất cả họ đến đều là dân nghèo xin 
được khai hoang lấy đất cày cấy, nộp tô, tức. Khoảng năm Thiệu 
Trị thứ 5 (1845), quản mộ Lâm Văn Nhị cùng các nguyên mộ, tòng 
mộ tuyển thêm đã chinh phục được vùng đất và được xác nhận 
đặt tên là Mộc Đức”.

Sau cách mạng tháng 8/1945 thành công, năm 1946 chính 
quyền cách mạng sáp nhập xã Du Hiếu, Mộc Đức thành xã Hiếu 
Đức. Sau khi mở rộng khu du kích, năm 1952, thực hiện quyết 
định của Chính phủ đổi tên các xã, thống nhất lấy chữ “Giao” ở 
đầu gắn với một từ của địa danh xã cũ để đặt tên cho xã mới, do 
đó xã Hiếu Đức được sáp nhập với trại 20, trại Kỳ Tại, Cát Đàm 
thượng, Cát Đàm hạ thành xã Giao Hiếu. Tháng 8 năm 1968, xã 
Giao Hoan hợp nhất với xã Giao Hiếu thành xã Giao Thịnh.

Về kinh tế, là những cư dân ở nhiều miền quê đổ về đây và 
sống ở ven sông, ven biển nên người dân Giao Thịnh chủ yếu 
sống bằng nghề làm ruộng, đánh bắt thủy hải sản, làm muối; hoặc 
kết hợp giữa các nghề trên. Có làng như Mộc Đức “sản xuất chủ 
yếu là nông nghiệp-cây lúa, cây cói”, rất lạc hậu. Trại 20 nghề 
nghiệp chủ yếu là “trồng lúa, làm màu, đi biển”. Ở vùng Giao Hoan 
“nghề nghiệp chính là độc canh nông nghiệp trồng lúa”(12). Một 
số người còn làm nghề đan lát, đóng thuyền, đan lưới, trồng rau, 
(11) Chỗ đó là điếm canh hiện nay. 

(12) Những từ trong ngoặc kép ở đoạn này được trích theo tài liệu của Đảng bộ xã.  
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nuôi tằm…Sự giao lưu, buôn bán cũng ít nhiều phát triển. Các sản 
phẩm thường là lúa gạo, cá tôm, muối. Các mối quan hệ, giao tiếp, 
học hành do đó cũng từng bước được mở rộng.

Là những cư dân từ nhiều nơi tụ hội về, nên nơi đây trở thành 
điểm gặp gỡ, giao thoa của các phong tục, sắc thái văn hóa rất 
đa dạng. Nhưng nhìn chung là nhân dân nơi đây đều có truyền 
thống yêu nước, thương người, chăm chỉ, cần cù, hiếu học; đoàn 
kết chặt chẽ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, chống bất công, 
chống thực dân phong kiến. Những mối quan hệ tình cảm tốt đẹp 
trong cộng đồng như “lá lành đùm lá rách”, “bán anh em xa, mua 
láng giềng gần”… được hình thành và ngày càng trở thành bền 
vững. Nhiều phong tục tiến bộ đã trở thành thuần phong mỹ tục. 
Đặc biệt nhân dân Giao Thịnh rất anh dũng, kiên cường trong đấu 
tranh chinh phục thiên nhiên, đắp đê giữ nước, thau chua rửa 
mặn, xây dựng làng xã, giữ nước, giữ làng, chống áp bức bóc lột. 
Đầu thế kỷ XIX, một số người dân Giao Thịnh đã tham gia nghĩa 
quân Phan Bá Vành, xây dựng căn cứ chống lại Triều đình nhà 
Nguyễn. Đầu thế kỷ XX nhiều người con của Giao Thịnh đã tích 
cực ủng hộ các phong trào Đông Du, Duy Tân, Đông kinh Nghĩa 
thục… Năm 1935 khi tên toàn quyền Pháp về kinh lý đê biển Giao 
Phong, nhiều người con của quê hương Giao Hoan như Nguyễn 
Văn Giá, Nguyễn Văn Can, Lương Ngọc Tảo đã dùng gậy gộc, 
dao, kiếm để chiến đấu. Các ông còn biết tự chế tạo vũ khí như 
dùng thuốc nổ bỏ trong chai thủy tinh làm mìn, dấu kiếm dao trong 
ống luồng để đánh địch. Ông Phó Thứ ở Bỉnh Di (tức Lương Ngọc 
Tảo) đã cùng một số người gài mìn ở cầu Thức Hóa để định giết 
hắn. Con ông là Lương Ngọc Bảo đi hoạt động cách mạng ở Tây 
Bắc, sau là Khu ủy Việt Bắc. Trong kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ, nhân dân Giao Thịnh đã đóng góp nhiều sức người, 
sức của vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Do điều kiện sống hết sức khó khăn, người dân làm nghề 
nông, nghề biển, nhận thức thấp kém, lại phải chống chọi với thiên 
nhiên sóng to gió lớn; mạng sống luôn bị đe dọa bởi sự khắc nghiệt 
của thiên nhiên và sự phân chia giai cấp, người dân muốn gửi gắm 
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niềm tin vào một đấng cứu thế để an ủi, động viên họ trước sức 
mạnh chưa thể giải thích được của tự nhiên, họ muốn được thần 
linh phù hộ, độ trì, vì thế nhiều người đã theo đạo (cả Thiên chúa 
giáo và Phật giáo). Mặt khác quá trình hình thành các thôn ấp, 
làng xã của Giao Thịnh xưa cũng là lúc đạo Thiên Chúa đã xâm 
nhận vào Việt Nam, lại được sự ủng hộ, tạo điều kiện của các 
dòng tu, thậm chí nhiều người trước khi đến khai phá nơi đây đã 
từng theo đạo(13), do đó nhiều người dân ở đây đã theo đạo Thiên 
Chúa. “Bảy chú cháu cụ Điểm chính thức theo đạo giáo từ đời thứ 
4 mà cụ Điểm là đời thứ 7 nên toàn bộ cư dân về đây khai hoang 
lập ấp sinh sống đều theo đạo Ki tô giáo”. Thánh đường nhà thờ 
Mộc Đức được xây dựng năm 1917. Ở làng Du Hiếu “ông quản 
mộ theo đạo Ki tô giáo nên cư dân đến đây đều phải theo đạo Ki 
tô”. Nhà thờ Du Hiếu được xây dựng năm 1911, năm 1949 nơi 
đây được nâng lên Xứ (xứ Du Hiếu); năm 1999 họ được phép xây 
dựng lại to cao như hiện tại. Ở Cát Đàm thượng và Cát Đàm hạ 
có 100% người dân theo đạo Thiên Chúa. Nhà thờ Minh Đường 
ở Cát Đàm hạ được xây dựng năm 1917; Nhà thờ ở Cát Đàm 
thượng hoàn thành việc xây móng và đường cuốn nội cung năm 
1917 đến 1919 và một tháp chuông rời phía nam nhà thờ. Sau đó, 
do nhiều lý do, nhà thờ phải tạm dừng việc xây dựng, mãi đến năm 
1991 dân cư ở đây mới xin phép trùng tu tôn tạo và hoàn thành 
việc xây dựng nhà thờ này. Ở trại 20 của Giao Hiếu (cũ) cư dânHải 
Hậu, Đắc Sở, khu Tam Chiểu, Bắc Cảnh theo Ki tô giáo. Khu Bắc 
Cảnh có nhà thờ Tomato xây dựng năm 1924; khu Tam Chiểu có 
nhà thờ thánh Tâm xây dựng năm 1917. Ở xã Thức Hóa thuộc 
Giao Hoan (cũ) có 100% người dân theo đạo Thiên chúa. Nhà thờ 
Thức Hóa được xây dựng và hoàn thành năm 1917 và 8 nhà thờ 
họ giáo ở Thức Hóa. 

Với bản chất kiên cường, bất khuất nhưng từ bi, bác ái, nhiều 
người dân Giao Thịnh chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng đạo 
(13) Ví dụ, theo tài liệu họ Lâm ở Mộc Đức có đoạn: “Vua Minh Mệnh cấm đạo, 
muốn khỏi liên lụy đến thân tộc, cụ Lâm Văn Điểm và bảy người cháu là Lâm 
Phong, Lâm Huynh, Lâm Đồng, Lâm Cửu, Lâm Trân, Lâm Nhị, Lâm Mười” đã 
đi cư đến xây dựng làng Mộc Đức. 
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Phật. Đó là tinh thần: từ, bi, hỉ, xả, thương người, giúp đỡ kẻ yếu, 
tu tâm tích đức, làm điều thiện, tránh điều ác…Xã Di Thành thuộc 
Giao Hoan (cũ) có 95% dân số theo đạo Phật. Ở Hiếu Đức (cũ) có 
33% dân số theo đạo Phật. Ở trại 20 của Giao Hiếu (cũ) cư dân 
ở Đan Phượng, Thanh Khiết, Văn Trì đến đều theo đạo Phật; khu 
Tam Chiểu, Bắc Cảnh theo Ki tô giáo. Khu Tam Chiểu có nhà thờ 
Thánh Tâm, xây dựng năm 1917. Khu Bắc Cảnh có nhà thờ To-
mato, xây dựng năm 1924. Ở xã Thức Hóa (thuộc Giao Hoan cũ) 
có 100% người dân theo đạo Thiên chúa. Nhà thờ Thức Hóa xây 
dựng năm 1917, sau có thêm 8 nhà nguyện của 8 xóm, thuộc xứ 
Thức Hóa. Từ nhiều nơi đến, do đó màu sắc tôn giáo cũng khác 
nhau, tín ngưỡng của họ phụ thuộc phần lớn quê gốc nơi xuất 
phát của họ. Hầu hết cư dân khu vực dân cư Thanh Khiết, Đan 
Phượng, Văn Trì, Quất Lâm thượng, Quất Lâm hạ đều theo đạo 
Phật. Ở trại Kỳ Tại của Giao Hiếu dân đến đây có gốc từ đạo Phật 
nên dân chúng đều theo Phật giáo. Với đặc điểm đa tôn giáo của 
người Việt Nam, bên cạnh việc thờ cúng tổ tiên, cha mẹ, người 
dân Giao Thịnh còn xây nhiều đình (hội họp), đền (thờ Thánh), 
chùa (thờ Phật). Xã Giao Hoan có đền Bỉnh Di được xây dựng 
năm 1883; đền Tồn Thành được xây dựng năm 1875; chùa Tồn 
Thành được xây dựng năm 1926. Về miếu mạo, ở Bỉnh Di có 6 
miếu, ở Tồn Thành có 7 miếu(14).

Cũng như nhiều nơi khác, người dân Giao Thịnh thường tổ 
chức các lễ hội ngày Xuân, có tục thờ cúng tổ tiên, ông bà; ăn 
tết Nguyên Đán, Nguyên Tiêu, Đoan Ngọ, Trung Thu… Giáo dân 
tổ chức các ngày lễ thánh trang nghiêm. Trong cuộc sống, nhiều 
phong tục, tập quán, thói quen được hình thành tự nhiên. Trai 

(14) Ở Tồn Thành có 7 miếu, đình chùa Tồn Thành và đình chùa Bỉnh Di là nơi 
cất dấu vũ khí, nuôi quân và cán bộ, chăm sóc thương binh các mặt trận chyển 
về. Ngày nay đình chùa Tồn Thành, Bỉnh Di đều được Nhà nước công nhận là di 
tích lịch sử, văn hóa. Trại Kỳ Tại (Giao Hiếu cũ) có một miếu thờ thành hoàng, 
xây dựng năm 1914. 
Căn cứ lời nói đầu của “Du Hiếu phả hệ liên tộc” và bản đồ làng Du Hiếu thì ở 
làng này còn dấu tích khu đất chùa làng phía đông bắc giáo họ TERESA, phía tây 
nam nhà nguyện Vinh Sơn. 
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lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Các công việc cưới xin, ma chay, 
không kể giàu nghèo, được xóm làng chung tay giúp đỡ. Người 
chăm chỉ, hiền lành, có công được ghi nhận; kẻ gian ác bị lên án. 
Tuy nhiên cũng không tránh khỏi có những luật lệ, tập tục lạc hậu 
như dựng vợ, gả chồng là do cha mẹ sắp đặt; nạn cưới xin, ma 
chay linh đình, tốn kém; nạn xôi thịt, tranh nhau góc chiếu giữa 
làng, rồi kiện cáo, kéo bè kéo cánh, tìm mọi cách bóp nặn, gây 
nhiều đau khổ cho nhân dân. 

Trong chế độ phong kiến việc học hành được coi trọng, nhiều 
làng xã lập hội Tư văn, giành ruộng để khuyến khích người đỗ đạt, 
lập Văn chỉ thờ Khổng tử, mỗi xóm thôn đều có thày dạy chữ Nho. 
Từ khi thực dân Pháp chiếm đóng, do điều kiện sống khó khăn và 
chủ ý “dân ngu dễ trị” của chế độ thực dân phong kiến nên cả tổng 
chỉ có một trường tiểu học dành cho con em của những nhà giàu 
có, vì thế đa số nhân dân Giao Thịnh thất học. Số người biết chữ 
chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thường là những quan chức, nha 
lại. Tuy nhiên, trong chế độ thực dân phong kiến trước cách mạng 
cũng có một số cụ đồ dạy chữ Nho hoặc chữ quốc ngữ ở các thôn 
ấp. Ở Tồn Thành có các nhà Nho như Phạm Văn Uẩn, Phạm Văn 
Đước, Nguyễn Văn Kiểng, Nguyễn Văn Đĩnh; ở Bỉnh Di có các 
nhà Nho như Đỗ Văn Tòng, Nguyễn Văn Tĩnh, Vũ Văn Chước, Đỗ 
Văn Cơ, Đỗ Văn Miễn, Lê Văn Vận; ở Thức Hóa có một số người 
dạy Sơ học yếu lược như ông Đinh Văn Thanh, Đinh Văn Lạc. Do 
chính sách ngu dân của thực dân Pháp nên cả 2 xã Du Hiếu và 
Mộc Đức đều không có lớp học nào, duy chỉ có ông đồ Cư dạy chữ 
Nho cho con các Lý trưởng, Phó lý.

Trong khi đó chính quyền thực dân phong kiến đã dựng lên 
bộ máy thống trị đàn áp nhân dân hết sức nặng nề. Cấp tổng có 
Chánh, Phó tổng; cấp xã có Lý trưởng, Phó lý, Trưởng bạ, hộ lại, 
tuần đinh. Cùng với bộ máy quan lại còn có “Hội đồng kỳ mục”, là 
những người có chức danh, bằng sắc, phẩm tước đã nghỉ hưu, 
họ có tiếng nói quan trọng trong làng xã. Năm 1941 “Hội đồng kỳ 
mục” và “Hội đồng tộc biểu” hợp nhất thành “Hội đồng Hương 
chính”. Thực chất đây cũng chỉ là bộ máy tay sai của chế độ thực 
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dân phong kiến, họ ra sức đàn áp, bóc lột nhân dân. Trước cách 
mạng, ở Mộc Đức, Chánh tổng là Trần Văn Túc, Lý trưởng là Lâm 
Văn Thuận, Phó lý là Nguyễn Văn Thắng, Phạm Văn Ký, Vũ Oánh; 
sau đó là Trần Bá Nghiễm, Lâm Văn Phổ, Lâm Văn Toản, Lâm 
Văn Liên, Bùi Văn Đức. Ở làng Du Hiếu, Lý trưởng là Nguyễn Văn 
Mão, Bá hộ là Phan Bá Vũ, Nguyễn Văn Am, Nguyễn Văn Tý.  

Chế độ thực dân phong kiến còn tạo ra sự bất công, phân tầng 
xã hội, phân hóa giầu nghèo lớn. Ở Giao Hoan cũ bình quân ruộng 
đất là 6 sào/người. Ruộng đất tư tập trung vào các địa chủ cường 
hào, chiếm trên 50% tổng số ruộng đất; dần dần xuất hiện các địa 
chủ, như: ở Tồn Thành có 7 địa chủ, ở Thức Hóa có 30 địa chủ(15). 
Ở Giao Hiếu cũ bình quân ruộng đất là 3 sào 5 thước. Ở Mộc Đức 
có 3 địa chủ, 3 phú nông; ở Du Hiếu có 3 địa chủ, 2 phú nông; ở 
Thanh trì có 1 phú nông. Những địa chủ đã dùng phương thức 
phát canh thu tô và cho vay nặng lãi để bóc lột nông dân. Ngoài 
các địa chủ, nhà Chung cũng chiếm đoạt nhiều đất đai của nông 
dân. “Dòng I-pha-nho chiếm trên 500 mẫu ở Du Hiếu”(16). Bọn địa 
chủ, cường hào còn đặt ra nhiều thứ ruộng như ruộng lưu trữ, thần 
từ, phật tự, điền văn, điền võ, xứ họ, tộc điền…và tô thuế nặng 
nề. Nhiều người dân vì thế mà phải bán vợ, đợ con, trở thành tay 
trắng; phải đi làm thuê, làm mướn sống đắp đổi qua ngày. 

Chính sách bóc lột của thực dân Pháp đã tạo ra sự phân hóa 
giai cấp nặng nề. Ở nông thôn một số địa chủ, phú nông do bóc lột 
sức lao động của nông dân ngày càng trở nên giầu có. Đa số còn 
lại trở thành người mất nhà, mất đất, tay trắng đi làm thuê, quanh 
năm khổ cực.

Mặc dù bị bóc lột hết sức nặng nề, dẫn đến mâu thuẫn xã hội 
ngày càng sâu sắc, song với truyền thống yêu nước cách mạng 
kiên cường, người dân Giao Thịnh không cam chịu cuộc đời nô lệ, 
luôn chờ cơ hội vùng lên đánh đổ chế độ áp bức, bóc lột, bất công, 
xây dựng cuộc sống mới, làm chủ cuộc đời của mình.
(15) Ở Thức Hóa số lượng địa chủ lớn, có rất nhiều địa chủ tại chỗ và các địa chủ 
đi xâm canh xâm cư ở các tỉnh, huyện khác (số liệu của đội cải cách ruộng đất).
(16) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.49. 
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2. Nhân dân Di Thành, Du Hiếu theo Đảng đứng lên giành 
chính quyền cách mạng, từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945

Dưới chế độ thực dân phong kiến, thực hiện chính sách “dân 
ngu dễ trị” và “chia để trị” của thực dân Pháp, nhân dân ta phải sống 
kiếp đời nô lệ, lầm than. Với hàng trăm thứ thuế tàn bạo, nhiều gia 
đình bị bóc lột tàn nhẫn, lâm vào cảnh khốn cùng, phải siêu tán, 
điêu linh. Đầu thế kỷ XX, trong tình hình cách mạng chung của cả 
nước, Giao Hoan, Giao Hiếu (Giao Thủy) cũng chịu ảnh hưởng 
của các phong trào yêu nước, cách mạng như Đông Du, Đông 
kinh Nghĩa thục, phong trào đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Phan 
Bội Châu, đòi để tang nhà yêu nước Phan Châu Chinh.

Năm 1925, hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành 
lập ở Trung Quốc, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Năm 1927, 
Hội đã ảnh hưởng về tới Nam Định và ảnh hưởng tới các huyện, 
trong đó có Giao Thủy. Ngày 03/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam 
được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách 
mạng được đẩy mạnh trong cả nước.

“Thời gian này ở Giao Thủy một số nhà chí sỹ yêu nước đã 
lập ra “Quang Phục hội” đứng đầu là ông Tổng Định (người Quất 
Lâm) cùng ông Nguyễn Hữu Cầu, ông Tạo, ông Trịnh Thùng, ông 
Trịnh Doãn (Địch Giáo). Hoặc tổ chức “Khoa mục cách mạng” (một 
tổ chức của Việt Nam Quốc dân Đảng) gồm các ông Phạm Ngọc 
Liên, Hoàng Văn Kế, Hoàng Văn Sáng, Trần Văn Tha (Hoành 
Nha) tất cả đều chung một chí hướng chống Pháp đến cùng, các 
ông đã cùng nhau mưu đồ giết bọn tây đoan ở đồn Quất Lâm. Mọi 
người bí mật chờ ngày khởi sự, thì bị nội phản báo cho Tây biết 
phục kích, khi thuyền chở nguyên liệu về làm thủ pháo đến bến đò 
Hà Lạn thì bị bắt, ông Trịnh Doãn (Địch Giáo) bị chúng bắt cầm tù 
rồi chết trong tù, còn những người khác không có chứng cớ chúng 
không ghép tội được”(17). Trong huyện, phong trào đấu tranh của 
tổ chức cách mạng, các chi bộ đã diễn ra ở một số nơi như Hà 
(17) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.46-47. 
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Cát, Quất Lâm. Riêng ở vùng Giao Thịnh, “tháng 3 năm 1935, ông 
Nguyễn Hữu Cầu (tức Ký Cầu) cùng các ông Tiên, Ước, Kế, Thi 
(Địch Giáo), ông Phó Thư (Bỉnh Di), ông Tổng Định (Quất Lâm) 
mưu đồ gài mìn cầu Thức Hóa (Giao Hoan) để giết chết tên toàn 
quyền Pháp về kinh lý đê biển Bạch Long, nhưng sự việc bị bại 
lộ, ông Ký Cầu, ông Phó Thư, ông Tổng Định đều bị địch bắt cầm 
tù”(18). Trong tù, ông Phó Thư (tức Lương Ngọc Tảo) đã làm bài thơ 
nói lên nỗi khổ đau của người dân Việt Nam mất nước:

“Người dân Việt dưới thời Pháp thuộc,
Kiếp tôi đòi nhơ nhuốc, lầm than,
Nghĩ mà bầm ruột, tím gan,
Căm cho cái lũ tham tàn thực dân,
Khắp cả nước làm thân trâu ngựa,
Tám mươi năm lam lũ, đau thương,
Biết bao da thịt, máu xương,
Nát tan dưới gót những phường sói beo,
Hết đàn áp lại sang khủng bố,
Nỗi cơ hàn sống khổ, ác thay,
Dân Nam cắm cổ kéo cày,
Để nuôi lũ thực dân Tây béo sù”(19).
Từ khi phát xít Nhật vào xâm lược, chúng dựng lên chính quyền 

và các tổ chức thân Nhật để mị dân, đồng thời tiến hành đàn áp 
và bóc lột nhân dân ta thậm tệ. Nhật, Pháp đã tổ chức nhiều cuộc 
càn quét, vây giáp, bắt hàng trăm cán bộ đảng viên trong toàn 
tỉnh, khiến cho phong trào hết sức khó khăn. Dã man hơn, phát xít 
Nhật còn bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay để phục vụ cho cuộc 
chiến tranh xâm lược phi nghĩa của chúng. Vì thế đã dẫn đến nạn 
đói khủng khiếp vào tháng 3/1945 (âm lịch), khiến nhiều người bị 

(18) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr. 47. 

(19) Theo bút ký của ông Lương Ngọc Tảo,  viết bằng chữ Hán, do con trai ông là 
Lương Cát Tường cung cấp. 
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chết đói. Riêng ở Giao Thủy có 17.000 người chết đói. Chỉ riêng xã 
Giao Hoan (cũ) có trên 200 người chết đói, trong đó có nhiều gia 
đình, như gia đình ông Lê Thoại, Vũ Tàng, Trần Hoạt, Lê Hoạch, 
Lê Chính, Lê Chấp…có từ 3 đến 7 người chết đói, có gia đình chết 
đói không còn một ai. Sự kiện đó đã làm tăng thêm lòng căm thù, 
uất hận đối với bè lũ cướp nước và bán nước. Song chúng càng 
áp bức bóc lột, thì tinh thần đấu tranh của nhân dân càng bùng lên 
càng mạnh mẽ. Nhiều thanh niên ưu tú của huyện đã giác ngộ đi 
hoạt động cách mạng, nhằm giải phóng quê hương.

Tháng 5/1945, Ban Cán sự tỉnh được thành lập, lãnh đạo nhân 
dân toàn tỉnh đấu tranh giành độc lập. Cùng thời gian này, nông 
dân các nơi đã tập hợp kéo đến nhà các địa chủ phá kho thóc chia 
cho nông dân. Sự kiện này được lan truyền nhanh chóng. Bà con 
nông dân khắp các xóm làng hừng hực khí thế, sẵn sàng đấu tranh 
lật đổ chính quyền thực dân phong kiến, xây dựng chính quyền 
mới.

Từ phong trào đấu tranh của nhân dân địa phương trong xã và 
các xã lân cận, một số người đã giác ngộ mục tiêu, lý tưởng cách 
mạng của Đảng, hăng hái đi đầu trong các phong trào, bí mật tham 
gia hoạt động cách mạng. Họ là những người nòng cốt tổ chức, 
hướng dẫn phong trào đấu tranh của quần chúng và là những hạt 
giống chuẩn bị cho việc thành lập chi bộ và giành chính quyền ở 
xã sau này.

Tháng 8 năm 1945, chiến tranh thế giới thứ II (1939-1945) 
kết thúc. Chớp thời cơ đó, Đảng ta triệu tập Hội nghị Quốc dân 
đại biểu ở Tân Trào (Tuyên Quang) và phát động Tổng khởi nghĩa 
trong toàn Quốc. Ngày 19/8/1945 khởi nghĩa thành công ở Hà Nội; 
ngày 25/8/1945, thành công ở Sài Gòn.

 Ở Nam Định, ngày 17/8/1945, Ban Cán sự họp và ra quyết 
định Khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh. Sau khi chiếm 
huyện lỵ Trực Ninh, Ban Cán sự tỉnh cử cán bộ về lãnh đạo giành 
chính quyền ở các huyện, trong đó có Giao Thủy. Chỉ trong 1 tuần 
từ 17 đến 22/8/1945 đã giành chính quyền về tay nhân dân.

Riêng tại Giao Thủy, sau khi chiếm huyện lỵ Xuân Trường, lực 
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lượng vũ trang Việt Minh và quần chúng cách mạng rầm rộ kéo về 
Ngô Đồng. Nhiều cán bộ Việt Minh và quần chúng tiến bộ ở Giao 
Thịnh đã tích cực tham gia lực lượng này. Sau khi giành chính 
quyền ở huyện, Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời huyện được 
thành lập. Ủy ban đã tiến hành kiện toàn tổ chức; xây dựng các 
đoàn thể và cử cán bộ xuống lãnh đạo giành chính quyền ở các 
xã. Trước sức đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân, bọn địa chủ 
cường hào ở các địa phương đã khiếp sợ phải giao nộp con dấu, 
sổ sách. Ngày 28/8/1945, khởi nghĩa nhanh chóng giành được 
thắng lợi ở các xã Tồn Thành, Bỉnh Di, Thức Hóa, Mộc Đức, Du 
Hiếu trước sự vui mừng phấn khởi của nhân dân.

Ở xã Tồn Thành, Ủy ban cách mạng lâm thời được thành lập, 
do ông Nguyễn Văn Nhưng làm Chủ tịch, ông Vũ Văn Kha làm Phó 
Chủ tịch, ông Vũ Văn Mạc làm Thư ký, ông Phạm Văn Khoát làm 
Thủ quỹ.

Ở xã Bỉnh Di, Ủy ban cách mạng lâm do ông Nguyễn Dư 
Khương làm Chủ tịch, ông Đỗ Văn Tốn làm Phó Chủ tịch, ông 
Lương Ngọc Bảo làm Thư ký, ông Đỗ Văn Huy làm Thủ quỹ.

Ở xã Thức Hóa ông Đinh Văn Thụ làm Chủ tịch, ông Đinh Văn 
Côn làm Phó Chủ tịch (phụ trách tư pháp, công an); ông Đinh Văn 
Lung làm Thư ký, ông Đinh Văn Cự làm Chủ tịch Việt Minh; ông 
Đinh Văn Điện làm Xã đội trưởng(20); ông Đinh Văn Phủng làm 
Trưởng ban Tuyên truyền; ông Đinh Văn Ý làm Trưởng bạ(21); ông 
Đinh Văn Năm làm ủy viên tài chính Ủy ban huyện Giao Thủy(22).

Ở xã Mộc Đức ông Lâm Văn Ty làm Chủ tịch, ông Lâm Văn 
Điềm làm Phó Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Khánh làm Thư ký, 
ông Lâm Văn Dũng làm Thủ quỹ, ông Trần Văn Khắc làm Xã đội 
trưởng, ông Lâm Văn Nhật làm Công an.

Ở xã Du Hiếu ông Phan Văn Phác làm Chủ tịch, ông Nguyễn 
Văn Tác làm Phó Chủ tịch.
(20) Sau phản cách mạng, làm công an cho địch ở Trực Ninh, bị ta tiêu diệt ở cầu 
Thức Hóa.
(21) Sau làm Trưởng ty Công an Bùi Chu cho địch. 

(22) Sau làm Phó tỉnh trưởng Bùi Chu cho địch. 
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Mặc dù chưa có chi bộ Đảng trực tiếp lãnh đạo, song dưới sự 
lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Mặt trận Việt Minh huyện, cùng 
với tinh thần yêu nước, dũng cảm, khát khao độc lập đã giúp cho 
nhân dân Giao Hoan, Giao Hiếu nhanh chóng đứng lên chớp thời 
cơ, đấu tranh đánh đổ chính quyền thực dân phong kiến, xây dựng 
nên chính quyền mới, chính quyền cách mạng dân chủ nhân dân.

Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công trong toàn quốc 
nói chung và Giao Hoan, Giao Hiếu nói riêng, đã đập tan chế độ 
thực dân phong kiến, đưa nhân dân ta từ thân phận người nô lệ 
trở thành người dân của một nước tự do, độc lập. Nhân dân Giao 
Hoan, Giao Hiếu tiếp tục bước vào một chặng đường mới đầy gian 
nan thử thách nhưng vẻ vang, oanh liệt.
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Chương II
CỦNG CỐ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, THÀNH LẬP CHI BỘ 

ĐẢNG VÀ LÃNH ĐẠO CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC 
DÂN PHÁP, GIÀNH THẮNG LỢI (1945-1954)

1. Xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, thành lập 
chi bộ Đảng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương (8/1945-
10/1949)

Cách mạng Tháng 8/1945 thành công, từ đây nhân dân ta 
bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ 
nghĩa xã hội. Nhân dân Giao Thủy cùng cả nước xóa bỏ cuộc đời 
nô lệ dưới chế độ thực dân phong kiến, vô cùng phấn khởi, cùng 
nhau chung sức, chung lòng đem hết khả năng xây dựng cuộc 
sống mới. Các thôn xã của huyện Giao Thủy đều đã giành và xây 
dựng chính quyền mới, chính quyền cách mạng của nhân dân. 
Nhưng ngay sau đó, chính quyền non trẻ của chúng ta lại phải 
đương đầu với những thách thức mới, hết sức khó khăn. Sản xuất 
chủ yếu là nông nghiệp, bị ảnh hưởng của chiến tranh và nạn đói 
vừa qua khiến cho kinh tế-xã hội của đất nước lâm vào cảnh khó 
khăn, kiệt quệ, nhiều ruộng đất bị bỏ hoang. Sau nạn đói là lụt 
lội, rồi khô hạn, ruộng đồng từ úng lụt chuyển sang khô cằn, nứt 
nẻ không có nước để cày cấy. Một số ngành nghề như làm muối, 
đánh cá của nhân dân vùng ven biển và các nghề trồng dâu, nuôi 
tằm, ươm tơ dệt vải bị đình đốn. Chính sách “ngu dân” của thực 
dân Pháp đã làm cho trên 90% dân số không biết chữ. Nhiều hủ 
tục mê tín, dị đoan và các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, 
nghiện hút đeo bám từ đời này sang đời khác. Các thôn xóm tiêu 
điều, nhân dân đói rách, dịch bệnh tràn lan.

Trong khi đó các thế lực phản động tìm mọi cách để thủ tiêu 
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chính quyền cách mạng. Phía Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng, phía 
Nam hơn 1 vạn quân Anh cùng kéo vào tước khí giới quân Nhật. 
Các Đảng phái phản động như: “Việt Quốc”, “Việt Cách” cũng theo 
chân quân Tưởng vào chống phá chúng ta. Đặc biệt nguy hiểm là 
quân đội Pháp, với trang thiết bị hiện đại, núp sau quân Anh, quyết 
tâm quay lại cướp nước ta một lần nữa.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch, 
cùng với việc củng cố xây dựng chính quyền cách mạng vững 
mạnh, các cấp tập trung chống 3 thứ giặc, đó là: “giặc đói”, “giặc 
dốt” và “giặc ngoại xâm”.

Chính quyền Cách mạng nhân dân được thành lập ở các thôn 
(xã) Tồn Thành, Bỉnh Di, Thức Hóa, Mộc Đức, Du Hiếu lúc này 
còn mang tính liên hợp; tham gia các Ủy ban có các cán bộ Việt 
Minh và một số công chức của chính quyền cũ. Ngay sau khi được 
thành lập ở địa phương, chính quyền ở các xã đã kịp thời công 
bố danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Cách mạng lâm thời 
và những người phụ trách các ban ngành của Ủy ban và của Mặt 
trận, cùng các nhiệm vụ được phân công.

Cùng với việc củng cố chính quyền, các đoàn thể cũng được 
kiện toàn. Việc xây dựng lực lượng Dân quân, Tự vệ, Công an- 
công cụ để bảo vệ chính quyền mới lúc này rất quan trọng, do đích 
thân Chủ tịch Ủy ban Cách mạng xã phụ trách. Dưới sự lãnh đạo 
của Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời, các đoàn thể ra sức 
phát triển hội viên, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính 
sách của Việt Minh, vận động xóa bỏ các hủ tục mê tín dị đoan, 
xây dựng đời sống mới.

Sau khi Cách mạng Tháng 8/1945 thành công, Trung ương 
Đảng và Hồ Chủ tịch đã đề ra những phương hướng và biện pháp 
để xây dựng chế độ mới và đối phó với các lực lượng đế quốc, 
phản động chống phá chính quyền. Ngày 3/9/1945 Chủ tịch Hồ 
Chí Minh triệu tập phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, nêu 
ra 6 việc cấp bách cần làm ngay, tập trung vào các lĩnh vực:

Về kinh tế: Phát động ngay một chiến dịch tăng gia sản xuất để 
chống đói, mở các cuộc lạc quyên để giúp đỡ những người nghèo. 
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Bỏ các thứ thuế như thuế thân, thuế chợ, thuế đò.
Về văn hóa: Nâng cao dân trí cho nhân dân, trước hết bằng 

việc phát động một phong trào chống nạn mù chữ trong toàn dân. 
Tổ chức các phong trào giáo dục cần, kiệm, liêm, chính để bài trừ 
những thói hư tật xấu do chế độ cũ để lại và cấm hút thuốc phiện.

Về xây dựng và củng cố chính quyền: Tổ chức cuộc tổng tuyển 
cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, thực hiện quyền tự do dân chủ 
của nhân dân để bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Về xây dựng khối đại đoàn kết: Tuyên bố chính sách đại đoàn 
kết, tự do tín ngưỡng và lương giáo đoàn kết.

Trong thư gửi các nhà nông, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định 
rõ nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, chỉ rõ: “Hiện nay chúng ta có hai 
việc quan trọng nhất: cứu đói ở Bắc và kháng chiến ở Nam”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, các địa 
phương trong đó có Giao Hoan, Giao Hiếu tập trung xây dựng, 
củng cố và kiện toàn chính quyền; xây dựng và mở rộng Mặt trận 
Việt Minh, thu hút mọi tầng lớp nhân dân vào Mặt trận dân tộc 
thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược; khẩn trương khắc 
phục nạn đói và nạn dốt, ra sức cải thiện đời sống vật chất và tinh 
thần cho nhân dân, vận động nhân dân hăng hái thực hiện đời 
sống mới, giữ gìn trật tự an ninh.

Về sản xuất, chính quyền lâm thời thực hiện trưng thu ruộng 
đất vắng chủ tạm cấp cho những người đến tuổi lao động, đảm 
bảo không để cho một người lao động, một gia đình nào không 
có ruộng đất, phân cắt thêm một số khu đất cồn bãi cho các làng 
xóm khai thác; động viên bà con khai khẩn thêm các vùng đất 
hoang, những thửa đất quanh nhà, quanh xóm, trồng thêm khoai 
lang, khoai nước, đưa thêm một số giống cây mới về trồng cấy. 
Chính quyền xã cũng thực hiện nhiệm vụ tổ chức lực lượng tham 
gia cùng với huyện đắp mới và tu sửa đê sông, đê biển, đào thêm 
kênh mương ở các khu đồng vừa giữ nước vừa đảm bảo thau 
chua rửa mặn. Việc khuyến khích đẩy mạnh sản xuất đã đưa lại 
một khối lượng lớn rau màu cứu trợ giáp hạt, khắc phục nạn đói, 
tạo đà cho các hoạt động văn hóa-xã hội có điều kiện phát triển. 
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Cùng thời gian đó địa phương đã công bố và thực hiện việc xoá bỏ 
các thứ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, giảm 20% thuế điền thổ, xoá 
các khoản nợ của địa chủ và chính quyền cũ, buộc các chủ ruộng 
đất giảm 25% địa tô cho các tá điền làm thuê và các gia đình cấy 
rẽ. Khuyến khích việc giao lưu hàng hoá và cấm tàng trữ, tổ chức 
hút thuốc phiện.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, nhiều gia đình nông 
dân trong xã đã bớt bữa ăn, tổ chức các “hũ gạo cứu đói”, quyên 
góp lương thực cứu trợ người nghèo. Các đoàn thể vận động 
không uống ruợu và không dùng gạo nấu rượu, không đầu cơ tích 
trữ thóc gạo, góp phần dự trữ, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng và 
cải thiện đời sống nhân dân trong những tháng năm tiếp theo. Thời 
gian này nhiều phong trào được phát động sôi nổi như: Phong trào 
“Tuần lễ vàng”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “ủng hộ đồng bào miền Nam 
kháng chiến”…Đặc biệt, các phong trào đã làm nẩy sinh tình cảm 
tập thể, chia ngọt sẻ bùi, tình thương yêu giai cấp của nhân dân 
trong xã.

Để tích cực thực hiện phong trào diệt giặc dốt, đi liền với việc 
đẩy mạnh sản xuất, khắc phục nạn đói, chính quyền địa phương 
đã triển khai thực hiện ngay kế hoạch của Ban bình dân học vụ 
huyện trong việc vận động tổ chức các lớp học chữ quốc ngữ. Các 
thôn đều mở từ 1 đến 2 lớp dạy bình dân. Các thành viên trong 
mặt trận, chính quyền luôn đi đầu trong việc vận động “người biết 
chữ dạy người chưa biết chữ” hoặc gương mẫu đến lớp học thêm. 
Nhiều gia đình thực hiện “chồng biết bảo vợ, anh biết bảo em, cha 
mẹ chưa biết thì con bảo”. Chỉ hai tháng sau khi phát động, mỗi 
xóm ít nhất có 1 lớp được tổ chức. Biển cờ, khẩu hiệu, biển hỏi 
chữ…căng ra ở các ngã ba, ngã tư và các chợ. Phong trào học tập 
diễn ra sôi nổi và đạt kết quả cao. Từ đây nhiều người dân trong 
xã, qua sách báo, chữ viết đã hiểu thêm về đường lối chính sách, 
cổ vũ lòng tin vào chế độ mới.

Việc củng cố chính quyền dân chủ nhân dân vào những tháng 
cuối năm 1945 được gắn với các nhiệm vụ cụ thể của xã. Thực 
hiện sự chỉ đạo của Trung ương ngày 6/1/1946 nhân dân các xã Di 
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Thành, Hiếu Đức cùng nhân dân các địa phương náo nức đi bầu 
cử đại biểu Quốc hội đầu tiên trong cả nước. Tháng 3/1946, nhân 
dân các địa phương tiếp tục đi bầu cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 
xã(1). Chính quyền ở các xã thuộc khu vực Di Thành, Hiếu Đức có 
sự thay đổi. Tháng 3/1946 Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa quyết định bỏ cấp tổng, hợp nhất các xã nhỏ thành các xã lớn, 
do vậy xã Du Hiếu và xã Mộc Đức hợp nhất thành xã Hiếu Đức. 
Ông Đỗ Văn Khoái, Chủ tịch UBHC huyện Giao Thủy đã về địa 
phương hai xã chỉ đạo việc bầu Hội đồng nhân dân và thành lập 
chính quyền lâm thời xã Hiếu Đức(2). Hội đồng nhân dân xã Hiếu 
Đức gồm các ông: Lâm Văn Quán, Lâm Văn Lãng, Nguyễn Văn 
Khánh, Lâm Văn Điềm, Phạm Văn Kính, Trần Văn Nghiễm (Mộc 
Đức), Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Văn Phượng, Phan Văn Tâm, 
Nguyễn Văn Khiển, Nguyễn Văn Uyên, Phan Văn Sung, Nguyễn 
Văn Soạn (Du Hiếu). UBHC lâm thời gồm các ông: Lâm Văn Quán 
(Mộc Đức), Chủ tịch; Nguyễn Văn Sửu (Du Hiếu), Phó Chủ tịch(3). 
Cũng trong  tháng 3/1946 hai xã Tồn Thành và Bỉnh Di sáp nhập 
thành xã Di Thành, do ông Vũ Văn Kha làm Chủ tịch UBHC lâm 
thời, ông Nguyễn Văn Quang làm Phó Chủ tịch, ông Phạm Ngọc 
Nhĩ làm Thư ký, ông Phạm Văn Nham làm Thủ quỹ. 

Do phân giới địa lý hành chính thời gian này, trên địa phận xã 
(1) Thời gian này chưa bầu HĐND cấp huyện. 

(2) Địa điểm bầu tại sân khấu cuối nhà thờ Mộc Đức. 

(3) Các chức danh và đoàn thể khác như: Lâm Văn Soạn (Mộc Đức), Địa bạ; 
Nguyễn Văn Kính (Du Hiếu),…; Lâm Văn Kính (Mộc Đức), Tài chính; Nguyễn 
Văn Nhạc (Du Hiếu), Xã đội trưởng; Cao Văn Định (Du Hiếu), Xã đội phó; Lâm 
Văn Lãng (Mộc Đức), Xã đội phó; Trần Đình Thưởng (Mộc Đức), Chính trị viên; 
Phan Công Tâm (Du Hiếu), Chính trị viên phó; Nguyễn Văn Khang (Du Hiếu), 
Trưởng Công an; Nguyễn Văn Uyên (Du Hiếu), Phó Công an; Trần Văn Đạt 
(Mộc Đức), Chủ tịch Mặt trận; Phan Văn Sung (Du Hiếu) và Lâm Văn Soạn 
(Mộc Đức), Phó Chủ tịch Mặt trận; Cao Thị Định (Du Hiếu), Hội trưởng Phụ 
nữ; Nguyễn Thị Yến (Du Hiếu), Thanh niên; Nguyễn Văn Khiển, Thôn đội Du 
Hiếu; Cao Văn Định (Du Hiếu), Hội trưởng Bạch đầu quân; Nguyễn Văn Lục (Du 
Hiếu), Tổ trưởng Bạch đầu quân Du Hiếu; Nguyễn Văn Nhã (Du Hiếu), Tổ phó 
Bạch đầu quân Du Hiếu; Phan Văn Tuyên (Mộc Đức), Tổ trưởng Bạch đầu quân 
Mộc Đức; Nguyễn Văn Am (Mộc Đức), Tổ phó Bạch đầu quân Mộc Đức. 
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Hiếu Đức còn có các làng, trại, đồn điền chịu sự quản lý về mọi 
mặt của các làng gốc (kể cả về tôn giáo). Tổ chức chính quyền ở 
Trại 20 (trước năm 1950) chịu sự quản lý của xã Hải Yến. Trưởng 
trại là ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó trại là ông Trần Phúc Kiến, Trần 
Văn Huy. 

Núp sau lưng đế quốc Anh vào giải giáp quân Nhật, thực dân 
Pháp với trang bị hiện đại ngày càng bộc lộ rõ âm mưu xâm lược, 
quyết tâm quay lại cướp nước ta một lần nữa. Ngày 23/9/1945 
chúng đã cho lính nổ súng vào đoàn biểu tình của nhân dân ta ở 
Sài Gòn, mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ 
2(4). Sau đó chúng từng bước tìm cách thay thế quân Tưởng, kéo 
vào miền bắc Việt Nam, tạo cớ gây sự với lực lượng vũ trang của 
ta. Nguy cơ của một cuộc chiến tranh xâm lược đang ngày càng 
đến gần. Bọn tay sai của Pháp đang ẩn náu ở các nơi chờ cơ hội 
ngóc đầu dậy.

Trước thực tế đó, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã tìm mọi cách để tránh một cuộc chiến tranh đổ máu có thể 
xảy ra. Ngày 06 tháng 3 năm 1946 Chính phủ ta chủ động ký với 
Pháp bản Hiệp định sơ bộ, thể hiện chính sách mềm dẻo, nhân 
nhượng Pháp để gạt 20 vạn quân Tưởng ra khỏi miền Bắc. Ngày 
14/9/1946, tại Phông-ten-nơ-bờ-lô, Hồ Chủ tịch đã ký với Chính 
phủ Pháp bản Tạm ước nhằm tạo cơ hội cuối cùng cho một giải 
pháp hòa bình, mặt khác cũng dành thời gian hoà hoãn để tranh 
thủ củng cố chính quyền, chuẩn bị lực lượng mọi mặt để sẵn sàng 
bước vào cuộc kháng chiến. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng 
thực dân Pháp càng lấn tới, cuối cùng Đảng và Bác Hồ đã phát 
động toàn quốc kháng chiến. Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, 
nhân dân ta khẩn trương chuẩn bị kháng chiến.

 Đầu tháng 4 năm 1946, trên địa bàn tỉnh ta đã có 800 quân 
lính Pháp kéo vào thay thế quân Tưởng ở thành phố Nam Định. 
(4) Khi Pháp gây hấn ở Nam Bộ, toàn quốc phát động phong trào “Nam tiến” đánh 
Pháp. Một số người của xã Du Hiếu (cũ) trước đó đi phu đồn điền cao su như: 
Nguyễn Văn Mộc, Nguyễn Văn Sự (Mộc Đức); Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn 
Chấn, Đỗ Văn Cát (Du Hiếu), đã hưởng ứng phong trào “Nam Tiến” gia nhập 
đội quân đánh Pháp. 
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Các đảng phái phản động thân Pháp, bọn tay sai trước đây nửa 
lén lút, nửa công khai, nay ra tiếp tay cho Pháp, tuyên truyền xuyên 
tạc, thu thập tin tức, theo dõi, bắt cóc cán bộ, chuẩn bị vũ khí, địa 
bàn nổi dậy cướp chính quyền…

Đêm 19 tháng 12 năm 1946, Trung ương Đảng phát động toàn 
quốc kháng chiến, tiếng súng mở đầu cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược đã nổ ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. 
Cuộc đọ sức quyết liệt của quân dân cả nước nói chung và Di 
Thành, Hiếu Đức nói riêng đã chính thức bắt đầu.

Ngày 20 tháng 12 năm 1946, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi đồng 
bào chiến sỹ cả nước đoàn kết, ra sức chống thực dân cứu nước. 
Thực hiện lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, quân dân Giao Thuỷ đã 
chuẩn bị lương khô, góp tiền mua sắm thêm vũ khí chi viện mặt 
trận Nam Định. Nhiều làng xã đóng góp rơm rạ vận chuyển về 
thành phố Nam Định để bộ đội ta hoả công đánh địch. Cùng với 
toàn huyện, nhân dân Di Thành, Hiếu Đức đã thực hiện trích 2 kg 
thóc trên một đầu mẫu góp phần xây dựng quỹ quốc phòng. Nhiều 
gia đình và cá nhân còn đem các đồ vật quý ủng hộ kháng chiến. 
Cùng với các hoạt động chi viện về vật chất, xã còn tích cực triển 
khai xây dựng các tiểu đội dân quân, các tổ bạch đầu quân, hội uý 
lạo chiến sỹ. Trên cơ sở các Uỷ ban bảo vệ, các địa phương đều 
thành lập các Uỷ ban Kháng chiến.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Nam Định 
chia làm 4 giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn đầu từ 12/1946 đến 3/1947, 
chủ yếu là chiến đấu giam chân địch trong thành phố, nhằm tạo 
điều kiện cho các nơi chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Giai đoạn thứ 
2 từ 3/1947 đến 10/1949, đây là thời kỳ thực dân Pháp đã chiếm 
được thành phố, nhưng bán kính ảnh hưởng chỉ khoảng 10 đến 15 
km. Thỉnh thoảng chúng mở những cuộc càn quét ra xung quanh 
để cướp phá. Các vùng khác đều là vùng tự do, chính quyền cách 
mạng vẫn tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội 
và chuẩn bị cho kháng chiến. Giai đoạn thứ 3 từ tháng 10/1949 
đến 2/1952, quân Pháp mở rộng chiếm đóng, lập ách kìm kẹp “2 
năm 4 tháng” đầy đau khổ nhân dân các huyện phía nam tỉnh; sau 
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đó chúng đánh rộng ra chiếm đóng toàn tỉnh. Giai đoạn thứ 4 từ 
2/1952 đến 7/1954, đây là thời kỳ quân dân Nam Định phối hợp 
với các chiến trường chiến đấu giành thắng lợi. Do đó từ khi cuộc 
kháng chiến nổ ra đến tháng 10/1949, ở địa bàn xã Di Thành, 
Hiếu Đức, các hoạt động diễn ra vẫn chủ yếu là xây dựng, củng 
cố chính quyền; phát triển kinh tế xã hội và tích cực chuẩn bị cho 
kháng chiến. Từ năm 1947, thực hiện sự chỉ đạo của trên, các địa 
phương từ tỉnh tới xã thành lập Ủy ban Kháng chiến, sau đó nhập 
với Ủy ban Hành chính thành Ủy ban Kháng chiến-Hành chính.

Khi chiếm song thành phố Nam Định, thực dân Pháp tăng 
cường lực lượng, mở một số cuộc càn quét ra các vùng xung 
quanh. Để ngăn chặn tàu địch đi từ ngoài biển vào cửa sông Hồng 
lên thành phố Nam Định, Hà Nội và ngược lại, nhân dân Di Thành, 
Hiếu Đức cùng với toàn huyện đã tổ chức lực lượng vận chuyển 
đá chặn cửa Ba Lạt, làm các ụ súng trên bờ sông Hồng, ngăn 
không cho tàu địch vào đánh phá các xóm thôn.

Uỷ ban Kháng chiến hành chính Di Thành, Hiếu Đức chọn lựa, 
giao cho mỗi thôn cử một số người đi học quân sự để về mở lớp 
huấn luyện cho dân quân du kích địa phương. Các nhiệm vụ sản 
xuất, học tập vẫn được duy trì gắn với việc theo dõi tình hình địch, 
sẵn sàng chiến đấu chống giặc bảo vệ quê hương.

 Cuộc kháng chiến trên toàn quốc và địa phương ngày càng 
bước vào giai đoạn ác liệt. Trước tình hình và nhiệm vụ mới, công 
tác xây dựng lực lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ đang cần có sự 
lãnh đạo trực tiếp của chi bộ Đảng, đòi hỏi phải nhanh chóng phát 
triển tổ chức Đảng, tiến tới xây dựng được chi bộ Đảng để đáp 
ứng với yêu cầu thực tiễn cách mạng đang đặt ra một cách cấp 
thiết.

Trước Cách mạng Tháng 8/1945, ở Giao Thủy chỉ có 4 xã là 
Quất Lâm, Hà Cát, Hoành Nha, Tự Lạc có chi bộ, nhưng đều bị 
địch khủng bố. Một số đảng viên bị bắt, bị tù đầy, một số phải lánh 
đi làm ăn nơi xa, một số nằm im nên tổ chức chi bộ ở những nơi 
này không còn nữa. Số đảng viên còn lại khoảng hơn chục đồng 
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chí sau khi ra tù, đến cách mạng Tháng 8/1945 mới tập hợp lại để 
lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền. “Trừ 4 xã trên 
hầu hết các xã chưa nơi nào có Đảng viên”(5). Qua thực tiễn rèn 
luyện trong phong trào cách mạng, nhiều quần chúng hoạt động 
tích cực, giác ngộ cách mạng đã được thử thách và kết nạp vào 
Đảng. Đa số đảng viên được kết nạp ban đầu đều sinh hoạt ở chi 
bộ ghép, hai ba xã thành một chi bộ, khi mỗi xã có từ 3 đảng viên 
trở lên mới tách ra thành lập chi bộ riêng ở từng xã. Tính đến cuối 
năm 1946 và 1947 toàn huyện đã có 8 chi bộ(6), trong đó có Chi 
bộ Tân Dân và Chi bộ Quất Hải là 2 chi bộ có đảng viên của Giao 
Hoan, Giao Hiếu sinh hoạt ghép.

Ở xã Di Thành (thuộc Giao Hoan) lúc này sinh hoạt chung với 
chi bộ Tân Dân. Chi bộ Tân Dân được thành lập vào tháng 5/1947, 
có 6 đảng viên và 3 đảng viên của Di Thành(7), do đồng chí Trần 
Văn Hoan làm Bí thư, đồng chí Vũ Văn Mạc làm Phó Bí thư(8). Sau 
một thời gian hoạt động, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, 
nhiều quần chúng tích cực tham gia các hoạt động cách mạng do 
Chi bộ và Mặt trận phát động, ý thức giác ngộ cách mạng nâng 
lên và được kết nạp vào Đảng. Tháng 10/1947, Đại hội Đảng bộ 
huyện Giao Thủy lần thứ nhất được tổ chức tại đình Hoành Lộ, 
bầu Ban Chấp hành Đảng bộ và đề ra Nghị quyết, trong đó đặc 
biệt chú trọng công tác phát triển Đảng. Vì thế phong trào xây 
dựng và phát triển Đảng được đẩy mạnh ở hầu khắp các xã, thôn, 
trong đó có Di Thành và Hiếu Đức. Ngày 10/12/1947, tại đền Tồn 
Thành, dưới sự chủ tọa của đồng chí Thầm, phái viên Huyện ủy 
Giao Thủy, số đảng viên của Di Thành tách ra từ chi bộ Tân Dân, 
thành lập chi bộ Di Thành, bầu Đồng chí Trần Văn Hoan làm Bí 
(5) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy, 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.117. 

(6) Gồm: Chi bộ Quần Long, thành lập tháng 4/1946; Chi bộ Xuân Thiện, thành 
lập tháng 10/1947; Chi bộ Quất Hải tái lập tháng 12/1946; Chi bộ Nam Thiện, 
thành lập tháng 1/1947; Chi bộ Cát Hải tái lập tháng 1/1947; Chi bộ Tân Dân 
thành lập tháng 5/1947; Chi bộ Hoành Nha thành lập tháng 5/1947;  Chi bộ Hải 
Yến thành lập tháng 11/1947.  

(7) Gồm đồng chí Hoan, đồng chí Mạc, đồng chí Khoát. 

(8) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy, 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.121. 
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thư, đồng chí Đỗ Văn Tốn làm Phó Bí thư. Năm 1948 số lượng 
đảng viên phát triển rộng khắp ở các xóm thôn, đến cuối năm 1948 
đã lên đến 47 đồng chí, trong đó ở Tồn Thành 31 đảng viên, Bỉnh 
Ri 14 đảng viên; Thức Hóa 2 đảng viên (9). 

Ở xã Hiếu Đức (thuộc Giao Hiếu), trước năm 1948 các hoạt 
động trực thuộc sự lãnh đạo của chi bộ Đảng Quất Hải. Chi bộ 
Đảng Quất Hải đã được thành lập từ trước đó, nhưng do bị đàn 
áp, khủng bố nên đến tháng 12/1946 mới được tái lập(10). Ở thời 
điểm tháng 4/1946 Chi bộ Đảng Quất Hải có 4 đảng viên(11). Đầu 
năm 1948, đồng chí Trịnh Văn Lại và Đỗ Văn Khoái là Huyện ủy 
viên huyện Giao Thủy đã về xã Hiếu Đức tuyên truyền, gây dựng 
cơ sở và thành lập chi bộ Đảng đầu tiên gồm 12 đảng viên(12). Do 
có phần nóng vội, chạy theo thành tích, nên thời gian này, việc 
phát triển Đảng ở Hiếu Đức thiếu sự điều tra nghiên cứu và tuyên 
truyền, giác ngộ đối tượng, phát triển một cách ồ ạt, không đảm 
bảo chỉ tiêu, thủ tục, dẫn đến chất lượng đảng viên bị hạn chế, 
thậm chí có cả kẻ xấu lợi dụng chui vào. Mặt khác, đây là vùng có 
tỷ lệ người công giáo khá cao, kẻ địch đã tìm mọi cách lợi dụng lôi 
kéo để chống phá bộ máy chính quyền và phá hoại tổ chức Đảng. 
Vì thế sau một thời gian hoạt động, chi bộ có sự rệu rã, một số bỏ 
sinh hoạt, một số phản bội cách mạng. Cuối cùng chi bộ chỉ còn lại 
4 đảng viên là Phan Văn Trại, Trần Văn Kỷ, Nguyễn Văn Khang, 
Nguyễn Văn Nhạc. Đến năm 1949, chi bộ lại phải tổ chức sinh 
(9) Cụ thể: Ở Tồn Thành có các đồng chí: Hoan, Mạc, Hạp, Mai, Ích, Trác, Chẩn, 
Tế, Hải, Phách, Đạt, Lãng, Thiết, Kha, Thuần, Rược, Vinh, Khoan, Huấn, Phùng, 
Hứa, Đĩnh, Trữ, Dương, Tuyển, Đạt, Chúc, Oánh, Bính (là nhà sư, quê Hải Hậu). 
Ở Bỉnh Di có các đồng chí: Tốn, Nhĩ, Thận, Khản, Hinh, Cửu, Hướng, Ty, Kỷ, 
Đạm, Tịch (nữ), Chấn, Bảo, Xướng. Ở Thức Hóa có 2 đảng viên: Đinh Văn Côn,  
Đinh Văn Cự (nhưng 2 đảng viên ở Thức Hóa sau quy thuận địch).  

(10) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy, 1930-2005, xuất bản năm 
2009, tr.118. 

(11) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy, 1930-2005, xuất bản năm 
2009, tr.121. 

(12) Là Cao Văn Sắc, Phan Văn Trại, Nguyễn Văn Nhạc, Trần Văn Kỷ, Nguyễn Văn 
Sửu, Nguyễn Văn Soạn, Phan Công Tâm, Nguyễn Văn Khiển, Cao Văn Định, 
Nguyễn Văn Khang, Cao Văn Phủng, Nguyễn Văn Đạm. 
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hoạt ghép với chi bộ Quất Hải.
 Trên bình diện toàn huyện, trong 2 năm 1948-1949 số lượng 

đảng viên phát triển khá nhanh, “ở hầu khắp các xã đã thành lập 
được chi bộ”(13). Cũng thời gian này, Tỉnh ủy chủ trương phát động 
đợt thi đua “Xây dựng chi bộ tự động công tác”(14), chỉ đạo lấy 3 chi 
bộ Quất Lâm, Hoành Nha, Tân Dân làm điểm rút kinh nghiệm để 
mở rộng. Từ khi được phát động, không khí thi đua ở các chi bộ 
ngày càng sôi nổi, thu hút được nhiều người trung kiên, tận tụy với 
phong trào. Giữa quý II năm 1949, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 
lần thứ II họp tại đình Vọng xã Hải Yến (Giao Yến), gồm 160 đại 
biểu, riêng 3 chi bộ tự động Quất Lâm, Hoành Nha, Tân Dân được 
cử toàn ban chi ủy và tổ trưởng Đảng đến dự. Đại hội tổng kết 
phong trào 3 năm 1946-1948, đề ra phương hướng thực hiện chủ 
trương chuyển hướng hoạt động theo yêu cầu mới.

Ngay sau khi giành được chính quyền, cùng với việc củng cố 
chính quyền vững mạnh, việc xây dựng lực lượng vũ trang luôn 
được các cấp quan tâm. Huyện đã thành lập đơn vị cảnh vệ của 
huyện và các đơn vị bảo vệ làng xã. Ở các xã đều thành lập các 
trung đội dân quân, do Xã đội trưởng chỉ huy. Ở Mộc Đức, Xã đội 
trưởng là ông Trần Văn Khắc (8/1945); khi thành lập xã Hiếu Đức 
(3/1946), Xã đội trưởng là ông Nguyễn Văn Nhạc (Du Hiếu), Xã 
đội phó là ông Cao Văn Định (Du Hiếu), Lâm Văn Lãng (Mộc Đức). 
Xã Hiếu Đức là địa bàn  Ki tô giáo toàn tòng nên việc tổ chức hoạt 
động cách mạng rất khó khăn. Những người hoạt động thường bị 
nhòm ngó, xét nét. Huyện ủy Giao Thủy và một số cán bộ chủ chốt 
của Đảng bộ đã quyết định lấy trại 20 (Thanh Trì ngày nay) làm 
cơ sở hoạt động chính, làm nòng cốt cho việc xây dựng lực lượng 
Đảng. Từ Trại 20 liên lạc thông suốt với Đan Phượng, Quất Hải.

Ở Di Thành lực lượng du kích có 49 người, gồm 2 trung đội, 
(13) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy, 1930-2005, xuất bản năm 
2009, tr.121 

(14) Với các nội dung: Tự động đề ra chương trình kế hoạch công tác; tự động giải 
quyết được các vấn đề đời sống, tương trợ lẫn nhau để hoạt động; tự động mở 
lớp huấn luyện đảng viên và cảm tình Đảng; tự động học tập thông suốt các nghị 
quyết, sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác.. 
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do ông Trần Văn Trác làm Xã đội trưởng, ông Phạm Văn Canh và 
ông Nguyễn Văn Tước làm Xã đội phó. Trung đội Bỉnh Di có 25 
người, do ông Nguyễn Trọng Phấn làm Trung đội trưởng, ông Đỗ 
Văn Thơ làm Trung đội phó. Trung đội Tồn Thành có 24 người do 
ông Trần Văn Rụng phụ trách. Huyện còn cử cán bộ xuống các xã 
phối hợp xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân du kích, vì 
thế lực lượng dân quân du kích phát triển nhanh chóng. Mỗi xã ít 
nhất có 1 trung đội dân quân, có xã tới 2 hoặc 3 trung đội. Cùng với 
các trung đội du kích nam còn có các trung đội du kích nữ, các đội 
Bạch đầu quân cũng hăng hái tham gia đánh giặc giữ làng.

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, quân dân 2 xã tích cực 
tranh thủ thời gian, củng cố, xây dựng, phát triển lực lượng vũ 
trang. Từ 5 đội du kích của 5 thôn, đến cuối năm 1947 mỗi thôn 
có 1 trung đội, xã đã thành lập được 1 đại đội du kích tại chỗ, và 
3 trung đội du kích tập trung, 2 tiểu đội nữ du kích. Tổng số lực 
lượng du kích 2 xã lúc đó là 528 người, bằng 9,3% dân số. Trang 
bị vũ khí có 13 khẩu súng trường và một số lựu đạn, còn chủ yếu là 
vũ khí tự tạo như: mã tấu, dao găm, chông, mìn, cạm bẫy…Ngoài 
khu vực 5 thôn, khu vực đình chùa Tồn Thành, đình chùa Bỉnh Di 
và các bãi sú vẹt ven đê sông Sò còn được Ban chỉ huy xã đội và 
C.96 bộ đội địa phương chọn làm hậu cứ tập kết trung chuyển 
thương binh, đồng thời là nơi trú ẩn, phục kích địch(15).

 Các đơn vị ngày đêm thi đua luyện tập, do đó phong trào 
luyện tập quân sự diễn ra hết sức hào hứng, sôi nổi. Để dầy dạn 
với khói lửa chiến đấu, được sự giúp đỡ của tỉnh và huyện, các xã 
lần lượt được cử người đi thực tế bao vây, quấy rối đồn bốt địch ở 
những nơi có địch chiếm đóng trong tỉnh. Nhằm quân sự hóa toàn 
dân, chuẩn bị xây dựng lực lượng dân quân du kích ở nông thôn, 
tỉnh đã mở nhiều lớp đào tạo cán bộ quân sự chính trị cho cấp xã. 
Năm 1946, huyện mở lớp quân chính đào tạo cán bộ thôn, trung 
đội trưởng dân quân du kích cho nhiều học viên, đào tạo các hạt 
giống nòng cốt xây dựng lực lượng vũ trang và bán vũ trang cho 
các địa phương sau này.
(15) Báo cáo số 09, ngày 20/3/2009 của Đảng bộ xã Giao Thịnh về việc đề nghị phong 
tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Pháp, tr.3. 
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Với tinh thần kháng chiến toàn dân, toàn diện, ngay từ những 
ngày đầu, thực hiện lệnh tiêu thổ kháng chiến, quân dân Giao 
Thủy nói chung và Di Thành, Hiếu Đức nói riêng đã triệt phá những 
nơi địch có thể đóng quân, phá hủy những ngôi nhà cao tầng và 
những cây cầu quan trọng như cầu Diêm Điền, Ngô Đồng, Thức 
Hóa. Các trục đường đều xẻ chữ chi (Z), trên mặt đường đắp ụ 
nhằm ngăn cản sự di chuyển cơ động của xe cơ giới địch; cắm 
nhiều cọc gỗ dày đặc trên các cửa sông như Ngô Đồng, Cồn Nhất, 
Hà Lạn, huy động hàng ngàn dân quân du kích bóc dỡ các thanh 
ray xe lửa đưa về cắm cọc 2 bên bờ sông Hồng rồi dùng dây cáp 
lớn chằng qua sông, trưng dụng hàng trăm thuyền gỗ lớn của dân, 
xếp đầy đá rồi nhấn chìm xuống sông làm chướng ngại vật, ngăn 
tàu địch ra vào cửa Ba Lạt.

Đầu năm 1947, sau khi chiếm được thành phố Nam Định, địch 
thăm dò định đưa tầu thuyền xâm nhập vào theo cửa sông Hồng, 
dùng tầu chiến, ca nô có  máy bay yểm trợ đánh phá vùng cửa 
sông Hồng, bị quân dân ta chặn đánh mạnh, chúng rút xuống tàu 
rồi xuôi ra biển. Tháng 4/1947, chúng cho tên phản động khét tiếng 
Hoàng Quỳnh khoác áo thày tu, từ Phát Diệm sang Bùi Chu, đi 
nhiều xứ đạo ở vùng Giao Thủy để móc nối, tập hợp tổ chức, 
đào tạo bọn phản động như “Thanh niên diệt cộng”, “Đại Việt Duy 
tân”, “Mặt trận Liên tôn”…kích động giáo dân cuồng tín vừa ngấm 
ngầm, vừa trắng trợn chống phá ta. Sau thất bại trong chiến lược 
“đánh nhanh thắng nhanh” ở Việt bắc, địch quay về bình định đồng 
bằng. Ngày 25/8/1948, chúng cho 2 tiểu đoàn lính đánh vào vùng 
tự do của ta. Đích thân tên tỉnh trưởng ngụy quyền Nguyễn Lập 
Lễ đưa quân theo tầu từ thành phố Nam Định đổ lên Ngô Đồng 
và Cồn Nhất thuộc đất Giao Thủy, rồi chia làm 2 mũi càn quét, hội 
quân tại Hà Lạn, sau đó sang Hải Hậu, Trực Ninh, Nghĩa Hưng. 
Đây là cuộc hành quân vừa phô trương thanh thế, lên giây cót tinh 
thần cho bọn phản động ở các địa phương, gây hoang mang tâm 
lý trong nhân dân ta, vừa thăm dò lực lượng bộ đội của ta. Ở một 
số nơi chúng đã bị quân dân ta đón đánh, gây cho nhiều thiệt hại.

Trong tình thế chiến tranh ngày càng tới gần, thực hiện sự chỉ 
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đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, nhân dân Giao Thủy tích cực chuẩn 
bị mọi mặt để sẵn sàng chiến đấu. Huyện ủy đã chỉ đạo các xã 
tiến hành rào làng kháng chiến. Nhân dân các xã già trẻ, gái trai 
đã hăng hái đào hào, đắp lũy, cắm chông trên các đường  làng 
ngõ xóm, ngày đêm canh phòng, bảo mật, sẵn sàng cho một cuộc 
chiến đấu sắp tới. “Riêng 2 thôn giáp ranh với bốt Thức Hóa là 
Bỉnh Di, Thanh Trì (trại 20) đã đào 17 km giao thông hào, đắp cao 
1,5 m, bên ngoài đặt chông, mìn, tạo vành đai an toàn giữa ta và 
địch”(16). 

Để tập hợp rộng rãi lực lượng toàn dân, chĩa mũi nhọn vào 
kẻ thù, dưới sự lãnh đạo của Đảng, khối đại đoàn kết ngày càng 
được củng cố, mở rộng. Ở Hiếu Đức, Chủ tịch Mặt trận Việt Minh 
là ông Trần Văn Đạt (Mộc Đức). Các tổ chức đoàn thể quần chúng, 
kể cả vùng giáo, được quan tâm củng cố, phát triển. Ban Cán sự 
các đoàn thể đổi là Ban Chấp hành và được kiện toàn cả về số và 
chất lượng, hoạt động đi vào nề nếp, sôi nổi. Ở Di Thành, Đoàn 
Thanh niên Cứu quốc có 35 người, do ông Phạm Đạt(17) phụ trách. 
Hội phụ nữ gồm 21 người do bà Nguyễn Thị Thục phụ trách (1947-
1949). Lực lượng Bạch đầu quân gồm 25 người, ở Tồn Thành 
do ông Nguyễn Văn Tăng làm Đội trưởng, ông Nguyễn Văn Hoạt 
làm Đội phó; ở Bỉnh Di do ông Nguyễn Văn Thận làm Đội trưởng, 
Nguyễn Văn Đoán làm Đội phó. Ở Hiếu Đức, Đoàn Thanh niên 
Cứu quốc do bà Nguyễn Thị Yến phụ trách. Hội Phụ nữ do bà Cao 
Thị Định phụ trách. Lực lượng Bạch đầu quân do ông Cao Văn 
Định phụ trách và chia làm 2 tổ: tổ Du Hiếu do ông Nguyễn Văn 
Lục làm Tổ trưởng, ông Nguyễn Văn Nhã làm Tổ phó; tổ Mộc Đức 
do ông Phan Văn Tuyên làm Tổ trưởng, ông Nguyễn Văn Am làm 
Tổ phó.

Đầu năm 1948, thực hiện sự chỉ đạo của trên, chính quyền các 
xã được củng cố thêm một bước. Việc bầu Ủy ban Kháng chiến 
(16) Báo cáo số 09, ngày 20/3/2009 của Đảng bộ xã Giao Thịnh về việc đề nghị phong  
tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Pháp, tr.4. 

(17) Ở Di Thành, Bí thư đoàn trong kháng chiến chống pháp là Phạm Văn Đạt 
(1947-1949), sau đó là các ông, Vũ Ruông (1949-1951), Lương Văn Kỷ (1951-
1952), Nguyễn Văn  Mai (1952-1954, Vũ Văn Bật (1954-1955). 
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Hành chính nhiệm kỳ mới được thực hiện, đảm bảo sự lãnh đạo 
chặt chẽ của chi bộ Đảng. Huyện đã chỉ định mỗi xã một ủy viên 
chính trị và một ủy viên quân sự không qua bầu cử là những Đảng 
viên và quần chúng trung kiên tham gia Ủy ban để nắm các chức 
danh Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và ủy viên Quân sự, trực tiếp làm 
Xã đội trưởng. Qua đợt bầu cử này đã loại được một số phần tử 
xấu, cơ hội ra khỏi chính quyền

Hoạt động của chi bộ Đảng và các đoàn thể quần chúng được 
đẩy mạnh, hướng vào tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính 
sách, vận động ủng hộ kháng chiến. Chi bộ Di Thành, Hiếu Đức đã 
khẩn trương phổ biến chủ trương và kết quả đối phó của ta với bọn 
đội lốt phá hoại ở Tang Điền – Xuân Hà và một số nơi trên địa bàn 
Giao Thuỷ. Các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Nông hội tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền xoá mù chữ, vận động đi học bình dân, 
tổ chức các hội thi thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ, tổ chức 
trồng cây gây quỹ, đồng thời vận động khai hoang phục hoá, mở 
mang đường liên xóm, liên xã, xây dựng làng chiến đấu. 

Chi bộ luôn quan tâm vận động nhân dân hăng hái sản xuất 
lúa, cói, trồng rau màu và khai thác thuỷ hải sản tạo ra năng suất 
cao để kháng chiến kiến quốc. Mặc dù lúc này, về cơ bản việc 
sản xuất lương thực, thực phẩm còn phân tán, cá thể, chưa có 
quy trình thống nhất tập trung cho từng loại cây, con nhưng hàng 
năm nhân dân Di Thành, Hiếu Đức đã đóng góp một phần đáng kể 
lương thực, thực phẩm cho kháng chiến. Đời sống nhân dân trong 
xã không còn bị nạn đói đe doạ như nhiều năm trước đây.

Nhìn chung từ những ngày đầu kháng chiến đến tháng 
10/1949, vùng Giao Thủy nói chung và các xã Hiếu Đức, Di Thành 
nói riêng vẫn là vùng tự do. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Giao 
Thủy và các chi bộ địa phương, các xã Di Thành, Hiếu Đức vừa 
củng cố xây dựng chính quyền, chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho 
cuộc kháng chiến, vừa phát động các phong trào thi đua ái quốc; 
đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất tự túc về lương thực; tiếp 
tục đấu tranh thực hiện chính sách giảm tô, giảm tức. Các ruộng 
đất công, ruộng vắng chủ, ruộng của Việt gian, của nhà Chung 



38

chiếm giữ được tạm giao, tạm cấp cho nhân dân cày cấy. Thời 
gian này, chi bộ Du Hiếu còn lãnh đạo giáo dân đấu tranh buộc 
nhà Chung phải trả ruộng đồn điền I-Pha-nho chiếm đoạt, chia cho 
nông dân không có ruộng hoặc thiếu ruộng đất sản xuất. Cũng 
trong thời gian này nhiều cuộc vận động đã thu kết quả tốt, đời 
sống nhân dân được cải thiện nâng lên, nhân dân tin tưởng hơn 
vào sự lãnh đạo của Đảng. Các phong trào do Đảng phát động 
như đóng công lương, mua công trái quốc gia, “công phiếu kháng 
chiến” được đông đảo mọi người hưởng ứng. Nhiều người đã bán 
thóc gạo, đồ đạc, nhà cửa để lấy tiền mua công phiếu. Phong trào 
vận động tặng áo mùa đông binh sỹ cũng đã diễn ra sôi nổi, nhân 
dân đã quyên góp nhiều tiền để mua áo trấn thủ gửi ra tiền tuyến, 
thể hiện tình quân dân cá nước sâu nặng, góp phần động viên các 
chiến sỹ ngoài mặt trận hăng hái giết giặc lập công. Hưởng ứng lời 
kêu gọi của Hồ Chủ tịch về “Bán thóc khao quân” nhân dân Giao 
Thủy nói chung, xã Di Thành, Hiếu Đức nói riêng đã tích cực bán 
thóc cho Chính phủ, góp phần để bộ đội ta ăn no đánh thắng.

Qua hơn 3 năm xây dựng, củng cố chính quyền, tích cực chuẩn 
bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến, chi bộ đã lãnh đạo quân dân Di 
Thành, Hiếu Đức nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đẩy lùi giặc đói, 
giặc dốt, giữ vững chính quyền cách mạng, tích cực chuẩn bị mọi 
mặt, sẵn sàng chiến đấu khi chiến tranh lan tới.

2. Chi bộ lãnh đạo nhân dân Di Thành, Hiếu Đức thực hiện 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trong giai 
đoạn ác liệt “2 năm 4 tháng” (10/1949-2/1952)

Sau thất bại ở chiến dịch Việt Bắc, thực dân Pháp không thực 
hiện được ý đồ “đánh nhanh, thắng nhanh”, buộc phải quay sang 
đánh lâu dài với ta. Với các chiến thắng của ta trên khắp các chiến 
trường khiến Pháp ngày càng lâm vào thế bị động, cùng quẫn và 
đứng trước nguy cơ thất bại. Hòng xoay chuyển tình thế, tháng 
5/1949, Pháp cử tướng Rơ-ve, Tổng tham mưu trưởng quân đội 
Pháp sang Đông dương thực hiện kế hoạch phong tỏa biên giới 
Việt Trung, mở rộng phạm vi chiếm đóng vùng đồng bằng và trung 
du Bắc bộ, hòng chiếm kho người, kho của của ta và ngăn chặn 
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sự chi viện của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam. Đồng thời chúng 
tăng cường việc xây dựng ngụy quân, ngụy quyền làm nhiệm vụ 
chiếm đóng, thực hiện chính sách “dùng người Việt trị người Việt, 
lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”; tập trung lính Âu Phi làm lực 
lượng cơ động càn quét và đối phó với các cuộc tiến công của bộ 
đội ta.

Một mặt chúng mở các cuộc hành quân càn quét thăm dò các 
vùng tự do của ta, mặt khác chúng tung gián điệp bắt liên lạc với 
bọn phản động địa phương, bí mật huấn luyện lực lượng “Tự vệ 
công giáo”, “Thanh niên diệt cộng”, cung cấp vũ khí để bọn này 
phối hợp chống phá ta. Khi quân Pháp đánh tới đâu, lực lượng 
phản động đội lốt tôn giáo đã nổi dậy kích động, thúc ép giáo dân 
rào làng, lập tề dõng, bảo an, dân vệ, lùng sục truy sát cán bộ, bộ 
đội của ta. 

Tháng 10/1949, chúng tập trung 3 binh đoàn cơ động mở 
cuộc cán quét Ăng-tơ-ra-xít đánh chiếm 6 huyện miền nam Nam 
Định và Kim Sơn (Ninh Bình). Ngày 16/10/1949, chúng cho quân 
nhảy dù xuống Phát Diệm (Ninh Bình), cho máy bay rải truyền 
đơn xuống Sa Châu (Giao Thủy), Đông Biên (Hải Hậu), kích động 
bọn phản động đội lốt tôn giáo nổi dạy chống chính quyền. Ngày 
18/10/1949 chúng cho ca nô, tàu chiến (Gồm 6 tàu chiến, 2 ca nô) 
chở 2 tiểu đoàn lính Âu Phi đổ bộ lên Hạc Châu, Liêu Đông, chiếm 
Hành Thiện, Bùi Chu (Xuân Trường). Ngày 22/10/1949, chúng đổ 
quân lên đóng bốt Ngô Đồng, chiếm Lạc Thành (Xuân Trường). 
Ngày 25/10/1949, bọn phản động ở Ngưỡng Nhân cưỡng bức, 
kích động giáo dân nổi dậy rào làng, bắt giết cán bộ công an của 
ta đang thi hành nhiệm vụ.

Từ cuối tháng 10/1949, sau khi chiếm đóng Bùi Chu (Xuân 
Trường), chúng đã lập ra bộ máy ngụy quyền tay sai và tự xưng là 
“tỉnh tự trị Bùi Chu”. Ở Giao Thủy chúng tiến hành lập một hệ thống 
đồn bốt dày đặc như: Ngô Đồng, Đông Bình, Tùng Lâm (chùa), 
Thức Hóa, Ngưỡng Nhân, Sa Châu, Đại Đồng, Hà Cát; biến các 
giáo đường, kể cả các nhà thờ họ lẻ thành đồn bốt, biến các gác 
chuông thành lô cốt, làm chỗ dựa cho bọn phản động tay sai lập 
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tề dõng, khống chế các hoạt động của ta và chống phá ta. Từ đây 
Giao Thủy trong đó có Di Thành, Hiếu Đức hoàn toàn nằm trong 
vùng tạm chiếm của địch.

Sau khi chiếm đóng Giao Thủy, địch đóng nhiều đồn bốt, trong 
đó có đồn Thức Hóa, thường xuyên tổ chức các cuộc càn quét tới 
các thôn xóm có phong trào cách mạng trên địa bàn xã như Bỉnh 
Di, Tồn Thành, Thanh Trì, thực hiện chính sách “dùng người Việt 
trị người Việt”, chúng dựng lên một hệ thống ngụy quyền từ quận 
tới xã, bao gồm những phần tử địa chủ cường hào phản động có 
nhiều tội ác tham gia bộ máy. Thực hiện chính sách thâm độc chia 
rẽ sự đoàn kết lương giáo, những tên phản động khoác áo thày tu 
như Lê Hữu Từ, Phạm Ngọc Chi, Nguyễn Đình Tôn…, nêu chiêu 
bài “Tử vì đạo”, “giải phóng đất thánh”, “giành tự do cho Công 
giáo”, ra sức chống phá ta. Nhiều nơi (như ở Thiện Giáo) chúng 
lập tề dõng có vũ trang, sang các thôn lương dân vây bắt cán bộ, 
du kích, đốt nhà, cướp của, gây nhiều tội ác. Linh mục Nguyễn 
Đình Tôn (xứ Phú Ninh, Giao Xuân) còn trực tiếp cầm súng thúc 
ép giáo dân, chỉ huy tề dõng, dân vệ vũ trang, tiến hành càn quét, 
đốt phá, cướp bóc, bắt giết cán bộ và nhân dân ta.

Bên cạnh hệ thống ngụy quyền còn có hệ thống ngụy quân 
cực kỳ phản động, tàn bạo. Chúng đã lập ra những đội quân khét 
tiếng “tử vì đạo”, nhồi nhét tư tưởng chống cộng điên cuồng, thẳng 
tay chém giết những người kháng chiến yêu nước. Ở các xã lương 
có 1 đến 2 tiểu đội dõng, phần lớn là cựu binh thời Pháp. Ở các 
xứ đạo có các đơn vị vệ sỹ, dân vệ; ở quận có 1 đến 2 trung đội 
bảo an, được trang bị vũ khí, do những linh mục đội lốt tôn giáo 
như Lương Huy Hân, Nguyễn Đình Tôn, Ngô Xuân Hảo, trực tiếp 
chỉ huy các cuộc càn quét đẫm máu, với khẩu hiệu “giết sạch, đốt 
sạch, cướp sạch”, chúng cưỡng bức nông dân phải trả lại ruộng 
đất cho địa chủ mà trước đó họ đã được chính quyền mang lại. 
Chúng còn tổ chức cướp kho thóc, kho muối của Nhà nước, đốt 
nhà, cướp nhiều tài sản, gặt lúa của nhân dân sơ tán, nhằm triệt 
phá tận gốc cơ sở kháng chiến của ta(18). Đây là thời kỳ địch lập 
(18) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy, 1930-2005, xuất bản năm 
2009, tr.166-176. 
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ách kìm kẹp “2 năm 4 tháng” đầy đau khổ cho nhân dân các huyện 
phía nam tỉnh.

Khi địch đánh chiếm Giao Thủy, tình hình căng thẳng, đa số 
cán bộ đảng viên của Di Thành, Hiếu Đức vẫn tỏ rõ bản chất tiên 
phong, kiên cường bám đất bám dân để tuyên truyền lãnh đạo 
nhân dân thực hiện trường kỳ kháng chiến. Nhưng trước tình hình 
khó khăn, ác liệt, cũng có một số cầu an, bỏ nhiệm vụ chạy dài. 
Cuộc đấu tranh phê và tự phê lúc này diễn ra hết sức gay go phức 
tạp, nhưng trung thực, thẳng thắn. Qua đấu tranh những phần 
tử cầu an cơ hội đã bị loại bỏ ra khỏi hàng ngũ đảng viên. Ở Di 
Thành, trong số 49 đảng viên lúc đầu, nay còn 21 đồng chí, do 
đồng chí Nguyễn Nham làm Bí thư. Ở Du Hiếu, thời điểm cuối năm 
1949 chỉ còn 4 đảng viên, sau đó phải sinh hoạt ghép với chi bộ 
Quất Hải. Những đảng viên đã qua thử thách đều đã thể hiện tốt 
khả năng, phẩm chất trong thực tiễn chiến đấu và xây dựng. Ở Di 
Thành, chi bộ lãnh đạo nhân dân tích cực vừa sản xuất vừa chiến 
đấu, xây dựng lực lượng du kích bảo vệ làng xã, động viên bà con 
nhân dân đi tản cư ở các xã lân cận. Đề phòng sự đốt phá cướp 
bóc của địch, chi bộ lãnh đạo vận động nhân dân rỡ nhà cửa ngâm 
xuống ao để bảo vệ tài sản. Ngay sau khi giành chính quyền, xã 
đã tiến hành tổ chức việc điều chỉnh ruộng đất, chia công điền cho 
nhân dân, bảo đảm tương đối công bằng. Trong điều kiện kháng 
chiến, chi bộ tập trung giáo dục nhân dân tinh thần yêu nước, cứu 
quốc, cứu dân, xây dựng lực lượng dân quân du kích, đánh giặc 
trừ gian, phá ách kìm kẹp của địch; đồng thời động viên nhân dân 
đẩy mạnh khai hoang, sản xuất, bồi đắp, sửa chữa những quãng 
đê xung yếu, khơi đào mương máng, chống úng, hạn phục vụ sản 
xuất. 

Ở Du Hiếu, các hoạt động chịu sự lãnh đạo của chi bộ Quất 
Hải(19), nội dung cũng tập chung cho xây dựng Đảng, chính quyền, 
đoàn thể, đẩy mạnh sản xuất và chiến đấu bảo vệ nhân dân. Thời 
gian này, thực hiện chủ trương của Huyện ủy Giao Thủy về việc 
gây dựng cơ sở để xây dựng chi bộ, một số người như ông… 
Trùy ở Quất Lâm, ông Phi Long ở Giao Long, ông Mạnh Hùng, bà 
(19) Tháng 10/1949 chi bộ Quất Hải có 137 đảng viên. 
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Khuyến, ông Cao Văn Chiêng ở Giao Lâm, Cao Văn Riệp, Phạm 
Văn Quýnh… đã tích cực vận động những đối tượng tiến tiến ở xã 
Hiếu Đức gia nhập Đảng và sinh hoạt với chi bộ Quất Hải. Kết quả 
đã vận động được một số đối tượng giác ngộ, được kết nạp vào 
Đảng. Ngoài những đảng viên cũ như đồng chí Trần Khắc Kỷ, còn 
có một số Đảng viên mới được kết nạp như đồng chí Nguyễn Hữu 
Kha, Nguyễn Trinh Cát, Nguyễn Đình Phiếm, Đặng Hữu Bật, tham 
gia sinh hoạt với chi bộ Quất Hải. 

Uỷ ban KCHC xã Di Thành được củng cố lại do ông Vũ Văn 
Mạc làm Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Quang làm Phó Chủ tịch, ông 
Phạm Ngọc Nhĩ làm thư ký(20). Chi bộ và chính quyền xã đã chỉ 
đạo tổ chức các hoạt động mọi mặt để vừa sản xuất vừa chiến 
đấu đánh địch.

Lực lượng dân quân du kích ở Di Thành được biên chế thành 
các trung đội, ngày đêm luyện tập, canh gác. Các khu bãi, đình, 
chùa đã được chọn làm thao trường để dân quân du kích thay 
nhau luyện tập. Cùng với lực lượng trên, xã còn thành lập lực 
lượng công an gồm 15  người làm nhiệm vụ trấn áp địch và bảo 
vệ xóm làng.  

Cuối tháng 10 năm 1949, địch tổ chức trận càn đầu tiên vào 
Giao Thuỷ, đóng chốt ở Sa Châu, Thức Hoá, Ngưỡng Nhân và 
Quất Lâm hạ. Du kích các thôn, nhất là các tuyến giáp với Sa 
Châu, Thức Hóa đều đã triển khai rào làng, đào hố chông, sẻ 
đường, đắp chướng ngại, che chắn các hướng địch có thể tiến 
quân vào làng. “Cùng với việc lãnh đạo đẩy mạnh phong trào cách 
mạng, bài trừ Việt gian, phản động, diệt ác, phá tề, chi bộ đã tập 
trung lãnh đạo, huy động nhân dân đóng góp nhân lực để xây 
dựng làng kháng chiến ở 4 thôn Bỉnh Di, Tồn Thành, Thanh Trì, 
Mộc Đức. Các làng chiến đấu được trồng tre dầy đặc xung quanh 
làng, ngoài hàng rào bố trí các hố chông, mìn, cạm bẫy. Những vị 
trí then chốt phía trong hàng rào được bố trí chông, mìn và đào 
đắp hệ thống công sự trận địa, hầm hào giao thông, tạo thành thế 

(20) Đêm 15/10/1951, chi bộ tổ chức họp, có kẻ báo cho địch biết, chúng đến vây 
bắt, ông Mạc là Bí thư chi bộ bị chúng bắt và giết tại gốc đa làng Tồn Thành. 
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trận liên hoàn để thuận tiện cho việc cơ động, ẩn nấp và đánh 
địch. Toàn xã đã huy động nhân dân đóng góp hàng nghìn khóm 
tre, hàng vạn viên gạch và các vật chất khác để 4 thôn trong xã 
rào làng với tổng chiều dài 2,3 km, 3.500 m giao thông hào; 1.010 
hố chông tre, sắt, hàng trăm quả mìn tự tạo, hàng trăm ụ vật cản 
và công sự chiến đấu”(21). Nhiều gia đình cơ sở cốt cán ở các thôn 
dựa vào các bờ dứa, bờ ao rậm rạp và trong nhà ở để đào các 
hầm bí mật. Các đơn vị xóm, thôn còn lập ra một số trạm gác, cử 
người thường trực theo dõi những người lạ mặt qua lại. Nhân dân 
cũng đóng góp nhiều công sức vào việc bám sát quân địch ở các 
đồn, bốt, thu thập tin tức địch, báo cho các đơn vị dân quân và Ban 
Chỉ huy xã đội, sẵn sàng đối phó với các trận càn quét của chúng. 

Thời gian này, lợi dụng thế giặc, nhiều tên việt gian bán 
nước đã ra sức tác oai, tác quái, gây ra nhiều nợ máu với cách 
mạng. Thực hiện quyết định của Ủy ban Kháng chiến, trong đêm 
21/10/1949, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Canh, Xã đội 
phó, quân ta tổ chức 3 tổ du kích đột nhập vào nhà bắt 3 tên Việt 
gian, ác ôn, có nợ máu với nhân dân là Tợi, Viên, Khôi, xử lý với 
bản án cao nhất, đồng thời bắt cảnh cáo 5 tên khác. Việc làm trên 
có tính răn đe,  bước đầu khiến cho bọn tay sai phải chùn bước, 
còn nhân dân thì hết sức phấn khởi, tin tưởng vào lực lượng dân 
quân du kích.

Sáng ngày 12/11/1949, từ đồn Thức Hóa, địch huy động 2 đại 
đội, có cả lính lê dương cùng bọn ngụy quân, tề dõng (hơn 100 
tên), có cả bọn chỉ huy người da đen, da trắng đi kèm, chia làm hai 
mũi tiến vào Hải Yến. Quân dân Hải Yến kết hợp với du kích các 
xã lân cận đã kiên cường đánh trả, diệt 6 tên, bắt sống 2 tên, thu 
5 súng, buộc chúng phải rút chạy. Sau trận đó tỉnh và Liên khu đã 
nêu gương, phát động cho nhiều nơi khác học tập tinh thần “lấy 
súng giặc đánh giặc”. 

Để đánh giặc, các xã tiếp tục xây dựng tổ chiến đấu và cụm 
chiến đấu; các đại đội, trung đội ngày đêm thay nhau luyện tập, 

(21) Báo cáo số 09, ngày 20/3/2009 của Đảng bộ xã Giao Thịnh về việc đề nghị 
phong Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Pháp, tr.4. 
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canh gác, bố phòng. Từng thôn xóm tổ chức nhân dân rào làng, 
đào thêm các tuyến giao thông hào và củng cố các hầm hố, công 
sự mới. Sau trận thua ở Hải Yến, quân địch ở Thức Hoá và các bốt 
lân cận tức tối, tìm cách trả thù. Chưa đầy một tuần sau, quân địch 
từ Thức Hoá lại kéo đến Liên Trì cướp phá. Lần này chúng lại bị 
đánh trả quyết liệt, phải vội vàng tháo chạy. Chúng chuyển hướng 
dùng bọn ngụy quân, ngụy quyền, bọn tề dõng theo dõi nắm tình 
hình của ta, tìm cách gây dựng bọn tay sai tại chỗ, tuyên truyền, 
hăm dọa làm lung lạc ý chí chiến đấu của quân dân ta. 

Sau đó liên tiếp trong một tháng, quân địch đã tổ chức nhiều 
trận càn ra các vùng xung quanh, gây cho ta thêm nhiều khó khăn 
mới. Vùng chiếm đóng của chúng mở ra suốt tuyến Thức Hoá - 
Quất Lâm- Sa Châu. Lợi dụng tình hình đó, bọn địa chủ, cường 
hào, tay sai cũng trỗi dậy chống phá. Sau tháng thứ hai của trận 
càn Ăng-tơ-ra-xít vào Giao Thuỷ, đường liên lạc từ tỉnh tới cơ sở 
của các huyện miền nam Nam Định bị đứt. Ở một số nơi, ta bị 
động cả về chỉ đạo và điều động lực lượng. Một số người đã nẩy 
sinh tư tưởng cả tả lẫn hữu khuynh nên việc chuẩn bị chống địch 
chiếm đóng thiếu tích cực, cụ thể, thiếu kế hoạch đối phó toàn 
diện, không kịp thời trấn áp bọn phản động. Vì thế khi địch lấn 
tới và đẩy mạnh đánh phá, một bộ phận cán bộ, đảng viên và 
quần chúng hoang mang dao động trở nên lúng túng, mất phương 
hướng hành động.

Để bảo toàn lực lượng và cơ sở kháng chiến của ta, thực hiện 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện uỷ, chi bộ đã tiến hành kiểm điểm tình 
hình, phân công một số đồng chí rút vào hoạt động bí mật, bám 
đất, bám dân giữ phong trào địa phương. Số còn lại tạm lánh sang 
Kiến Xương, Tiền Hải (Thái Bình). Từ đây phong trào trong xã tạm 
lắng và chìm trong sự vây ráp của kẻ thù. Cũng vào thời gian này, 
nhiều làng xã và cơ sở Đảng, cơ sở kháng chiến ở các huyện miền 
nam Nam Định cũng trong tình trạng bị kẻ thù vây ráp, chiếm đóng.

Đầu năm 1950 quân địch tiến hành thực hiện việc trả thù 
người kháng chiến. Từ Thức Hóa chúng cho lính đến Hải Yến, bắt 
những người đã tham gia chiến đấu trong trận ngày 12/11/1949 
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đi đào các xác chết của bọn lính nguỵ tử trận hôm đó đã chôn ở 
Đan Hải, cho vào quan tài khiêng về Thức Hoá. Sau đó chúng lại 
bắt các đồng chí đó đưa đi giam cầm, lăng mạ, tra khảo, đánh đập 
tàn tệ. Đồng thời chúng đẩy mạnh các hoạt động theo dõi, lùng bắt 
cán bộ, ức hiếp nhân dân, xoá bỏ các đoàn thể cách mạng, công 
khai tuyên truyền nói xấu Đảng và Chính phủ kháng chiến. Thôn 
Bỉnh Di là nơi có phong trào cách mạng kiên cường và giáp ranh 
giữa ta và địch, chúng đã tổ chức càn quét đốt cháy hoàn toàn các 
ngôi nhà của dân trong thôn, xây dựng bộ máy ngụy quân, ngụy 
quyền, lập các ban tề ở 5 thôn, tuyển mộ lính dõng, cài cắm Việt 
gian, chỉ điểm để phá hoại cơ sở kháng chiến. Trước những hành 
động bạo ngược đó, nhiều quần chúng nhân dân bắt đầu hoang 
mang dao động.

Trước tình hình đó, hầu hết cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn 
thể quần chúng bị phá vỡ. Nhiều tổ chức, cơ sở phải tạm sơ tán 
sang Thái Bình. Để khắc phục tình trạng mất đất, mất dân, mất cơ 
sở, nhanh chóng ổn định tình hình, ngày 6/1/1950, tại thôn Tiêu 
Bảng, xã Yên Sơn, huyện Ý Yên, Tỉnh ủy Nam Định đã ra nghị 
quyết chỉ đạo gấp rút phục hồi tổ chức Đảng, chính quyền, cơ sở 
quần chúng vùng địch tạm chiếm; tranh thủ giáo dân, đẩy mạnh 
phá tề trừ gian, chống âm mưu bắt lính, bình định và lợi dụng đạo 
Thiên chúa của địch; đẩy mạnh việc phát triển lực lượng vũ trang, 
đào tạo cán bộ, tăng cường địch vận, ổn định đời sống nhân dân.

Ngày 11 tháng 1 năm 1950, tại thôn Bắc Tranh, huyện Tiền Hải 
(Thái Bình) Huyện uỷ Giao Thuỷ đã họp bàn việc thực hiện nghị 
quyết của Tỉnh uỷ, đề ra nghị quyết giáo dục đảng viên nhận thức 
sâu thêm về tình hình mới và khẩn trương tổ chức để mọi cán bộ 
đảng viên trở về bám đất, bám dân tổ chức kháng chiến.

Thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy Giao Thủy đã triển 
khai phổ biến tới các xã(22), nghiêm khắc phê phán những tư tưởng 
sai lầm khuyết điểm (hữu khuynh, sợ địch, thủ tiêu đấu tranh, cầu 
an, bảo mạng…) và đề ra phương hướng nhiệm vụ phù hợp trong 
vùng tạm chiếm. Trước mắt là bằng mọi cách bắt liên lạc được với 

(22) Hội nghị được tổ chức tại Văn Tường, Kiến Xương, Thái Bình. 
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những cán bộ đảng viên trung kiên còn nằm trong vùng địch, để 
bí mật chuẩn bị cơ sở, khẩn trương đưa hết cán bộ, đảng viên, du 
kích dưới mọi hình thức bí mật, công khai trở về bám đất, bám dân 
phục hồi cơ sở. Để sự chỉ đạo kịp thời và thống nhất, huyện chia 
thành 3 miền, mỗi miền có một đội tuyên truyền vũ trang, (gồm cán 
bộ chính trị, công an, bộ đội), một bộ phận cán bộ dân chính đảng 
và một số cán bộ tổng phản công của tỉnh tăng cường cho cơ sở. 
Xã Di Thành và Hiếu Đức thuộc miền I(23). Để bảo đảm an toàn cho 
cán bộ, huyện chỉ đạo việc đào hầm bí mật để nuôi dấu cán bộ, bộ 
đội. Thực hiện cuộc kháng chiến và sự chỉ đạo của Huyện ủy, chi 
bộ và chính quyền Di Thành, Hiếu Đức tích cực triển khai mọi mặt 
để giành thắng lợi.

Thực hiện nghị quyết của Tỉnh và Huyện ủy, cán bộ, đảng viên 
của các địa phương đã trở về, vừa nghiên cứu quán triệt tình hình 
nhiệm vụ mới, vừa triển khai nắm cơ sở, tuyên truyền giành dân và 
xây dựng lực lượng dân quân du kích sẵn sàng chiến đấu. Sống 
trong vùng địch hậu với bao gian nan vất vả, ăn hầm, ngủ bụi, bị 
bắt bớ tù đầy, luôn phải đối đầu với mất mát, hy sinh, nhưng với 
tinh thần vì Đảng, vì dân, các các bộ, đảng viên, chiến sỹ của ta 
đã không nản chí, sờn lòng, kiên trì lăn lộn giành giật với địch từng 
quần chúng, từng cơ sở để xây dựng phong trào. Tuy nhiên không 
phải không có những kẻ yếu hèn, bạc nhược, sợ gian khổ hy sinh, 
nằm im bỏ nhiệm vụ, thậm chí trình diện đầu hàng, làm tay sai 
cho địch. Song nhìn chung, đa số cán bộ, đảng viên vẫn giữ được 
phẩm chất cách mạng, kiên quyết đi theo Đảng, kháng chiến đến 
cùng để bảo vệ Tổ quốc, quê hương.

Tình hình Giao Thủy lúc này hết sức căng thẳng, địch ra sức 
thực hiện âm mưu lôi kéo nhiều người vào tổ chức đảng phái phản 
động, nhồi nhét cho họ tư tưởng điên cuồng chống cộng; mua 
chuộc, dụ dỗ những phần tử bất mãn, lưu manh, côn đồ, chỉ điểm 
ở các làng xã để theo dõi hoạt động của ta; dùng bọn linh mục 

(23) Gồm các khu vực thuộc xã Giao Lâm, Giao Phong, Giao Hoan, Giao Hiếu, 
Giao Tân, Giao Minh, Giao Tiến, Giao Yến ngày nay, do đồng chí Vũ Đức Lại, 
ủy viên Thường vụ là Trưởng miền, sau đó là đồng chí Trịnh Đình Côn, HUV là 
Trưởng miền. 
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phản động đội lốt công giáo ở các xứ đạo đi các nơi, dùng mọi 
thủ đoạn dụ dỗ, đe dọa, ép buộc lương dân bỏ lương tòng giáo, ai 
không chịu theo sẽ bị chúng giam cầm vu cho là Cộng sản. Nhiều 
nơi (như Thanh Khiết, Giao Yến) chúng bức các gia đình phải tòng 
giáo, phải dẹp bỏ bàn thờ tổ tiên ông bà để treo ảnh Chúa, đình 
chùa bị biến thành giáo đường. Thực hiện âm mưu công giáo hóa 
toàn tòng trên địa bàn toàn xã và các xã lân cận, bọn phản động 
đội lốt Thiên chúa giáo ở xứ họ đạo Thức Hóa đã tuyên truyền và 
dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ, đe dọa bắt nhân dân “bỏ lương tòng 
giáo”. Các thôn Bỉnh Di, Tồn Thành, chúng biến đình chùa thành 
giáo đường, gây hận thù mâu thuẫn giữa lương giáo.

“Ngày 3/4/1950, địch từ bốt Thức Hóa kéo về bao vây càn quét 
2 thôn Bỉnh Di, Tồn Thành, bắt đi 37 người, đốt cháy 102 nóc nhà, 
cướp đi nhiều tài sản, vật dụng của nhân dân”(24). Ở Hiếu Đức, dựa 
vào bốt Thức Hóa cạnh Mộc Đức, thời gian này kẻ địch hoạt động 
ráo riết. Chúng tăng cường bắt phu, bắt lính, lùng sục cán bộ chủ 
chốt và đảng viên của ta. Trước tình hình đó lực lượng cách mạng 
của ta rút vào hoạt động bí mật. Mặc dù trong điều kiện hết sức 
khó khăn, chi bộ Quất Hải vẫn vừa đẩy mạnh phát triển về tổ chức, 
kết nạp thêm các đảng viên mới, vừa đẩy mạnh lãnh đạo sản 
xuất và chiến đấu. Chi bộ đã cử cán bộ đảng viên về thâm nhập 
hoạt động trên địa bàn xã Hiếu Đức, được nhân dân hết lòng tạo 
điều kiện che chở, giúp đỡ. Các cán bộ đảng viên của ta bám đất, 
bám làng, thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối, chủ 
trương của Đảng và phổ biến những thắng lợi to lớn của quân dân 
ta ở khắp các chiến trường trên cả nước, củng cố lòng tin trong 
nhân dân; tố cáo, làm rõ những âm mưu thâm độc, tội ác dã man 
của kẻ địch. Sống trong sự kìm kẹp của kẻ thù, nếu kẻ địch phát 
hiện ai nuôi dấu cán bộ sẽ bị chúng bắt bớ đánh đập, tù đầy thậm 
chí hy sinh tính mạng, nhưng với lòng yêu nước, căm thù giặc sâu 
sắc nhân dân Di Thành, Du Hiếu vẫn tích cực nuôi dưỡng, ủng 
hộ cách mạng. 53 gia đình, trong đó có 5 gia đình ngay tại thôn 
Thức Hóa đã trở thành cơ sở cốt cán, đã đào hầm bí mật, nuôi dấu 
(24) Báo cáo số 09, ngày 20/3/2009 của Đảng bộ xã Giao Thịnh về việc đề nghị phong 
tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Pháp, tr.3. 
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cán bộ an toàn. Nhiều gia đình như gia đình ông Bùi Hoài Ngọc, 
Nguyễn Phúc Thuận, Trần Khắc Hồng, Trần Khắc Tuyện, Hoàng 
Mai Hán, họ Nguyễn Hữu ở trại 20 đã dùng nhà hoặc từ đường để 
làm địa điểm cơ sở sinh hoạt cho cán bộ. Đó còn là nơi sinh hoạt, 
đi lại, ăn uống của nhiều cán bộ đảng viên của ta thời gian đó. Tiêu 
biểu cho tinh thần giúp đỡ cách mạng thời kỳ này là gia đình cụ 
Nguyễn Phúc Thuận. Gia đình cụ không những giúp đỡ dân quân, 
đơn vị B.22 và B.27 về cơm nước mà còn giúp đỡ cả về vũ khí 
như kiếm, gậy, mã tấu. Khi bị lộ, địch đã bắt cụ đưa đi giam giữ, 
tra khảo tại nhà Máy Chai 10 ngày, nhưng cụ không hề khai báo, 
một lòng kiên trung với cách mạng(25). Gia đình cụ Bùi Hoài Ngọc 
đã nhận đỡ đầu đơn vị du kích địa phương, nhận cất dấu vũ khí 
như kiếm, gậy, mã tấu, dao găm, vừa là nơi nuôi dấu cán bộ, vừa 
là nơi hội họp thường xuyên của cán bộ đảng viên ta. Nhiều người 
dân như các ông: Nguyễn Hữu Căn, Trần Công Huỳnh, Lưu Công 
Toán, Trần Kim Đông, Nguyễn Hữu Dực đã tích cực tham gia việc 
bảo vệ bí mật và làm giao thông cho chi bộ.

Lực lượng du kích bí mật của Hiếu Đức tiếp tục được củng cố 
gồm các ông: Lưu Công Tính, Trần Khắc Vang, Lưu Công Toán, 
Nguyễn Đình Phiếm (Chính trị viên), Trần Khắc (Thôn đội trưởng), 
Nguyễn Hữu Kha (Thôn đội phó), Bùi Văn Can, Nguyễn Viết Hiệt, 
Hoàng Quốc Toản, Trần Khắc Thứ, Nguyễn Phúc Bang, Nguyễn 
Trinh Cát, Trần Công Huỳnh, Nguyễn Hữu Căn, Trần Kim Đông, 
Nguyễn Hữu Mô, Nguyễn Văn Quán, Nguyễn Chính Hội (Y tá cứu 
thương), Trần Khắc Sơn (Y tá cứu thương), Trần Khắc Khoát, 
Hoàng Mai Xuất, Nguyễn Văn Số, Trần Khắc Tiên.

Thời kỳ này ở Trại 20, chi bộ Đảng đã lãnh đạo thành lập được 
một trung đội du kích làm nhiệm vụ bảo vệ xóm làng, bảo vệ cơ sở 
cách mạng và tổ chức chống càn, gồm 36 người, chia làm 3 tiểu 
đội(26). Giai đoạn đầu mọi hoạt động dưới sự chỉ đạo của chi bộ 
(25) Không làm gì được, chúng chuyển cụ về địa phương và ngày 29/6/1953 (19/5 
âm lịch) chúng trói cụ giải đi quanh làng, gọi loa bêu xấu cụ, sau đó trói vào một 
cột gỗ ở đầu trại 20 và bắn chết cụ. 

(26) Tiểu đội 1 (A.1) do ông Trần Khắc Thành là A trưởng; tiểu đội 2 (A.2) do ông 
Nguyễn Trinh Cát làm A trưởng; tiểu đội 3 (A.3) do ông Trần Khắc Kinh làm A trưởng. 
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Giao Yến; từ 1952 trở về sự chỉ đạo của Chi bộ Quất Hải.
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, tổ chức Đảng, 

chính quyền ở Di Thành từng bước được củng cố lại. Lực lượng 
du kích do ông Trần Văn Trác làm xã đội trưởng, tích cực củng cố 
lực lượng và đẩy mạnh các hoạt động bí mật về đêm. 

 Sau một thời gian củng cố, nhiều người trước đây còn mơ hồ, 
dao động nay đã nhận rõ chủ trương đường lối của Đảng, trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên, tự giác tham gia tích cực hơn vào 
các công việc được giao. Các tổ chức và cơ sở quần chúng được 
củng cố và phát triển sâu rộng, đều khắp; xã đã đào thêm nhiều 
hầm bí mật; xây dựng được 3 trung đội du kích sẵn sàng đánh 
địch. Các đội thiếu niên du kích, Phụ nữ Cứu quốc cũng phát triển, 
tích cực quyên góp, mua quần áo mùa đông binh sỹ tặng bộ đội. 
Chi bộ cũng lãnh đạo và vận động bà con mở rộng nghề làm muối 
và đánh bắt cá biển để vừa có nguồn thực phầm quan trọng vừa 
mở rộng khả năng quan sát cảnh giới quân địch. Xã cũng đã tiễn 
đưa nhiều đồng chí ra nhập quân đội.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, đầu năm 1950, huyện chỉ 
đạo các xã tiến hành việc trừ khử những tên ác ôn khét tiếng có 
nhiều nợ máu với nhân dân vừa để cảnh cáo làm gương cho kẻ 
khác, vừa tạo điều kiện để phát triển phong trào. Chi bộ đã tiến 
hành phân loại, sàng lọc, thực thi; những tên chưa đến mức xử án 
cao nhất thì bắt đưa đi cải tạo; ai bị cưỡng ép thì giáo dục cho về, 
hoặc thuyết phục họ làm nội ứng cho ta. Qua đợt trừ khử những 
tên phản động gian ác, đã có tác dụng răn đe đối với những tên 
khác; quần chúng nhân dân rất phấn khởi, phong trào có điều kiện 
phát triển mạnh hơn.

Tháng 5/1950, tỉnh mở lớp “Tổng phản công” riêng cho Giao 
Thủy(27), mỗi xã, ngành được cử 1 đến 3 cán bộ đi dự, thời gian 
1 tháng, với các nội dung: Tình hình và nhiệm vụ mới của cách 
mạng; chiến lược tổng phản công; công tác vùng tạm chiếm; 6 tiêu 
chuẩn của người cán bộ tổng phản công.

Nhằm đẩy mạnh công tác tôn giáo vận, phá tề trừ gian, chống 
(27) Tại xã Đức Long, huyện Vũ Tiên, Thái Bình. 
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âm mưu lợi dụng tôn giáo của địch, thực hiện nghị quyết của Tỉnh 
ủy; tháng 7/1950, Huyện ủy mở cuộc vận động “lương giáo đoàn 
kết thi đua giết giặc”. Trong hội nghị huyện phát động trong vòng 2 
tháng “thi đua giết giặc lập công”, “xã nào cũng đánh giặc, giặc đi 
đến đâu cũng bị đánh”, nhằm phát triển chiến tranh nhân dân, phá 
âm mưu chia rẽ của địch.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cách mạng tháng Tám, Huyện 
ủy phát động các xã đồng loạt hoạt động với nhiều hình thức như 
treo cờ, dựng cổng chào, khua âm thanh, đốt điếm canh của địch, 
hành quân thị uy, kết hợp với đấu tranh vũ trang, trừng trị những 
tên chỉ điểm, thám báo, phản bội để gây thanh thế. Bộ đội địa 
phương phối hợp với du kích, công an tập kích bọn lính dõng có 
vũ trang ở Địch Giáo, Duy Tắc (Tân Dân), diệt một số tên, buộc 
chúng phải rút chạy, bức rút một số đồn bốt địch. Đội tuyên truyền 
vũ trang công an, biệt động của ta đột nhập vào các nhà bọn tề, 
giáo dục, răn đe, khiến bọn chúng hoang mang lo sợ. Một số tên 
đã gặp cán bộ ta xin tha tội và hứa không làm gì có hại cho cách 
mạng. Lúc này cơ sở mọi mặt của ta, kể cả nơi Thiên chúa giáo đã 
được phục hồi, phát triển; cơ sở bí mật nơi Thiên chúa giáo được 
nhen nhóm, một số cơ sở đã trở thành những nhân tố tích cực, 
cung cấp tình hình địch cho ta và dẫn đường cho quân ta tập kích 
vào các vị trí Đại Đồng, Thức Hóa.

Dần dần phong trào chung trong toàn huyện đã tương đối 
vững mạnh, ta đã tiến lên giành thế chủ động vào ban đêm, một 
số nơi đã làm chủ được cả đêm lẫn ngày, dồn bọn tề, dõng vào 
thế bị động. Chúng phải rút bỏ một số vị trí nhỏ, lẻ, co cụm vào các 
nhà xứ. Ban ngày chúng vào làng càn quét, xục xạo, tối đến lại 
chạy vào bốt ẩn náu. Ta còn lãnh đạo nhân dân đấu tranh không 
nộp thuế cho địch, thuyết phục bọn tề không được thúc ép dân 
nộp thuế cho địch, đồng thời lãnh đạo nhân dân tích cực sản xuất.

Sau chiến thắng Biên Giới, Trung ương mở tiếp chiến dịch 
Quang Trung (chiến dịch Hà Nam Ninh), tiêu hao một bộ phận 
sinh lực địch. Sau chiến dịch Quang Trung địch tập trung càn quét, 
đánh phá các làng kháng chiến ở các huyện miền bắc tỉnh, lập 
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phòng tuyến sông Đáy gây rất nhiều khó khăn cho các huyện miền 
nam tỉnh và việc đi lại từ vùng tạm chiếm ra vùng tự do. Chúng đưa 
một số đơn vị ứng chiến Âu Phi ở các nơi về khu vực Bùi Chu, hỗ 
trợ cho bọn ngụy quân, ngụy quyền trong vùng tăng cường đánh 
phá, bình định, o ép nhân dân. Để đối phó, thực hiện chỉ đạo của 
tỉnh, huyện; cán bộ đảng viên của ta phải kiên trì bám đất, bám 
dân, luồn tránh, đánh địch một cách linh hoạt, chống các biểu hiện 
cầu an, ỷ lại, thủ tiêu đấu tranh, hoặc manh động, lạc quan tếu, giữ 
vững cơ sở, đồng thời chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng chiến đấu phản 
công địch khi có thời cơ.

Bọn địch vô cùng tán ác, dùng nhiều thủ đoạn, cực hình man 
rợ như treo ngược đầu, dìm nước, tẩm dầu đốt, mổ bụng  moi 
gan, chôn sống…để lung lạc tinh thần chiến đấu của quân dân ta. 
“Đồng chí Tích chiến sỹ du kích xã Quất Hải khi làm nhiệm vụ trinh 
sát bốt Thức Hóa, địch phát hiện bắn bị thương, chúng bắt chặt 
đầu treo ở cây đa chợ Bến (Giao Phong)”(28). Mặc dù hết sức tàn 
ác chúng vẫn không khuất phục được tinh thần bất khuất quyết 
tâm đánh giặc cứu nước của nhân dân ta.

Thực hiện sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, nhân dân Hiếu Đức 
đã tiến hành rào làng kháng chiến, đào hào chiến đấu, phá đê 56 
ngăn chặn bước tiến của địch; tổ chức các chốt chiến đấu tại các 
ngã ba, ngã tư, các nơi giáp canh, giáp cư sau làng Mộc Đức, xóm 
Kỳ Tại, ngăn không cho kẻ địch tự do đi lại càn quét. Du kích ta 
tăng cường hoạt động trinh sát các động tĩnh của bốt Thức Hóa, 
vận động nhân dân không qua lại khu vực bốt, không bán lương 
thực, thực phẩm cho địch. 

Cuối năm 1951, Trung ương chủ trương “tiêu diệt nhiều sinh 
lực địch, tiến tới giành ưu thế về quân sự, phá tan kế hoạch phòng 
ngự của địch ở Trung du và Bắc bộ”(29). Đồng thời đưa một bộ phận 
chủ lực vào vùng địch hậu, phối hợp với quân dân các địa phương 
mở rộng các khu du kích. Tháng 11/1951, địch tập trung 20 tiểu 
(28) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy, 1930-2005, xuất bản năm 
2009, tr.203. 

(29) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy, 1930-2005, xuất bản năm 
2009, tr.209. 
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đoàn quân đánh ra Hòa Bình; ở 6 huyện miền nam Nam Định, 
lực lượng của chúng còn lại rất mỏng. Ở huyện Giao Thủy, vị trí 
Ngô Đồng, Thức Hóa chỉ còn trên 500 quân. Tỉnh ủy chỉ đạo cho 
6 huyện miền nam tỉnh đẩy mạnh chiến tranh du kích, phá tề, trừ 
gian, diệt viện, đưa chính quyền ta ra hoạt động công khai. Nhiều 
địa phương đã chủ động tiến công đánh địch thu nhiều thắng lợi. 
Bộ đội địa phương và du kích xã Quất Hải đã bao vây bức hàng 
bốt dân vệ xứ Quất Lâm, thu 20 súng. Trung đội dân vệ địch ở 
xứ Đại Đồng cũng bị bộ đội địa phương và dân quân du kích bức 
hàng. Tình hình Giao Thủy có nhiều chuyển biến mới. Huyện ủy, 
ủy ban KCHC huyện đã chuyển về huyện nhà để trực tiếp chỉ đạo 
mọi mặt. Đầu tháng 2/1952 hai đơn vị trung đoàn 52 và 64 của Bộ 
và Quân khu từ Hải Hậu đã hành quân sang Quất Hải, Hải Yến về 
đóng quân tại Hoành Nha. Sự có mặt của bộ đội chủ lực đã tạo 
điều kiện cho quân dân Giao Thủy nói chung và Di Thành, Hiếu 
Đức nói riêng đẩy mạnh các hoạt động vũ trang phá tề, trừ gian.

Đầu năm 1952, lực lượng dân quân du kích ở Di Thành, Hiếu 
Đức phát triển mạnh. Xã phát động phong trào “diệt tề”, đêm đêm 
tìm đến những tên làm việc cho địch, động viên họ bỏ ngũ, bỏ việc 
làm cho địch trở về theo Việt Minh. Thời gian này địch vẫn liên tục 
tổ chức các cuộc càn quét các huyện phía nam tỉnh, hòng đàn áp 
phong trào cách mạng, triệt phá các căn cứ du kích địa phương, 
tìm diệt bộ đội chủ lực của ta. Ngày 8/2/1952, chúng cho 2 đại đội 
theo trục đường 51 càn vào thôn Bỉnh Di xã Di Thành. Nắm được 
âm mưu của chúng, chi bộ chỉ đạo lực lượng du kích phối hợp 
với C.96 (bộ đội huyện tăng cường) tổ chức chống càn, đồng thời 
bố trí cho nhân dân Bỉnh Di kịp thời sơ tán để tránh thương vong. 
Các trinh sát luôn bám sát địch nắm tình hình để lên phương án 
chiến đấu. Lực lượng chiến đấu gồm 3 trung đội du kích, do đồng 
chí Phạm Văn Canh, Xã đội phó chỉ huy, chia làm 3 mũi. Mũi thứ 
nhất, gồm một trung đội du kích và một tiểu đội bộ đội bố trí tại 
đầu đường vào Bỉnh Di; đây là hướng chủ yếu đánh địch càn vào 
làng. Mũi thứ 2, gồm 1 trung đội bố trí tại đầu đường Nhất Đỗi. Mũi 
thứ 3 gồm 1 trung đội (thiếu) bố trí đánh địch khi chúng vào làng 
và sẵn sàng chi viên cho các mũi khác. Đến 5 giờ 30 phút cùng 
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ngày, công việc chuẩn bị hoàn tất, các mũi đều sẵn sàng nổ súng 
đánh địch. 7 giờ 18 phút, địch càn vào địa bàn. Cách khoảng 1 km, 
chúng cho gọi pháo bắn vào làng, sau đó hô hét tiến quân đến đầu 
đường vào thôn Bỉnh Di, đúng vào trận địa phục kích của ta. Đồng 
chí Xã đội phó phát lệnh, các loại súng trường, lựu đạn thi nhau 
phát hỏa. Ngay từ loạt đạn đầu, một số tên đã trúng đạn gục ngã, 
đội hình chúng rối loạn. Chúng rút về phía sau, củng cố đội hình rồi 
tiếp tục tiến vào làng. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt. Sau gần 
3 giờ đồng hồ các lực lượng du kích đã đã bẻ gãy 5 đợt tấn công 
của địch, giết 32 tên, bắn bị thương 15 tên, thu 23 súng các loại, 
gây cho chúng nhiều tổn thất nặng nề. Trong trận này ta còn bắt 
sống được tên việt gian chỉ điểm khét tiếng, có nhiều nợ máu với 
nhân dân là Đinh Văn Rít và tiến hành xử lý hắn. Bọn địch bị thiệt 
hại nặng nề buộc phải rút quân về Thức Hóa. Trận chống càn này 
của lực lượng vũ trang xã đã giành thắng lợi, gây được tiếng vang 
lớn trong khu vực, đập tan âm mưu càn quét của địch hòng triệt 
phá cơ sở du kích của ta. Qua đó du kích xã cũng rút được nhiều 
kinh nghiệm mới trong tổ chức chống càn(30).

Tháng 2/1952, quân ta đã giải giáp vũ khí của lính địa phương 
địch ở hầu hết các làng tề; số ngoan cố còn lại phải chạy trốn về 
Bùi Chu, Phú Nhai(31). “Ngày 10/2/1952, một toán địch gồm 7 tên từ 
vị trí Thức Hóa theo đường 50 về Bùi Chu, bị dân quân du kích xã 
Tân Dân phục kích bắt gọn, thu 7 xe đạp và nhiều tài liệu của ngụy 
quyền Giao Thủy. Hoảng sợ bị tiêu diệt, địch bỏ bốt Thức Hóa, Đại 
Đồng rút về Bùi Chu”(32).

Trước sự phối hợp hoạt động mạnh của bộ đội chủ lực, bộ đội 
địa phương, dân quân du kích, khu du kích được mở rộng, các xã 
đồng loạt tịch thu sổ sách, giải tán ngụy quyền, tước vũ khí của 
bọn tề dõng; chính quyền xã ra mắt công khai hoạt động. Từ đây 
kết thúc thời kỳ “2 năm, 4 tháng” cực kỳ đen tối, đau khổ mà kẻ 

(30) Báo cáo số 09, ngày 20/3/2009 của Đảng bộ xã Giao Thịnh về việc đề nghị 
phong Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Pháp, tr.5 

(31) Trích tư liệu của Đảng bộ xã Giao Thịnh. 

(32) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy, 1930-2005, xuất bản năm 
2009, tr.214. 
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thù đã gây ra ở các huyện phía nam tỉnh, trong đó có Giao Thủy 
nói chung và Di Thành, Hiếu Đức nói riêng, đưa cuộc kháng chiến 
sang một thời kỳ mới, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.

3. Thành lập xã Giao Hoan, Giao Hiếu và tiếp tục thực 
hiện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi 
(2/1952-7/1954)

Sau khi kết thúc thời kỳ “2 năm, 4 tháng” đầy đau khổ, khu du 
kích được mở rộng, thực hiện quyết định của Chính phủ, huyện 
Giao Thủy tiến hành chỉ đạo đổi tên các xã(33). Tháng 2/1952, xã 
Hiếu Đức đổi thành Giao Hiếu; xã Di Thành đổi thành xã Giao 
Hoan. Sau khi đổi tên, các xã tiếp tục kiện toàn bộ máy Đảng, 
chính quyền, đoàn thể, tập trung lãnh đạo nhân dân vừa sản xuất, 
vừa chiến đấu, tiến lên giành những thắng lợi mới.

Chi bộ Đảng xã Giao Hiếu gồm 4 đồng chí là Phan Văn Trại, Bí 
thư kiêm tổ chức; Trần Văn Kỷ, Trần Văn Đạt, Nguyễn Văn Khang. 
Uỷ ban KCHC xã Giao Hiếu do ông Lâm Văn Quán làm Chủ tịch, 
ông Nguyễn Văn Sửu làm Phó Chủ tịch. Ông Nguyễn Văn Nhạc 
làm Xã đội trưởng. Bí thư Đoàn thanh niên xã do ông Hoàng Quốc 
Toản làm Bí thư. Hội Phụ nữ xã do bà Trần Thị Thân (tức Kỷ) làm 
Hội trưởng. Mặt trận Tổ quốc xã vẫn do ông Trần Đình Đạt làm 
Chủ tịch từ năm 1949.

Chi bộ Đảng xã Giao Hoan do ông Đỗ Văn Chẩn làm Bí thư 
(1952-1954). Ủy ban KCHC do ông Vũ Kha làm Chủ tịch, ông Đinh 
Văn Lung làm Phó Chủ tịch, ông Phan Ngọc Nhĩ làm Thư ký.

Sau khi củng cố chính quyền, thực hiện chỉ đạo của Trung 
ương và tỉnh; huyện chỉ đạo đợt “bình công phân loại đảng viên”, 
những phần tử cơ hội bị loại bỏ. Sau khi bình công phân loại, trừ 
số đảng viên đã thoát ly, số đảng viên còn lại ở các chi bộ có giảm 
đi, nhưng chất lượng được đảm bảo hơn.

Song song với việc củng cố và phát triển cơ sở về mọi mặt, chi 
bộ, chính quyền chú trọng lãnh đạo việc đẩy mạnh sản xuất, cải 
thiện dân sinh, tổ chức cho nhân dân khai hoang, phục hóa, trồng 

(33) Thống nhất lấy một từ theo tên của xã cũ, ghép với chữ “Giao” ở đầu để đặt 
tên cho xã mới. 
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khoai sắn, rau màu chống đói khi giáp hạt; tạm cấp ruộng đất của 
bọn Việt gian, ruộng đất vắng chủ cho nhân dân và tiến hành thực 
hiện giảm tô 25%.

Để tiếp tục thực hiện âm mưu đàn áp, chiếm đóng lâu dài, 
ngày 4/4/1952, quân Pháp cho một trung đoàn tinh nhuệ kết hợp 
với số đông ngụy quân dưới sự chỉ huy của tên Quận trưởng Hòa, 
tiến hành đắp lũy xây thành xung quanh làng Thức Hóa, biến bốt 
Thức Hóa thành đồn Thức Hóa, tiếp tục việc kìm kẹp đàn áp nhân 
dân ta.

Ngày 28/7/1953, địch cho 2 đại đội càn qua khu vực Giao 
Hoan, Giao Hiếu để sang Hải Hậu. Được sự chỉ đạo của cấp trên 
và bộ đội huyện, du kích Giao Hoan, Giao Hiếu đã bố trí 2 trung đội 
phục kích. Một trung đội do đồng chí Trần Kim Đông chỉ huy, chia 
làm 2 tổ bố trí tại khu rừng vẹt ở 2 bên mố đò Hà Lạn trên sông 
Sò. Một trung đội do đồng chí Trần Huỳnh phụ trách, bố trí tại thôn 
Minh Đường. Quân ta còn bố trí đồng chí Hoàng Quốc Toản giả 
làm lái đò chở địch qua sông để tìm cách giết chúng. 8 giờ 45 phút, 
quân địch hành quân qua địa phận thôn Minh Đường, đến bến đò, 
chúng cho 13 tên xuống đò, còn lại tản ra 2 bên mố đò. Như kế 
hoạch đã vạch ra từ trước, đồng chí Toản chở chúng ra đến gần 
giữa sông rồi bất ngờ nhảy xuống sông, lặn vào rừng vẹt. Đúng 
lúc ấy, đồng chí Kim Đông phát lệnh nổ súng, bọn địch trên đò số 
bị trúng đạn, số còn lại hoảng loạn vội vã nhảy xuống sông. Bọn 
trên bờ thấy bị phục kích cũng vội bỏ chạy vào làng, liền bị trung 
đội du kích phục sẵn nổ súng tiêu diệt. Những tên còn lại buộc phải 
tháo chạy về Thức Hóa. Trận này ta tiêu diệt 37 tên, bắn bị thương 
12 tên, thu 17 súng; cuộc hành quân càn quét sang Hải Hậu của 
địch hoàn toàn bị thất bại”(34). Đây là một trận thắng lớn, thể hiện 
tinh thần chiến đấu độc lập, mưu trí, dũng cảm của quân dân Giao 
Hoan, Giao Hiếu. Trận thắng đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần chiến 
đấu của quân dân địa phương.

Cuối năm 1952, quân dân ta mở chiến dịch Tây Bắc giành 

(34) Báo cáo số 09, ngày 20/3/2009 của Đảng bộ xã Giao Thịnh về việc đề nghị 
phong Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Pháp, tr.6. 
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thắng lợi. Địch bị thất bại quay về bình định đồng bằng, nhằm 
đánh vào khu căn cứ du kích của ta, hòng diệt và đẩy bộ đội của 
ta ra vùng tự do. Chúng mở nhiều chiến dịch như chiến dịch Trái 
Quýt (Mandarine) ở Bắc Ninh, Hải Dương; chiến dịch Bờ-rơ-ta-
nhơ (Bretagne) ở Hà Nam Ninh; chiến dịch Thủy Ngân ở Thái 
Bình, Hưng Yên…Chiến dịch Bờ-rơ-ta-nhơ bắt đầu từ 1/12/1952 
với một lực lượng quân sự lớn 21 tiểu đoàn, 50 khẩu pháo, 8 tàu 
chiến, 50 xe vận tải, 22 máy bay, chia làm 3 đợt liên tiếp, kéo dài 
trong 1 tháng và kết thúc vào 31/12/1952. Đợt 2 của chiến dịch từ 
13 đến 23/12/1952 chúng càn vào vùng Giao Thủy, Xuân Trường. 
Sau khi càn quét Xuân Trường, ngày 16/12/1952 quân địch theo 3 
hướng từ phía Xuân Trường, vị trí Ngô Đồng và tầu chiến từ sông 
Hồng đổ quân lên càn quét các xã miền I và một số xã thuộc miền 
III của huyện Giao Thủy. Trước khi tiến quân điểm nào, chúng đều 
gọi từ Bùi Chu, Hành Thiện, Ngô Đồng tập trung pháo bắn cấp tập 
dọn đường cho quân bộ tiến vào(35). Đi đến đâu chúng cũng đốt 
phá nhà cửa, thóc lúa, bắn và cướp trâu, bò, lợn, gà, thực hiện kế 
hoạch dàn hàng ngang “dịch đăng bắt cá”, nếu gặp bộ đội ta kháng 
cự là bao vây dùng phi pháo để tiêu diệt. Hàng ngàn người dân bị 
dồn ra phía biển Giao Long, Giao Hải. Ca-nô tàu chiến địch liên tục 
tuần tiễu trên sông, cắt đứt sự lưu thông giữa Giao Thủy với Thái 
Bình, khiến cho hơn 50 thương binh không kịp sơ tán rút đi, phải 
ẩn nấp ở rừng vẹt bên mép biển. Đêm 16/12/1952, quân địch đóng 
lại ở các thôn Thức Hóa, Bỉnh Di, Tồn Thành, Địch Giáo, Quần 
Lợi, Hiệt Củ, Đắc Sở, Thúy Rĩnh, Hoành Nha, du kích một số xã 
trong đó có Giao Hoan, Giao Hiếu đã tổ chức gài mìn, quấy rối để 
đánh địch. Ngày hôm sau địch càn quét dọc đường 56 ra đường 
54; buổi tối chúng đóng dọc theo đường 56 từ huyện lỵ Giao Thủy 
đến Quất Lâm. Huyện đã chỉ đạo các xã tìm cách đưa thanh niên 
và nhân dân trước đó bị dồn ra phía biển, luồn quay trở lại phía 
sau nơi địch càn quét, đồng thời huy động dân công dùng thuyền 
vượt biển đưa hết số thương binh sang tỉnh Thái Bình. Từ ngày 18 
đến 21/12/1952 địch càn các xã còn lại của miền II và miền III, từ 
đường 56 ra phía biển và cửa Ba Lạt. Đến ngày 22/12/1952 chúng 

(35) Nhân dân gọi là đại bác chùm. 
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rút quân khỏi Giao Thủy.
Trong trận càn Bờ-rơ-ta-nhơ ở Giao Thủy, địch thực hiện âm 

mưu phá khu căn cứ du kích của ta. Nhiều tài sản, thóc lúa, nhà 
cửa bị đốt phá; nhiều trâu bò, gia cầm bị bắn chết và cướp đi; một 
số thanh niên, phần lớn là thanh niên vùng giáo, bị chúng bắt sung 
lính. Nhưng chúng không đạt được mục đích chủ yếu là tìm diệt 
lực lượng của ta và dựng lại bộ máy chính quyền tay sai. Sau khi 
chúng rút đi, bọn tay sai cũng sợ hãi rút chạy theo, khu du kích của 
ta vẫn được giữ vững.

Sau khi địch rút đi, trên nhận định “địch có thể càn quét trở 
lại để thực hiện ý đồ còn bỏ dở”, tổ chức hội nghị quán triệt tình 
hình và kiểm điểm rút kinh nghiệm nhằm khắc phục những thiếu 
sót trong chỉ đạo chống càn vừa qua, đồng thời giáo dục cho mọi 
người thấy rõ âm mưu của địch, nâng cao tinh thần chiến đấu, 
chống các tư tưởng tiêu cực, như: cầu an, bi quan dao động, sợ 
hy sinh gian khổ, thủ tiêu đấu tranh; tích cực chấn chỉnh lực lượng 
bộ đội địa phương, dân quân du kích, chuẩn bị chu đáo kế hoạch 
và phương án tác chiến; chuẩn bị mọi mặt để bảo vệ tính mạng tài 
sản của nhân dân, nhà nước, bảo vệ thanh niên, chống bắt lính. 
Huyện ủy xác định việc lãnh đạo chiến tranh du kích là nhiệm vụ 
trực tiếp của cấp ủy. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Bí thư chi bộ xã 
phải trực tiếp làm Chính trị viên Huyện đội, xã đội.

Sau chiến dịch Bờ-rơ-ta-nhơ, đầu năm 1953 địch mở chiến 
dịch Ta-răng-te-rơ chuyển hướng sang càn quét dài ngày có trọng 
điểm và thực hiện xây dựng lực lượng “khinh quân”(36). Từ tháng 
1/1953 địch càn Xuân Trường, sau đó từ 23 đến 27/5/1953, chúng 
dùng 4 tiểu đoàn (2 Tiểu đoàn cơ động, 2 Tiểu đoàn khinh quân), 
3 chi đội địa phương, 1 đại đội GaMô, 20 ban tề lưu vong (trước 
đây chạy lên Bùi Chu) để càn quét huyện Giao Thủy. Chúng đóng 
chốt 1 tiểu đoàn ở Đại Đồng, 1 tiểu đoàn ở Thức Hóa, tạo thành 
thế chân vạc, án ngữ phía sông Hồng, cắt liên lạc giữa Giao Thủy 
với vùng tự do Thái Bình và khu du kích liên hoàn với Hải Hậu, từ 

(36) Tổ chức khinh quân phần lớn là những thanh niên Công giáo, được trang bị 
nhẹ, làm nhiệm vụ cơ động 
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đó mở các cuộc càn quét vào khu du kích của ta. Riêng ở Thức 
Hóa, chúng biến làng Thức Hóa thành đồn Thức Hóa. Hai bên mái 
nhà thờ chúng kẻ mỗi bên 3 chữ lớn “ĐỒN THỨC HÓA”. Bọn phản 
động tại chỗ cấu kết với bọn tề dõng ở Bùi Chu về lập lại bộ máy 
ngụy quyền. Chúng điên cuồng đàn áp, khủng bố nhân dân, trả thù 
những cán bộ, đảng viên, du kích, kể cả những người làm việc cho 
ta ở vùng Thiên chúa giáo. Chúng còn thúc ép giáo dân theo quân 
lính để cướp phá thóc lúa, tài sản của lương dân, cướp thuế nông 
nghiệp nhà nước đang gửi trong dân. 

Phía ta, tuy đã được chuẩn bị tư tưởng từ trước, nhưng do 
không đánh giá hết âm mưu của địch, nên lúc đầu lúng túng, bị 
động. Sau đó được Liên khu và Tỉnh ủy chỉ đạo, huyện đã rút kinh 
nghiệm, uốn nắn những biểu hiện tư tưởng lệch lạc, xác định lập 
trường, kiên định bám đất, bám dân, kiên quyết chống càn, giữ 
vững khu du kích, dần dần giành lại thế chủ động. Thực hiện chỉ 
đạo của huyện, chi bộ lãnh đạo nhân dân Giao Hiếu, Giao Hoan 
tích cực chuẩn bị chống càn, đẩy mạnh hoạt động tuyền truyền vũ 
trang nơi địch tái lập tề dõng; củng cố cơ sở, tranh thủ quần chúng 
nhân dân đấu tranh với địch; tranh thủ phá tề trừ gian ở những nơi 
địch đã lập tề.

Từ 31/7 đến 21/8/1953 địch tập trung quân càn ở các vùng 
Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh; đi đến đâu cũng bị quân dân ta 
chặn đánh gây cho nhiều thiệt hại. Riêng ở Giao Thủy, đại đội 77 
phối hợp với đại đội 96 bộ đội địa phương huyện và dân quân du 
kích một số xã của ta đã phục kích trên đường 56 (Giao Lâm) tiêu 
diệt 2 đại đội “địa phương quân” của địch. Cùng thời gian này, bọn 
địch ở bốt Đại Đồng, có tàu chiến từ sông Hồng yểm trợ, càn quét 
vào vùng du kích Giao Hà Thanh nhằm chiếm đất tái lập tề, bị dân 
quân du kích địa phương Giao Hà Thanh anh dũng chống trả, gây 
cho nhiều thương vong.

Để tiêu diệt đồn Đại Đồng(37), đêm 10/8/1953, bộ đội huyện 
và dân quân du kích các xã đã phối hợp tập kích, tiêu diệt đồn 

(37) Một vị trí chiến lược chia cắt và khống chế một vùng rộng lớn các xã miền II và 
là chỗ dựa cho bọn phản động điên cuồng chống phá, gây cho ta nhiều khó khăn. 
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lần thứ nhất. Cùng thời gian đó quân dân du kích Giao Hà Thanh 
chiến đấu tiêu diệt bốt Thiện Giáo. Sau khi tiêu diệt đồn Đại Đồng, 
cuối năm 1953, huyện đội Giao Thủy mở lớp tập huấn ngắn ngày 
về quân sự tại khu căn cứ du kích Giao Long và Giao Hải. Bọn 
địch phát hiện được đã điều quân thành 3 mũi, từ Thức Hóa, Ngô 
Đồng và Đại Đồng bí mật bao vây Giao Long, Giao Hải nhằm cất 
vó tiêu diệt lực lượng vũ trang của ta. Riêng mũi thứ nhất, từ Thức 
Hóa, địch hành quân theo đường 56 qua Giao Yến, ra cống số 9, 
dàn quân ép sát bao vây từ thôn Trung Long đến thôn Kiên Long 
xã Giao Long. Lúc đầu do ta không nắm được tình hình địch nên 
lúng túng, bị động; sau đó dựa vào hệ thống công sự vững chắc 
và phương án đã chuẩn bị sẵn, quân ta nhanh chóng triển khai 
chống trả, nhiều lần đánh bật chúng khỏi trận địa. Trên tất cả các 
mũi đều chiến đấu quyết liệt, gây cho chúng một số thiệt hại; địch 
chết và bị thương 70 tên. Đêm hôm đó quân ta rút khỏi trận địa an 
toàn. Bọn địch đành vơ vét của cải và rút quân về Thức Hóa, Đại 
Đồng, Ngô Đồng.

Đêm 3/10/1953, quân dân ta phối hợp tấn công tiêu diệt đồn 
Đại Đồng lần thứ 2. Trận chiến đấu diễn ra ác liệt, sau 3 giờ chiến 
đấu anh dũng, quân ta đã tiêu diệt và làm bị thương gần 300 tên, 
đồn bị tiêu diệt lần 2. Hai ngày sau địch cho quân Âu Phi từ sông 
Hồng, có máy bay yểm trợ đổ bộ lên chiếm lại đồn Đại Đồng, càn 
quét mấy xã Giao Xuân, Giao Hải, rồi rút về Bùi Chu.

Kể từ sau chiến dịch Ta-răng-te-rơ, địch tái chiếm và đóng 
lại một số vị trí ở Thức Hóa, Đại Đồng, lập tề dõng ở một số xã. 
Sau đó quân cơ động địch rút đi để lại cho bọn “khinh quân” đóng 
chốt. Bọn này rất hung hăng, thường nống ra càn quét, vây bắt 
cán bộ, du kích, khủng bố nhân dân. Thời kỳ này lực lượng du 
kích cùng bộ đội địa phương hoạt động mạnh. Quân dân các xã, 
đặc biệt là du kích xã Giao Tân đã kiên trì bám đất, bám dân, tổ 
chức chặn đánh nhiều trận quyết liệt, bao vây cô lập buộc địch 
phải rút bỏ vị trí Đại Đồng. Từ đó địch không dám nống ra càn quét 
nữa và ta giành thế chủ động. Riêng đồn Thức Hóa là một đồn 
lớn ở Đồng bằng, chúng xây dựng khá kiên cố gồm 3 tầng và có 
hầm ngầm vững chắc, khống chế một vùng rộng lớn và các đầu 
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mối giao thông thủy, bộ quan trọng giữa Giao Thủy, Xuân Trường, 
Hải Hậu. Những ngày đầu khi lực lượng du kích chưa hoạt động 
mạnh, chúng còn tự do càn quét vơ vét của cải ở khu vực Bỉnh Di, 
Tồn Thành. Sau đó khi du kích hoạt động mạnh lên đã tiến hành 
bao vây chặt quân địch, không cho chúng tự do càn quét nữa. 
Chúng đã dùng súng đại bác mooc chê bắn lên Bỉnh Di khiến cho 
nhiều thường dân vô tội bị trúng đạn chết oan(38). Du kích các xã 
Giao Hoan, Giao Hiếu,, Giao Tân, Giao Lâm và bộ đội địa phương 
huyện đã ngày đêm bao vây xiết chặt vị trí Thức Hóa, không cho 
bọn lính địch tự do đi càn quét khu vực Bỉnh Di, Tồn Thành, khiến 
chúng ngày càng cô lập, khốn đốn, phải tiếp viện bằng đường 
không. Các chiến sỹ du kích xã đã tiến hành đào giao thông hào 
dọc làng Bỉnh Di và dọc theo sông Guốc để đi lại hoạt động, tránh 
đạn địch. Ban ngày thỉnh thoảng bắn vào quấy rối, gây hoang 
mang cho địch; ban đêm dưới giao thông hào dùng loa sắt hát dân 
vận, kêu gọi địch bỏ ngũ đầu hàng. Từ nửa đêm (12 giờ đêm) đến 
sáng, du kích ta ở các chốt canh thường bất chợt bắn vào bốt địch 
quấy rối khiến cho chúng mất ăn, mất ngủ, lo lắng và tiêu hao một 
phần đạn dược của chúng. Nhiều người phát huy sở trường có 
những cách đánh hay, sáng tạo để đánh địch như ông Phạm Văn 
Canh(39), căm thù giặc sâu sắc ông dũng cảm bám đất, bám sát 
địch để chiến đấu. Địch tìm mọi cách để bắt ông, ông khôn khéo 
lẩn trốn trong làng rồi tìm cách để giết chúng. Ông có những sáng 
kiến đánh địch sáng tạo như giả làm người hoạn lợn, che ô, cầm 
gậy đi dọc đường làng Bỉnh Di để quan sát các hàng rào, cách bố 
trí hỏa lực, lỗ châu mai của địch để cung cấp cho bộ đội tấn công 
diệt đồn địch. Để rải truyền đơn xuống đồn địch, ông đã làm những 
chiếc diều to, buộc truyền đơn vào, thả diều theo hướng gió rồi cắt 
(38) Như bà Phạm Thị Chanh (vợ ông Xã đội phó Phạm Văn Canh) đi chợ về đang 
quét nhà thì bị đạn của địch từ bốt Thức Hóa bắn lên chết tại chỗ; bà Nguyễn Thị 
Muốn, đang ở trong nhà cũng bị trúng đạn địch mà chết. Gia đình bà Thứ ở Bỉnh 
Di khi cả nhà đang ngủ thì bị đại bác bắn chết 4 người. Đau thương nhất là con 
dâu bà Tư mang thai gần đến ngày sinh thì bị đại bác địch bắn chết, ngoài ra còn 
một số người khác cũng bị địch bắn chết như ông Đẩu, bà Nghiệp. 

(39) Xã đội phó Giao Hoan, cả gia đình bị chết đói năm 1945, chỉ còn mình ông 
sống sót, vợ ông cũng bị địch bắn chết. 
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dây cho rơi xuống. Nhiều tên lính trong đồn đã đọc và hoang mang 
sợ hãi ra hàng. Khi quân địch đến càn quét, ông dùng một cột lim 
đã bị rỗng ruột làm mõ báo động cho dân quân du kích biết để đối 
phó. Nhiều lần như thế, bọn địch biết được đã tức giận khênh mõ 
vứt xuống sông. Ông liền “tương kế tựu kế” chôn mìn ở 2 đầu khúc 
gỗ, khi bọn địch đến định khênh mõ vứt đi thì mìn nổ khiến 1 tên 
chết, 1 tên bị thương(40). Ông Nguyễn Trọng Phấn, trong trung đội 
du kích, đã gan dạ bò vào tận bốt gần sát nhà thờ nơi có sở chỉ 
huy của địch nắm tình hình để lên kế hoạch đánh địch. Có lần ông 
bị chúng phát hiện bắn bị thương, ông đã bình tĩnh tự băng bó rồi 
mưu trí rút về khu du kích an toàn. Ông cũng đã nhiều lần chiến 
đấu anh dũng đánh “giáp lá cà” uy hiếp địch(41). Với những hình 
thức và cách đánh sáng tạo của dân quân du kích Bỉnh Di khiến 
bọn địch rất lo sợ, hoảng hốt, không dám hung hăng, ngang ngược 
như trước nữa.

Để giải thoát cho bọn lính ở Thức Hóa đang bị quân ta bao vây 
uy hiếp, ngày 10/10/1953, quân địch huy động 2 tiểu đoàn lính chủ 
lực ngụy, có phi pháo yểm trợ, từ Bùi Chu kéo xuống trợ sức cho 
quân đóng ở Thức Hóa rút chạy. Bộ đội địa phương huyện phối 
hợp với du kích Giao Tân chặn đánh quyết liệt làm bị thương nhiều 
tên, bắt sống hơn chục tên, thu nhiều vũ khí quân trang, buộc toán 
quân ứng cứu phải rút chạy về Bùi Chu; toán quân Thức Hóa phải 
quay trở lại đồn Thức Hóa; quân ta xiết chặt vòng vây. Mặc dù ở 
thế bị bao vây có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào nhưng bọn địch vẫn 
hết sức tàn bạo. Ngày 11/10/1953, đồng chí Trần Khắc Kỷ (Hiếu 
Đức) nhận nhiệm vụ đi trinh sát địch để bảo vệ một cuộc họp quan 
trọng của chi bộ Đảng. Khi đi đến sau làng Mộc Đức, đồng chí bị 
bọn địch ở đó phát hiện được, chúng đã phục kích bắt được đồng 
chí và đánh đập tra khảo trong suốt 2 ngày, nhưng đồng chí vẫn 
kiên quyết không hề khai báo. Trước tinh thần kiên trung bất khuất 
đó, bọn địch không làm gì được, chúng đã giết hại đồng chí vào 
chiều ngày 13/10/1953. 
(40) Hiện mõ được triển lãm tại Bảo tàng quân đội. 

(41) Sau hòa bình, ông dẫn đầu đoàn khai hoang đi Bạch Long, rồi làm Chủ tịch-Bí 
thư Đảng ủy Bạch Long và là đại biểu Quốc hội khóa V. 
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Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; Huyện ủy đã 
tiến hành quán triệt và kiểm điểm rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo 
chống càn, phá tề trừ gian thời gian qua ở những nơi sung yếu. 
Sau đó phong trào của toàn huyện đã có sự khởi sắc rõ rệt, năng 
lực lãnh đạo, chỉ đạo chiến đấu của huyện và các xã có sự chuyển 
biến mạnh mẽ. Tiêu biểu là trận đánh ngày 30/10/1953, 1 đại đội 
của Trung đoàn 66, cùng 2 trung đội của C.96 phối hợp với du kích 
xã Giao Tiến đã chặn đánh 1 tiểu đoàn Âu Phi cùng 1 đại đội ngụy 
quân ở Ngô Đồng đang càn quét trên đường 54, giết 74 tên, làm bị 
thương 44 tên, phá hủy 7 xe quân sự, thu 1 súng cối 81 ly và nhiều 
quân trang quân dụng.

Sau trận đó, bộ đội địa phương huyện đã vươn lên độc lập tác 
chiến trong nhiều trận, làm nòng cốt hỗ trợ cho dân quân du kích 
các xã đẩy mạnh chiến đấu. Du kích các xã Giao Lâm, Giao Hiếu, 
Giao Hoan, Giao Tân, Giao Yến cùng bộ đội huyện xiết chặt vòng 
vây vị trí Thức Hóa. Du kích Giao Bình, Giao Hòa, Giao Sơn, Giao 
Hoành xiết chặt vòng vây bốt Ngô Đồng. Quân dân ta vừa bao 
vây, diệt viện, vừa gài mìn, bắn tỉa, khiến bọn địch không dám ra 
sục sạo càn quét như trước nữa. Du kích Giao Tân cũng liên tục 
phục kích chặn đánh quân tiếp viện từ Bùi Chu xuống Thức Hóa, 
diệt nhiều tên.

Ngày 12/11/1953, địch cho 11 xe cơ giới (xe cóc) đi theo tỉnh lộ 
21 về phía đông nam, tăng cường, chi viện cho các bốt thuộc Hải 
Hậu, Giao Thủy. Ban Chỉ huy xã đội nhận được tin đã nhanh chóng 
họp bàn và bố trí 3 trung đội du kích chặn đánh địch. Trung đội 1 
do đồng chí Pham Văn Canh, Xã đội phó chỉ huy, chốt tại cầu Thức 
Hóa; trung đội 2 do đồng chí Thơ, Trung đội trưởng, chỉ huy, chốt 
tại cống Đức Bà, đường 51 B; trung đội 3 do đồng chí Huỳnh, Xã 
đội phó, chỉ huy, chốt tại cống Hàng Huyện (tùng 95 đê 50). Đồng 
chí Đông được cử làm trinh sát, thường xuyên nắm và báo cáo 
tỉnh hình. Khi đến ngã 3 Hải Hậu, địch để lại 3 xe chốt giữ, còn 8 xe 
đi tiếp. Đến cầu Thức Hóa, bên địa phận Hải Hậu, chúng để lại 3 
xe chốt gác, còn 5 xe đi theo đường đê sông Sò, đến đúng chỗ đối 
diện với trung đội 3 đang phục kích, chúng cho 1 xe bơi qua sông. 
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Đúng lúc đó trung đội 3 nổ súng tiêu diệt địch, các trung đội khác 
cũng nhanh chóng cơ động tiếp cận mục tiêu phối hợp nổ súng 
đánh địch. Một xe cóc của địch bốc cháy, bọn lính trên xe hoảng 
loạn nhảy xuống tìm cách thoát thân, cũng bị du kích ta nổ súng 
tiêu diệt. Bị đánh bất ngờ bọn địch vội vàng bỏ chạy. Trong trận 
này ta tiêu diệt 1 xe cóc và 15 tên địch. Thắng lợi của trận đánh đã 
khẳng định tinh thần mưu trí, sáng tạo của dân quân du kích địa 
phương, đồng thời củng cố quyết tâm đánh thắng địch của quân 
dân Giao Hoan, Giao Hiếu(42).

Sau đó, 17 giờ ngày 10/12/1953, tiểu đoàn lính ngụy ở bốt 
Thức Hóa rút chạy theo đê 50 về Bùi Chu. Trên đường rút chạy, 
chúng bị tổ du kích trực chiến xã Giao Tân (cách đê 50 m), dùng 
trung liên đặt trên nóc nhà bất ngờ nổ súng, khiến chúng hốt hoảng 
tháo chạy ngược về Thức Hóa. Từ đó chúng không dám ra khỏi 
đồn bốt nữa.

Cũng thời gian này, để chống lại, địch ra sức phá hoại sản xuất 
của ta, nhất là các vùng xung quanh vị trí đồn bốt và ven đường 
giao thông, dùng nhiều thủ đoạn để phá hoại mùa màng. Quân 
địch ở Thức Hóa không cho nhân dân tiến hành cày cấy gần đồn 
bốt; ở Ngô Đồng chúng cho xe cóc quần nát lúa xung quanh bốt 
để lập vành đai trắng. Kết hợp đấu tranh vũ trang với chính trị, chi 
bộ các xã lân cận đã huy động nhân dân kéo đến, dùng lý lẽ đấu 
tranh thuyết phục, buộc địch phải nhượng bộ.

Ngày 5/1/1954, địch lại từ Bùi Chu kéo xuống, rải quân từ cầu 
Nam Điền đến cống Hoành Nha (Giao Tiến) để yểm trợ cho quân 
lính địch ở Thức Hóa rút chạy. Được tin, quân ta bố trí 2 mũi quân 
phục kích: mũi chính diện là tiểu đội thuộc B.22, bộ đội địa phương 
huyện phục kích tại xóm 4, thôn Địch Giáo, sát đê 50. Mũi 2 do 
đồng chí Trịnh Ngọc Cẩn, Bí thư chi bộ, Chính trị viên xã đội chỉ 
huy, phục kích tại nhà ông Tuệ, xóm 3 thôn Địch Giáo, Giao Tân, 
cách đê 200m. Khoảng 2 giờ chiều, quân địch từ cống Hoành Nha 
tiến theo đường 50, khi đến trận địa phục kích, bị chặn đánh bất 

(42) Báo cáo số 09, ngày 20/3/2009 của Đảng bộ xã Giao Thịnh về việc đề nghị phong 
tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Pháp, tr.6. 
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ngờ, chúng hốt hoảng tháo chạy về Bùi Chu rồi gọi pháo bắn chặn.
Trong khi phong trào đang phát triển mạnh, thì một tổn thất lớn 

lại xảy ra với địa phương. Ngày 4/4/1954, các đồng chí Nguyễn 
Văn Khang, Trần Văn Đạt, Trần Văn Diệm của xã Hiếu Đức đi họp 
nhận nhiệm vụ của cấp trên về để chuẩn bị lực lượng phối hợp 
cùng với đơn vị chủ lực tiêu diệt đồn Thức Hóa. Khi về nhà đồng 
chí Khang nghỉ, do có mâu thuẫn, bất đồng với Xã đội trưởng 
Nguyễn Văn Nhạc, tên này đã ngầm báo tin cho quân địch ở đồn 
Thức Hóa bí mật kéo đến tập kích và bắn chết cả 3 đồng chí tại 
nhà đồng chí Khang, gây tổn thất lớn cho phong trào. 

Căn cứ cục diện chiến trường toàn quốc, Đông xuân 1953-
1954, Trung ương đề ra phương châm chiến lược là tập trung tiến 
công vào những hướng chiến lược quan trọng địch tương đối yếu, 
giải phóng một phần đất đai, buộc địch phải phân tán lực lượng, 
tạo điều kiện tiêu diệt địch. Ở vùng sau lưng địch, Trung ương chỉ 
đạo đẩy mạnh chiến tranh du kích nhằm giam chân quân cơ động 
và tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.

Nhân lúc tinh thần binh lính địch hoang mang, huyện chỉ đạo 
các xã đấu tranh chống địch bắt lính, đẩy mạnh công tác binh vận 
bằng nhiều hình thức như gọi loa, in tờ rơi, vạch trần âm mưu 
thâm độc “dùng người Việt trị người Việt” của địch, kêu gọi binh 
lính đảo ngũ trở về với gia đình, quê hương. Nhiều nơi còn vận 
động và tổ chức cho người nhà các gia đình ngụy binh đi thăm hỏi, 
đòi chồng con trở về. Do đó hàng trăm thanh niên bị bắt lính đã 
đào ngũ trở về, có người còn mang súng về nộp cho cách mạng.

Chiến thắng Đông Xuân 1953-1954 trên khắp các chiến trường 
đã làm nức lòng nhân dân cả nước. Đảng bộ Giao Thủy đã lãnh 
đạo quân dân toàn huyện vừa chiến đấu, sản xuất tại chỗ, vừa 
huy động sức người, sức của phục vụ chiến trường. Đội dân công 
hỏa tuyến huyện Giao Thủy đã góp phần tích cực phục vụ cho mặt 
trận Điện Biên phủ. Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, các xã 
huy động quần chúng ra sức khai hoang, phục hóa, đẩy mạnh sản 
xuất, thực hiện giảm tô, giảm tức, tích cực đóng thuế nông nghiệp, 
đưa phong trào mọi mặt phát triển mạnh mẽ. Các hoạt động du 
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kích đánh địch tiếp tục được đẩy mạnh. Đại đội 96 phối hợp với 
du kích các xã tiếp tục bao vây đánh bại các cuộc hành quân của 
địch từ Bùi Chu chi viện cho Thức Hóa và từ Thức Hóa đánh ra 
định tháo chạy.

Đến tháng 5/1954, tại các huyện phía nam tỉnh, trừ Bùi Chu, 
chỉ còn các cụm cứ điểm là Thức Hóa, Ngô Đồng ở Giao Thủy và 
Đông Biên ở Hải Hậu. Các vị trí này đều nằm trong thế bị vây hãm, 
có lúc phải tiếp tế bằng đường không, tinh thần binh lính địch hết 
sức hoang mang, rệu rã. Đồn Thức hóa là một trong 3 cứ điểm 
kiên cố bậc nhất của địch trên địa bàn các huyện phía nam tỉnh, là 
sở chỉ huy trung tâm của địch chỉ đạo các cuộc càn quét, đàn áp 
phong trào cách mạng ở khu vực các xã ven biển Giao Thủy. Để 
tiêu diệt đồn Thức Hóa, mở rộng vùng căn cứ du kích, thực hiện 
chủ trương của trên, Huyện đội đã cử 3 đồng chí du kích cùng 
3 trinh sát quân đội cải trang làm dân phu để trinh sát nắm tình 
hình, vẽ sơ đồ bố phòng và lên kế hoạch tiêu diệt đồn. Sau khi xây 
dựng phương án kế hoạch, các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương phối hợp với ban chỉ huy xã đội Giao Hoan, Giao Hiếu và 
lực lượng du kích các xã Giao Phong, Giao Lâm, Giao Yến, Giao 
Tân tấn công tiêu diệt đồn. Lực lượng vũ trang Giao Hoan, Giao 
Hiếu được giao nhiệm vụ đón các đơn vị bộ đội chủ lực về vị trí 
sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng chủ yếu để tấn công tiêu diệt đồn 
địch là bộ đội chủ lực và 2 trung đội du kích Giao Hoan, Giao Hiếu. 
Những trung đội du kích còn lại của xã có nhiệm vụ phối hợp với 
du kích các xã bạn bao vây tiêu diệt địch vòng ngoài và chặn quân 
tiếp viện. Dưới sự chỉ đạo của chi bộ và Ủy ban kháng chiến hành 
chính xã, các đoàn thể quần chúng đã chuẩn bị 2,5 tấn gạo, 720 
kg thực phẩm, 90 kg thuốc, 102 băng ca, 5 điểm cứu thương, bảo 
đảm an toàn chu đáo cho bộ đội du kích công đồn. Theo kế hoạch 
hợp đồng tác chiến giữa bộ đội và lực lượng vũ trang xã, ngày 
25/5/1954, Trung đoàn 48 thuộc Đại đoàn 320 và đại đội 77 của 
tiểu đoàn 66 của tỉnh phối hợp với bộ đội địa phương và du kích 
các xã trong đó có Giao Hoan, Giao Hiếu, mở cuộc tập kích lớn 
nhằm tiêu diệt vị trí Thức Hóa. Đúng 3 giờ sáng ngày 25/5/1954, 
các lực lượng của ta đã bí mật cơ động theo 4 mũi tiếp cận sát đồn 
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Thức Hóa. Khi có lệnh nổ súng, các lực lượng đồng loạt giật bộc 
phá, ném lựu đạn, nổ súng tiêu diệt địch. Bọn địch dựa vào tường 
lũy kiên cố và ưu thế về vũ khí bắn trả quyết liệt. Trận chiến diễn 
ra gay go ác liệt, kéo dài đến 8 giờ sáng mới kết thúc. Quân ta anh 
dũng chiến đấu, tiêu diệt 40 tên, bắt sống 630 tên, thu 300 súng 
các loại và toàn bộ vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng. Riêng 
trong trận này du kích Giao Hoan, Giao Hiếu đã tham gia làm tốt 
công tác chuẩn bị phục vụ chiến đấu, công tác thương binh liệt sỹ 
và trực tiếp tham gia chiến đấu, tiêu diệt 19 tên, gọi hàng và bắt 
sống 67 tên, thu 63 súng các loại. 

Bốt Thức Hóa bị tiêu diệt, từ đây quê hương Giao Hoan, Giao 
Hiếu hoàn toàn giải phóng.

*
*       *

Trải qua 9 năm kháng chiến, nhất là từ 10/1949 đến 7/1954, 
trực tiếp cùng cả nước thực hiện cuộc kháng chiến toàn dân, toàn 
diện, trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược; chi bộ, quân và 
dân Di Thành, Hiếu Đức (sau đó là Giao Hoan, Giao Hiếu) đã lãnh 
đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân Giao Hoan, Giao Hiếu bám 
đất, bám dân, ra sức sản xuất, tự lực cánh sinh xây dựng, phát 
triển văn hoá xã hội, đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. Trong 
những năm chiến tranh, kẻ địch đã tổ chức 237 trận càn vào các 
thôn Bỉnh Di, Tồn Thành, Thanh Trì, giết hại 317 dân thường, đốt 
263 ngôi nhà, bắn giết nhiều cán bộ, đảng viên và dân thường(43); 
biến nhà thờ Thức Hóa thành một đồn lớn kiên cố, khống chế cửa 
sông Hà Lạn, tỉnh lộ 51B, đường 56 từ Hải Hậu, Xuân Trường, 
Giao Thủy, gây bao đau khổ cho nhân dân trong vùng. Mặc dù có 
những lúc tình hình hết sức khó khăn, phải “bật rễ”, chi bộ phải sinh 
hoạt ghép, nhưng cán bộ đảng viên vẫn một lòng một dạ vì nước, 
vì dân, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trực tiếp chiến đấu 
và phối hợp chiến đấu, tiến hành rào làng kháng chiến, xây dựng 
thế trận chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích ngay trong lòng 
(43) Báo cáo số 09, ngày 20/3/2009 của Đảng bộ xã Giao Thịnh về việc đề nghị phong 
tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Pháp, tr.3. 
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địch. Lực lượng vũ trang Giao Hoan, Giao Hiếu đã phối hợp với 
bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương đánh 118 trận lớn nhỏ, trong đó 
độc lập tác chiến 67 trận, phối hợp với bộ đội chủ lực và du kích 
các xã bạn đánh 51 trận, phá 5 ban tề, bức rút đồn Thức Hóa, tiêu 
diệt 159 tên địch, bắt sống gọi hàng 204 tên, bắn bị thương 58 tên, 
bắn cháy 1 xe cơ giới, thu 115 súng các loại, 307 quả lựu đạn và 
quân trang, quân dụng, góp phần giải phóng quê hương(44). Trong 
cuộc chiến đấu gian khổ, 896 cán bộ, đảng viên và nhân dân Giao 
Hoan, Giao Hiếu đã tham gia dân quân du kích, bằng 15,7% dân 
số; 265 người tham gia quân đội, bằng 4,6% dân số; 512 người 
tham gia dân công hỏa tuyến, bằng 8,9% dân số(45). Xã đã nuôi 
dưỡng và bảo vệ 92 thương binh từ các chiến trường Ninh Bình, 
Thái Bình và bộ đội bị thương trong các trận đánh đồn Thức Hóa; 
đóng góp 573 tấn lương thực, 28 tấn thực phẩm, 39 chỉ vàng, 111 
kỳ phiếu kháng chiến, 5 thuyền loại 3 đến 5 tấn(46) và nhiều quà 
tặng cho chiến sỹ; vận chuyển nhiều vũ khí đạn dược cho chiến 
trường. Mặc dù số lượng không nhiều, chi bộ Đảng đã kiên định 
lập trường, mục tiêu cánh mạng, vượt qua khó khăn, gian khổ, 
lãnh đạo nhân dân xây dựng cơ sở, xây dựng lực lượng, thực 
hiện trường kỳ kháng chiến, tiến lên giành thắng lợi. Thực tiễn 
của công cuộc kháng chiến đã tôi luyện chi bộ Đảng lớn lên về tổ 
chức, có thêm kinh nghiệm về giáo dục, phát triển, rèn luyện đảng 
viên, củng cố thêm những nguyên tắc, những biện pháp tổ chức, 
rút ra nhiều kinh nghiệm quí trong đấu tranh với kẻ thù. Trải qua 
thực tiễn của cuộc đấu tranh ác liệt, chi bộ đã có nhiều đảng viên 
trung kiên, gan dạ, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng cho cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc như ông Phạm Văn Canh, Nguyễn Trọng 
Phấn (Giao Hoan); Trần Khắc Kỷ, Nguyễn Văn Khang, Trần Văn 
Đạt, Trần Văn Diệm (Giao Hiếu). Đó là những tấm gương sáng về 

(44) Báo cáo số 09, ngày 20/3/2009 của Đảng bộ xã Giao Thịnh về việc đề nghị phong 
tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Pháp, tr.3. 

(45) Báo cáo số 09, ngày 20/3/2009 của Đảng bộ xã Giao Thịnh về việc đề nghị phong 
tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Pháp, tr.8. 

(46) Báo cáo số 09 ngày 20/3/2009 của Đảng bộ xã Giao Thịnh về việc đề nghị phong 
tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Pháp, tr.8. 
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lòng yêu nước, trung kiên cách mạng, có tác dụng cổ vũ động viên 
mọi người cùng phấn đấu noi theo. Với kết quả tham gia chiến 
đấu giải phóng và xây dựng quê hương, chi bộ và nhân dân Giao 
Hoan, Giao Hiếu đã được tặng thưởng 1 Huân chương kháng 
chiến hạng 3 cho tập thể; 57 huân chương, 163 huy chương, 272 
bằng khen cho cá nhân và gia đình(47). Toàn xã có 31 liệt sỹ, 25 
thương binh. Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân Giao Hoan, Giao Hiếu, 
thực hiện cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, đóng 
góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến, góp phần cùng cả 
nước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, giải 
phóng quê hương. Bước vào giai đoạn mới, cán bộ, đảng viên và 
nhân dân Giao Hoan, Giao Hiếu sẽ tiếp tục phát huy những kinh 
nghiệm thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu để viết tiếp những 
trang sử vẻ vang mới trong công cuộc xây dựng và kiến thiết quê 
hương, đất nước .

(47) Báo cáo số 09, ngày 20/3/2009 của Đảng bộ xã Giao Thịnh về việc đề nghị phong 
tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Pháp, tr.8. 
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Chương III

VỪA SẢN XUẤT, VỪA CHIẾN ĐẤU, TÍCH CỰC CHI VIỆN CHO 
CHIẾN TRƯỜNG, GÓP PHẦN ĐÁNH THẮNG ĐẾ QUỐC MỸ XÂM 

LƯỢC, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 
(1954-1975)

1. Khắc phục hậu quả chiến tranh, chống âm mưu cưỡng 
ép giáo dân di cư trái phép vào Nam, tiến hành cải cách ruộng 
đất, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng tổ đổi công và 
hợp tác xã nông nghiệp (1954-1960)

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
xâm lược, đất nước ta chuyển sang một giai đoạn mới, miền Bắc 
được hoàn toàn giải phóng, đi lên xây dựng CNXH; miền Nam 
tiếp tục cuộc đấu tranh dân tộc dân chủ, tiến tới thống nhất đất 
nước. Nhiệm vụ chung ở miền Bắc được Đảng ta chỉ ra là “đoàn 
kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh thực hiện hiệp định đình chiến 
để củng cố hòa bình, ra sức hoàn thành cuộc cải cách ruộng đất, 
phục hồi và nâng cao sản xuất, tăng cường xây dựng quân đội để 
củng cố miền Bắc”(1). 

Từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, việc đầu tiên chi bộ Đảng 
và nhân dân Giao Hoan, Giao Hiếu phải giải quyết đó là khắc phục 
hậu quả của chiến tranh. Sau 9 năm chiến tranh, hậu quả để lại hết 
sức nặng nề. Đó là tình trạng ruộng đất bỏ hoang, sản xuất đình trệ, 
mùa màng thất bát, nhân dân đói rách, bệnh tật, thất học …Thực hiện 
sự chỉ đạo của tỉnh, huyện; chi bộ, chính quyền Giao Hoan, Giao Hiếu 
vừa đẩy mạnh việc tuyên truyền thắng lợi của chiến dịch Điện Biên 
phủ, vừa ra sức củng cố chính quyền, phục hồi, ổn định sản xuất và 
thực hiện các chính sách xã hội sau chiến tranh.
(1) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tóm tắt), NXB Sự thật, Hà Nội 1965, tr.122. 
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Chi bộ đảng Giao Hoan sau giải phóng có 33 đồng chí(2), do 
đồng chí Đỗ Văn Chẩn làm Bí thư chi bộ. Nhiệm kỳ của đại hội 
thời gian này thường là 1 năm. Chi bộ luôn duy trì được sự lãnh 
đạo tập trung và lựa chọn những đồng chí có năng lực trong Đảng, 
có uy tín trước dân được để bầu vào cấp ủy. Có đồng chí có uy 
tín được tín nhiệm bầu làm Bí thư 4- 5 năm liền. Ở Giao Hiếu, số 
lượng đảng viên chi bộ ít hơn, chỉ có 4 -5 đồng chí. Bí thư chi bộ 
vẫn do đồng chí Phan Văn Trại đảm nhiệm (1952-1961)(3).

Sau khi kháng chiến thắng lợi, từ 1954, Ủy ban Kháng chiến-
Hành chính xã đổi là Ủy ban Hành chính. Ủy ban Hành chính xã 
Giao Hoan được kiện toàn, do ông Đỗ Văn Tốn làm Chủ tịch, ông 
Đinh Văn Lung làm Phó Chủ tịch. Các ông Phạm Ngọc Nhĩ làm 
Thư ký, Vũ Văn Tế làm trưởng Công an, Đỗ Viết Huy làm Thủ quỹ. 
Ủy ban Hành chính xã Giao Hiếu do ông Hoàng Văn Hiếu làm Chủ 
tịch, ông Vũ Văn Môn làm Phó Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Quán 
làm Xã đội trưởng.

Thực hiện chủ trương của Đảng nhằm mở rộng khối đại đoàn 
kết toàn dân trong giai đoạn mới, các tổ chức đoàn thể cũng được 
kiện toàn để đi vào hoạt động. Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên 
Việt đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, nay hợp nhất và chuyển thành 
Mặt trận Tổ quốc. Ở Giao Hiếu do ông Phan Văn Sung (1954-
1956) và Lâm Văn Quán (1956-1967) làm Chủ tịch. Đoàn thanh 
niên ở Giao Hoan do các đồng chí Vũ Văn Bật (1954-1955), đồng 
chí Nguyễn Văn Hải  (1955-1968) làm Bí thư. Ở Giao Hiếu, Đoàn 
thanh niên do đồng chí Hoàng Quốc Toản (1952-1955), Nguyễn 
Văn Số (1956-1957), Nguyễn Văn Toán (1958-1959), Nguyễn 
Bá Ly (1960-1961) làm Bí thư. Hội Phụ nữ xã Giao Hoan do bà 
Nguyễn Thị Tịch làm Hội trưởng (1953-1968); ở Giao Hiếu, do bà 
Trần Thị Thân (tức Kỷ) làm Hội trưởng (1952-1962). Các tổ chức 
(2) Ở Tồn thành có 15 đảng viên, gồm các đồng chí: Chẩn, Ích, Oánh, Lãng, Trác, 
Tế, Hoan, Đơn, Quynh, Vấn, Hải, Phẩm, Chức, Bật, Rỹ. Ở Bỉnh Di có 12 đảng 
viên, gồm các đồng chí: Tốn, Nhĩ, Phấn, Thơ, Khiêm, Thêm, Xá, Tự, Lân, Canh, 
Tịch (nữ), Nhai. Ở Thức Hóa có 6 đảng viên gồm các đồng chí: Giáp, Triệu, Thập, 
Thoàn, Việt, Liêm. 

(3) Đồng chí Trại còn kiêm phụ trách công tác tổ chức đến năm 1959. 
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Nông hội, Phụ lão tiếp tục được xây dựng kiện toàn, đi vào hoạt 
động.

Để ổn định tình hình, chi bộ, chính quyền các xã đã tổ chức 
các đoàn công tác xuống những nơi có đồn bốt địch chiếm đóng 
lâu ngày và nơi đông giáo dân để tuyên truyền ý nghĩa chiến thắng, 
phổ biến đường lối khoan hồng và chính sách tự do tín ngưỡng 
của Đảng ta cho những người đã chót lầm đường, lạc lối để họ 
ăn năn, hối cải, lập công chuộc tội; giúp những người đi tập trung 
cải tạo về yên tâm cùng gia đình lao động sản xuất, xây dựng xóm 
thôn.

Để phục hồi kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện 
chỉ đạo của trên, các xã Giao Hoan, Giao Hiếu đều phát động 
phong trào tăng gia sản xuất, trồng cây rau màu ngắn ngày, kêu 
gọi mọi người phát huy tinh thần yêu nước, san sẻ đùm bọc lẫn 
nhau, thực hiện phong trào “bán thóc yêu nước” để cứu đói cho 
dân. Những nhà trước đây trong chiến tranh phải dỡ ra ngâm cất 
gỗ dưới ao nay được vớt lên dựng lại. Những nhà của dân bị giặc 
đốt hoặc bỏ bom nay được dựng lại bằng tranh tre để ở tạm. Khắp 
nơi lại dấy lên phong trào thực hiện “Hũ gạo tiết kiệm”, nhiều cán 
bộ đảng viên gương mẫu tự rút tiêu chuẩn khẩu phần ăn để ủng 
hộ người bị đói. Các gia đình có điều kiện hơn tự giác tiết kiệm 
trong ăn uống, ma chay, cưới xin để có lương thực cứu đói cho 
dân. Cùng với các biện pháp đó, chi bộ, chính quyền các xã còn 
tổ chức động viên nhân dân ra sức khai hoang, phục hóa những 
ruộng trước đây địch tàn phá, đào vét sông ngòi, thau chua, rửa 
mặn, cấy trồng hết diện tích ở những nơi trước đây địch đóng đồn 
bốt và những nơi có nhiều ruộng đất hoang, thực hiện “tấc đất, tấc 
vàng”. Các bờ ruộng, ven đường đều được tận dụng để trồng cấy 
rau màu. Riêng diện tích do đồng bào đi Nam để lại đã được nhân 
dân Giao Hoan, Giao Hiếu  khai hoang, phục hóa là 60 mẫu Bắc 
bộ. Các ngành nghề như đan lát, dệt chiếu, đánh cá được tạo điều 
kiện để phục hồi. Do những cố gắng đó, đời sống nhân dân dần 
được cải thiện, ổn định.

Trong khi nhân dân ta đang tập trung giải quyết những khó 
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khăn trước mắt do hậu quả của chiến tranh để lại thì kẻ thù vẫn 
không cam chịu thất bại, vẫn tìm mọi cách để chống phá. Lợi dụng 
những điều khoản quy định trong Hiệp định Giơ-ne-vơ về tự do 
lựa chọn nơi cư trú và thời gian tập kết 300 ngày ở Hải Phòng, 
chúng tìm mọi cách tung gián điệp, biệt kích, móc nối, phá hoại. 
Thâm độc hơn chúng thực hiện kế hoạch hậu chiến, dùng bọn 
phản động lợi dụng đạo Thiên chúa để dụ dỗ, cưỡng ép giáo dân 
nhẹ dạ cả tin di cư trái phép vào Nam. Ở Giao Thủy, chúng đưa 
các linh mục phản động như Lương Huy Hân, Ngô Xuân Hảo, 
Nguyễn Đình Tôn, dùng tòa giảng đưa ra các luận điệu phản động 
như “Cộng sản là vô thần phá đạo”, “Chúa đã vào Nam”, “Mỹ sẽ 
ném bom nguyên tử”, “Ngô Dình Diệm sẽ đưa quân Bắc tiến” và 
dùng các biện pháp lừa bịp để dụ dỗ giáo dân. Nhiều người bị 
chúng dọa nạt đã sợ hãi bỏ quê hương bản quán, trốn vào Nam. 
Ở Giao Hoan, nhiều giáo dân đã bí mật trốn đi bằng mọi cách, kể 
cả đường bộ, đường thủy, không kể sớm, tối, mưa bão; có người 
bỏ cả bố mẹ già, con nhỏ ở lại để trốn vào Nam. Ở Thức Hóa có 
260 gia đình, bằng 1.260 khẩu, chiếm 65% dân số Thức Hóa tại 
thời điểm đó; ở Tồn Thành có 7 gia đình; ở Bỉnh Di có 2 gia đình 
bỏ trốn đi Nam. Ở Giao Hiếu số trốn đi Nam cũng khá lớn, chiếm 
30% dân số tại thời điểm đó. Những người ra đi đã bí mật bán đồ 
đạc, chuẩn bị hành lý, bỏ sản xuất, đồng ruộng, mặc cho lúa chín 
rũ ngoài đồng không có người gặt. Với số lượng lớn giáo dân bỏ đi 
đã ảnh hưởng và làm xáo trộn đến tình hình mọi mặt của xã. Nhiều 
nơi xóm làng ảm đạm, xơ xác, tiêu điều.

Để chống lại âm mưu thâm độc của địch, thực hiện chỉ đạo 
của Trung ương và các cấp, chi bộ 2 xã đã chỉ đạo chính quyền 
và các đoàn thể đẩy mạnh việc tuyên truyền, đấu tranh vạch trần 
âm mưu thủ đoạn của địch, đồng thời huy động cán bộ, đảng viên 
và quần chúng nhân dân đi sâu, đi sát vận động giáo dân trở về. 
Mỗi tổ đều có đại diện nông dân, phụ nữ, thanh niên phụ trách. 
Chính quyền các xóm tổ chức họp xóm để nói rõ chủ trương của 
Đảng và nhà nước ta về con đường cách mạng Việt Nam, về chủ 
trương giải phóng dân tộc, về lòng yêu nước, đoàn kết tôn giáo, 
truyền thống chống ngoại xâm…; hàng tuần, hàng ngày, tổ chức 
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các tổ công tác bám sát địa bàn, ăn ở cùng nhân dân. Ở những nơi 
có nhiều người bỏ đi như ở Thức Hóa, chi bộ huy động lực lượng 
thanh niên và quần chúng tiến bộ đến gặt hái, làm đất xới ải, cày 
cuốc, khai hoang phục hóa những diện tích do người di cư để lại.

Từ việc trốn lẻ tẻ, bị ta vận động vô hiệu hóa, địch thay đổi 
phương thức bằng cách tập trung từng đoàn năm bẩy chục người, 
thậm chí hàng trăm người, có trang bị hung khí và kẻ cầm đầu, 
khống chế không cho người đi quay trở lại, sẵn sàng hành hung, 
chống đối cán bộ ta; vu cáo, yêu cầu Ủy ban Quốc tế giám sát 
can thiệp. Chúng còn cho tàu chiến dùng loa công suất lớn tuyên 
truyền, đưa đón người bỏ trốn, cho máy bay thả truyền đơn, in tiền 
và cấp giấy tờ giả cho người di cư, gây cảnh hỗn loạn về trật tự an 
ninh ở nông thôn.

Xác định các xã trọng điểm, trong đó có Giao Hoan, Giao Hiếu, 
huyện đã cử các các bộ về kết hợp cùng địa phương giải thích vận 
động cho nhân dân. Lúc đầu một số giáo dân bị kích động đã phản 
ứng quyết liệt, chửi bới, xua đuổi không cho cán bộ vào nhà. Có 
đồng chí như đồng chí Phan Trại ở Giao Hiếu mặc dù bị xua đuổi, 
kẻ xấu hành hung vẫn kiên trì bám sát, vận động nhân dân hiểu 
rõ đường lối chính sách của Đảng, không nên mắc mưu địch. Qua 
thực tế khổ cực ở các trại tập trung và xúc động trước tình cảm 
chân tình của cán bộ ta, cuối cùng nhiều người cũng đã hiểu ra 
và quay trở lại quê hương sinh sống. Nhờ những biện pháp kiên 
quyết kịp thời và hiệu quả, đến cuối tháng 6/1955, cuộc đấu tranh 
chống địch dụ dỗ, cưỡng ép giáo dân di cư trái phép vào Nam đã 
kết thúc thắng lợi, làn sóng di cư chấm dứt. Tình hình cơ bản trở 
lại ổn định, tình đoàn kết lương giáo dần được thắt chặt hơn.

Sau khi miền Bắc được giải phóng, nhân dân được sống trong 
hòa bình, tự do, nhưng phần lớn ruộng đất vẫn nằm trong tay giai 
cấp địa chủ phong kiến. Nhiều nông dân không có ruộng đất phải 
nhận phát canh thu tô hoặc đi làm thuê cho địa chủ. Vấn đề “người 
cày có ruộng” được đặt ra một cách cấp thiết. Kỳ họp thứ tư Quốc 
hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (3/1955) và Hội nghị Trung 
ương 8 khóa II (8/1955) đã khẳng định cải cách ruộng đất là một 
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nhiệm vụ trọng tâm và thông qua chính sách cải cách ruộng đất ở 
miền Bắc. Tháng 12/1955 cải cách ruộng đất đợt 5 (đợt cuối cùng) 
được triển khai ở các tỉnh, huyện còn lại, trong đó có Giao Thủy. 
Phương châm chỉ đạo là “dựa hẳn vào bần cố nông, đoàn kết với 
trung nông, liên hiệp với phú nông, đánh đổ toàn bộ giai cấp địa 
chủ”.

Thực hiện cải cách ruộng đất (CCRĐ), Đoàn ủy cải cách số 
3 đã về Giao Thủy, đóng ở Xuân Ngọc, Xuân Trường; các đội cải 
cách tỏa về các xã tiến hành “thăm nghèo, hỏi khổ”, “bắt rễ, sâu 
chuỗi” và thực hiện “ba cùng” là cùng ăn, cùng ở, cùng làm với 
nông dân. Đội cải cách về Giao Hoan, Giao Hiếu đã tiến hành theo 
3 bước:

Bước 1: Tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, phát 
động nông dân “có khổ nói khổ”, vạch trần những tội ác của giai 
cấp địa chủ, sau đó tiến hành phân định thành phần giai cấp cho 
từng đối tượng. 

Ở Giao Hoan, Giao Hiếu khi đội cải cách ruộng đất về triển 
khai đường lối chính sách, nông dân rất hồ hởi phấn khởi. Trong 
các cuộc họp xóm có 100% số dân tham gia. Mọi người đến rất 
đông và đều tự giác im lặng lắng nghe.  Khi tiến hành CCRĐ, các 
cán bộ cũ bị đội tuyên bố cho ngừng hoạt động. Ở Giao Hoan, ông 
Lê Văn Khiêm (Bỉnh Di) được cử làm Bí thư chi bộ; bà Đinh Thị Lợi 
được cử làm Chủ tịch xã.  

Bước 2: Lên danh sách địa chủ và tiến hành phát động nông 
dân công khai đấu tố địa chủ. Xét xử những người có tội ác nợ 
máu với nhân dân. 

Riêng ở Giao Hoan, bình quân ruộng đất là 6 sào/khẩu. Xã 
có 37 địa chủ, trong đó Di Thành có 7 địa chủ, Thức Hóa có 30 
địa chủ(4). Trong các cuộc tố cáo tố khổ, mọi người đều rất sôi nổi, 
tự do phát biểu nói hết những nỗi oan khổ của mình do thực dân 
phong kiến, địa chủ gây ra.
(4) Số lượng địa chủ ở Thức Hóa lớn vì dân Thức Hóa rất giầu đã bỏ tiền mua 
ruộng đất ở nhiều nơi kể cả các tỉnh thành khác trong cả nước (theo số liệu thống 
kê của đội cải cách ruong đất) 
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Bước 3: Tiến hành tịch thu, trưng thu, trưng mua tài sản, ruộng 
đất của giai cấp địa chủ chia cho nông dân. 

Kết quả to lớn của Cải cách ruộng đất là đã đánh đổ giai cấp 
địa chủ phong kiến, đưa nông dân lên địa vị người làm chủ nông 
thôn, thực hiện ước mơ ngàn đời “người cày có ruộng”, đưa miền 
Bắc tiến lên CNXH, xây dựng hậu phương vững chắc, góp phần 
cùng miền Nam sớm hoàn thành cuộc cách mạnh dân tộc dân chủ, 
đấu tranh thống nhất nước nhà. Ngày được nhận ruộng, nông dân 
vô cùng phấn khởi, giương cao cờ đỏ sao vàng, ảnh Bác đi cắm 
thẻ nhận ruộng. Nhiều người đã xúc động nghẹn ngào rơi nước 
mắt khi được đứng trên mảnh ruộng mới nhận của mình.

Tuy nhiên cải các ruộng đất ở Giao Hoan, Giao Hiếu cũng 
như ở một số nơi khác đã mắc những sai lầm chung là không dựa 
vào tổ chức chi bộ, chính quyền cơ sở; vận dụng máy móc kinh 
nghiệm của nước ngoài trong việc xét tỷ lệ địa chủ, đưa phong trào 
đi quá tả, xóa bỏ tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở, dựng những 
người nghèo khổ nhưng không có trình độ, kinh nghiệm lãnh đạo, 
thậm chí không biết chữ lên giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt 
ở xã, do đó có hiện tượng tả khuynh, tố cáo quy chụp sai sự thật 
dẫn đến tình trạng căng thẳng, nặng nề trong các xóm thôn, ảnh 
hưởng không nhỏ đến tâm tư tình cảm và đời sống xã hội ở nông 
thôn. Ở một số nơi tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần 
chúng nhân dân diễn biến phức tạp. Mâu thuẫn giữa người đấu tố 
với người bị quy oan; giữa những cán bộ đảng viên cũ và những 
cán bộ đảng viên mới được kết nạp trong cải cách ruộng đất diễn 
ra gay gắt. Kẻ địch nhân đó tuyên truyền, kích động khiến cho tình 
hình càng thêm phức tạp.

Tháng 4/1956, phát hiện ra những sai lầm trong cải cách ruộng 
đất, Đảng ta chủ trương kiên quyết sửa chữa. Ngày 18/8/1956 Hồ 
Chủ tịch đã có thư gửi bà con nông dân; tháng 9/1956 Trung ương 
đã ra Nghị quyết 10 (Khóa II), Chính phủ cũng ra Thông cáo về kế 
hoạch sửa chữa sai lầm của cải cách ruộng đất với tinh thần “có 
sai có sửa, không sai không sửa”, nhằm đoàn kết toàn dân, ổn 
định nông thôn, phát triển sản xuất. Thực hiện chỉ đạo của Trung 
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ương, tỉnh và huyện đã tổ chức các hội nghị triển khai các chủ 
trương của trên tới các cấp và nhân dân.

Ở Giao Hoan, Giao Hiếu đã tiến hành công tác sửa sai bằng 
việc củng cố bộ máy Đảng, chính quyền để đi vào hoạt động; chấn 
chỉnh lại các đoàn thể quần chúng, cử các cán bộ có năng lực, 
nhiệt tình ra đảm nhiệm; trả lại vị trí công tác cho những cán bộ 
đảng viên bị đội CCRĐ phế bỏ trước đây; hạ thành phần và trả lại 
tài sản cho những người bị quy sai.

Sau khi thực hiện công tác sửa sai, mối bất hòa trong nhân 
dân được giải tỏa, nội bộ Đảng đoàn kết, tình làng nghĩa xóm 
được củng cố, bà con nông dân tiếp tục thông cảm, thương yêu, 
giúp đỡ lẫn nhau. Lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với 
Đảng được khôi phục. Tình hình nông thôn ngày càng được cải 
thiện, ổn định; nhân dân phấn khởi, hăng hái lao động sản xuất và 
tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương.

Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, thực 
hiện sự chỉ đạo của Đảng, nhân dân miền Bắc đã ra sức tăng gia, 
sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Trong quá trình người 
nông dân tiến hành khai hoang, phục hóa, cấy cày, chăm bón, thu 
hoạch, đặc biệt là những công việc nặng nhọc như  đào ao vượt 
thổ, san ghềnh lấp trũng, đào sông, làm đường đi… họ có nhu cầu 
hợp tác, trao đổi công cụ, sức kéo và lao động với nhau để đạt 
hiệu quả cao, từ đó phong trào tổ đổi công ra đời. Hình thức đổi 
công đã giúp cho công việc được tiến hành nhanh gọn, tập hợp và 
phát huy được sức mạnh của tập thể đông người mà mỗi cá nhân 
không thể làm được, nên được nhiều người hưởng ứng. Thời kỳ 
đầu hình thành tổ đổi công dưới dạng tự phát như tổ đổi công từng 
vụ, từng việc, sau đó do có hiệu quả, các hình thức đổi công được 
nâng dần từ thấp đến cao. Ngay từ đầu Đảng ta đã nhận thấy lợi 
ích thiết thực đó và chủ trương chỉ đạo phát triển mạnh hình thức 
tổ đổi công. “Cuối năm 1955 toàn huyện đã xây dựng được 893 
tổ đổi công với 11.056 người tham gia…Các xã Giao Thiện, Giao 
Hiếu cũng được Ủy ban Hành chính huyện khen”(5).

(5) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 
2009, tr.264. 
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Sau khi tiến hành cải cách ruộng đất thắng lợi, nhiệm vụ của 
toàn Đảng, toàn dân được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ trong kỳ 
họp thứ 8 Quốc hội khóa I là: “Ra sức củng cố miền Bắc, đưa miền 
Bắc tiến dần lên CNXH, đồng thời đấu tranh thống nhất nước nhà”. 
Tháng 11/1958, Hội nghị Trung ương lần thứ 14 (khóa II) cũng chỉ 
rõ nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc là đẩy mạnh cuộc cải tạo XHCN, 
trọng tâm trước mắt là đẩy mạnh cải tạo XHCN đối với thành phần 
kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công và thành phần kinh tế tư 
bản tư doanh. Đồng thời phải ra sức phát triển kinh tế quốc doanh, 
đẩy mạnh phong trào đổi công, hợp tác xã nông nghiệp, HTX mua 
bán, HTX tín dụng (3 ngọn cờ hồng ở nông thôn) trên nguyên tắc 
dân chủ, tự nguyện, cùng có lợi”.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, trong 3 năm 1958-
1960 tỉnh chỉ đạo tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, trước 
hết cải tạo nông nghiệp làm khâu chính, đưa phong trào tổ đổi 
công đi lên, làm cơ sở cho việc thành lập HTX nông nghiệp, đồng 
thời đẩy mạnh 3 ngọn cờ hồng ở nông thôn cùng tiến lên.

Phong trào xây dựng tổ đổi công ở Giao Thủy nói chung và 
Giao Hoan, Giao Hiếu nói riêng, đã có từ cuối năm 1955, trong quá 
trình tiến hành cải cách ruộng đất bị chững lại, nay tiếp tục được 
chỉ đạo phát triển. Hưởng ứng và thực hiện chủ trương của Đảng, 
phong trào xây dựng tổ đổi công ở Giao Hiếu phát triển mạnh. 
Ngay từ đầu, xã đã có 8/13 xóm có tổ đổi công, cuối năm 1958 
có 11/13 xóm có tổ đổi công. Năm 1958, Giao Hiếu được huyện 
đánh giá là xã mạnh, có trên 95% số xóm có tổ đổi công(6. Đến 
năm 1959 có 100% xóm xây dựng được tổ đổi công. Hầu hết cán 
bộ đảng viên của Giao Hoan, Giao Hiếu đều hăng hái đi đầu làm 
nòng cốt trong phong trào xây dựng tổ đổi công. Phong trào xây 
dựng tổ đổi công phát triển đã góp phần đẩy mạnh phong trào sản 
xuất, chăn nuôi giành thắng lợi. Đời sống nhân dân được cải thiện 
và ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trên cơ sở lợi ích thiết thực của tổ đổi công, người nông dân 

(6) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.291. 
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ngày càng có nhu cầu hợp tác chặt chẽ với nhau hơn trong lao 
động sản xuất, từ đó hình thành các HTX từ bậc thấp đến bậc 
cao. Đảng ta đã sớm nhận thấy điều này và tạo mọi điều kiện để 
khuyến khích phát triển. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, 
tỉnh chỉ đạo xây dựng các HTX thí điểm ở Yên Tiến (Ý Yên) và ở 
Nam Trực. Huyện Giao Thủy xây dựng thí điểm HTX nông nghiệp 
đầu tiên tại Hồng Kỳ (Giao Hồng). Sau khi xây dựng HTX thí điểm, 
huyện tập trung chỉ đạo mở rộng thêm một số điểm ở từng vùng(7) 
để rút kinh nghiệm; trong đó có Thức Hóa của Giao Hoan. Sau khi 
xây dựng thí điểm 6 HTX, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ 
chức quán triệt Nghị quyết 16 của TW cho toàn thể cán bộ, đảng 
viên và quần chúng về chủ trương xây dựng HTX; khẳng định 
lợi ích của việc xây dựng HTX. Thực hiện sự chỉ đạo của huyện, 
phong trào xây dựng HTX nông nghiệp cấp thấp theo xóm ở Giao 
Hoan, Giao Hiếu diễn ra mạnh mẽ.

Ở Giao Hoan, từ 1958-1960 có 8 HTX cấp thấp theo xóm. 
Thôn Tồn Thành có 3 HTX NN là: HTX xóm 1, do ông Phạm 

Văn Lãng làm Chủ nhiệm. HTX xóm 2, do ông Trần Văn Đơn làm 
Chủ nhiệm. HTX xóm 3, do ông Vũ Ngọc Oánh làm Chủ nhiệm. 

Thôn Bỉnh Di có 4 HTX NN theo xóm là: HTX xóm 4, do ông 
Nguyễn Văn Xá làm Chủ nhiệm. HTX xóm 5, do ông Đỗ Văn Thơ 
làm Chủ nhiệm. HTX xóm 6, do ông Phạm Ngọc Nhĩ làm Chủ 
nhiệm. HTX xóm 7, do ông Nguyễn Trọng Phấn làm Chủ nhiệm.

Thôn Thức Hóa, có 100% đồng bào theo đạo Thiên chúa, cả 
thôn vận động được 15 hộ xã viên là những cán bộ và gia đình có 
giác ngộ vào HTX, do ông Đinh Văn Lung làm Chủ nhiệm. 

Ở Giao Hiếu, từ 1958-1960 có 13 HTX cấp thấp theo xóm.
Thôn Mộc Đức có 4 HTX NN là: Xóm Hiếu Thuận có HTX Hiếu 

Thuận, do ông Bùi Văn Bỉnh làm Chủ nhiệm. Xóm Hiếu Hòa có 
HTX Hiếu Hòa, do ông Vũ Môn làm Chủ nhiệm. Xóm Hiếu Nhân 
có HTX Hiếu Nhân, do ông Phạm Văn Tình làm Chủ nhiệm. Xóm 
Hiếu Tân có HTX Hiếu Tân, do ông Bùi Viết Bản làm Chủ nhiệm.

(7) Gồm: An Phú (Giao An), Trường Hải (Giao Nhân), Bình Nguyên (Giao Bình), 
Kiên Hành (Giao Hải), Thức Hóa (Giao Hoan), và một số HTX của Giao Tiến. 
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Thôn Thanh Trì có 2 HTX NN là: Xóm Hiếu Phú có HTX Hiếu 
Phú, do ông Nguyễn Văn Cát làm Chủ nhiệm. Xóm Hiếu Quý có 
HTX Hiếu Quý, do ông Đặng Bật làm Chủ nhiệm.

Thôn Du Hiếu có 6 HTX NN là: Xóm Hiếu Bắc có HTX Hiếu 
Bắc, do ông Nguyễn Văn Bạ làm Chủ nhiệm. Xóm Hiếu Trung có 
HTX Hiếu Trung, do ông Nguyễn Văn Phương làm Chủ nhiệm. 
Xóm Hiếu Nghĩa có HTX Hiếu Nghĩa, do ông Hoàng Viễn làm Chủ 
nhiệm. Xóm Hiếu Thọ có HTX Hiếu Thọ, do ông Phạm Văn Thuần 
làm Chủ nhiệm. Xóm Hiếu Minh có HTX Hiếu Minh, do ông Trần 
Văn Quỹ làm Chủ nhiệm. Xóm Hiếu Thương có HTX Hiếu Thương, 
do ông Phan Văn Tính làm Chủ nhiệm.

Quá trình xây dựng, phát triển HTX nông nghiệp theo hình 
thức từ thấp lên cao. Việc xây dựng HTX nông nghiệp thực chất 
là cuộc đấu tranh xác lập quan hệ sản xuất mới, là cuộc đấu tranh 
giữa 2 con đường XNCH và TBCN, do đó thực tế đã diễn ra không 
ít khó khăn phức tạp. Một bộ phận nông dân trước kia không có 
ruộng đất nay mới được chia và những hộ khá giả có nhiều ruộng 
đất trâu bò nông cụ đều băn khăn, trăn trở vì ruộng đất của cá 
nhân nay phải  đóng góp làm của chung. Mặt khác, những yếu 
kém bất cập trong trong khâu quản lý, điều hành ăn chia và tài 
chính ban đầu của HTX khiến nhiều người còn lừng chừng chưa 
muốn vào HTX. Để đẩy nhanh tiến độ phong trào xây dựng HTX, 
thực hiện phương châm “tích cực lãnh đạo, vững bước tiến lên”, 
các xã đều tích cực cải tiến kỹ thuật, thâm canh sản xuất có hiệu 
quả và tổ chức cho quần chúng học tập, nắm vững nguyên tắc xây 
dựng HTX với các điều kiện: phải có tổ đổi công thường xuyên; 
có bình công chấm điểm; có cốt cán lãnh đạo và quần chúng yêu 
cầu. Qua học tập, các xã viên đều nhận thấy tính ưu việt của HTX 
trong việc thâm canh tăng năng suất(8), cải tiến kỹ thuật, huy động 
điều tiết nhân lực, giống, phân bón, thủy lợi để tăng năng suất, thu 
nhập; có điều kiện thực hiện chính sách xã hội; từ đó đoàn kết gắn 
bó để xây dựng HTX.

(8) HTX nông nghiệp lúc đầu giá trị ngày công từ 7 đến 10 kg thóc/công; năng suất 
từ 20 đến 30 kg thóc/sào lên 100 đến 150 kg thóc/sào). 
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Cùng với việc trồng lúa, các HTX còn chú trọng phát triển 
nghề trồng cói, dệt chiếu, đan thảm xuất khẩu. Riêng Giao Hoan 
đã trồng trên 120 mẫu cói, ngành dệt chiếu của xã rất phát triển, 
ngành đan thảm cói xuất khẩu được mở rộng, nhân lực được phân 
công theo chuyên canh, thu nhập và đời sống nông dân ngày càng 
được nâng lên.

Bên cạnh việc phát triển nghề nông các HTX cũng đã chú 
trọng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm như chăn nuôi lợn thịt, 
lợn giống. HTX Thức Hóa là trung tâm sản xuất lợn Ỉ nái cung cấp 
cho khắp vùng. Các HTX cũng đã chú ý phát triển các khu chăn 
nuôi lợn thịt và khuyến khích các gia đình chăn nuôi, mỗi hộ nuôi 
từ 3 đến 5 con.

Cùng với việc xây dựng HTX nông nghiệp, thực hiện chủ 
trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhằm phất cao “3 ngọn 
cờ hồng”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giao Thủy tháng 12/1958 
đã ra nghị quyết đưa 100% nông dân vào HTX Mua bán và HTX 
Tín dụng. Rút kinh nghiệm và để tránh những lúng túng ban đầu, 
Huyện đã mở các lớp huấn luyện cho các HTX Mua bán và HTX 
Tín dụng. Phong trào xây dựng HTX Mua bán và HTX Tín dụng ở 
Giao Hoan vì thế phát triển tốt(9). 

HTX Mua bán xã Giao Hoan được thành lập năm 1957 do 
ông Nguyễn Văn Tự làm Chủ nhiệm. Cửa hàng được mở ở trung 
tâm 3 thôn của xã; hàng hóa bán ra là những nhu cầu thiết yếu 
của nông dân từ cây kim, sợi chỉ đến những đồ dùng sinh hoạt gia 
đình như xoong chảo, bát đĩa, mắm muối, vải vóc, lưỡi cày, lưỡi 
cuốc, liềm… Nguồn hàng chủ yếu từ sự phân phối của Nhà nước, 
nhưng HTX cũng chủ động đi tìm từ các nguồn khác do tư nhân 
sản xuất để phục vụ nhân dân. Trong điều kiện đời sống của nhân 
dân còn thấp (lương thấp) và thiếu thốn nên mục đích hoạt động 
của HTX Mua bán chưa chú trọng nhiều về lãi xuất mà chủ yếu là 
phục vụ nhân dân, đảm bảo sự phân phối công bằng, giá cả hợp 
lý, đúng chính sách của Nhà nước.

(9) Riêng ở Giao Hiếu đến năm 1964 mới thành lập HTX Mua bán và HTX Tín 
dụng. 
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Với mục đích huy động vốn bằng phương thức góp cổ phần để 
phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của 
nhân dân, Hợp tác xã Tín dụng của Giao Hoan cũng được thành 
lập từ năm 1957 do ông Vũ Văn Phẩm làm Chủ chiệm. Mỗi hộ 
tham gia đều có sổ ghi rõ họ tên, địa chỉ, thời gian và số vốn đóng 
góp để ghi nhận và tính lãi sau này. Số vốn trên được sử dụng 
vào các mục đích thiết thực như đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, 
chăn nuôi trâu bò, lợn, gia cầm và các hoạt động cần thiết khác. 
Trong điều kiện cụ thể và mặt bằng chung, lãi suất cho vay thấp, 
song HTX cũng đã có nhiều cố gắng trong việc sử dụng nguồn 
vốn hiệu quả, là địa chỉ tin cậy để nhân dân góp vốn hỗ trợ giúp đỡ 
nhau trong xây dựng nông thôn và cuộc sống mới.

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế gắn liền với phát triển 
văn hóa, giáo dục, trong 3 năm 1958-1960 nhân dân Giao Thủy 
trong đó có Giao Hoan, Giao Hiếu hưởng ứng mạnh phong trào 
toàn dân tham gia xây dựng và phát triển giáo dục. Các lớp vỡ 
lòng, cấp I được mở ở nhiều nơi, riêng cấp II thời điểm này còn 
mở theo cụm. Đặc biệt hưởng ứng khẩu hiệu “sản xuất cho tốt, 
diệt dốt cho nhanh”, phong trào bình dân học vụ (BDHV) đã được 
phát động khá sôi nổi. Để tiếp tục phong trào bình dân học vụ, 
nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân và đội ngũ cán bộ, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ mới; chi bộ, chính quyền xã Giao Hoan đã phát 
động phong trào “diệt dốt”. Hình thức là mở các lớp bình dân học 
vụ theo thôn, cử các bộ đi theo học các lớp ở cụm, miền. Phấn 
đấu 100% cán bộ xã, HTX, đội sản xuất, thư ký đội sản xuất học 
hết cấp I (lớp 4) để có thể thống kê được các loại công điểm, tính 
được giá trị ngày công và thu nhập của các hộ xã viên. Mỗi thôn 
ở Giao Hoan có 3 lớp, từ lớp 1 đến lớp 3, cả xã thường xuyên 
khoảng 170 người học. Thực hiện phương châm “người biết chữ 
dạy người chưa biết chữ, người biết chữ nhiều dạy người biết chữ 
ít”, giáo viên ở Bỉnh Di có thầy Bài, thầy Nhĩ; ở Thức Hóa có thầy 
Thanh, thầy Ngân, thày Lạp; ở Tồn Thành có thầy Vũ Đình Rương 
(người Giao Tân), sau đó tuyển thầy Bạ, thầy Nhai, thầy Nguyễn 
Văn Ruyện để dạy các lớp bình dân. Chế độ cho các thầy dậy 
BDHV hoàn toàn tự nguyện, các thày truyền đạt theo tâm huyết 
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của mình, không quy định mức thù lao.
Ở Giao Hiếu, trường phổ thông cấp I được xây dựng từ 1954; 

Hiệu trưởng là các thầy Đinh Văn Thăng, quê ở Giao Nhân (1954-
1956); Bùi Văn Mại, quê ở Giao Yến (1957-1959); Cao Xuân Đống, 
quê ở Giao Hùng (1960-1962). Thời gian này xã chưa có trường 
phổ thông cấp II. Lớp vỡ lòng do các thầy Lâm Văn Định, Lâm Văn 
Điệm, Lâm Duy Hành, Lâm Văn Tuật, Nguyễn Văn Đán ở Mộc 
Đức; Đặng Dương ở Thanh Trì, Cao Hữu Tài và Trần Văn Miên 
ở Du Hiếu đảm nhiệm. Các lớp BDHV, từ 1956 đến 1962 do thầy 
Phan Công Tâm ở Giao Hiếu là cán sự bình dân học vụ và thày 
Trần Đức Cảnh ở Bình Lục dạy chuyên trách.

Phong trào văn hóa văn nghệ phát triển khá đồng đều, xã nào 
cũng có đội văn nghệ. Các hình thức dân ca, chèo, tuồng… được 
tự biên tự diễn phục vụ trong các ngày lễ tết, các dịp kỷ niệm, 
xuống tận các dong xóm phục vụ, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi 
trong nhân dân.

Do điều kiện đời sống khó khăn và thực hiện cuộc kháng chiến 
chống Pháp nên trước đây việc giữ gìn vệ sinh còn thấp kém. Sau 
khi được giải phóng, chi bộ và chính quyền các xã đã tập trung 
xây dựng cơ sở y tế, nhà hộ sinh, bố trí cán bộ khám chữa bệnh 
và hướng dẫn nhân dân vệ sinh phòng bệnh. Trạm Y tế của Giao 
Hiếu được hình thành từ năm 1952 do ông Trần Khắc Sơn làm 
Trạm trưởng từ 1952 đến 1958, sau đó là ông Nguyễn Ngọc Vưu 
làm Trạm trưởng từ 1959.

Trong khi quân và dân ta ở miền Bắc đang ra sức xây dựng 
trong hoà bình thì ở miền Nam, Mỹ Diệm ngày càng vi phạm trắng 
trợn Hiệp định Giơnevơ. Chúng đặt ra “luật 10/59” và kéo lê máy 
chém đi khắp miền Nam để tàn sát những người yêu nước, kháng 
chiến; đồng thời ra sức triệt phá các cơ sở kháng chiến của ta, 
ngang nhiên đưa lực lượng quân sự và cố vấn Mỹ vào, lập ra khu 
phi quân sự, điên cuồng hô hào “Bắc tiến”, âm mưu chia cắt lâu 
dài đất nước.

Tháng 10 năm 1958, Nhà nước ta ban hành luật nghĩa vụ 
quân sự; tất cả thanh niên trong xã, từ 18 đến 25 tuổi đều tự giác 
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đăng ký thực hiện. Các quân nhân đã phục viên, chuyển ngành, 
kể cả các nhân viên kỹ thuật dưới 45 tuổi cũng đều được đăng ký 
quân dự bị. Riêng trong đợt đầu thực hiện luật nhĩa vụ quân sự, 
xã Giao Hiếu có 5 đồng chí đã trúng tuyển(10). Hầu hết số thanh 
niên còn lại được tuyển chọn, sắp xếp vào các trung đội do Chi uỷ 
và Xã đội trực tiếp chỉ đạo. Dựa trên phương án tác chiến bảo vệ 
vùng ven biển, Xã đội tổ chức huấn luyện và thực hành tuần tra 
canh gác trên địa bàn đã được huyện đội và công an biên phòng 
thống nhất vạch ra.

Cuối năm 1959, phong trào huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, 
gắn liền với nhiệm vụ sản xuất của dân quân Giao Hoan, Giao 
Hiếu đã có bước chuyển biến mới, đạt kết quả khá so với yêu 
cầu của huyện. Đến giữa năm 1960, toàn xã đã tổ chức được các 
trung đội, bao gồm hầu hết số thanh niên trong độ tuổi, thực hành 
sinh hoạt, rèn luyện thống nhất, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu và 
chi viện khi có yêu cầu.

Cuối năm 1960, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III đã đề ra 
đường lối nhiệm vụ cho giai đoạn cách mạng mới. Chi bộ Giao 
Hoan, Giao Hiếu đã nhanh chóng triển khai quán triệt cho mọi 
đảng viên của chi bộ và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp 
nhân dân toàn xã, làm cho mọi người nhận thức rõ hai nhiệm vụ 
chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới là: tiến 
hành cách mạng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền 
Nam, thống nhất nước nhà. Thực hiện hai nhiệm vụ này chính là 
phải làm cho tiềm lực kinh tế, quốc phòng của miền Bắc ngày một 
mạnh lên, đủ sức đối phó với mọi âm mưu thâm độc của Mỹ Diệm, 
bảo vệ  miền Bắc, chi viện nhiều nhất cho miền Nam chiến đấu 
chống quân xâm lược và bè lũ tay sai.

Sau 5 năm kể từ khi được giải phóng, thực hiện sự lãnh đạo 
của Đảng, chi bộ, chính quyền xã Giao Hoan, Giao Hiếu đã vừa 
củng cố tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể; vừa 
ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi kinh tế; đấu tranh 
(10) Gồm: Nguyễn Văn Số (Thanh Trì), Nguyễn Quang Viêm, Bùi Thế Hiền (Mộc 
Đức); Bùi Thế Toàn, Phạm Văn Bách (Du Hiếu). Giao Hoan có 4 đồng chí gồm 
Vũ Long Phi, Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Cao, Nguyễn Khắc Lẫm. 
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chống âm mưu dụ dỗ, cưỡng ép giáo dân di cư trái phép vào Nam; 
thực hiện cải cách cách ruộng đất, xây dựng tổ đổi công, HTX và 
phát triển kinh tế văn hóa, xã hội giành thắng lợi. Công cuộc hợp 
tác hóa bước đầu được xây dựng, quan hệ sản xuất mới được xác 
lập, nhân dân lao động đã thực sự trở thành người chủ nông thôn. 
Các phong trào thi đua lao động sản xuất luôn diễn ra sôi nổi, đời 
sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. 
Để có được kết quả đó, các cán bộ đảng viện đã không ngừng học 
tập, rèn luyện, cố gắng đi sâu, đi sát, kiên trì bám dân, bám phong 
trào, gương mẫu hy sinh, thực hiện cần kiệm liêm chính, xây dựng 
được niềm tin với quần chúng. Các kết quả đạt được đã khiến cho 
bộ mặt nông thôn Giao Hoan, Giao Hiếu từng bước đổi mới, tạo 
tiền đề quan trọng để cùng nhau bước vào những giai đoạn mới 
đạt kết quả cao hơn.

2. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) 
Năm 1960, tình hình đất nước có nhiều chuyển biến mới; 

phong trào đồng khởi ở miền Nam đã chuyển thế cách mạng từ 
giữ gìn lực lượng sang tiến công chiến lược. Miền Bắc sau khi căn 
bản hoàn thành cải tạo XHCN và phát triển kinh tế, văn hóa thắng 
lợi, tiếp tục tiến lên CHNX và là hậu phương lớn chi viện cho miền 
Nam, cùng đấu tranh để thống nhất đất nước. Đại hội toàn quốc 
lần thứ III của Đảng 9/1960 đã đề ra kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội 5 năm lần thứ nhất (1961-1965).

Sau Đại hội Đảng toàn quốc, Đảng bộ tỉnh Nam Định và huyện 
Giao Thủy đã tổ chức Đại hội, kiểm điểm tình hình 3 năm cải tạo 
và phát triển kinh tế, kiện toàn về tổ chức, thảo luận, đề ra phương 
hướng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-
1965.

Bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, tình hình 
Giao Thủy nói chung, ở Giao Hoan, Giao Hiếu nói riêng có nhiều 
khó khăn; thiên tai, sâu bệnh, hạn hán đe dọa nghiêm trọng. Phong 
trào xây dựng HTX nông nghiệp ồ ạt từ những năm 1958-1960 nay 
do những bất cập, yếu kém trong quản lý kinh tế, tài chính, trong 
phương thức làm ăn kém hiệu quả đang gây nhiều thắc mắc trong 
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xã viên và có chiều hướng bị sa sút, dẫn đến tình trạng nhiều 
người làm đơn xin ra HTX. Trong khi đó bọn phản động dưới mọi 
hình thức đang tìm mọi cách  tuyên truyền xuyên tạc, chống phá, 
khiến cho nhiều cán bộ đảng viên và nhân dân hoang mang, dao 
động. Trước tình hình đó, Huyện ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh “Củng 
cố, phát triển HTX nông nghiệp, HTX Mua bán, HTX tín dụng, đưa 
phong trào 3 ngọn cờ hồng cùng các mặt văn hóa xã hội, an ninh, 
quốc phòng tiến lên đồng đều vững chắc trong những năm tiếp 
theo”(11).

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, Chi bộ và chính quyền Giao 
Hoan, Giao Hiếu đã được củng cố kiện toàn. Đầu năm 1961, chi 
bộ Giao Hoan do đồng chí Đỗ Văn Tốn làm Bí thư; UBHC xã do 
ông Vũ Văn Tế (1961-1962), Đinh Văn Việt (1963), Trần Văn Đơn 
(1963-1965) làm Chủ tịch. Các ông Đinh Viết Lung, Đinh Văn Giáp 
làm Phó Chủ tịch; Phạm Văn Nhĩ làm Thư ký. Ở Giao Hiếu, Bí thư 
chi bộ là các đồng chí Nguyễn Văn Lược (1962-1963), Nguyễn 
Văn Vĩnh (1964-1966). Chủ tịch xã là các đồng chí Nguyễn Văn 
Lược (hết năm 1961), Nguyễn Đình Phiếm (1962), Phạm Ngọc 
Oánh (1963-1964), Lưu Công Toán (1965-1966). Phó Chủ tịch 
xã là các ông Nguyễn Hữu Kha (1960-1962), Trần Công Huỳnh 
(1963-1965).

Một trong những nhiệm trọng tâm trong thời kỳ này ở nông 
thôn miền Bắc là đẩy mạnh phát triển sản xuất và xây dựng HTX 
nông nghiệp, tiếp tục xây dựng quan hệ sản xuất XHCN làm cơ sở 
cho việc xây dựng CNXH. Theo chỉ đạo của Trung ương, các hợp 
tác xã bậc thấp theo quy mô xóm trước đây sẽ tiến hành sáp nhập 
để xây dựng HTX bậc cao quy mô thôn, hoặc xã.

Cuối năm 1961, căn cứ vào số lượng đảng viên, cấp trên cho 
phép chi bộ  xã Giao Hoan thành lập Đảng bộ, do đồng chí Đỗ Văn 
Tốn làm Bí thư. Đảng bộ đã tập trung nghiên cứu các chỉ thị, nghị 
quyết của cấp trên và lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển nông 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hoàn thành cải tạo XHCN; phát triển 

(11) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.310.  
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các thành phần kinh tế; cải thiện một bước đời sống vật chất, nâng 
cao kiến thức văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Các đảng viên đẩy 
mạnh học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức, xây dựng phong 
cách làm ăn tập thể, ra sức khắc phục thiên tai, cải tạo đồng ruộng, 
tập trung lao động sản xuất để củng cố, xây dựng HTX.

Tháng 4/1962, Bộ Chính trị ra nghị quyết về cuộc vận động 
nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý, chống tham 
mô lãng phí, quan liêu (gọi tắt là 3 xây, 3 chống). Sau đó, tháng 
11/1962 Bộ Chính trị ra Nghị quyết về cuộc vận động cải tiến quản 
lý HTX, cải tiến kỹ thuật. Các HTX nông nghiệp thời gian này có 
phong trào thi đua sôi nổi với HTX nông nghiệp Đại Phong (Quảng 
Bình). Thực hiện chủ trương cải tiến quản lý HTX, cải tiến kỹ thuật, 
tỉnh Nam Định triển khai thành 2 vòng, mỗi vòng nhiều đợt. Ở Giao 
Hoan do trước đây phong trào xây dựng HTX nông nghiệp tiến 
hành ồ ạt, làm ăn kém hiệu quả nên có tình trạng 1 số xã viên đã 
làm đơn xin ra HTX, nhất là ở vùng giáo chỉ có trên 50% số hộ vào 
HTX. Xã viên không đi lao động tập thể mà chỉ dựa vào hoa lợi 
được hưởng để đi làm ngoài. Thực hiện việc cải tiến quản lý HTX, 
cải tiến kỹ thuật, huyện chỉ đạo sắp xếp lại, do đó nhiều HTX đã 
được củng cố đi vào làm ăn hiệu quả hơn.

Năm 1962, xã Giao Hoan tiến hành hợp nhất một số HTX nhỏ 
quy mô xóm thành HTX quy mô cấp thôn. 3 HTX nông nghiệp xóm 
Tồn Thành hợp nhất thành HTX nông nghiệp Châu Thành, do ông 
Trần Văn Đơn làm Chủ nhiệm; ông Đỗ Văn Chẩn và ông Nguyễn 
Văn Tước làm Phó Chủ nhiệm; ông Vũ Văn Ruông làm Kế toán; 
ông Nguyễn Văn Ích làm Thủ quỹ. 4 HTX nông nghiệp nhỏ quy mô 
xóm ở Bỉnh Di hợp nhất thành HTX nông nghiệp quy mô thôn lấy 
tên là Hoan Thắng, do ông Phan Ngọc Nhĩ làm Chủ nhiệm; ông Đỗ 
Văn Thơ và Nguyễn Trọng Phấn làm Phó Chủ nhiệm; ông Lương 
Cát Tường làm Kế Toàn; ông Đỗ Viết Huy làm Thủ quỹ. Năm 1963, 
xã thành lập HTX nông nghiệp thôn Thức Hóa, năm đầu do ông 
Đinh Văn Lung làm Chủ nhiệm, ông Đinh Văn Đuyến làm Phó Chủ 
nhiệm. Sau đó (do tình hình sức khỏe của ông Lung), ông Đinh 
Văn Đuyến làm Chủ nhiệm và làm Phó Bí thư chi bộ HTX; ông 
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Đinh Văn Lung làm Phó Chủ nhiệm; ông Đinh Văn Triệu, Bí thư chi 
bộ HTX, làm Kiểm soát; ông Đinh Văn Chương làm Kế toán. HTX 
Thức Hóa là vùng công giáo toàn tòng, ban đầu số hộ vào HTX chỉ 
có trên 50%. Qua quá trình củng cố, vận động số hộ vào HTX tiếp 
tục nâng lên 60%, 70% và cuối cùng là 100%.

Cuối năm 1963, HTX Hoan Thắng tiếp tục được củng cố; phát 
huy truyền thống cách mạng, cán bộ và nhân dân củng cố xây 
dựng HTX vững mạnh về tổ chức. Ban chỉ huy các đội được kiện 
toàn lại, để đảm bảo khách quan, HTX cử người xuống các xóm 
đội theo dõi ăn chia chéo đội, chéo xóm, hạn chế tối đa các tiêu 
cực. Do vậy xã viên có niềm tin vào công tác quản lý về ăn chia, 
công điểm và ngành nghề hơn.

Đến năm 1965, 2 HTX nông nghiệp Châu Thành và Hoan 
Thắng hợp nhất thành HTX nông nghiệp Hoan Thắng, do ông Đỗ 
Văn Thơ làm Chủ nhiệm, kiêm Bí thư chi bộ; các ông Vũ Văn 
Ruông, Nguyễn Văn Rinh, Vũ Văn Rỹ, Đỗ Văn Tâm làm Phó Chủ 
nhiệm.

Ở Giao Hiếu, thời gian này 4 HTX nông nghiệp quy mô xóm 
là Hiếu Thuận, Hiếu Hòa, Hiếu Tân, Hiếu Nhân sáp nhập thành 
HTX nông nghiệp quy mô thôn, lấy tên là Đức Thịnh, do ông Bùi 
Thế Hiền làm Chủ nhiệm, ông Nguyễn Quang Viêm và Lâm Văn 
Lã làm Phó Chủ nhiệm, ông Lâm Duy Hành làm Kế toán trưởng. 
2 HTX nông nghiệp quy mô xóm ở thôn Thanh Trì là Hiếu Phú 
và Hiếu Quý sáp nhập thành HTX nông nghiệp Đại Minh, do ông 
Nguyễn Văn Soạn làm Chủ nhiệm, ông Lưu Công Minh làm Phó 
Chủ nhiệm, ông Nguyễn Hữu Căn làm Kế toán năm 1963-1964, 
ông Nguyễn Văn Hữu làm kế toán năm 1964-1965. 5 HTX nhỏ quy 
mô xóm ở thôn Du Hiếu là Hiếu Bắc, Hiếu Trung, Hiếu Nghĩa, Hiếu 
Thọ, Hiếu Minh sáp nhập thành HTX nông nghiệp quy mô thôn, 
lấy tên là Bắc Sơn, do ông Nguyễn Văn Vĩnh làm Chủ nhiệm, ông 
Nguyễn Văn Tốn làm Phó Chủ nhiệm, ông Phạm Văn Thuần làm 
Kế toán. Ở xóm Độc Lập vẫn giữ nguyên là HTX nông nghiệp Độc 
Lập, do ông  Phan Văn Tính làm Chủ nhiệm. Năm 1965 hai HTX 
Đức Thịnh và Đại Minh sáp nhập thành HTX nông nghiệp Minh 
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Đức, do ông Nguyễn Đình Phiếm làm Chủ nhiệm; ông Nguyễn 
Văn Chế, Trần Kim Đông và Lâm Văn Lã làm Phó Chủ nhiệm; ông 
Nguyễn Văn Hữu làm Kế toán; ông Bùi Thế Hiền, Bí thư chi bộ làm 
Kiểm soát.

Sau khi tiến hành sáp nhập, quy mô các HTX lớn lên, có điều 
kiện hơn về nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, công cụ để tổ chức 
làm ăn hiệu quả, nâng cao giá trị ngày công, thu nhập của xã viên. 
Các HTX bậc cao đều bước đầu xác định được phương hướng 
sản xuất, phá thế độc canh, phát triển chăn nuôi, trồng màu, thâm 
canh tăng năng suất, xây dựng các công trình thủy lợi, áp dụng 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo nguyên tắc phân phối 
theo lao động, có thu hoạch khá, giải quyết tốt chính sách xã hội. 
Đội ngũ cán bộ HTX thường xuyên được củng cố kiện toàn, nâng 
cao dần về chất lượng. Xã đã cử các đồng chí đội trưởng, kế toán, 
quản trị đi học các lớp bồi dưỡng do huyện tổ chức.

Tháng 2/1964, huyện chỉ đạo tiến hành cải tiến quản lý HTX 
nông nghiệp đợt 2, phương châm là làm tới đâu chắc tới đó, kiên 
quyết không chạy theo thời gian, số lượng; không làm lướt, làm 
ẩu. Do được quan tâm đầu tư về cán bộ và có sự lãnh đạo trực 
tiếp của Đảng, nên chất lượng các HTX NN ngày càng được  nâng 
cao. Phương pháp quản lý về lao động, công điểm, cách ăn chia 
chặt chẽ hợn; tình trạng “rong công phóng điểm” được hạn chế, 
giá trị ngày công tăng lên, xã viên ngày càng tin tưởng. “Qua phong 
trào xuất hiện nhiều HTX điển hình như…Giao Hiếu”(12).

Trong những năm này thời tiết nhiều khi không thuận lợi, có 
nhiều bão gió, năm 1961 có trận bão C, bão số 5, số 9 rất lớn; 
vụ chiêm xuân 1962 mưa rét nhiều, phải chuyển làm ải sang làm 
dầm và chống hạn mặn, nhưng với tinh thần “nổi sóng đường 
cày”, chi bộ Đảng vẫn chỉ đạo nhân dân cấy xong trước tết. Năm 
1963, có tới 6 cơn bão lớn, hạn, mặn suốt vụ, ảnh hưởng lớn đến 
năng suất, các cấp bộ Đảng, chính quyền và bà con nông dân đã 
cố gắng để đạt kết quả cao về diện tích, năng suất và sản lượng. 

(12) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.332. 
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Trong thâm canh lúa, khâu kỹ thuật hết sức quan trọng, trong đó 
thủy lợi đảm bảo tưới tiêu là biện pháp hàng đầu. Huyện đã mở 
chiến dịch “Giao Thủy vùng lên tiến quân vào mặt trận thủy lợi”, 
tất cả 27 xã đã nhất loạt ra quân. Các công trình đầu mối lớn, “hệ 
thống cống lớn trên trục sông Sò, đập Nhất Đỗi, cống Hoành Nha, 
Địch Giáo, Thức Hóa”(13), các cống ở hệ thống đê biển, đảm bảo 
thau chua, rửa mặn, tiêu nước chống úng lụt trên diện rộng được 
xây dựng. Các xã Giao Hoan, Giao Hiếu đã thành lập đội thủy lợi 
cùng nhân dân tiến hành đào đắp các công trình trung, tiểu thủy 
nông, trong đó riêng ở Giao Hoan có 7 con mương mới, tổng chiều 
dài 10.500 m, khơi sâu và nắn thẳng các dòng sông để lấy nước 
tưới tiêu, thau chua, rửa mặn cho đồng ruộng. Phong trào đắp bờ 
vùng, bờ thửa phát triển mạnh, “Giao Hiếu bình quân đạt 27 m3/
người”(14). Các HTX đã kết hợp giữa phong trào thủy lợi với giao 
thông vận tải, kết hợp phát triển thuyền, xe, xây cầu cống, góp 
phần giải phóng đôi vai, phục vụ đắc lực sản xuất. “Do làm tốt công 
tác thủy lợi nên đã chủ động được khâu nước tưới tiêu cho sản 
xuất. Xã Giao Hiếu từ năng suất thấp, đời sống khó khăn (1961) 
đã chuyển ruộng cấy một vụ thành 2 vụ, có năng suất cao, đời 
sống nhân dân được cải thiện, năm 1962 bán cho nhà nước gần 
100 tấn thóc”(15).

Đi liền với khâu nước là khâu phân bón, các HTX đều chú 
trọng nâng cao số lượng, chất lượng phân bón, phát động mạnh 
mẽ phong trào làm phân chuồng, bùn ao, bèo dâu, phân vô cơ. 
Những nơi có phong trào làm phân bón khá như “Hoan Thắng”(16).

Các biện pháp liên hoàn khác cũng được các HTX nông 
nghiệp chú ý áp dụng. Tập quán cấy sâu, cấy thưa được bỏ dần; 
(13) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.334. 

(14) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.336. 

(15) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.338. 

(16) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.339. 
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tỷ lệ cấy dày, cấy nông tay, cấy đúng thời vụ ngày càng tăng. Khâu 
làm mạ được chú ý hơn, các giống tốt có năng suất cao, chống 
chịu sâu bệnh, phù hợp với vùng chua mặn như Q5, lúa lai Trung 
Quốc, tạp giao thấp cây…được thay thế dần những giống cũ như 
nếp bẹ, di hương…

Phong trào khai hoang thời gian này phát triển mạnh, huyện 
đã cử một đồng chí Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tiến hành quai 
đê khu vực Cồn Tầu (Giao Lâm) và huy động nhân dân các vùng 
lân cận như “Giao Tân, Giao Hoan”(17) đến khai hoang. Năm 1963 
có 44 hộ dân Giao Hoan, bằng 221 khẩu đi khai phá vùng ven biển 
Cồn Tàu (Giao Lâm).

Bên cạnh trồng lúa, các HTX cũng chú trọng đến trồng cây 
công nghiệp. Các diện tích trước đây chỉ để lấy cá tôm tự nhiên 
hoặc cấy lúa, sản lượng thấp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 
Từ năm 1964, HTX Châu Thành và Hoan Thắng chuyển 24 mẫu; 
HTX Thức Hóa chuyển 95 mẫu cấy lúa và nuôi thả cá tôm sang 
trồng cói. Nghề trồng cây cói cung cấp nguyên liệu cho nghề dệt 
chiếu và làm thảm, cho thu nhập tăng gấp 5 đến 10 lần so với thu 
nhập từ tôm, cá.

Ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn nái phát triển mạnh. 
Hầu hết các HTX đều có từ 200 đến 300 đầu lợn tập thể và 1 đến 2 
con lợn trong mỗi gia đình. Đàn trâu bò tuy có tăng theo thời gian, 
song chậm. Việc chăn nuôi sinh sản tự túc phần nào đã giảm bớt 
gánh nặng về sức kéo, mỗi con trâu bò cầy kéo từ 20 mẫu (1960) 
xuống còn 12,7 mẫu (1963). Việc chăm sóc trâu bò cũng ngày 
càng được quan tâm hơn, xã đã giành các bãi cỏ ven sông cho 
chăn nuôi. Giao Hoan là trung tâm cung cấp con giống lợn cho cả 
huyện. Các HTX Châu Thành, Hoan Thắng có tới 50 đến 60% hộ 
nuôi lợn nái. HTX Thức Hóa có tới 90% số hộ nuôi lợn nái, mỗi 
năm cung cấp hàng ngàn con lợn giống cho các khu vực. 100% số 
hộ đều nuôi lợn thịt, không những đủ cung ứng nhu cầu của nhân 
dân mà còn luôn đảm bảo vượt chỉ tiêu nghĩa vụ với nhà nước.

(17) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.335. 
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Từ năm 1964, xã Giao Hiếu mới thành lập HTX Mua bán và 
HTX Tín dụng. Chủ nhiệm HTX Mua bán khóa đầu tiên của Giao 
Hiếu (1964-1966) là ông Đặng Bật; Kế toán trưởng là bà Trần Thị 
Nhung. Cùng với việc củng cố về tổ chức, HTX Mua bán Giao 
Hoan, Giao Hiếu đã tiến hành thu mua các loại lương thực, thực 
phẩm, gà, lợn, đay, gai, vừng, hàng gia công xuất khẩu để nhập 
cho Nhà nước và nhập các mặt hàng thiết yếu như vải, muối, dầu 
hỏa, vật liệu kiến thiết đem về tận các thôn xóm bán cho nông dân, 
góp phần bình ổn giá cả, phục vụ cuộc sống của nông dân. Chủ 
nhiệm HTX Tín dụng là ông Hoàng Văn Hiếu. Các HTX tín dụng 
Giao Hoan, Giao Hiếu đều cố gắng huy động vốn nhàn rỗi trong 
dân, gửi tiền tiết kiệm, quản lý tốt tiền mặt, phục vụ cho sản xuất 
và đời sống.

Sự nghiệp giáo dục thời gian này có nhiều khởi sắc, các trường 
cấp I đã được thành lập ở 27/27 xã trong huyện, số lượng học sinh 
tăng lên qua các năm. Ngành Giáo dục đã phát động phong trào 
thi đua sôi nổi với chủ đề “em yêu mái trường em”. Ở Giao Hoan, 
Trường cấp I (từ lớp 1 đến lớp 4), do thầy Vũ Đình Rương, quê ở 
Giao Tân làm Hiệu trưởng, thu hút 100% con em của xã đến tuổi 
(7 tuổi) đến trường. Mỗi năm trường có từ 150 đến 300 học sinh. 
Từ năm 1959, Giao Hoan được huyện quan tâm thành lập trường 
cấp II. Đây là trường cấp II thứ 2 được xây dựng ở huyện(18), thu 
hút học sinh trong vùng gồm các xã Giao Hoan, Giao Hiếu, Giao 
Phong, Giao Lâm, Giao Tân, Giao Yến, Giao Tiến, Giao Châu, 
Giao Nhân. Thời gian đầu trường do thầy Vũ Văn Phú làm Hiệu 
trưởng; trường lớp còn nhờ vào hội quán (1959-1972), mỗi khối 
chỉ có 1 lớp: lớp 5 có 50 học sinh, lớp 6 có 50 học sinh, lớp 7 có 40 
học sinh. Sau đó trường dần dần phát triển thành trường lớn của 
khu vực, do thầy Nguyễn Kỷ (quê ở Nam Điền) làm Hiệu trưởng; 
mỗi năm có từ 6 đến 10 lớp và từ 200 đến trên 400 học sinh. Ở 
Giao Hiếu hiệu trưởng trường cấp I là thầy Cao Xuân Đống (Giao 
Hùng) từ 1960 đến 1962, Trần Ngọc Sinh (Nam Trung) từ 1963-
1965. Cán sự BTVH từ 1963-1964 là thày Lâm Văn Hựu (Giao 
Hiếu); chuyên trách BTVH là thày Trần Đức Đản (quê Thanh Hóa). 

(18) Trường cấp II thứ nhất được xây dựng ở trung tâm huyện. 
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Phong trào thi đua “2 tốt” trong học tập thời gian này được phát 
động sâu rộng. Các thầy giáo đều mẫu mực, tận tụy hy sinh vì học 
sinh thân yêu. Nhân dân đều tích cực đóng góp cho việc xây dựng 
trường sở. Năm 1964 xã Giao Hiếu đã xây dựng được 3 phòng 
học to cao, gồm 10 gian, đủ tiêu chuẩn và 1 phòng Hội đồng giáo 
dục, giải quyết được 50% số phòng học phải nhờ nhà phòng Mộc 
Đức và nhà dân. Học sinh được trang bị kiến thức cơ bản, nội 
dung đã có sự kết hợp giữa văn hóa với chính trị, đạo đức, giữa 
học với hành. Việc kết hợp giữa nhà trường, gia đình xã hội ngày 
càng chặt chẽ, chất lượng được nâng lên. Hàng năm trường luôn 
được công nhận là trường tiên tiến cấp tỉnh.

Các xã cũng đã tiến hành đẩy mạnh phong trào học BTVH, ở 
mỗi thôn của Giao Hoan đều đã mở các lớp xóa mù chữ cho 15-20 
học viên. Có người như cô Nguyễn Thị Lê, mặc dù bị liệt 1 chân 
vẫn nhiệt tình với phong trào, tham gia xóa mù chữ cho 20 người, 
được Bác Hồ tặng huy hiệu(19).

Thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới, phong 
trào văn hóa văn nghệ ở các xã phát triển mạnh. Mỗi thôn xóm của 
Giao Hoan đều có các đội, nhóm văn nghệ của thanh niên, phụ 
nữ, phụ lão thường xuyên tổ chức các đêm biểu diễn vào các dịp 
kỷ niệm rất sôi nổi. Thôn Bỉnh Ri đã thành lập được một đội chèo 
truyền thống, thu hút hơn 20 người tham gia, đội đã xây dựng 
những vở kịch như: Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ, Kiều, 
Súy Vân giả dại…Đội đã được nhân dân ủng hộ nhiều về tinh thần, 
vật chất, mua sắm các trang thiết bị và tổ chức biểu diễn ở địa 
phương và các xã lân cận được nhân dân ghi nhận. Xã Giao Hiếu 
có đội văn nghệ của ông Trần Khắc Kinh, Phan Văn Tiệm vẫn phát 
huy và phát triển phục vụ bà con quê hương.

Với tinh thần “phòng bệnh là chính, chữa bệnh là quan trọng”, 
mạng lưới y tế được mở rộng. Xã Giao Hoan đã xây dựng trạm xá 
trung tâm để chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh cho 
nhân dân và thành lập bộ phận y tế ở các xóm thôn. Các cán bộ y 
tế đã ra sức tuyên truyền cho nhân dân về ăn sạch, ở sạch, uống 

(19) Đồng chí Trần Xuân Bách, Bí thư Tỉnh ủy về tận nhà cô trao tặng. 
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sạch; ăn chín, uống sôi, đẩy mạnh phong trào xây dựng giếng 
nước, làm hố xí hợp vệ sinh, tiến hành tiêm phòng dịch bệnh cho 
hàng ngàn người. Nhiều căn bệnh nguy hiểm như đậu mùa, lỵ tả, 
thương hàn, phong, lao, đau mắt… đã được hạn chế.

Là địa phương ven biển, lại đông đồng bào theo đạo Thiên 
chúa nên kẻ địch luôn lợi dụng để chống phá. Chúng ra sức tuyên 
truyền gây tâm lý hoài nghi, sợ hãi, thậm chí còn xúi giục kích 
động giáo dân chống lại chính quyền, phá HTX. Để bảo vệ trật tự 
an toàn xã hội, lực lượng dân quân du kích, công an luôn được 
củng cố, tăng cường, thường xuyên luyện tập, đề cao cảnh giác, 
sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Lực lượng công an, 
dân quân các xã đã đẩy mạnh các hoạt động, phối hợp chặt chẽ 
công tác phòng chống gián điệp, biệt kích, bảo vệ trị an, tiến hành 
khoanh vùng phân loại, bắt đưa đi cải tạo những phần tử phá hoại; 
xây dựng màng lưới bảo vệ trị an vùng ven biển, thành lập các đội 
xung kích thường trực chiến đấu, quản lý tốt người qua lại trên địa 
bàn và trên sông, biển, ngày đêm tuần tra canh gác bảo vệ những 
nơi xung yếu.

Công tác xây dựng lực lượng quốc phòng được nâng lên một 
bước. Lực lượng dân quân phát triển mạnh, chủ yếu là thanh niên, 
được phân ra làm 2 hạng và thực hiện tốt khẩu hiệu “tích cực sản 
suất trong thời bình, sẵn sàng chiến đấu khi có biến động” thường 
xuyên luyện tập các phương án chiến đấu, tích cực xây dựng hệ 
thống giao thông hào và hầm hố chiến đấu. Phong trào tòng quân 
chống Mỹ, được phát động sôi nổi, các thanh niên đều tự giác thực 
hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự(20). Ông Lê Văn Ngôn là liệt sỹ chống 
Pháp (1947), vợ xuất giá, chỉ có một con trai độc nhất là Lê Văn 
Vấn, anh vẫn hăng hái lên đường cầm súng bảo vệ quê hương (21).

Công tác xây dựng Đảng tập trung vào việc củng cố về mặt tổ 
chức, nâng cao chất lượng đảng viên, khắc phục tình trạng thiếu 
đảng viên lãnh đạo và xóa cơ sở trắng. Đảng bộ Giao Hoan được 
(20) Xã đội trưởng của Giao Hoan là ông Trần Văn Trác (đến năm 1963), ông 
Lương Cát Tường (1963-1965). Xã đội trưởng của Giao Hiếu là các ông Lưu 
Công Toán và Trần Công Huỳnh. 

(21) Anh nhập ngũ ngày 5/12/1964, nghỉ hưu năm 1988, cấp bậc thiếu tá. 
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thành lập từ cuối năm 1961, do đồng chí Đỗ Văn Tốn làm Bí thư. 
Cuối năm 1965 đồng chí Đỗ Văn Tốn chuyển làm cán bộ thoát ly; 
Đảng bộ kiện toàn bầu đồng chí Vũ Ngọc Oánh làm Bí thư. Ở Giao 
Hiếu, đồng chí Phan Văn Trại là Bí thư chi bộ đến năm 1961, sau 
đó đồng chí Nguyễn Văn Lược làm Bí thư chi bộ từ năm 1962 đến 
năm 1963, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh làm Bí thư chi bộ từ năm 
1964 đến năm 1966.

Trước yêu cầu tình hình, nhiệm vụ mới, tổ chức đảng 2 xã 
đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về các chỉ thị nghị quyết, 
10 nhiệm vụ đảng viên, về tình hình quốc tế và cách mạng miền 
Nam, phát động các phong trào xây dựng cơ sở và đảng viên “4 
tốt”(22); phong trào Thanh niên “3 sẵn sàng”, phụ nữ “3 đảm đang”, 
“mỗi người làm việc bằng 2 vì miền Nam ruột thịt”; quan tâm xây 
dựng đời sống, nâng cao tinh thần đấu tranh chống các tư tưởng 
lạc hậu, bảo thủ; hàng năm gửi nhiều thanh niên tiên tiến đi học 
các lớp đối tượng Đảng. Các chi bộ đều căn cứ 6 tiêu chuẩn(23) để 
phấn đấu tiên tiến. Qua đó nâng cao tinh thần tự giác cách mạng, 
nhận thức sâu sắc về tình hình mới, chống các tư tưởng bảo thủ, 
đoàn kết vươn lên.

Công tác kiểm tra được tiến hành kịp thời, các đơn từ khiếu 
nại, những trường hợp vi phạm được xử lý đúng mức đã có tác 
dụng tích cực góp phần tăng cường đoàn kết, nâng cao ý thức 
trách nhiệm của cán bộ đảng viên và tổ chức Đảng, đưa sinh hoạt 
đi vào nề nếp. 

Từ 1964, huyện tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây 
dựng chi bộ “4 tốt”, giải quyết chi bộ, đảng viên yếu kém. Nhiều chi 
bộ đã cố gắng làm tốt, tỷ lệ phát triển đảng viên ngày càng cao, số 
và chất lượng tăng lên, xóa dần tình trạng cơ sở trắng không có 
đảng viên lãnh đạo. Hoan Thắng (Giao Hoan) là một trong những 
đơn vị được công nhận “4 tốt”(24).
(22) Gồm: Lãnh đạo sản xuất tốt; củng cố xây dựng Đảng tốt; quan tâm xây dựng 
đời sống và vận động quần chúng tốt; chấp hành chính sách tốt.  

(23) Lãnh đạo sản xuất tốt, quản lý HTX tốt, đoàn kết tốt, chấp hành chính sách tốt, học 
tập và công tác quần chúng tốt, xây dựng Đảng tốt.  
(24) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 2009, tr.316. 
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Công tác xây dựng chính quyền luôn được chi bộ, đảng bộ 
quan tâm và không ngừng được củng cố. Trong các cuộc bầu cử 
như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III ngày 26/4/1964 và các cuộc 
bầu cử HĐND xã, huyện; các xã đã huy động trên 98% cử tri đi bầu 
cử. Các nhân tố mới, tích cực được bổ sung vào lãnh đạo chính 
quyền, góp phần làm cho chính quyền vững mạnh, lãnh đạo tốt 
việc phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch UBHC xã Giao Hiếu từ 1961-
1965 là các ông Nguyễn Văn Lược (…1961), Nguyễn Đình Phiếm 
(1962), Phạm Ngọc Oánh (1963-1964), Lưu Công Toán (1965-
1966). Phó Chủ tịch là các ông Nguyễn Hữu Kha (1960-1962), 
Trần Công Huỳnh (1963-1965). Ở Giao Hoan Chủ tịch UBHC xã là 
ông Vũ Văn Tế (1961-1962), Đinh Văn Việt (1963), Trần Văn Đơn 
(1964-1965). Phó Chủ tịch là các ông Đinh Văn Lung (1961-1962), 
Đinh Văn Giáp (1963-1965); Thư ký Ủy ban là ông Phan Ngọc Nhĩ.

Xã luôn chú ý lựa chọn những người có uy tín, đủ đức, đủ tài 
ra ứng cử HĐND, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, 
đảm bảo cơ cấu thành phần, nhất là cơ cấu nữ. Các đại biểu đều 
luôn cố gắng phấn đấu đảm bảo uy tín và năng lực đại diện cho 
chính quyền của dân, do dân và vì dân. Chính quyền đã chỉ đạo 
các HTX, các ban, ngành đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi, đưa năng 
suất ngày một đi lên; hoàn thành tốt nghĩa vụ đóng góp cho nhà 
nước về lương thực, thực phẩm; làm tốt công tác nghĩa vụ quân 
sự hàng năm.

Mặt trận Tổ quốc xã Giao Hoan, Giao Hiếu ra sức tập hợp xây 
dựng khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo, động viên con 
cháu hăng hái tham gia các phong trào do Đảng và chính quyền 
phát động, động viên các cụ phụ lão đẩy mạnh phong trào tết 
trồng cây. Với phương châm “đẹp đường làng, tốt đồng ruộng”, 
mỗi HTX, mỗi thôn đều thành lập hội Phụ lão và tích cực trồng cây. 
100% các đường thôn xóm đều được trồng cây phi lao, điền thanh; 
vừa có tác dụng che bóng mát, lấy gỗ, củi, vừa có thể làm phân 
xanh bón cho đồng ruộng.

Đoàn Thanh niên Lao động xã thường xuyên được củng cố, 
tập trung vào việc nêu cao vai trò đầu tầu gương mẫu, nòng cốt 
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trong sản xuất, trong xây dựng HTX, cải tiến quản lý, cải tiến kỹ 
thuật, làm thủy lợi, phân bón, bèo hoa dâu, đăng ký hoàn thành kế 
hoạch sản xuất, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chấp hành tốt chế 
độ chính sách của Đảng và nhà nước, phấn đấu trở thành đảng 
viên, quan tâm giúp đỡ các em thiếu niên nhi đồng.

Hội phụ nữ phát huy thiên chức, động viên chị em làm tốt vai 
trò làm vợ, làm mẹ, tích cực tham gia lao động sản xuất như cấy, 
cày, chăm bón, thu hoạch. Nhiều chị đã thu xếp tốt công việc gia 
đình, tham gia tốt công tác xã hội. Ở Giao Hoan 1 Phó Chủ tịch, 
1 Bí thư đoàn xã, 1 Bí thư -Chủ nhiệm HTX và 5 đội trưởng đều 
là nữ. 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ III và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, chi bộ Giao Hiếu, Đảng bộ 
Giao Hoan đã lãnh đạo nhân dân xã nhà tiếp tục cải tạo, xác lập 
quan hệ sản xuất XHCN và xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH. 
Trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng, 
xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể đều đạt những thành tựu 
mới, đời sống nhân dân bước đầu được cải thiện. Công cuộc phát 
triển kinh tế xã  hội ở miền Bắc đang được triển khai có hiệu quả 
thì do bị thua đau trên chiến trường miền Nam và để ngăn chặn 
sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam, ngày 5/8/1964 đế quốc 
Mỹ dựng lên cái gọi là “sự kiện Vịnh Bắc Bộ” rồi đem máy bay tàu 
chiến ra đánh phá miền Bắc. Nhân dân miền Bắc nói chung và 
Giao Hoan, Giao Hiếu nói riêng từ nay bước sang một giai đoạn 
cách mạng mới.

3. Vừa sản xuất, vừa chiến đấu, tiến hành chống chiến 
tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965-8.1968)

Sau khi đế quốc Mỹ đem quân đánh phá miền Bắc, Trung 
ương đã ra nghị quyết 11 (3/1965) và nghị quyết 12 (12/1965), 
kịp thời chỉ đạo chuyển hướng chiến lược, tập trung đánh thắng 
chiến tránh phá hoại của đế quốc Mỹ. Để tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc lãnh đạo chỉ đạo trong điều kiện tình hình mới, tháng 
4/1965, Trung ương quyết định sáp nhập 2 tỉnh Nam Định và Hà 
Nam thành tỉnh Nam Hà. Ngay sau khi sáp nhập, Tỉnh ủy đã chỉ 
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đạo kịp thời chuyển hướng chiến lược theo sự chuyển biến tình 
hình, nhiệm vụ mới.

Huyện Giao Thủy đã mở hội nghị triển khai chỉ đạo tới các 
đồng chí Bí thư, Chủ tịch các xã để chuẩn bị mọi mặt chuyển 
hướng công tác từ thời bình sang thời chiến.

Đội ngũ cán bộ của 2 xã tiếp tục được kiện toàn. Cuối năm 
1965, đồng chí Đỗ Văn Tốn, Bí thư Đảng bộ Giao Hoan (từ cuối 
1961 đến cuối 1965) chuyển công tác đi thoát ly; đồng chí Vũ Ngọc 
Oánh được bầu làm Bí thư Đảng bộ Giao Hoan. Xã Giao Hiếu vẫn 
do đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh là Bí thư chi bộ (1964-1966). Tháng 
9/1966, chi bộ Giao Hiếu được Huyện ủy công nhận là Đảng bộ, 
do đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh là Bí thư chi bộ. 

Năm 1965, ông Trần Văn Đơn, Chủ tịch UBHC xã Giao Hoan 
đi tái ngũ; Ông Trần Văn Đinh được bầu làm Chủ tịch; ông Đinh 
Văn Giai làm Phó Chủ tịch. Chủ tịch Ủy ban hành chính xã Giao 
Hiếu là ông Lưu Công Toán (1965-1966), ông Trần Công Huỳnh 
làm Phó Chủ tịch đến hết năm 1965, sau đó ông Lâm Văn Chinh 
làm Chủ tịch năm 1966.

Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, nhưng quá trình cải tiến 
quản lý, hợp tác hóa, đẩy mạnh sản xuất vẫn có nhiều chuyển biến. 
Sau khi kết thúc thắng lợi vòng I, đầu năm 1965 huyện tập trung 
chỉ đạo đợt 2 về cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật ở hầu hết các 
HTX nông nghiệp trong huyện. Năm 1965, hai HTX Châu Thành 
và Hoan Thắng hợp nhất thành HTX nông nghiệp Hoan Thắng, do 
ông Đỗ Văn Thơ làm Chủ nhiệm; các ông Vũ Văn Ruông, Nguyễn 
Văn Rinh, Vũ Văn Rỹ, Đỗ Văn Tâm làm Phó Chủ nhiệm. Năm 
1967, ông Thơ được chuyển lên xã công tác, ông Nguyễn Văn 
Tước được bầu làm Chủ nhiệm; bà Lê Thị Tươi làm Bí thư chi bộ 
HTX; ông Nguyễn Văn Rinh, Vũ Văn Rỹ, Đỗ Văn Giác làm Phó 
Chủ nhiệm. Cuối năm 1967 đầu năm 1968, do yêu cầu công tác, 
ông Nguyễn Văn Tước chuyển làm Bí thư, bà Lê Thị Tươi được 
bầu làm Chủ nhiệm; Phó Chủ nhiệm vẫn là các ông Nguyễn Văn 
Rinh, Vũ Văn Rỹ, Đỗ Văn Giác.

Ở Giao Hiếu, đến năm 1965-1966, hai HTX Đức Thịnh và Đại 
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Minh sáp nhập thành HTX nông nghiệp Minh Đức, do ông Nguyễn 
Đình Phiếm làm Chủ nhiệm; ông Nguyễn Văn Chế, Trần Kim Đông 
và Lâm Văn Lã làm Phó Chủ nhiệm; ông Nguyễn Văn Hữu làm 
Kế toán. Hai HTX nông nghiệp Bắc Sơn và HTX nông nghiệp xóm 
Độc Lập vẫn giữ nguyên. Đến năm 1967, ba HTX nông nghiệp 
Minh Đức, Bắc Sơn, Độc Lập sáp nhập thành HTX nông nghiệp 
Giao Hiếu, do ông Nguyễn Đình Phiếm làm Chủ nhiệm, ông Phạm 
Văn Thường và Nguyễn Văn Vịnh làm Phó Chủ nhiệm, ông Phạm 
Văn Thuần làm Trưởng ban Kiểm soát.

Các HTX nông nghiệp Giao Hoan, Giao Hiếu tập trung vào 
việc thâm canh lúa đạt năng suất cao, cải tiến công tác quản lý, 
từng bước đưa cơ giới hóa vào sản suất, đẩy mạnh việc áp dụng 
máy cày, máy vò lúa, xe vận chuyển; đảm bảo 3 yêu cầu, mục đích 
là: Đóng góp đầy đủ mọi chỉ tiêu nghĩa vụ cho Nhà nước; tích lũy 
vốn xây dựng HTX ngày một đi lên (mỗi xóm đều có sân phơi, nhà 
kho…); cải thiện và nâng cao dần mức sống của nhân dân.

Sau cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, hầu hết các HTX đều xác 
định được phương hướng sản xuất mới, phá được thế độc canh, 
quản lý ngành nghề, quản lý lao động, xây dựng thêm nhiều cơ sở 
vật chất kỹ thuật, ý thức tự giác tăng lên. Trong các đợt cải tiến, 
các HTX đã tiến hành công hữu hóa trâu bò, sân phơi, nhà kho, 
xây và quản lý thêm lò gạch, trại chăn nuôi tập thể, cử nhiều cán bộ 
đi đào tạo nghiệp vụ. Mặc dù kẻ thù tìm mọi cách phá hoại, nhưng 
phong trào vẫn chuyển biến khá, “có HTX đã trở thành tiên tiến của 
huyện và tỉnh như Thức Hóa (Giao Hoan), Đức Thịnh (Giao Hiếu)
(25). Các khâu nước, phân, cần, giống luôn được kết hợp chặt chẽ. 
Phong trào thủy lợi kiến thiết ruộng đồng, san nghềnh, lấp trũng, 
đào đắp kênh mương tiểu thủy nông, đắp bờ vùng, bờ thửa, xây 
dựng cống bi… luôn được đẩy mạnh. Giao Hoan đã tiến hành đẩy 
mạnh việc khơi sông, vét máng, chống úng, hạn, đảm bảo đủ nước 
cho đồng ruộng. Công tác thủy lợi còn gắn bó chặt chẽ với công 
tác giao thông và phòng chống bão lụt. Phong trào làm phân bón 
đã trở thành thường xuyên trong các HTX. Ở Giao Hoan, phong 
(25) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.379. 
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trào được phát động và giao cho đoàn thanh niên ở các xóm đảm 
nhiệm, BCH gây giống bèo, phân phối cho các hộ gia đình, do đó 
100% diện tích được nuôi bèo và vùi làm phân bón 2 lần/vụ, 100% 
bờ vùng, bờ thửa được trồng điền thanh. Năm 1966, Huyện ủy đã 
chỉ đạo làm thí điểm gieo “điền thanh mô” ở một số đội thuộc các 
vùng trong đó có Thức Hóa(26) để rút kinh nghiệm mở rộng, kết quả 
tốt. Sau đó huyện đã tổ chức hội nghị đầu bờ gồm các Bí thư, Chủ 
tịch, Chủ nhiệm HTX để nhân ra diện rộng. Do đó phong trào làm 
phân xanh, phân chuồng, bèo dâu với khẩu hiệu “rừng điền thanh, 
biển bèo dâu, núi phân chuồng” đã diễn ra sôi nổi. Diện tích nuôi 
bèo dâu làm bón phân ngày càng được mở rộng, nhiều HTX bón 
từ 1-2 lượt, “có HTX như…Đức Thịnh đã bón 8 tấn phân/ha”(27).

Khâu làm đất đã được các HTX chủ động phân vùng dầm, ải, 
gối sóng cày, ngâm, bừa ngả cho cả 2 vụ chiêm mùa, khi thiếu sức 
kéo HTX đã huy động thanh niên kết hợp cày bừa với cuốc bằng 
tay, phấn đấu cày 2 lượt, bừa 10 lượt; kiên quyết nếu không cày 
bừa kỹ, không bón lót, không hồ rễ mạ, không chăng dây thì không 
cấy. Vấn đề xử lý thời vụ hợp lý hơn, lúa chiêm xuân căn bản cấy 
xong trước tiết lập xuân, lúa mùa cấy xong trước tiết lập thu. Các 
giống mới có năng suất cao như nông nghiệp 5, nông nghiệp 8 
được đưa vào thay thế các giống lúa cũ năng suất thấp. Giao 
Hoan đã thay thế 100% giống cũ bằng giống lúa mới lúa có năng 
suất cao, ngắn ngày, chịu sâu bệnh. Khâu làm mạ được chú trọng 
từ ngâm giống “3 sôi 2 lạnh” đến gieo theo luống nhỏ và phun 
thuốc trừ sâu, chăm bón. Xã đã thành lập các đội chuyên trách làm 
giống, gieo mạ góp phần làm tăng năng suất lúa.

Khâu chăm bón cũng được đặc biệt chú trọng, khẩu hiệu “diệt 
trừ sâu như diệt trừ giặc Mỹ” được phát động rộng rãi trong cả 2 vụ 
chiêm mùa. Nông dân đã chủ động dùng vôi, bồ hóng, tro bếp kết 
hợp với thuốc trừ sâu để hạn chế tác hại của sâu bệnh, cứu nhiều 
ruộng lúa bị sâu, giữ được năng suất bình thường. Trong thời kỳ 
(26) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.381. 

(27) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.381. 
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chăm bón, 80% đến 90% lao động được huy động ra đồng. Việc 
làm cỏ sục bùn bằng cào cỏ cải tiến được tiến hành thường xuyên, 
nhiều nơi đã đầu tư thêm công lao động để làm cỏ tới 2 đến 3 lần. 
Các công cụ cải tiến như cày, bừa, cào cỏ được áp dụng đã phục 
vụ tốt hơn cho sản xuất. Mặc dù thiên tai liên tiếp, nạn chua mặn, 
sâu bệnh, nhất là vàng lụi đe dọa nghiêm trọng, lại bị chiến tranh 
tàn phá ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp, nhưng 
dưới sự chỉ đạo của huyện, các HTX đã phát động mạnh mẽ “vụ 
chiêm xuân Nguyễn Văn Trỗi quyết thắng”, vụ mùa “quyết tâm 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược giành năng suất 1.000 kg”, tổ chức 
đi thăm các đơn vị điển hình và các hình thức học tập nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đồng thời phát động các phong 
trào thi đua, gây khí thế cách mạng mới. Do những cố gắng đó 
nên năng suất và sản lượng các năm luôn đạt và vượt kế hoạch, 
các HTX đều đã vượt cửa ải 5 tấn/ha. Do được sự quan tâm tạo 
điều kiện của cấp trên, HTX nông nghiệp Thức Hóa được chuyên 
gia nông nghiệp Trung quốc giúp đỡ xây dựng thành HTX nông 
nghiệp tiên tiến có năng suất cao và phát triển toàn diện, được 
xếp vào loại bậc nhất tỉnh Nam Định. Năm 1967, HTX nông nghiệp 
Thức Hóa được Chính phủ tăng thưởng Huân chương Lao động 
hàng III và Bằng khen của Bộ Nông nghiệp, Bộ Lương thực thực 
phẩm, Bộ Giao thông vận tải. HTX nông nghiệp Hoan Thắng được 
Chủ tịch HĐBT tặng Bằng khen. Hàng năm các HTX nông nghiệp 
của Giao Hoan đều đã làm tròn nghĩa vụ lương thực và thực phẩm 
là 120 tấn lương thực và 50 tấn thực phẩm (lợn hơi)/năm.

Phong trào đi khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới cũng 
được phát động mạnh mẽ. Thực hiện chủ trương vận động đồng 
bào đi khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới, năm 1966 riêng ở 
Giao Hoan đã huy động được 58 hộ với 314 khẩu, do đồng chí Văn 
Đê làm trưởng đoàn đi khai hoang ở Hoà Bình, Yên Bái, Lào Cai. 
Trong mỗi đợt đi xã đều tuyên truyền rõ mục đích, chính sách và 
quyền lợi của người đi khai hoang, cử cán bộ đảng viên làm trưởng 
đoàn phụ trách và có tổ chức đưa tiễn, động viên bà con đi xây 
dựng vùng kinh tế mới. Hàng năm xã còn cử các đoàn cán bộ đi 
thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bà con ở vùng mới khai hoang.
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Ngoài trồng lúa, các HTX còn chỉ đạo và tạo điều kiện cho các 
hộ dân  trồng các loại cây rau màu như khoai lang, khoai nước, 
dong, sắn để bổ sung cho nguồn lương thực; song chiếm tỷ lệ nhỏ 
và quy mô tăng chậm. Cây công nghiệp như cói vẫn được duy trì 
nhưng xu hướng phát triển chậm, chủ yếu ở các vùng khai hoang, 
bãi sông, biển. Việc trồng cây ăn quả, cây che phòng địch, chống 
gió bão, cây lấy gỗ, củi phát triển hơn trước, lực lượng thanh niên, 
phụ lão đã được huy động tích cực tham gia.

Để phát triển cân đối giữa chăn nuôi và trồng trọt, chăn nuôi 
trâu bò, cá, lợn…tiếp tục được quan tâm. Tổng số đàn, số lợn 
trong các trại chăn nuôi tập thể tăng lên. Phong trào nuôi lợn nái 
tiếp tục được duy trì tốt. Công tác tiêm phòng dịch bệnh được 
thường xuyên quan tâm làm tốt. Nhờ phát triển đàn lợn nên năm 
nào xã cũng đã cung cấp đạt và vượt nghĩa vụ cho Nhà nước và 
nhu cầu sử dụng của nhân dân. “Những đơn vị có phong trào chăn 
nuôi lợn tốt là Thức Hóa, Đức Thịnh”(28). Để giảm căng thẳng về 
sức kéo, huyện đã tổ chức mua trâu bò từ các vùng trung du về 
vừa để cày, vừa để sinh sản và tổ chức các trại nuôi nghé tập thể, 
do đó số lượng trâu bò của các xã đã tăng lên, chủ động hơn về 
sức kéo. Phong trào nuôi cá tiếp tục được phát huy. Đàn gia cầm 
như gà vịt, ngan, ngỗng, vẫn được duy trì nhưng số lượng không 
nhiều.

Trong điều kiện có chiến tranh, các HTX Mua bán đều thay đổi 
phương thức cho phù hợp, đưa cửa hàng về các thôn xóm phục 
vụ nhân dân, phục vụ sản xuất và chiến đấu. Năm 1967, HTX Mua 
bán Giao Hiếu được kiện toàn do ông Nguyễn Văn Quán làm Chủ 
nhiệm, bà Trần Thị Nhung làm Kế toán. Các HTX Mua bán đều tập 
trung khai thác nguồn hàng, thu mua thóc, cói, gà, lợn, nông hải 
sản, bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân. Tỷ lệ mua vào, 
bán ra hàng năm đều tăng. 

HTX Tín dụng tập trung huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm của 
nhân dân, cho HTX nông nghiệp, HTX Mua bán vay và đầu tư vào 

(28) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.389. 
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sản suất, kinh doanh. Số lượng tiết kiệm ngày càng tăng, đạt 15-
20 đồng/người. Hầu hết các HTX Nông nghiệp, Mua bán đều vay 
vốn tín dụng của Hợp tác xã Tín dụng, xã đã tự túc được vốn cho 
vay ngắn hạn.

Thực hiện chuyển hướng giáo dục trong điều kiện thời chiến, 
các trường được phân tán về các lũy tre xanh. Phong trào quần 
chúng tham gia xây dựng cơ sở vật chất trường sở có nhiều kết 
quả mới. Nhân dân không tiếc tiền của, công sức, đóng góp làm 
thêm nhiều hầm hố trú ẩn, phòng tránh bom đạn. Các em tới lớp 
phải mang mũ rơm, túi thuốc để sẵn sàng tự sơ cứu khi cần thiết. 
Phong trào học bổ túc văn hóa của cả huyện tiếp tục phát triển 
mạnh, huy động được nhiều đối tượng tới lớp. Cô giáo Lê (Giao 
Hoan) bị liệt 1 chân vẫn khắc phục khó khăn để đến lớp dạy học. 
Nhiều cụ già cao tuổi luôn tích cực động viên con cháu tới trường.

Mặc dù có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng để đáp 
ứng với điều kiện có chiến tranh, mạng lưới y tế tiếp tục được xây 
dựng tới các HTX, đội sản xuất. Ngành luôn chú trọng đào tạo, 
nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ. Lực lượng các bộ y tế đã 
chủ động xây dựng các phương án, chuẩn bị tốt các phương tiện, 
dụng cụ, kịp thời ứng phó, cứu chữa cho nhân dân trong những 
đợt bắn phá của địch, tận tình cứu chữa được nhiều ca bệnh hiểm 
nghèo cho nhân dân. Phong trào xây dựng nhà tắm, giếng nước, 
hố xí hợp vệ sinh tiếp tục phát triển mạnh. Phong trào bảo vệ sức 
khỏe bà mẹ, trẻ em và sinh đẻ có hướng dẫn đạt kết quả tốt.

Hoạt động văn hóa thông tin đã kịp thời chuyển hướng để phù 
hợp với tình hình có chiến tranh. Nội dung vừa tích cực cải tạo, bài 
trừ các phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng nếp 
sống mới, con người mới; vừa tích cực tuyên truyền về đường lối, 
chính sách của Đảng, nhà nước, động viên cổ vũ nhân dân ra sức 
lao động sản xuất và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Các hình thức 
sách báo, các đội văn nghệ tiếp tục được duy trì, biểu diễn phục 
vụ nhu cầu của nhân dân. Phong trào “tiếng hát át tiếng bom” phát 
triển mạnh. Xã còn thường xuyên mời đội chiếu bóng 139 về chiếu 
phục vụ nhân dân tại địa phương.
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 Khi chiến tranh lan rộng, việc xây dựng lực lượng vũ trang sẵn 
sàng chiến đấu trở thành một nội dung nhiệm vụ quan trọng và cấp 
thiết. Phong trào được thể hiện bằng việc đẩy mạnh sản xuất, sẵn 
sàng chiến đấu, giữ vững trị an, sớm phát hiện, dập tắt sự chống 
đối chính trị của bọn phản động dưới mọi hình thức. Lực lượng 
dân quân tự vệ của các xã được xây dựng vững mạnh, đạt tỷ lệ 
từ 8,9 đến 12,6% dân số, trong đó hầu hết là đảng viên, đoàn viên 
thanh niên, được biên chế thành các đại đội, trung đội, tiểu đội, với 
không khí thi đua sôi nổi, tinh thần chiến đấu tăng cao, quyết tâm 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược(29). Các phong trào “ba sẵn sàng”, 
“ba đảm đang”, “ba quyết tâm” được phát động rộng rãi. Phương 
án tác chiến được xây dựng phù hợp với đặc điểm của xã. Xã 
Giao Hoan đã xây dựng và củng cố lực lượng dân quân, thành lập 
đội xung kích thường trực chiến đấu. Lực lượng dân quân thường 
xuyên tuần tra canh gác, thường trực chiến đấu ngày đêm, phối 
hợp tác chiến với các lực lượng công an, biên phòng chống gián 
điệp, biệt kích.

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, Đảng bộ đã chỉ đạo sơ tán 
các vùng đông dân cư, trường học, chợ búa; phân tán, bảo vệ tốt 
các kho tàng. Các mục tiêu cầu cống được che phòng, hóa trang 
cẩn thận. Các giao thông hào, hầm trú ẩn được sửa chữa, đào 
mới. Học sinh tới trường nhất thiết phải mang mũ rơm túi thuốc 
để phòng tránh bom đạn và tự sơ cứu khi cần thiết. Dân quân tích 
cực tham gia các tổ săn bắn máy bay địch và các tổ quân báo, giao 
thông, y tế cấp cứu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đồng thời 
tổ chức tốt việc tuần tra canh gác. Mô hình “mỗi làng chiến đấu 
là một pháo đài, mỗi HTX là một đơn vị sản xuất chiến đấu”, “mỗi 
chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi” 
được triển khai có hiệu quả. Công tác khám tuyển, giao quân theo 
luật nghĩa vụ được thực hiện nghiêm túc. Với tinh thần “thóc không 
thiếu một cân, quân không thiếu một người”, nhiều thanh niên đã 
hăng hái lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Có gia đình 
có 1 con trai độc nhất như gia đình ông Đạm, bà Thản, bà Nghinh 
(29) Xã đội trưởng của Giao Hiếu là ông Nguyễn Đức Soạn. Xã đội trưởng của Giao 
Hoan là ông Nguyễn Văn Tước (1965-1966), từ 1967 là ông Vũ Văn Phẩm. 



104

ở Bỉnh Di cũng động viên con lên đường nhập ngũ.
Đi đôi với xây dựng phát triển lực lượng vũ trang, công tác bảo 

vệ trị an, trấn áp phản cách mạng luôn được tiến hành có hiệu quả. 
Tinh thần cảnh giác, ý thức phòng gian bảo mật của cán bộ đảng 
viên và nhân dân được nâng lên một bước. Các đoàn thể quần 
chúng được học tập chuyên đề “sẵn sàng đập tan âm mưu hoạt 
động biệt kích phá hoại miền Bắc”, tích cực tham gia phong trào 
toàn dân tố giác tội phạm, đấu tranh với các hành động rải truyền 
đơn, xóa khẩu hiệu và luận điệu xuyên tạc của địch. Công an và 
quần chúng tích cực theo dõi các phần tử có nghi vấn; những 
trường hợp chống đối, phản động được rà soát cho đi cải tạo, do 
đó đã góp phần giữ vững trị an, ổn định trật tự xã hội.

Bên cạnh việc lãnh đạo sản xuất và chiến đấu công tác xây 
dựng Đảng trong những năm này tập trung vào xây dựng đảng bộ, 
chi bộ “4 tốt”. Bí thư Đảng ủy xã Giao Hiếu là đồng chí Nguyễn Văn 
Vĩnh (từ 1964 đến 7/1967), đồng chí Trần Công Huỳnh (7/1967-
8/1968). Bí thư Đảng ủy Giao Hoan là đồng chí Vũ Ngọc Oánh. 
Công tác tư tưởng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt cuộc chỉnh 
huấn mùa xuân 1965, cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, xây dựng 
chi bộ, đảng viên “4 tốt”, xác định và nâng cao ý chí chiến đấu, giữ 
vững lập trường, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khắc 
phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, chống các tư tưởng bi quan, 
tiêu cực, bảo thủ, ngại khó. Qua giáo dục, rèn luyện, nhận thức tư 
tưởng, lập trường của cán bộ, đảng viên được nâng lên, luôn vững 
vàng trước mọi tình huống của cuộc chiến tranh đánh phá ác liệt. 
Số đảng viên “4 tốt” ngày càng nhiều.

Công tác tổ chức được quan tâm chấn chỉnh thêm một bước 
về số và chất lượng, các BCH Đảng ủy, chi ủy được định kỳ bầu 
lại, việc đề bạt cán bộ và kiện toàn cấp ủy đảm bảo đúng nguyên 
tắc, tăng cường cán bộ nữ và thanh niên, đội sản xuất. Phong 
cách lãnh đạo, chỉ đạo từng bước được cải tiến, phù hợp với điều 
kiện thời chiến như chia nhỏ cụm, phân trách nhiệm cụ thể đối với 
sản xuất, chiến đấu, đào tạo bồi dưỡng điển hình, đẩy mạnh đấu 
tranh phê và tự phê, thường xuyên sơ tổng kết, phân loại chi bộ, 
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tập trung xây dựng đảng viên và chi bộ, đảng bộ “4 tốt”. Công tác 
kiểm tra tiến hành thường xuyên, kịp thời giải quyết những vấn đề 
mới nẩy sinh, chỉ rõ nguyên nhân, khuyết điểm, hướng sửa chữa, 
được nhân dân đồng tình, tin tưởng.

Qua thực tiễn chỉ đạo và xây dựng, chính quyền xã được củng 
cố, kiện toàn thêm một bước. Trong các đợt bầu cử HĐND, tỷ lệ 
đi bầu đạt trên 96,8%. Thành phần chính quyền được chú ý cả về 
cơ cấu, tỷ lệ thanh niên, cán bộ nữ và cán bộ chủ chốt của Đảng. 
Nội dung sinh hoạt và lề lối làm việc của chính quyền được nghiên 
cứu, cải tiến, phát huy chức năng trong quản lý nhà nước, quản lý 
kinh tế. Tuy nhiên thời gian này, vai trò của HĐND còn hình thức 
trong việc giám sát thực hiện. Chức năng chỉ đạo sản xuất, chiến 
đấu ở một số nơi còn yếu, vấn đề dân chủ chưa thực sự mở rộng.

Mặt trận Tổ quốc xã không ngừng phát huy vai trò, chức năng 
trong tổ chức, động viên và cổ vũ các tầng lớp nhân dân, xây dựng 
khối đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và 
chính sách của Nhà nước(30). Các cụ phụ lão thi đua hưởng ứng 
phong trào “3 hăng hái”, tích cực trồng cây, tham gia phong trào 
Bạch đầu quân bắn máy bay Mỹ, đồng thời động viên con cháu 
thực hiện tốt các hoạt động xã hội phục vụ cuộc kháng chiến. 
Công tác vận động, đoàn kết lương giáo có bước tiến bộ mới. Bà 
con tin tưởng, tích cực tham gia phong trào do các đoàn thể phát 
động. Số hộ giáo dân tham gia HTX tăng cao. Thức Hóa là HTX 
nông nghiệp tiên tiến của huyện và tỉnh(31).

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lý tưởng cộng 
sản, Đoàn thanh niên luôn đi đầu trên các lĩnh vực lao động sản 
xuất và chiến đấu(32). Tổ chức đoàn được củng cố, kiện toàn, nâng 
cao về số và chất lượng, phát động nhiều phong trào thi đua sôi 
(30) Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Giao Hiếu thời gian này là đồng chí Lâm Văn 
Quán (1956-1967). 

(31) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất bản năm 2009, 
tr.367. 

(32) Bí thư xã Đoàn là các đồng chí Nguyễn Minh Ruệ (1964-1965), Đặng Dương 
(1966), Trần Thị Nga (1/1968-8/1968). 
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nổi như “sống, học tập và làm việc như Nguyễn Văn Trỗi”, “3 sẵn 
sàng”, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm phân bón, thủy 
lợi, đi bộ đội, TNXP. Mỗi năm Đoàn xã kết nạp hàng trăm đoàn viên 
mới, bộ máy cán bộ đoàn được chú trọng theo hướng “4 tốt”. Cùng 
với việc củng cố về tổ chức, đoàn còn giáo dục, hướng dẫn các em 
thiếu niên nhi đồng thực hiện các hoạt động thiết thực như: “làm 
theo lời Bác dạy”, “em yêu quý học tập anh bộ đội”, cắt cỏ khao 
trâu, làm phân bón, diệt chuột, bắt sâu bướm.

Trong khi hầu hết thanh niên nam giới lên đường đi chiến đấu, 
chị em phụ nữ ở nhà phải cáng đáng các công việc gia đình và xã 
hội như nuôi dạy con cái, cày, bừa, gặt hái, tham gia dân quân tự 
vệ và các công tác xã hội. Nhiều chị đã tham gia tốt việc lãnh đạo 
công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể(33).

Mặc dù trong điều kiện chiến tranh đánh phá ác liệt, nhưng 
sau 4 năm vừa sản xuất vừa chiến đấu nhân dân Giao Hoan, Giao 
Hiếu đã đoàn kết bên nhau, vượt qua nhiều khó khăn thử thách và 
giành được những thắng lợi quan trọng trên các lĩnh vực sản xuất 
và chiến đấu. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể 
luôn được quan tâm và củng cố hơn trước. Qua các phong trào thi 
đua sôi nổi, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển 
hình trên các lĩnh vực. Đặc biệt hoạt động sản xuất nông nghiệp 
có nhiều cố gắng, các HTX nông nghiệp Thức Hóa, Hoan Thắng 
là điển hình của tỉnh, huyện. Hoạt động quân sự đã góp phần giữ 
vững an ninh chính trị và đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần 
thứ nhất của đế quốc Mỹ. Những kết quả trên có ý nghĩa hết sức 
quan trọng, đánh dấu sự cố gắng vượt bậc của Đảng bộ và nhân 
dân Giao Hoan, Giao Hiếu, giúp Đảng bộ và nhân dân Giao Hoan, 
Giao Hiếu trụ vững trong điều kiện chiến tranh ác liệt và góp phần 
cùng cả nước đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc 
Mỹ ra miền Bắc.

 4. Xã Giao Thịnh được thành lập, Đảng bộ lãnh đạo tiếp 
tục vừa sản xuất, vừa chiến đấu, tiến hành chống chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi (8.1968-4.1975)
(33) Hội trưởng hội phụ nữ xã Giao Hiếu từ 1964 đến 1968 là chị Lâm Thị Huế. 
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Bước sang năm 1968, thắng lợi to lớn của quân dân miền 
Nam trong tết Mậu Thân đã cổ vũ đồng bào, chiến sỹ hăng hái 
cùng cả nước dồn sức cho cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam. 
Tuy nhiên cuộc chiến tranh đánh phá của đế quốc Mỹ ra miền Bắc 
vẫn đang diễn ra ngày càng khốc liệt. Để tập trung sự lãnh đạo, 
chỉ đạo phù hợp với điều kiện tình hình mới, đầu năm 1968 hai 
huyện Xuân Trường, Giao Thủy được Trung ương quyết định sáp 
nhập thành huyện Xuân Thủy(34), huyện mới bắt đầu hoạt động 
từ ngày 1/1/1968. Tháng 8/1968 hai xã Giao Hoan và Giao Hiếu 
được trên quyết định hợp nhất thành xã Giao Thịnh(35). Để công 
việc hợp nhất tiến hành suôn sẻ, hiệu quả, Đảng ủy, chính quyền 
Giao Hoan, Giao Hiếu đã tiến hành chuẩn bị khẩn trương, thận 
trọng và chính thức đưa xã mới đi vào  hoạt động từ 10/1968.

Ngay sau khi hợp nhất, Đảng bộ, chính quyền xã Giao Thịnh 
đã được kiện toàn. Đảng bộ tiến hành Đại hội khóa I (1968-1970), 
bầu Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí, do đồng chí Vũ Ngọc Oánh 
làm Bí thư Đảng bộ; đồng chí Trần Công Huỳnh, Thường vụ, 
Trưởng ban Tổ chức; Phan Thị Hạt, Thường vụ, Chủ tịch UBND 
xã(36). Đảng bộ tập trung lãnh đạo làm tốt công tác tư tưởng, công 
tác quân sự, đảm bảo vừa sản xuất vừa chiến đấu, nhằm thực 
hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hoạt động quân sự luôn được kết hợp chặt chẽ với sản xuất. 
Giao Thịnh là địa phương ven biển và có cầu Thức Hóa nằm trên 
trục đường 21 nối từ thành phố Nam Định xuống vùng biển Quất 
Lâm là một vị trí giao thông quan trọng nên trong chiến tranh địch 
đã tập trung đánh phá nhiều lần, riêng vị trí cầu Thức Hóa đã bị 
đánh phá trên 40 lần làm chết 8 người(37). Chập tối một ngày tháng 

(34) Theo Quyết định số 174-CP ngày 22/12/1967 của Hội đồng Chính phủ.  

(35) Theo Quyết định số 164-NV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 28/3/1969.  

(36) Các đồng chí Trần Văn Đinh, Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã; Nguyễn 
Văn Soạn, Xã đội trưởng; Nguyễn Đình Phiếm, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp 
Giao Hiếu; Đinh Văn Đuyến, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Hoan Tiến; Lê Thị 
Tươi, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Hoan Thắng; Đỗ Văn Thơ, ủy viên thủy lợi. 

(37) Trong đó Tồn Thành 2 người, Bỉnh Di 2 người, Thức Hóa 1 người, Thanh Trì 1 
người; 1 người qua đường và một người là cán bộ điều dưỡng công nghiệp. 
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5/1972, pháo kích địch từ Hạm đội 7 từ ngoài khơi bắn vào làm 
chết 1 cháu nhỏ (nhà chị Đơn). Một đêm của tháng 11/1972 máy 
bay Mỹ đã điên cuồng rải bom xuống phía tây nam nhà thờ Thức 
Hóa, làm chết 8 người, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em.

Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, Đảng bộ 
đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng không, phát động 
phong trào “chắc tay cày, vững tay súng”; thành lập lực lượng 
dân quân gồm 122 người, được trang bị súng trường và trung 
liên, thường trực bảo vệ cầu Thức Hóa 24/24 giờ. Số dân quân 
này được coi như lực lượng chuyên trách, do xã quản lý, HTX chi 
công điểm như sản xuất. Các dân quân du kích đi làm đều mang 
theo súng để sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Trung đội 
dân quân Giao Thịnh thời gian này đã được Tỉnh đội Nam Hà tặng 
Bằng khen về thành tích chiến đấu. Nhân dân Giao Thịnh còn 
được chỉ đạo dự trữ hàng trăm mét khối đất (để quanh cống Thức 
Hóa), hơn 500 cây tre, hàng trăm bao tải, hàng chục chiếc thuyền 
gỗ (của tư nhân đã được hóa giá) sẵn sàng xử lý tình huống nếu 
địch đánh phá cống Thức Hóa, kịp thời ngăn chặn không để nước 
mặn tràn vào ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. 100% các 
gia đình, trường học được hướng dẫn phải đào hầm trú ẩn, có 
lối thoát khi bị cháy nổ. Học sinh đi học phải đem theo túi bông 
băng, thuốc đỏ và tự sơ cứu khi cần thiết. Các đồ dùng, vật dụng 
như quần áo, xe đạp… nên dùng hoặc sơn màu tối, che ánh sáng 
đèn ban đêm để kẻ địch không phát hiện được. Nhiều hoạt động, 
sinh hoạt ban ngày được chuyển về đêm để đảm bảo an toàn. Từ 
4/1972, đế quốc Mỹ gây lại chiến tranh đánh phá miền Bắc lần 
thứ 2, các hoạt động thời chiến lại tiếp tục diễn ra. Các hầm hào 
được củng cố, trường học được sơ tán, học sinh tiếp tục “đội bom 
đi học”. Hoạt động “vừa sản xuất vừa chiến đấu” tiếp tục diễn ra ở 
mức độ khẩn trương, quyết liệt hơn.

Mặc dù trong điều kiện chiến tranh đánh phá ác liệt nhưng 
Đảng bộ vẫn tập trung chỉ đạo các hoạt động sản xuất nhằm thực 
hiện mục tiêu “5 tấn thóc, 2 con lợn; 1,2 lao động/ha”. Sau khi hợp 
nhất xã, Giao Thịnh có 3 HTX nông nghiệp là: HTX nông nghiệp 
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Hoan Thắng, do bà Lê Thị Tươi làm Chủ nhiệm(38); HTX nông 
nghiệp Giao Hiếu, do ông Nguyễn Văn Phiếm làm Chủ nhiệm(39) 
và HTX nông nghiệp Thức Hóa do ông Đinh Văn Đuyến làm Chủ 
nhiệm(40) (từ 1968-1974). Các HTX Nông nghiệp đều tiếp tục tiến 
hành củng cố, kiện toàn Ban quản trị, thành lập các tổ đội chuyên 
như: làm đất, thủy lợi, chăn nuôi; tiến hành cải tiến kỹ thuật, nâng 
cao năng suất để đáp ứng nhu cầu cuộc sống xã viên và chi viện 
cho tiền tuyến. Căn cứ đặc điểm chất đất của từng vùng cao, thấp 
hay chua mặn để định mức sản lượng và thực hiện khoán tới đội 
sản xuất. Cả 3 HTX đều có các vùng cao thấp hoặc chua mặn do 
đó đều có kế hoạch khoán chế độ làm đất và sản lượng tới các 
đội sản xuất (16 đội). Đàn trâu bò được các đội sản xuất quản lý, 
giao về các hộ xã viên chăn nuôi, chăm sóc. Mỗi con trâu đều đảm 
đương cày 5 mẫu/vụ. Hàng năm Ban quản trị luôn chủ động xây 
dựng kế hoạch vào Thanh Hóa mua từ 10-20 con trâu về cày kéo 
thay thế những con trâu già hoặc bị ốm, bệnh, chết rét, đảm bảo 
chỉ tiêu 1 con trâu cày bừa 5 mẫu ruộng.

Mỗi HTX nông nghiệp còn thành lập một đội thủy lợi chuyên 
trách, toàn xã có 180 người, trong đó Giao Hiếu 60 người, Hoan 
Thắng 70 người, Hoan Tiến 50 người. Mỗi HTX cử một đồng chí 
ủy viên Ban quản trị làm đội trưởng, có trách nhiệm quản lý, theo 
dõi ngày công, theo dõi khối lượng đào đắp của huyện giao, lập hồ 
sơ nghiệm thu số lượng đào đắp của đơn vị mình. Hàng năm các 
(38) Bà Lê Thị Tươi làm chủ nhiệm, các ông Đỗ Văn Giác, Nguyễn Văn Ry, Nguyễn 
Văn Thận, Nguyễn Văn Rinh là Phó Chủ nhiệm, ông Nguyễn Văn Nhai là kế toán 
trưởng. Từ 1971-1974 do ông Đỗ Văn Thơ làm Chủ nhiệm, ông Vũ Văn Phẩm 
là Bí thư chi bộ HTX; các ông Đỗ Văn Giác, Nguyễn Văn Ry, Nguyễn Văn Thận, 
Nguyễn Văn Rinh và Mai Văn Soạn là Phó Chủ nhiệm, ông Nguyễn Văn Nhai là 
kế toán trưởng. 

(39) Các ông Trần Kim Đông, Phạm Văn Thường làm Phó Chủ nhiệm; ông Nguyễn 
Minh Ruệ là ủy viên phụ trách  cây công nghiệp, ông Nguyễn Văn Hữu là kế toán 
trưởng, ông Phạm Văn Thuần là trưởng Kiểm soát. Từ 1972-1974 do ông Lâm Văn 
Chinh là Chủ nhiệm; ông Bùi Thế Hiền và bà Phan Thị Mận là Phó Chủ nhiệm, ông 
Phạm Văn Oánh là trưởng Kiểm soát, ông Phan Văn Minh là Kế toán trưởng. 

(40) Ông Đinh Văn Lung là Phó Chủ nhiệm, ông Đinh Văn Triệu là Bí thư chi bộ 
kiêm Trưởng Kiểm soát, ông Đinh Văn Bơ là Kế toán trưởng. 



110

đội thủy lợi đã tham gia đào đắp hàng ngàn mét khối đê biển, đê 
sông và nạo vét mương máng nội đồng. Tận dụng những thời gian 
máy bay Mỹ tạm ngừng ném bom như ngày Tết dương lịch, Tết 
âm lịch, No-en… xã đã huy động hàng ngàn lượt người, trong đó 
chủ yếu là dân quân, du kích (trên 500 lượt người), đi đắp đê biển 
Giao Long, Giao Hải, Bạch Long, cầu Thức Hóa, Giao Xuân, đảm 
bảo vượt chỉ tiêu đào đắp của huyện giao. Những người không có 
điều kiện đi xa, được huy động đào đắp, thủy lợi nội đồng tại địa 
phương. Thời gian này ngoài việc nạo vét, khơi sâu dòng chảy, xã 
đã đào mới được 3 con mương lấy nước, tổng chiều dài 2.100 m, 
với khối lượng 6.720 m3 đất, tạo điều kiện thông dòng chảy, lấy 
phù sa, tiêu nước chua mặn, góp phần tăng năng suất lúa. Các 
khâu giống, chăm bón tiếp tục được quan tâm hơn. Do làm tốt cải 
tiến kỹ thuật, thâm canh, đưa giống mới vào đồng ruộng nên từ 
1968-1972 năng suất lúa toàn xã đạt 5,2-5,5 tấn/ha. HTX Nông 
nghiệp Hoan Tiến đạt 6 tấn/ha. Hàng năm các HTX nông nghiệp 
tích cực đóng góp nghĩa vụ lương thực cho Nhà nước, bình quân 
gần 300 tấn thóc, 55 tấn lợn/năm.

Từ 1972, thực hiện nghị quyết của Trung ương về chú trọng 
phát triển nông nghiệp, cân đối giữa trồng trọt và chăn nuôi; Đảng 
bộ đã lãnh đạo thực hiện cuộc vận động tổ chức lại sản xuất, cải 
tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật trong các HTX, đồng thời tiến hành 
củng cố quan hệ sản xuất mới, chỉ đạo dồn sức phát triển mạnh 
kinh tế, đề ra mục tiêu phấn đấu năng suất đạt 6,5 tấn thóc, tổng 
sản lượng đạt 2.000 tấn/năm. Thực hiện Chỉ thị 208 về cuộc vận 
động cải tiến quản lý sản xuất, Đảng bộ chỉ đạo tổ chức trấn chỉnh 
lại công tác quản lý từ Ban quản trị HTX đến đội sản xuất, quy định 
lại trách nhiệm của người phụ trách, xây dựng kế hoạch và giao 
chỉ tiêu khoán công việc, khoán sản phẩm, giao trách nhiệm cho 
Ban chỉ huy đội sản xuất; phân công cán bộ theo dõi công điểm và 
ăn chia chéo giữa các đội sản xuất để đảm bảo tính khách quan, 
chính xác. Tiếp tục thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch “Hợp tác xã 
là nhà, xã viên là chủ”, tinh thần làm chủ tập thể của xã viên được 
nâng lên. Những công việc khoán được nghiệm thu đúng quy trình, 
kế hoạch, những công việc làm theo công nhật được quy định thời 
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gian phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật mới được ghi nhận. Mọi xã 
viên có quyền và nghĩa vụ được kiểm tra, giám sát, theo dõi mọi 
khâu mọi công việc của HTX để xây dựng, góp ý kiến với tập thể.

Thời gian này nhiều phong trào thi đua trong sản xuất tiếp tục 
được phát động sôi nổi như phong trào sản xuất thâm canh giỏi, 
thay giống lúa cũ năng suất thấp bằng giống lúa mới, thấp cây, 
ngắn ngày, năng suất cao, có sức phòng chống sâu bệnh tốt như 
Nông nghiệp 8, Nông nghiệp 22 vào diện tích 2 lúa, chiếm trên 
70%. Phong trào nhà nhà trồng điền thanh, nhà nhà làm bèo dâu 
và thực hiện khẩu hiệu “Biển bèo dâu, núi phân xanh” được phát 
động rộng khắp. 100% ruộng đất cấy lúa của xã được phủ bèo 
dâu. Phong trào “sạch làng, tốt ruộng” được triển khai đều khắp ở 
các khu xóm, được 100% hộ xã viên hưởng ứng, làm theo.

Cùng với trồng trọt, khâu chăn nuôi cũng luôn được quan tâm 
chỉ đạo phát triển. Một trong 3 mục tiêu chính của Đảng bộ đề ra về 
phát triển sản xuất là 2 con lợn/ha. Thực hiện chủ trương đó xã chỉ 
đạo đẩy mạnh các hình thức chăn nuôi, có kế hoạch giao khoán 
định mức cho việc nuôi lợn. Các HTX đều xây dựng khu chăn nuôi 
tập thể. Cả xã có 4 trại chăn nuôi tập thể, mỗi trại khoảng 200 con, 
chia làm 2 loại là lợn sữa và lợn nuôi thịt. HTX Hoan Tiến  là trung 
tâm gây giống lợn ỉ Nam Định. HTX có 90 hộ nuôi lợn giống, mỗi 
năm cung cấp cho địa phương (và khu vực) trên 1.500 lợn giống. 
Nhân lực được HTX chọn những người có kinh nghiệm chăn nuôi, 
có ý thức làm chủ tập thể, tinh thần trách nhiệm cao, kỹ thuật tốt 
sang đảm nhiệm. Giống, vốn do HTX điều hành, giao khoán định 
mức trọng lượng xuất chuồng và khẩu phần ăn cho từng loại lợn. 
Để tạo nguồn thức ăn, các HTX đã xây dựng kế hoạch, dành diện 
tích để trồng khoai, rau cho chăn nuôi. Ngoài ra HTX còn hợp 
đồng với phòng lương thực huyện xin xay thóc nhà nước để lấy 
cám chăn nuôi, (gạo trả cho nhà nước để gửi cho tiền tuyến). Số 
đầu lợn thịt của xã luôn đảm bảo trên 500 con, trọng lượng xuất 
chuồng từ 60-90 kg/con. Hàng năm xã thực hiện nghĩa vụ lợn hơi 
cho nhà nước từ 20-25 tấn.

Cùng với chăn nuôi tập thể, hình thức chăn nuôi gia đình cũng 
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được khuyến khích phát triển mạnh. Các hộ gia đình đều được 
động viên nuôi 2-3 con, trọng lượng xuất chuồng đạt 50-70 kg/con. 
Tổng đàn lợn gia đình trong toàn xã đạt 1.900 con, sản lượng xuất 
chuồng đạt 114 tấn/năm.

Đàn trâu phục vụ cày kéo có khoảng 275 con, được giao về 
các hộ xã viên chăn nuôi, chăm sóc, đảm bảo thức ăn đầy đủ, béo 
khỏe, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát. Để thực hiện việc 
làm đất, mỗi con trâu phải đảm đương cày 5 mẫu/vụ. Hàng năm 
Ban quản trị luôn chủ động mua bổ sung từ 10-20 con trâu về thay 
thế những con trâu già hoặc bị ốm, bệnh, chết rét, đảm bảo sức 
kéo cho nông nghiệp. Chăn nuôi gia cầm như gà, vịt cũng được 
quan tâm khuyến khích để lấy trứng và thịt. Xã có 4 đàn vịt, tổng 
số 2.500 con, hàng năm cung cấp gần nửa triệu quả trứng, trao 
đổi với phòng thương nghiệp, giá mỗi quả 200 gam thóc; thu từ 
80-100 tấn thóc/năm.

 Để cân đối giữa chăn nuôi và trồng trọt, đưa chăn nuôi lên 
thành ngành sản xuất chính, từ 1972, xã đề ra chỉ tiêu 2,5-3 con 
lợn/ha và giao cho các hộ xã viên nuôi 1-2 con lợn, không có hộ 
xã viên để trống chuồng. Các trại chăn nuôi tập thể tiếp tục được 
củng cố, các đội chuyên chăn nuôi được xây dựng, hoạt động 
chăn nuôi được đẩy mạnh lên một bước.

Đầu năm 1974, thực hiện chủ trương của Đảng và sự chỉ đạo 
của Huyện ủy về việc hợp nhất các HTX nhỏ thành HTX có quy 
mô lớn toàn xã, các HTX nông nghiệp Giao Hiếu, Thức Hóa, Hoan 
Thắng thuộc xã Giao Thịnh hợp nhất thành HTX nông nghiệp Đại 
Thắng, do đồng chí Vũ Ngọc Oánh, Bí thư Đảng ủy là Chủ nhiệm. 
Các ông Trần Kim Đông, Đỗ Văn Thơ, Phan Thế Đam là Đảng ủy 
viên-Phó Chủ nhiệm. Trong điều kiện tình hình mới, HTX tiếp tục 
củng cố ổn định tổ chức, đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất, 
đảm bảo đời sống nhân dân và tích cực đóng góp nghĩa vụ với nhà 
nước theo các chỉ tiêu đã đề ra.

Bên cạnh việc phát triển nông nghiệp, các ngành nghề truyền 
thống cũng được quan tâm phát triển. Những xã viên có tay nghề 
đã được huy động để thành lập các tổ chuyên. Cả xã có khoảng 
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20-30 người làm nghề mộc, mỗi HTX đã thành lập 1 tổ thợ mộc từ 
7-10 người để làm các công việc liên quan đến nghề và được HTX 
giao khoán theo định mức. Số người làm thợ xây của xã đông hơn, 
cả xã có khoảng 60-80 người. Mỗi HTX đều đã thành lập một tổ 
thợ xây từ 20-25 người. Việc kiến thiết xây dựng nhà kho, sân phơi 
đều do tổ thợ xây dựng đảm nhiệm. Công việc xây dựng được 
HTX giao khoán định mức, thanh toán công khai, các tổ xây dựng 
phải đảm bảo ngày công và kỹ thuật xây dựng. Nhiều công trình 
xây dựng của làng xã trong thời gian này như nhà ở, sân phơi, nhà 
kho và nhiều công trình khác đều do các đội mộc, nề xây dựng.

Trong thời gian chiến tranh đánh phá ác liệt 1968-1972, xã 
Giao Thịnh lại có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa (gần 60%), 
đời sống nhân dân trong điều kiện chiến tranh rất khó khăn, cộng 
với nhận thức còn hạn chế nên nhiều người chỉ cho con đi học 
cho biết chữ, biết đọc kinh thánh rồi ở nhà, sợ học lên nữa sẽ “mất 
đạo”. Do đó số học sinh học lên cấp III rất ít, nếu có chỉ chủ yếu ở 
vùng lương dân. Trong khi đó cơ sở vật chất của các nhà trường 
cũng còn rất thiếu thốn. Hai trường cấp I vẫn sử dụng cơ sở vật 
chất của xã Giao Hoan(41), Giao Hiếu(42), mỗi trường có 5-7 phòng 
học cấp 4; trường cấp II(43) vẫn phải học nhờ nhà Chung của xứ 
Thức Hóa. Trước tình hình đó, Đảng bộ tập trung giáo dục, nâng 
cao nhận thức cho các phụ huynh học sinh về mục đích, động cơ 
học tập là để nâng cao hiểu biết, nhằm xóa đói, giảm nghèo, xây 
dựng cuộc sống văn minh và trở thành người có ích cho bản thân 
và xã hội. Đồng thời Đảng bộ giao chỉ tiêu huy động con em tới 
lớp cho các chi bộ, xóm đội, có sự ưu tiên, động viên các con nhà 
nghèo đến lớp. Do được động viên khuyến khích nên số học sinh 
được huy động tới lớp mỗi năm đều tăng. Các bậc phụ huynh đã 
không quản khó khăn, đóng góp tiền của, công sức để đào hào, 
đắp lũy, xây dựng các phòng học mới, bảo đảm an toàn cho các 
em. Trường cấp II đã được sơ tán hoàn toàn khỏi khu vực nhà thờ 
Thức Hóa, với 5 lớp học tranh tre được xây dựng ở 3 xóm; khu tập 
(41) Do thầy Đỗ Văn Thúy là Hiệu trưởng. 

(42) Do thầy Nguyễn Văn Chung là Hiệu trưởng. 

(43) Do thầy Nguyễn Ngọc Nhương là Hiệu trưởng. 
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thể giáo viên được chuyển đến nhà dân. Mỗi phụ huynh học sinh 
đóng góp 5-7 đoạn tre để làm hầm kèo, đóng góp 5 công làm hầm 
trú ẩn cho các em. Các lớp học đều được đắp lũy xung quanh dày, 
có giao thông hào thoát ra ngoài, có hầm chữ A đắp đất dày 3-4 
cm. Với tinh thần trách nhiệm cao và lòng thương yêu học sinh, 
vì sự nghiệp con em, các thày cô giáo đều nhiệt tình bám trường, 
bám lớp, cùng học sinh khắc phục khó khăn để truyền dạy kiến 
thức cho các em. Các học sinh không quản ngại khó khăn đầu đội 
mũ rơm, vai đeo túi sách, túi cứu thương, lá chắn, thường xuyên 
“đội bom đi học”. Do những cố gắng đó nên số và chất lượng học 
sinh vẫn luôn được đảm bảo. Bình quân cấp I  có 26 lớp với 980 
học sinh; cấp II có 5 lớp với trên 200 học sinh. Trong suốt những 
năm chiến tranh đánh phá các trường đều đảm bảo an toàn cho 
học sinh. Chất lượng thi cấp I đạt 95-99%; cấp II đạt 90-97%. 
Riêng thi tốt nghiệp cấp II đạt 98%. 

Từ năm 1972, khi máy bay bắn phá trở lại, các trường cấp 
I tiếp tục học ở 2 địa điểm của 2 xã cũ. Trường cấp II sơ tán về 
các xóm thôn Thức Hóa. Các hầm hào tiếp tục được tu sửa, gia 
cố chắc chắn hơn, đảm bảo an toàn trong suốt thời gian có chiến 
tranh đánh phá. Số lượng học sinh luôn đảm bảo, cấp I Giao Hoan 
do thày Đỗ Văn Thúy làm Hiệu trưởng, có 13 lớp với trên 430 
học sinh; cấp I Giao Hiếu do thày Nguyễn Văn Chung làm Hiệu 
trưởng, có 10 lớp, với trên 370 học sinh. Đến năm học 1974-1975 
hai trường cấp I Giao Hoan và Giao Hiếu hợp nhất thành trường 
phổ thông cấp I xã Giao Thịnh, do thày Nguyễn Văn Chung làm 
Hiệu trưởng, có 25 lớp, với trên 1.000 học sinh. Trường phổ thông 
cấp II xã Giao Thịnh, do thày Lê Huy Đoàn làm Hiệu trưởng, có 6 
lớp, với trên 240 học sinh. Chất lượng thi lên lớp cấp I và lớp 4 đạt 
96-98%; chất lượng cấp II đạt 95-100%. Các trường luôn đạt danh 
hiệu tiên tiến.

Nội dung hoạt động văn hóa thông tin tiếp tục vừa tích cực cải 
tạo, bài trừ các phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, xây 
dựng nếp sống mới, con người mới phù hợp với tình hình có chiến 
tranh, vừa tích cực tuyên truyền về đường lối, chính sách của 
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Đảng, nhà nước, động viên cổ vũ nhân dân ra sức lao động sản 
xuất và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Các hình thức tuyên truyền như 
bảng tin, sách báo, các đội văn nghệ tiếp tục được duy trì, biểu 
diễn phục vụ nhu cầu của nhân dân. Phong trào “tiếng hát át tiếng 
bom” phát triển mạnh. Xã duy trì tốt việc phát thanh thông báo tình 
hình mỗi ngày 2 lần, sử dụng hiệu quả các bảng tin và làm tốt việc 
định hướng, động viên các lực lượng nhân dân vừa sản xuất, vừa 
chiến đấu, nhằm thực hiện thống nhất nước nhà.

Mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, 
nhưng để đáp ứng với điều kiện có chiến tranh, mạng lưới y tế 
tiếp tục được xây dựng tới các HTX, đội sản xuất, sẵn sàng phục 
vụ nhân dân, phục vụ chiến đấu. Sau khi hợp nhất, ông Đinh Văn 
Hoàn được cử làm Trạm trưởng trạm y tế xã. Trạm tiến hành sắp 
xếp, ổn định công việc của 2 trạm cũ, phân công hợp lý các thành 
viên phù hợp với chuyên môn. Với tinh thần phòng bệnh là chính, 
ngành đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân tích 
cực phòng chống các dịch bệnh như tả, lỵ, thương hàn, phong, 
lao, đau mắt hột…và phát động phong trào “3 sạch”, gồm ăn sạch, 
ở sạch, uống sạch; thực hiện ăn chín, uống sôi, nhà nhà có hố xí, 
giếng nước hợp vệ sinh. Để đáp ứng với điều kiện chiến tranh, 
Trạm đã mở các lớp tập huấn cho cán bộ Y tế về sơ cứu vết 
thương, hướng dẫn các thôn xóm, gia đình chuẩn bị tủ thuốc, bông 
băng và sẵn sàng xử lý khi cần thiết, hạn chế thấp nhất những 
trường hợp đáng tiếc xẩy ra.

Trong điều kiện vừa sản xuất vừa chiến đấu, việc xây dựng 
lực lượng vũ trang vững mạnh để đáp ứng với tình hình là hết 
quan trọng và cấp thiết. Các phong trào “ba sẵn sàng”, “ba đảm 
đang”, “ba quyết tâm” được phát động rộng rãi. Mô hình “mỗi làng 
chiến đấu là một pháo đài, mỗi HTX là một đơn vị sản xuất chiến 
đấu”, “mỗi chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo chiến đấu giỏi, sản 
xuất giỏi” được triển khai có hiệu quả. Phương án tác chiến được 
xây dựng phù hợp với đặc điểm của xã. Xã đã xây dựng và củng 
cố trung đội dân quân trực chiến 24/24 giờ bảo vệ cầu Thức Hóa 
và một đại đội dân quân cơ động hàng trăm người thường xuyên 
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tuần tra canh gác, thường trực chiến đấu ngày đêm, phối hợp tác 
chiến với các lực lượng công an, biên phòng chống gián điệp, biệt 
kích.

Với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu 
một người”, công tác khám tuyển, giao quân theo luật nghĩa vụ 
được thực hiện nghiêm túc.  nhiều thanh niên đã hăng hái lên 
đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Lực lượng thanh niên 
lên đường nhập ngũ ngày càng nhiều, nhiều gia đình có 3-4 con 
lên đường nhập ngũ, đặc biệt gia đình cụ Đỗ Thị Huy có 5 con 
lên đường nhập ngũ, trong đó 2 con liệt sỹ chống Pháp, 1 con là 
liệt sỹ chống Mỹ. 9 gia đình có 1 con trai độc nhất cũng động viên 
con lên đường; 7 gia đình có 2 con (trở lên) là liệt sỹ(44). Cuối năm 
1972, Mỹ trở lại ném bom bắn phá miền Bắc ác liệt, tàn bạo hơn. 
Do có sự chuẩn bị trước nên nhân dân Giao Thịnh không hề nao 
núng, vẫn lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu. Tất cả các điểm cầu cống, nút giao thông quan trọng đều bị 
giặc bắn phá ác liệt, song phong trào sản xuất vẫn được giữ vững, 
khí thế lên đường nhập ngũ chi viện cho tiền tuyến không hề bị sa 
sút. Trong những năm 1972, 1973, đã có hàng trăm con em Giao 
Thịnh lên đường nhập ngũ. Trong những năm cuối chiến tranh 
chống Mỹ, tình hình sâu bệnh phá hoại nghiêm trọng, nhiều thửa 
ruộng bị sâu rầy mất trắng, tổng sản lượng lương thực năm 1974 
không đạt yêu cầu. Nhân dân Giao Thịnh vẫn ngày đêm đẩy mạnh 
sản xuất, phấn đấu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu 
một người”, dốc sức lực chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, mỗi 
năm chi viện cho tiền tuyến gần 300 tấn lương thực và trên 100 
tấn thực phẩm.

Đi đôi với xây dựng phát triển lực lượng vũ trang, công tác bảo 
vệ trị an, trấn áp phản cách mạng luôn được tiến hành có hiệu quả. 
(44) Như ông Vũ Văn Hội xóm 2; ông Nguyễn Trung Gia, xóm 3; ông Lương Văn 
Lai, xóm 4; ông Đỗ Văn Cổn, xóm 5; ông Lê Viết Vy, xóm 5, ông Nguyễn Văn 
Mịch, xóm 5, ông Lâm Văn Quán, xóm 10. Trong đó, ông Lê Viết Vy, xóm 5, có 4 
con nhập ngũ thì 2 con là Liệt sỹ; ông Nguyễn Văn Minh, xóm 5, có 3 con nhập 
ngũ thì 2 con là Liệt sỹ; ông Lâm Văn Quán, xóm 10, có 3 con nhập ngũ thì 2 con 
là Liệt sỹ.  
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Tinh thần cảnh giác, ý thức phòng gian bảo mật của cán bộ đảng 
viên và nhân dân được nâng lên một bước. Các đoàn thể quần 
chúng được học tập chuyên đề “sẵn sàng đập tan âm mưu hoạt 
động biệt kích phá hoại miền Bắc”, và được phát động phong trào 
toàn dân tố giác tội phạm, đấu tranh với các hành động rải truyền 
đơn, xóa khẩu hiệu và luận điệu xuyên tạc của địch. Công an và 
quần chúng tích cực theo dõi các phần tử có nghi vấn; những 
trường hợp chống đối, phản động được rà soát cho đi cải tạo, do 
đó đã góp phần giữ vững trị an, ổn định trật tự xã hội.

Sau khi hợp nhất, Đảng bộ tập trung vào ổn định tổ chức, lãnh 
đạo nhân dân vừa sản xuất vừa chiến đấu, củng cố khối đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng, đẩy mạnh phê và tự phê, ngăn chặn tiêu 
cực, thoái hóa, biến chất và xây dựng đảng bộ, chi bộ “4 tốt”. Công 
tác tư tưởng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt cuộc chỉnh huấn, 
cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, xây dựng chi bộ, đảng viên “4 
tốt”, xác định và nâng cao ý chí chiến đấu, giữ vững lập trường, 
xác định tinh thần gian khổ hy sinh, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, 
dám làm, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, chống các 
tư tưởng bi quan, tiêu cực, bảo thủ, ngại khó. Qua giáo dục, rèn 
luyện, nhận thức tư tưởng, lập trường cán bộ được nâng lên, luôn 
vững vàng trước mọi tình huống của cuộc chiến tranh đánh phá ác 
liệt. Số đảng viên “4 tốt” ngày càng nhiều.  

Công tác tổ chức được quan tâm chấn chỉnh thêm một bước 
về số và chất lượng. Đảng bộ chia làm 25 tổ đảng, trong đó có 3 
chi bộ HTX nông nghiệp gồm: Chi bộ HTX Hoan Thắng, Chi bộ 
HTX Hoan Tiến và Chi bộ HTX Giao Hiếu. Từ 1968 đến 1975, 
Đảng bộ tổ chức 4 lần Đại hội vào các năm 1968, 1970, 1972 và 
1974; trong cả 4 lần Đại hội, đồng chí Vũ Ngọc Oánh đều được tín 
nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Công Huỳnh được 
bầu làm Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức(45). 9 đoàn viên ưu tú 

(45) Ban Chấp hành Đại hội lần thứ I (1968-1970) gồm 8 đồng chí: Vũ Ngọc Oánh 
(Bí Thư ĐU), Trần Công Huỳnh (TV Trưởng ban Tổ chức), Phan Thị Hạt (TV 
Chủ tịch UBHC xã), Trần Văn Đinh (TV Phó Chủ tịch UBHC xã), Nguyễn Văn 
Soạn (Xã đội trưởng), Lê Thị Tươi (CN HTX Hoan Thắng), Nguyễn Đình Phiếm 
(CN HTX Giao Hiếu), Đinh Văn Đuyến (CN HTX Hoan Tiến).

Ban Chấp hành Đại hội khóa II (1970-1972) gồm 9 đồng chí: Vũ Ngọc Oánh 
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được giới thiệu cho đi học lớp đối tượng nâng cao nhận thức về 
Đảng; tổ chức kết nạp được 3 đồng chí đảng viên mới lớp Hồ Chí 
Minh. Phong cách lãnh đạo, chỉ đạo từng bước được cải tiến, phù 
hợp với điều kiện thời chiến như chia nhỏ cụm, phân trách nhiệm 
đối với sản xuất, chiến đấu, đào tạo bồi dưỡng điển hình, đẩy 
mạnh đấu tranh phê và tự phê, thường xuyên sơ tổng kết, phân 
loại chi bộ, tập trung xây dựng đảng viên và chi bộ, đảng bộ “4 tốt”. 
Hầu hết đảng viên đều đạt tiêu chuẩn đảng viên 4 tốt, khí thế phấn 
đấu của đảng viên giai đoạn này rất sôi nổi. Công tác kiểm tra tiến 
hành thường xuyên, kịp thời những vấn đề mới nẩy sinh, chỉ rõ 
nguyên nhân, khuyết điểm, chỉ ra hướng sửa chữa. Trong Thời 
gian này Đảng bộ đã tiến hành xem xét kỷ luật, khai trừ 2 trường 
hợp vi phạm.

Năm 1968, thực hiện sự chỉ đạo của trên, hai huyện Giao Thủy 
và Xuân Trường sáp nhập thành huyện Xuân Thủy. Một số xã trong 
huyện trong đó có Giao Hoan và Giao Hiếu cũng được sáp nhập 
thành xã Giao Thịnh. Chủ tịch UBHC xã Giao Thịnh từ 1968-1975 
là các đồng chí Phan Thị Hạt (1968-1970), Trần Văn Đinh (1970-
1974), Phan Thị Hạt (1974-1976). Phó Chủ tịch UBHC xã Giao 
Thịnh từ 1968-1975 là các đồng chí Trần Văn Đinh (1968-1970), 
(Bí Thư Đ.U), Trần Công Huỳnh (TV Trưởng ban Tổ chức), Trần Văn Đinh (TV 
Chủ tịch UBHC xã), Phan Thị Hạt (TV Phó Chủ tịch UBHC xã), Vũ Văn Phẩm 
(Phó Chủ tịch UBHC xã), Nguyễn Văn Soạn (Xã đội trưởng), Đỗ Văn Thơ (CN 
HTX Hoan Thắng), Lâm Văn Chinh (CN HTX Giao Hiếu), Đinh Văn Đuyến 
(CN HTX Hoan Tiến).

Ban Chấp hành Đại hội khóa III (1972-1974) gồm 12 đồng chí: Vũ Ngọc 
Oánh (Bí Thư Đ.U), Trần Công Huỳnh (TV Trưởng ban Tổ chức), Trần Văn 
Đinh (TV Chủ tịch UBHC xã), Vũ Thế Phẩm (Phó Chủ tịch UBHC xã, Tài mậu), 
Nguyễn Văn Đoán (Phó Chủ tịch UBHC xã, Công an), Đỗ Văn Thơ (CN HTX 
Hoan Thắng), Nguyễn Đình Phiếm (CN HTX Giao Hiếu), Đinh Văn Đuyến (CN 
HTX Hoan Tiến), Đoàn Thị Mai (Đơn, CT Hội Phụ nữ), Mai Văn Soạn (Bí thư 
Đoàn xã), Phan Thế Đam (Bí thư CB Giao Hiếu).

Ban Chấp hành Đại hội khóa IV (1974-1976)  gồm 7 đồng chí: Vũ Ngọc Oánh 
(Bí Thư Đ.U), Trần Công Huỳnh (TV Trưởng ban Tổ chức), Phan Thị Hạt (TV Chủ 
tịch UBHC xã), Đoàn Thị Mai (Đơn, CT Hội Phụ nữ), Trần Kim Đông (Phó Chủ 
nhiệm HTX Đại Thắng, chăn nuôi), Đỗ Văn Thơ (Phó Chủ nhiệm HTX Đại Thắng, 
vật tư), Phan Thế Đam (Phó Chủ nhiệm HTX Đại Thắng, tài vụ). 
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Vũ Văn Phẩm (1970-1974), Nguyễn Văn Đoán (1972-1974). Trong 
các đợt bầu cử HĐND, tỷ lệ đi bầu đạt cao, trên 95%. Thành phần 
chính quyền được chú ý cả về cơ cấu, tỷ lệ thanh niên, cán bộ nữ 
và cán bộ chủ chốt của Đảng. Nội dung sinh hoạt và lề lối làm việc 
của chính quyền được nghiên cứu, cải tiến, phát huy chức năng 
trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế. Tuy nhiên thời gian này, 
vai trò của HĐND còn hình thức trong việc giám sát thực hiện. 
Chức năng chỉ đạo sản xuất chiến đấu ở một số nơi còn yếu, vấn 
đề dân chủ chưa thực sự mở rộng.

Trong lúc toàn Đảng toàn dân đang đẩy mạnh cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, chống chiến tranh phá hoại của đế 
quốc Mỹ và xây dựng CNXH ở miền Bắc thu được nhiều kết quả, 
thì ngày 2/9/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của toàn 
dân tộc đã từ trần, sự kiện đau thương này đã khiến nhân dân cả 
nước từ già đến trẻ không ai là không nhỏ lệ tiếc thương. Hưởng 
ướng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhân 
dân cả nước nói chung, Giao Thịnh nói riêng đã biến đau thương 
thành hành động cách mạng, ra sức phấn đấu, học tập Di chúc 
của Người, phát động nhiều phong trào thiết thực, thi đua lao động 
sản xuất và chiến đấu, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược để 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhằm sớm thực hiện 
ước nguyện thiêng liêng của Người.

Phát huy vai trò, chức năng tập hợp, đoàn kết, Mặt trận Tổ 
quốc xã(46) không ngừng động viên và cổ vũ các tầng lớp nhân dân 
vừa sản xuất vừa chiến đấu, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, 
thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà 
nước. Các cụ phụ lão thi đua hưởng ứng phong trào “3 hăng hái”, 
tích cực trồng cây, các ngả đường giao thông, các sân kho, sân 
trường,.... đều được các cụ trồng các loại cây xanh. Phong trào 
“Bạch đầu quân” bắn máy bay Mỹ được phát động và thực hiện sôi 
nổi. Các cụ còn tự giác vận động con cháu và thanh niên thôn xóm 

(46) Do ông Lâm Văn Quán (1968-1970) và Phạm Văn Thường (1971-
1980) Chủ tịch Mặt trận làm Chủ tịch MTTQ xã. Mặt trận tổ chức 
Đại hội vào các năm 1968, 1971. 
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sẵn sàng tham gia nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. Công tác vận động, 
đoàn kết lương giáo có bước tiến bộ mới. Nhân dân tin tưởng, tích 
cực tham gia phong trào do các đoàn thể phát động. Số hộ giáo 
dân tham gia HTX tăng cao.

Đoàn thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
luôn đi đầu trên các lĩnh vực lao động sản xuất và chiến đấu. Tổ 
chức đoàn luôn được củng cố, kiện toàn, hoạt động đều đặn, sôi 
nổi, ngày càng nâng cao về số và chất lượng, theo hướng “4 tốt”. 
Đoàn luôn xung kích trên mặt trận lao động sản xuất, phát động 
nhiều phong trào thi đua sôi nổi như “sống, học tập và làm việc 
như Nguyễn Văn Trỗi”, “3 sẵn sàng”, “núi phân xanh, biển bèo 
dâu”, “sạch làng, tốt ruộng”, “ba sung kích”, “ba sẵn sàng” được 
phát động và thực hiện hiệu quả. Nhiều đoàn viên không quản 
ngại khó khăn hăng hái đi đầu áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất, làm bèo dâu, phân bón, cày bừa, thủy lợi, đi bộ đội, TNXP. 
Các chiến dịch thuỷ lợi, đào sông, đắp đường khoanh vùng, mở 
rộng sản xuất 2 vụ lúa đã huy động hàng ngàn lượt đoàn viên 
thanh niên và xã viên trong xã tham gia. Mỗi năm Đoàn xã kết 
nạp hàng trăm đoàn viên mới. Đoàn thường tổ chức sinh hoạt 
vào các đêm trăng sáng, để hạn chế ánh đèn, tránh máy bay Mỹ. 
Phong trào thanh niên tình nguyện lên đường bảo vệ tổ quốc diễn 
ra một cách sôi nổi, tự giác. Mỗi năm xã có 40-50 thanh niên tình 
nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Cùng với việc củng 
cố về tổ chức, đoàn còn giáo dục, hướng dẫn các em thiếu niên 
nhi đồng duy trì công tác đội đều đặn, tổ chức các hoạt động thiết 
thực như: “làm theo lời Bác dạy”, “em yêu quý học tập anh bộ đội”, 
cắt cỏ khao trâu, làm phân bón, diệt chuột, bắt sâu bướm. Nhiều 
đơn vị thiếu niên tiền phong trong nhà trường và từng thôn xóm 
đã tổ chức các hoạt động có chất lượng tốt. Các cháu cũng được 
rèn tác phong quân sự, nhanh nhẹn, hoạt bát, sơ tán kịp thời khi 
có báo động; được học cả cách cứu thương băng bó, có thể tự sơ 
cứu khi cần thiết.

Trong kháng chiến, hầu hết thanh niên nam giới lên đường đi 
chiến đấu, chị em phụ nữ phải cáng đáng các công việc gia đình 
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và xã hội như nuôi dạy con cái, cày, bừa, gặt hái, tham gia dân 
quân tự vệ và các công tác xã hội, nhưng phong trào vẫn diễn ra 
sôi nổi, hiệu quả. Hội đã phát động các phong trào “3 đảm đang”, 
học tập gương chị Út Tịch, cùng đoàn TN, dân quân...gương mẫu 
thực hiện việc cấy cày, chăm sóc, thu hoạch, đóng xới, vác đất...
cả phần việc mà trước đây chủ yếu nam giới đảm nhiệm. Hội còn 
thường xuyên động viên giúp đỡ gia đình chị em khó khăn có 
chồng, con ra mặt trận, để chồng, con họ yên tâm chiến đấu, động 
viên chị em tích cực tham gia các phong trào văn hóa, xã hội. 
Nhiều chị đã tham gia lãnh đạo công tác Đảng, chính quyền, đoàn 
thể, đã giữ những vị trí rất quan trọng khi nam giới đi ra chiến 
trường, như: chị Phan Thị Hạt, Chủ tịch UBHC xã; chị Đoàn Thị 
Mai, Chủ tịch hội Phụ nữ...

Sau 21 năm chiến đấu trường kỳ gian khổ, với sự cố gắng nỗ 
lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, chiến dịch Hồ Chí Minh 
ngày 30/4/1975 toàn thắng, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, 
Bắc Nam xum họp một nhà.

*
*      *

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là trong 
những năm thực hiện cuộc kháng chiến chống chiến tranh đánh 
phá 1965-1975, Đảng bộ đã vận dụng sáng tạo đường lối, chính 
sách của Đảng vào hoàn cảnh thực tế của địa phương, lãnh đạo 
nhân dân Giao Thịnh vừa sản xuất, vừa chiến đấu, xây dựng khối 
đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, đẩy mạnh đấu tranh phê và 
tự phê, gương mẫu, hăng hái lao động sản xuất, phát động nhiều 
phong trào thi đua sôi nổi, động viên con em sẵn sàng nhập ngũ 
vào chiến trường để quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 
Các phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất được 
phát động sôi nổi, như Thanh niên “ba sẵn sàng”, Phụ nữ “ba đảm 
đang”. Kinh tế-xã hội của xã được duy trì, ổn định, từng bước phát 
triển đi lên. Năng suất bình quân đạt 4,7-5,2 tạ/ha, tổng sản lượng 
đạt 2.000-2.100 tấn/năm, mức ăn bình quân đạt 14-17 kg/người/
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tháng. Đảng bộ luôn chấp hành nghiêm túc và thực hiện các chủ 
trương đường lối của Đảng, vững vàng trước những thử thách 
quyết liệt của cuộc kháng chiến, đoàn kết chặt chẽ, thực hiện tốt 
các mục tiêu kinh tế-xã hội. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, 
đoàn thể, có bước phát triển mới. Đồng thời luôn coi trọng củng 
cố về tổ chức, vững vàng trước mọi khó khăn, diễn biến phức tạp 
của tình hình, thực sự là hạt nhân của phong trào, là đầu tàu trước 
mọi công việc khó khăn để thúc đẩy quần chúng vươn lên hoàn 
thành mọi nhiệm vụ. Gần 600 con em của nhân dân Giao Thịnh 
(574 người) đã anh dũng lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu 
nước”(47), 60 người tham gia lực lượng TNXP, trên 200 dân quân 
thường trực. Nhiều gia đình có 3-5 con đi bộ đội, 9 gia đình chỉ có 
1 con trai cũng động viên con nhập ngũ, riêng gia đình cụ Đỗ Thị 
Huy có 5 con nhập ngũ(48). Mỗi năm, xã đã đóng góp 400 đến 470 
tấn lương thực; 50 đến 70 tấn thực phẩm, trong 10 năm đã đóng 
góp cho Nhà nước 4.500 đến 5.000 tấn lương thực, 600 tấn lợn 
hơi, hàng trăm tấn gia cầm. Trong cuộc chiến tranh khốc liệt đó, 
Đảng bộ và nhân dân Giao Thịnh đã phải chịu nhiều tổn thất, đau 
thương với 103 liệt sỹ, 48 thương binh, 79 bệnh binh, 65 người bị 
ảnh hưởng chất độc da cam, xã có 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng là 
bà Bùi Thị Mận có 3 con liệt sỹ(49), 7 gia đình có 2 con liệt sỹ. Cũng 
trong cuộc kháng chiến vẻ vang, anh dũng đó 635 lượt người con 
của Giao Thịnh đã được tặng Huân, Huy chương, bằng khen(50). 
Đảng bộ và nhân dân Giao Thịnh đã hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước hoàn thành sứ mạng vẻ vang 

(47) Trong đó có nhiều người đã trưởng thành phát triển thành sỹ 
quan cao cấp như Thiếu tướng Hoàng Kiên; Đại tá Nguyễn Hữu 
Bội, Lương Văn Sơn, Nguyễn Văn Băng, Trần Văn Lạng, Đỗ Văn 
Thủ, Đỗ Đình Đề, Nguyễn Đức Chính, Trần Văn Quang, Vũ Văn 
Hồng; Thượng tá Lê Trung Hưng. 

(48) Trong đó 2 con là liệt sỹ chống Pháp, 1 con là liệt sỹ chống Mỹ. 

(49) Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy 1930-2005, xuất 
bản năm 2009, tr.584.
(50) Trong đó 304 Huân chương, 231 Huy chương, 70 Bằng khen.. 
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giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong thắng lợi vĩ đại 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã có một phần đóng 
góp đáng kể của Đảng bộ và nhân dân Giao Thịnh.
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Chương IV

PHỤC HỒI SẢN XUẤT SAU CHIẾN TRANH, XÂY DỰNG VÀ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, GIỮ VỮNG AN NINH QUỐC 

PHÒNG, BƯỚC ĐẦU TÌM HƯỚNG ĐỔI MỚI (1975-1985)

1. Khắc phục hậu quả chiến tranh, áp dụng cơ giới hóa 
trong nông nghiệp, xây dựng quan hệ sản xuất lớn xã hội-chủ 
nghĩa, góp phần cùng cả nước đánh thắng chiến tranh ở hai 
đầu biên giới (1975-1980)

Chiến thắng mùa Xuân 1975 là một trong những chiến công 
vĩ đại và hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc đã kết thúc cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước và mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ 
cả nước độc lập, thống nhất, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong 
không khí hừng hực chiến thắng, nhân dân cả nước nói chung, 
nhân dân Giao Thịnh nói riêng đều tràn đầy phấn khởi, biến chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu thành chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng trong lao động sản xuất, ra sức vươn lên quyết 
tâm đem hết sức mình khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng 
và phát triển kinh tế-xã hội. Nhưng, hậu quả của chiến tranh đã 
để lại một sự tàn phá nặng nề. Trước đây, để tập trung cho chiến 
tranh, nhân dân ta đã phải vừa sản xuất, vừa chiến đấu, thắt lưng 
buộc bụng dồn sức chi viện cho tiền tuyến, do đó, nền kinh tế-xã 
hội của đất nước bị kiệt quệ, đời sống nhân dân thấp kém, lạc hậu. 

Trong điều kiện tình hình mới, Trung ương Đảng đã đề ra 
phương hướng phát triển chung của đất nước là “Đưa cả nước 
tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”. Miền 
Bắc phải tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
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và “đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở 
vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa nền kinh tế nước ta từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa”(1).

Tháng 9/1975, hai  tỉnh Nam Hà và Ninh Bình được sáp nhập 
thành tỉnh Hà Nam Ninh(2). Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra 
phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đồng thời phát 
động các chiến dịch Hà Nam Ninh, chiến dịch Trần Hưng Đạo để 
thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Đảng bộ huyện Giao Thủy 
cũng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI (10/1976) đề ra các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ cụ thể xây dựng kinh tế-xã hội của huyện trong tình 
hình mới(3).

Sau nhiều năm chiến tranh, nay đất nước đã hoà bình thống 
nhất, nhân dân Giao Thịnh vô cùng phấn khởi, phát huy truyền 
thống lao động cần cù, sáng tạo, cùng nhau quyết tâm đoàn kết 
xây dựng quê hương. Để đảm đương vai trò lãnh đạo trong điều 
kiện tình hình mới, Đảng bộ chính quyền đã được củng cố kiện 
toàn lại. Tháng 6/1976, Đảng bộ Giao Thịnh tổ chức Đại hội lần 
thứ V (nhiệm kỳ 1976-1979). Đại hội đã bầu 14 đồng chí Ban Chấp 
hành(4). Đồng chí Vũ Ngọc Oánh được bầu làm Bí thư Đảng ủy. 
Đồng chí Lương Xuân Cảnh, Đảng ủy viên, được bầu là Chủ tịch 
(1) Theo tinh thần Nghị quyết 24 Ban Chấp hành Trung ương (khóa III) và Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976).  

(2) Theo Quyết định 245-QĐ/TW ngày 20/9/1975, của Bộ Chính trị. 

(3) Trong đó tập trung vào sản xuất lúa, đồng thời với việc đánh bắt hải sản, làm 
muối, trồng cây dâu tằm tạo ra nhiều sản phẩm tích lũy và nâng cao đời sống 
nhân dân. Chỉ tiêu năm 1977 của huyện nhà là phấn đấu đạt 7,0 đến 7,5 tấn/ha, 
2,5 con lợn 1,5 lao động/ha gieo trồng. 

(4) Đại hội V xã Giao Thịnh được tổ chức tháng 6/1976, gồm 174 đồng chí (5 đ/c 
dự bị), bầu 14 đồng chí Ban Chấp hành, gồm: Vũ Ngọc Oánh, Bí thư Đảng bộ; 
Trần Công Huỳnh, Thường vụ-Trưởng ban Tổ chức; Nguyễn Văn Giáp, Thường 
vụ-Trưởng ban Kiểm tra; Lương Xuân Cảnh, Chủ tịch UBHC (sau là UBND); 
Nguyễn Văn Hỗ, PCT; Bùi Thế Hiền, Xã đội trưởng; Trần Văn Kỳ, đội trưởng xs; 
Đinh Văn Đuyến, Thư ký UB; Phan Thế Đam, CN HTX Đại Thắng; Phạm Thị 
Hạt, PCT UBND; Đỗ Văn Thơ, PCN HTX Đại Thắng; Trần Kim Đông, PCN 
HTX Đại Thắng; Đoàn Thị Mai (Đôn), CT Hội Phụ nữ; Đỗ Xuân Ngãi, Bí thư 
Đoàn xã. 
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UBHC; các đồng chí Đảng ủy viên Phan Thị Hạt và Nguyễn Văn 
Hỗ được bầu là Phó Chủ tịch UBHC xã; từ cuối 1976 UBHC xã đổi 
là UBND xã.

Đại hội đề ra nghị quyết: Tăng cường đoàn kết thống nhất, 
phát huy thế mạnh của vùng sản xuất lúa, tiếp tục cải tạo đồng 
ruộng, hệ thống thủy lợi tưới tiêu, phát triển nông nghiệp toàn diện, 
tạo nên sức mạnh tổng hợp làm chuyển biến ngay từ đầu về kinh 
tế-xã hội. Cùng với trồng trọt, phát triển chăn nuôi thành ngành sản 
xuất chính; giữ vững là trung tâm sản xuất giống lợn của khu vực, 
tạo nên thế mạnh thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng 
cường công tác vận động quần chúng, xây dựng củng cố Đoàn 
thanh niên, hội Phụ nữ vững mạnh làm nòng cột cho các phong 
trào quần chúng; đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Các chỉ tiêu Đại hội đề ra để phấn đấu là: 2,5 con lợn, 1,5 lao 
động/ha gieo trồng; năng suất lúa đạt 6-6,5 tấn/ha; sản lượng đạt 
2.400-2.500 tấn/năm; bán nghĩa vụ cho nhà nước 100-110 tấn/
năm; thực hiện thuế nông nghiệp 300-330 tấn/năm, thủy lợi phí 
25-40 tấn/năm; bán lợn hơi nghĩa vụ 80-90 tấn/năm. 100% đảng 
viên xếp loại “4 tốt”, phát triển 20-25 đảng viên trong nhiệm kỳ.

Là một xã ven biển, ngoài khai thác thủy, hải sản và một số 
nghề phụ khác, nghề chính của xã vẫn là nông nghiệp. Trong 
chiến tranh, Giao Thịnh đã dồn hết sức người, sức của cho chiến 
trường, các ngành nghề kém phát triển, cuối năm 1974 bị thiên tai 
dịch bệnh nên năm 1975 đời sống nhân dân Giao Thịnh rất khó 
khăn. Trong khi đó, cơ sở vật chất còn rất thấp kém, sau chiến 
tranh, một số người đã nảy sinh tư tưởng hưởng thụ. Trên cơ sở 
thuận lợi và khó khăn đó, Đảng bộ đã tập trung trí tuệ phát huy 
thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, đoàn kết quyết tâm phát triển sản 
xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Những năm 1976 đến 1980, thời tiết diễn biến thất thường, 
ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp(5). Vì vậy những năm 

(5) Vụ chiêm xuân 1976 rét đậm kéo dài, trời âm u thiếu ánh sáng, 
vụ mùa hạn kéo dài, vụ chiêm xuân 1977 rét còn đậm và kéo dài 
hơn, mạ bị chết hầu hết, phải bổ sung giống để cấy lại, cuối vụ lại bị 
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này, không những phải đối phó với chiến tranh ở 2 đầu biên giới 
mà còn phải đối phó với thiên nhiên khắc nghiệt và dịch bệnh 
hoành hành. Đảng uỷ đã chỉ đạo các đảng viên Giao Thịnh phải đi 
sâu đi sát và lãnh đạo nhân dân quyết tâm khắc phục khó khăn, 
đảm bảo thu hoạch hàng năm.

 Hợp tác xã nông nghiệp Đại Thắng đã được thành lập (hợp 
nhất) từ năm 1974, nay tiếp tục được củng cố đi vào sản xuất. 
Trong những năm 1975-1980, HTX nông nghiệp Đại Thắng tổ chức 
2 lần Đại hội vào các năm 1976, 1977. Đại hội HTX nông nghiệp 
Đại Thắng năm 1976 bầu 4 đồng chí vào Ban quản trị. Đồng chí 
Vũ Ngọc Oánh, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm; đồng chí Phan 
Thế Đam, Phó Chủ nhiệm phụ trách tài vụ, đồng chí Đỗ Văn Thơ, 
Phó Chủ nhiệm phụ trách vật tư, đồng chí Trần Kim Đông, Phó 
Chủ nhiệm phụ trách chăn nuôi. Đại hội HTX nông nghiệp Đại 
Thắng năm 1977 bầu 7 đồng chí vào Ban quản trị. Đồng chí Phan 
Thế Đam là Chủ nhiệm, đồng chí Đỗ Văn Thơ là Phó Chủ nhiệm 
phụ trách vật tư, đồng chí Nguyễn Văn Tạo là Phó Chủ nhiệm phụ 
trách chăn nuôi, đồng chí Nguyễn Đình Phiếm là Phó Chủ nhiệm 
phụ trách trồng trọt, đồng chí Đinh Văn Phong là Phó Chủ nhiệm 
phụ trách ngành nghề, đồng chí Vũ Văn Ruông là kế toán trưởng; 
đồng chí Vũ Thế Chức là Trưởng kiểm soát.

Cơ sở vật chất của HTX gồm 1 trụ sở HTX, 1 nhà giống, 1 nhà 
làm mộc; 28 nhà kho, sân phơi của 28 đội sản xuất; 3 trại chăn 
nuôi (cuối năm 1976 dồn thành 1 trại); 1 nhà nấu tinh dầu; 250 
trâu cày kéo và 30 con nghé; 10 máy bơm nước; 28 thuyền và 4 
xe công nông. Một số đội chuyên được thành lập (5 đội), như: đội 
thuỷ lợi 202, đội chăn nuôi, đội làm mộc, đội xây dựng, đội chuyên 
cây công nghiệp (trồng cói, trồng cây tinh dầu). Để thực hiện sản 
xuất lớn theo hướng cơ giới hoá nông nghiệp, HTX được chỉ đạo 
tích cực áp dụng KHKT vào sản xuất, chú ý khâu thủy lợi, giống, 
chăm bón, phòng trừ sâu bệnh. Quy trình ăn chia được HTX thực 

hạn hán. Năm 1978 mưa bão vào triều cường sau vụ cấy, lúa bị úng, 
kém phát triển. Năm 1979 liên tiếp 2 cơn bão số 4 và số 6 gây úng 
nghiêm trọng ở Giao Thủy. Các năm từ 1976 đến 1979, sâu bệnh 
phát triển mạnh, phá hoại mùa màng nghiêm trọng. 
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hiện theo định mức khẩu phần lao động và các đối tượng theo độ 
tuổi. Phương pháp tính là lấy tổng sản lượng của hợp tác xã trừ 
đi các khoản giống, thuế, nghĩa vụ, đóng góp, tích lũy, còn lại chia 
đều để tính giá trị ngày công, có ưu tiên đối với những gia đình 
thuộc diện chính sách. Hợp tác xã còn dành quỹ đất 5% chia cho 
xã viên để khuyến khích chăn nuôi.

Để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các đội sản xuất, 
các đội chuyên được thành lập. HTX đã cho tôn tạo, sửa chữa 12 
cây cầu, chia đồng ruộng thành 12 vùng, đào đắp 15 km bờ vùng, 
nạo vét 31 km sông cấp 2 và 12 km sông cấp 3, trên 20 km sông 
ngòi chảy qua địa bàn. Các giống mới thấp cây và ngắn ngày có 
năng suất cao như Mộc thuyền, nếp tằn, NN5, NN8, NN22 tiếp 
tục được chỉ đạo đưa vào thay thế những giống lúa cũ, năng suất 
thấp. Thời gian này chủ yếu vẫn là bón phân chuồng và phân 
xanh, bình quân bón 2 m3/mẫu Bắc bộ. Phân xanh chủ yếu là lá 
điền thanh và bèo dâu. Các loại phân vô cơ như đạm, lân thời gian 
này còn rất ít, chỉ bón độ 2-3 kg/sào. Khâu làm đất được chỉ đạo 
phải cày sâu, bừa kỹ. Máy móc đã bắt đầu được áp dụng vào đồng 
ruộng, nhưng sức kéo chủ yếu vẫn là trâu bò. Khâu cấy được cải 
tiến, cấy dày vừa phải và cấy chăng dây thẳng hàng. Các thói 
quen, tập quán lạc hậu cũ trong sản xuất  được đấu tranh loại bỏ. 
Trong thời gian này thời tiết khắc nghiệt, nhiều năm lúa chết rét, 
HTX đã huy động nông dân tích cực chăm bón, tỉa dặm, đảm bảo 
100% diện tích gieo cấy. Một số kỹ thuật mới như gieo thẳng đã 
bắt đầu được áp dụng trên đồng đất Giao Thịnh.

Do những cố gắng đó nên xã đã đảm bảo 100% diện tích gieo 
cấy; năng suất đạt từ 5,1 đến 6,5 tấn/ha, sản lượng đạt từ 2.350 
đến gần 3.000 tấn/năm, đảm bảo chỉ tiêu đề ra(6). Hàng năm xã đã 
đóng góp cho nhà nước trung bình 468 tấn thóc; trong đó nộp thuế 
nông nghiệp 325 tấn, thủy lợi phí 38 tấn, bán nghĩa vụ 105 tấn.

(6) Năm 1976 năng suất 5,1 tấn/ha, sản lượng 2.353,5 tấn; năm 1977 
năng suất 5,4 tấn/ha, sản lượng 2.492,1 tấn; năm 1978 năng suất 5,9 
tấn/ha, sản lượng 2.722, 8 tấn; năm 1979 năng suất 6,5 tấn/ha, sản 
lượng 2.999,7 tấn. 
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Để phát triển nông nghiệp toàn diện, cùng với thâm canh cây 
lúa, cây màu cũng được quan tâm phát triển, chủ yếu là ngô, khoai 
lang, khoai tây. Một số cây công nghiệp như cây cói để dệt chiếu, 
làm thảm; cây hương nhu để trưng cất tinh dầu cũng được phát 
triển hơn. HTX đã thành lập một đội chuyên về việc  trồng cây công 
nghiệp như trồng cói, cây tinh dầu. 

Song song với trồng lúa, nghề chăn nuôi vẫn luôn được quan 
tâm đặc biệt. Đảng uỷ đã phát động các hộ xã viên tận dụng mọi 
diện tích trồng ngô, khoai và mua ngô, khoai ở các nơi về phục 
vụ cho chăn nuôi. Đầu năm 1976, xã có 3 trại chăn nuôi ở Thức 
Hóa, Giao Hiếu và Bỉnh Di, đến cuối năm tập trung về một trại, tại 
Thức Hóa. Trại có 30 chuồng nuôi lợn bằng nhà cấp 4, số lợn nuôi 
mỗi đợt trên 300 con và 50 con lợn nái. Trọng lượng xuất chuồng 
đạt 60-70 kg/con. Đàn lợn của gia đình và của tập thể cùng được 
duy trì và phát triển. Đàn lợn nuôi trong các gia đình đạt trên 3.000 
con. Đóng góp nghĩa vụ cho nhà nước hàng năm trên 120 tấn. Để 
khuyến khích chăn nuôi, xã quy định các gia đình ngoài thực hiện 
nghĩa vụ với nhà nước, mỗi kg lợn hơi vượt chỉ tiêu được trả bằng 
thóc theo quy định. Công tác tiêm phòng dịch cho đàn gia súc 
được tiến hành thường xuyên, không để dịch bệnh sảy ra. Ngoài 
lợn, các gia cầm khác  như gà, vịt cũng đã được khuyến khích, 
sản lượng đạt 25,4 tấn. Nghề nuôi cá được duy trì, diện tích đạt 
3 mẫu (10.800 m2), sản lượng đạt 3 tấn/năm. Nghề chăn nuôi đã 
góp phần đưa nông nghiệp phát triển toàn diện và thiết thực, nâng 
dần thu nhập, đời sống cho nhân dân.

Các ngành nghề khác như vận tải, mộc, nề, làm gạch, máy xay 
xát, dệt chiếu, làm thảm cói, nấu rượu… cũng tiếp tục được quan 
tâm mở rộng. Những năm 1976, 1977, phong trào trồng hương 
nhu, bạc hà để trưng cất tinh dầu xuất khẩu phát triển mạnh mẽ. 
Nhân dân tích cực khai phá, tận dụng bờ hoang, đất hóa để trồng 
hương nhu, bạc hà. Nhiều gia đình xã viên đã trồng nhiều hương 
nhu, góp phần tăng thêm thu nhập. 

Cùng với phát triển HTX Nông nghiệp, các HTX Tín dụng, Mua 
bán cũng được củng cố về con người, đổi mới về cách thức hoạt 
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động, ra sức huy động tiền vốn nhàn rỗi trong nhân dân, khai thác 
các nguồn hàng phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất và đời sống 
của xã viên. 

Thực hiện chủ trương giãn dân đi xây dựng các vùng kinh tế 
mới, Đảng bộ tiếp tục phát động và tổ chức cho một số gia đình đi 
xây dựng kinh tế mới ở ang Giao Phong (làm muối) và đi vào một 
số tỉnh phía nam như Minh Hải, Plâycu, Lâm Đồng, …

Trong xây dựng cơ bản, xã đã tập trung đầu tư xây dựng 3 
phòng làm việc, gồm 5 gian phòng cấp 4 của UBND xã, củng cố 
các công trình, hệ thống mương máng, cầu cống, đài truyền thanh, 
trại chăn nuôi, xây dựng đường xá phục vụ sản xuất và dành vốn 
xây dựng các công trình phúc lợi, phục vụ đời sống, sinh hoạt và 
học tập của nhân dân. Xã đã xây dựng 1 cây cầu lớn bắc qua sông 
Cồn Giữa, 7 cây cầu nhỏ bắc qua các kênh mương; đào đắp, củng 
cố, phát quang 8 km đường trục xã từ Giao Tân đến Quất Lâm; 12 
km đường thôn xóm của 6 thôn được đào đắp, gia cố, mặt đường 
rộng 2-3 m, nối với đường trục xã và với các xã bạn; nạo vét 6 con 
kênh với tổng chiều dài 15 km; tạo thuận tiện cho việc giao thông 
đi lại.

Sau chiến tranh, nhu cầu và điều kiện học tập của học sinh 
tăng lên. Thời gian này (từ 1975) trường cấp I và cấp II Giao Thịnh 
được sáp nhập thành trường cấp I-II Giao Thịnh, thường xuyên 
có 29 lớp với 32 giáo viên, do thầy Nguyễn Văn Chung làm Hiệu 
trưởng. Trường cấp II Giao Thịnh có 7 lớp với 9 giáo viên, do 
thày Lê Huy Đoàn làm Hiệu trưởng. Cơ sở vật chất của ngành 
giáo dục Giao Thịnh thời gian này còn rất thiếu thốn, chủ yếu là 
nhà cấp 4 và nhà tường đất, tranh tre nứa lá. Trường cấp I có 10 
phòng học cấp 4, trường cấp II có 3 phòng học cấp 4 và 4 phòng 
học tranh tre. Các phòng đều phải học 2 ca cho 2 lớp. Hàng năm 
mưa bão, dột nát ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của các em. 
Mỗi năm Nhà trường đã phải huy động hàng ngàn ngày công (mỗi 
phụ huynh 3 ngày công) để sửa chữa trường lớp. Bàn nghế cho 
học sinh học thiếu nhiều, phải xẻ và đóng bằng gỗ phi lao. Nhưng 
được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, tinh thần tận tụy 
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của giáo viên và hiếu học của học sinh nên kết quả học tập của 
học sinh, luôn đảm bảo cả về số(7) và chất lượng. Chất lượng thi 
lên lớp cấp I đạt 89-100%, thi tốt nghiệp đạt 96%; chất lượng thi 
lên lớp cấp II đạt 98%, thi tốt nghiệp đạt 95-100%. Cả 2 trường đều 
được xếp loại khá của huyện.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về xây dựng nếp sống văn 
hóa mới(8), các tổ chức đoàn thể đã xây dựng các câu lạc bộ để 
sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, phát động các phong trào thường 
xuyên đọc sách, báo. Ủy ban nhân dân xã đã cụ thể hóa, xây dựng 
thành quy ước thực hiện các đám cưới, đám tang theo đời sống 
mới. 65% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình kiểu mẫu. Các hủ tục, 
mê tín dị đoan từng bước được hạn chế. Hệ thống truyền thanh 
của xã được củng cố, làm nhiệm vụ tiếp âm đài các cấp và chuyển 
tải sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền tới nhân dân. 
Xã đã thành lập được một đội chèo gồm 17 người, thường xuyên 
luyện tập để biểu diễn trong những ngày kỷ niệm lớn và được 
mời đi biểu diễn ở các xã lân cận, đứng trong tốp đầu trong các 
lần biểu diễn ở huyện. Phong trào thể dục thể thao với các hình 
thức như vật, võ thuật, bóng chuyền, diễn ra sôi nổi. Xã thường 
xuyên tổ chức hội thao, thi đấu nhân những ngày lễ, tết. Đội bóng 
chuyền của xã đã tham gia thi đấu và giành giải nhất cấp huyện, 
cấp tỉnh; một số vận động viên của xã đã được mời thi đấu ở các 
ban, ngành.

   Để phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh 
cho nhân dân, xã đã giành khu đất mới trên 4.000 m2 để xây dựng 
khu trạm xá mới, gồm 5 phòng cấp 4, (trong đó có 1 phòng sản) 
với 10 giường bệnh. Phong trào vệ sinh phòng bệnh “3 sạch” (gồm 
ăn sạch, ở sạch, uống sạch) được triển khai thường xuyên và 
(7) Các năm từ 1975 đến 1980 trường cấp I đều duy trì 29 lớp với 32 giáo viên, số 
lượng học sinh đạt 1.099 em năm 1975-1976; 1.120 em năm 1976-1977; 1.089 em 
năm 1977-1978; 1.110 em năm 1978-1979 và 1.120 em năm 1979-1980. Trường 
cấp II duy trì 7 lớp với 9 giáo viên, số lượng học sinh đạt 251 em năm 1975-1976, 
257 em năm 1976-1977, 299 em năm 1977-1978, 290 em năm 1978-1979 và 288 
em năm 1979-1980. 

(8) Theo Nghị quyết 214 của Trung ương. 
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được 100% nhân dân hưởng ứng, thực hiện tốt. Việc kết hợp đông 
tây y chữa bệnh được triển khai thực hiện có kết quả. Trạm xá đã 
giành 300 m2 để trồng cây thuốc nam và bố trí 1 phòng thuốc đông 
y do cụ lang Chiên phụ trách để kết hợp chữa bệnh cho nhân dân. 
Phong trào sinh đẻ có kế hoạch đã huy động được cả hệ thống 
chính trị tham gia có kết quả, góp phần hạn chế sự phát triển dân 
số, tỷ lệ phát triển dân số đạt 2,3%.

Sau chiến thắng vĩ đại mùa Xuân 1975, đất nước thống nhất 
đi lên chủ nghĩa xã hội, nhưng kẻ thù trong, ngoài nước vẫn cay 
cú trước thất bại và tìm mọi cách chống phá quyết liệt. Tình hình 
đó đặt ra với lực lượng an ninh những nhiệm vụ nặng nề mới, 
luôn phải cảnh giác với kẻ thù và sẵn sàng trấn áp các  lực lượng 
chống đối, phản cách mạng. Lực lượng công an xã gồm 1 Trưởng 
ban, 2 Phó ban và 16 đồng chí an ninh viên ở cơ sở, thành lập tổ 
an ninh gồm 7 đồng chí, thường trực 24/24 h, có chế độ phụ cấp 
theo quy định. Các đồng chí công an thường xuyên tuần tra, canh 
gác, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm như cờ 
bạc, trộm cắp, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, được nhân dân tin 
tưởng. Công tác an ninh của xã luôn được xếp loại tốt trong huyện.

Ban Chỉ huy xã đội của xã gồm Xã đội trưởng, Xã đội phó(9) và 
Văn thư. Đảng bộ phân công đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp làm 
Chính trị viên xã đội. Số lượng dân quân của xã lên tới hàng ngàn 
người. Mỗi xóm đội có một trung đội dân quân, do Đội trưởng làm 
Trung đội trưởng, Bí thư chi bộ làm Chính trị viên trung đội. Lực 
lượng quân sự địa phương luôn thường xuyên luyện tập, mỗi năm 
tổ chức huấn luyện 7- 10 ngày, đảm bảo kế hoạch sẵn sàng chiến 
đấu hàng năm và luôn đạt khá, giỏi trong các đợt tham gia hội thi 
cấp huyện. Công tác giao quân luôn đảm bảo số và chất lượng, 
mỗi năm giao từ 45 đến 60 thanh niên, trong 5 năm đã giao 280 
thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm 1978-1979, trong lúc nhân dân ta đang yên ổn làm ăn 
thì chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc lại nổ ra. Thực hiện 
(9) Từ 1976-1979, Xã đội trưởng Giao Thịnh là đồng chí Bùi Thế Hiền, Xã đội phó 
là đồng chí Đỗ Văn Phối; từ 1979-1982 Xã đội trưởng Giao Thịnh là đồng chí Đỗ 
Xuân Ngãi, Xã đội phó là đồng chí Trần Văn Can. 
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Nghị quyết của Tỉnh uỷ Hà Nam Ninh về triển khai thế trận sẵn 
sàng chiến đấu, Đảng bộ đã lãnh đạo chuyển mọi hoạt động sang 
thời chiến, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Quân dân Giao 
Thịnh hăng hái đào hầm hố, tập luyện kỹ, chiến thuật để đáp ứng 
với tình hình nhiệm vụ mới. Không khí chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu của Giao Thịnh được dấy lên sôi nổi. Trong 2 năm 1979-1980, 
thực hiện lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước, Giao Thịnh đã 
có hàng chục sĩ quan tái ngũ và hàng trăm thanh niên lên đường 
bảo vệ Tổ quốc. Các đơn vị dân quân, du kích địa phương, trong 
đó có cả nhà trường đều được củng cố, tổ chức và tập luyện 
thường xuyên. Lực lượng dân quân xã được bố trí thành các 4 đại 
đội, trung đội  dân quân, do đồng chí Bí thư Đảng uỷ trực tiếp làm 
Chính trị viên Xã đội, đồng chí Bí thư Chi bộ làm Chính trị viên đại 
đội (mỗi thôn 1 chi bộ). 

Để sẵn sàng chiến đấu, phòng chống quân địch có thể nổ 
súng tấn công vào địa phương; xã Giao Thịnh cùng các xã bạn(10) 
đã hình thành cụm chiến đấu Cồn Giữa, vừa chủ động chiến đấu 
tại chỗ, vừa sẵn sàng chi viện cho mũi Giao Lâm, đồng thời thành 
lập bộ phận giúp dân sơ tán, bộ phận hậu cần có nhiệm vụ tích lũy 
lương thực, xây dựng các hầm, hào phục vụ cho chiến đấu. Các 
tài liệu được cất dấu bí mật, các dong ngõ được đào giao thông 
hào đảm bảo sẵn sàng cơ động chiến đấu. Vũ khí được trang bị tốt 
hơn. Xã còn phát động vót thêm hàng ngàn mũi chông tre và làm 
các bàn chông sắt. Sở chỉ huy tác chiến được thành lập, đảm bảo 
thông tin thông suốt 24/24h. Các tổ cảnh giới được bố trí tại các 
điểm quan trọng, luôn sẵn sàng chủ động với các tình huống. Do 
làm tốt công tác an ninh quốc phòng nên thời gian này tình hình an 
ninh của xã cơ bản ổn định.

Trong những năm từ 1975-1980 Đảng bộ Giao Thịnh đã 2 lần 
tổ chức đại hội, là Đại hội lần thứ V (1976) và Đại hội lần thứ VI 
(1979). Đại hội lần thứ V bầu 14 đồng chí Ban Chấp hành(11), 4 

(10) Là: Giao Yến, Giao Thịnh, Giao Tiến, Giao Phong, Giao Lâm, Giao Long, Giao Châu. 

(11) Gồm: Vũ Ngọc Oánh, Bí thư Đảng bộ; Trần Công Huỳnh, TV-Trưởng ban Tổ 
chức; Lương Xuân Cảnh, TV- Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Văn Giáp, TV-Trưởng 
ban Kiểm tra; Phan Thị Hạt, Phó Chủ tịch UBND (VHXH); Nguyễn Văn Hỗ, Phó 
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đồng chí Thường vụ; Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI bầu 14 đồng 
chí Ban Chấp hành(12), 3 đồng chí Thường vụ; cả 2 lần Đại hội đều 
bầu đồng chí Vũ Ngọc Oánh là Bí thư Đảng ủy. Các cán bộ, đảng 
viên đều được quán triệt tình hình, nhiệm vụ trong giai đoạn cách 
mạng mới. Mọi người đều phấn khởi, bắt tay vào xây dựng quê 
hương. Do được bổ sung thêm nhiều đảng viên từ quân đội phục 
viên, xuất ngũ trở về, số lượng đảng viên của Đảng bộ tăng nhanh, 
trên 170 đồng chí. Trong không khí rạo rực niềm vui chiến thắng, 
các cán bộ đảng viên của Đảng bộ đều hăng hái tham gia lãnh đạo 
sản xuất, sẵn sàng chiến đấu.

Đảng uỷ luôn bám sát vào các nghị quyết của cấp trên(13) để 
tổ chức, quán triệt cho các đảng viên thấm nhuần nguyên lý “cách 
mạng không ngừng”, chống tư tưởng bi quan, tiêu cực, mất cảnh 
giác, mất đoàn kết, tư tưởng an nhàn hưởng thụ hoà bình. Thực 
hiện sự chỉ đạo của Trung ương và Đảng bộ các cấp, Đảng bộ đã 
mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị hướng về “Đảng quang vinh, Bác 
Hồ vĩ đại”(14) và phát động rộng rãi phong trào “Sống, chiến đấu, lao 
động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Do làm tốt công tác tư 
tưởng, nhận thức của cán bộ đảng viên được nâng lên, các đảng 

Chủ tịch UBND (Công an) ; Bùi Thế Hiền, Xã đội trưởng; Đinh Đức Đuyến, Thư 
ký UBND; Phan Thế Đam, Chủ nhiệm HTX Đại Thắng; Đỗ Văn Thơ, Phó Chủ 
nhiệm HTX Đại Thắng; Trần Kim Đông, Phó Chủ nhiệm HTX Đại Thắng; Đoàn 
Thị Mai (Đơn), Chủ tịch hội Phụ nữ; Trần Văn Kỳ, đội trưởng sản xuất; Đỗ Xuân 
Ngãi, Bí thư Đoàn xã (sau làm Xã đội trưởng). 

(12) Gồm: Vũ Ngọc Oánh, Bí thư Đảng bộ; Vũ Long Phi, TV-Trưởng ban Tổ chức; 
Phan Thế Đam, TV-Chủ tịch UBND; Lê Đức Chiến, Phó Chủ tịch UBND; Đinh 
Văn Đuyến, Chủ nhiệm HTX Đại Thắng; Phan Thị Hạt, Phó Chủ tịch UBND; Đỗ 
Xuân Ngãi, Xã đội trưởng; Bùi Thế Hiền, trưởng Công an; Nguyễn Văn Hỗ, Thư 
ký UBND; Đỗ Văn Thơ, Phó Chủ nhiệm HTX Đại Thắng; Trần Kim Đông, Phó 
Chủ nhiệm HTX Đại Thắng; Đoàn Thị Mai (Đơn), Chủ tịch hội Phụ nữ; Phạm 
Văn Thuần, ủy viên Ủy ban, phụ trách thủy lợi; Trần Công Huỳnh, Trưởng kiểm 
soát HTX Đại Thắng, năm 1982 là Chủ nhiệm HTX Thịnh Tiến. 

(13) Như: Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 24 (khoá III), các nghị 
quyết 01, 02, 03, 04 của Ban Chấp hành Trung ương khoá IV, Thông tri 22, Nghị 
quyết 25, 26 Bộ chính trị, Nghị quyết Đại hội I và II của Đảng bộ tỉnh Hà Nam Ninh. 

(14) Theo Chỉ thị 72 của Trung ương, ngày 14/4/1980. 
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viên tự giác khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đảng bộ có 25 chi bộ trực thuộc, số lượng đảng viên có 274 

đồng chí năm 1976; 267 đồng chí năm 1979. Các đồng chí ủy viên 
Ban Chấp hành đều được phân công tham gia phụ trách chính 
quyền, hợp tác xã và các đoàn thể. Thực hiện chủ trương về phát 
thẻ Đảng, các đảng viên đều được chi bộ xem xét và được đưa 
ra để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến; những đảng viên mắc 
sai lầm, khuyết điểm thì chưa được phát thẻ. Tỷ lệ được phát thẻ 
đợt đầu đạt cao. Các đảng viên được phát thẻ đều nhận rõ vinh 
dự, trách nhiệm của mình để tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện 
xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nội dung sinh 
hoạt có bước đổi mới, hiệu quả. Tác phong, nề nếp sinh hoạt của 
Đảng bộ từng bước được cải tiến, sâu sát cụ thể hơn. Tinh thần tự 
phê bình, phê bình luôn được duy trì, phát huy. Đảng bộ đã ra nghị 
quyết tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, chính 
quyền, đoàn thể, giao tuyển quân, phát triển nông nghiệp, chăn 
nuôi, cây vụ đông, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần 
cho nhân dân, đảm bảo an ninh xã hội. Chất lượng tổ chức Đảng 
và đảng viên không ngừng được nâng lên. Mỗi đảng viên đều xác 
định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và ý thức phấn đấu, chống tư tưởng 
công thần địa vị, chống ăn chơi hưởng thụ và luôn đi sát quần 
chúng, vận động nhân dân hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Để nâng cao về trình độ, Đảng uỷ đã chọn cử nhiều đồng chí 
đi học văn hóa, lý luận; tiếp tục bồi dưỡng và kết nạp nhiều đoàn 
viên thanh niên trẻ có đạo đức, uy tín và trình độ vào Đảng(15). 
Trong 5 năm, Đảng bộ đã kết nạp được 48 đảng viên mới (nhiệm 
kỳ V kết nạp 23 đồng chí, nhiệm kỳ VI kết nạp 25 đồng chí). Công 
tác phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng thường xuyên 
được tiến hành. Số đảng viên xếp loại khá trở lên luôn chiếm từ 

(15) Trình độ học vấn của đoàn viên vào Đảng giai đoạn này được quy định ít nhất 
là phải tốt nghiệp cấp II và phải qua học tập ở trường Đảng huyện (lớp đối tượng 
Đảng). 
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92-94%; số chi bộ được xếp loại khá trở lên từ 84-92%(16). 
Thực hiện Nghị quyết 192, 195, Thông tri 22 và Nghị quyết 

228 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng đảng viên, công tác 
kiểm tra được tiến hành kiểm tra nề nếp sinh hoạt thường xuyên 
của các chi bộ, kiểm tra sổ biên bản họp chi bộ, kiểm tra chéo về 
nền nếp sinh hoạt của các chi bộ, kiểm tra các đảng viên có dấu 
hiệu vi phạm, xác minh cụ thể, đúng thủ tục từng trường hợp vi 
phạm. Nhiệm kỳ V đã xử lý khiển trách 10 trường hợp. Nhiệm kỳ 
VI công tác kiểm tra, tự kiểm tra được chú ý hơn, mỗi năm tổ chức 
kiểm tra 4 lần (theo quí). Toàn Đảng bộ đã kiểm tra 20 trường hợp 
đảng viên vị phạm. Số vi phạm nhẹ giao cho chi bộ giáo dục, khiển 
trách; Đảng bộ xử lý khai trừ 11 trường hợp vi phạm (chủ yếu là vi 
phạm KHHGĐ). Trong kiểm tra, xử lý có kết luận chính xác, những 
đảng viên vi phạm kỷ luật nặng được đưa ra khỏi Đảng. Vì thế đã 
có tác dục, giáo dục và gây lòng tin với quần chúng nhân dân.

   Cùng với công tác xây dựng Đảng, công tác chính quyền 
luôn được quan tâm củng cố. Hàng năm Đảng uỷ đều bố trí các 
đảng viên có uy tín, chất lượng bổ sung cho công tác chính quyền. 
Từ 1976-1980 xã tổ chức 2 kỳ bầu cử HĐND; các cuộc bầu cử đều 
diễn ra công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, thủ tục, được100% 
cử tri đi bầu, đảm bảo đủ về số lượng. Tháng 5/1977 bầu cử 
HĐND xã khóa IV (1977-1979); số lượng thành viên được bầu là 
43 người, trong đó có 7 người được bầu là ủy viên UBND xã(17). 
(16) Xếp loại đảng viên “4 tốt”  trong trong Đại Hội V có 119/274 đồng chí, bằng 
68,4%; loại khá 45 đồng chí, bằng 25,8%; loại yếu 10 đồng chí, bằng 5,7%. Xếp loại 
đảng viên “4 tốt” trong trong Đại Hội V có 196/267 đồng chí, bằng 73,4%; loại 
khá 50 đồng chí, bằng 18,7%; loại yếu 10 đồng chí, bằng 3,8%; loại kém 11 đồng 
chí, bằng 4,1%. Số chi bộ vững mạnh trong Đại hội V là 19/25, bằng 76%; chi bộ 
khá là 4, bằng 16%; chi bộ yếu là 2, bằng 8%. Số chi bộ vững mạnh trong Đại hội 
VI là 16/25, bằng 56%; loại khá là 7, bằng 28%; loại yếu là 4, bằng 16%. 

(17) Gồm: ông Lương Xuân Cảnh, Chủ tịch; Nguyễn Văn Hỗ, Phó Chủ tịch; Phan 
Thị Hạt, Phó Chủ tịch; Đinh Văn Đuyến, Thư ký; Bùi Thế Hiền, Xã đội trưởng; 
Nguyễn Văn Soạn, phụ trách văn hóa; Phạm Văn Thuần, phụ trách thủy lợi. 
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Năm 1979 bầu cử HĐND khóa V (1879-1982); số lượng thành 
viên là 45 người, trong đó có 7 ủy viên UBND xã(18). Các cử tri đều 
lựa chọn những đại biểu có năng lực, phẩm chất đạo đức, đảm 
bảo về chất lượng. Hội đồng nhân dân từng bước thực hiện tốt 
chức năng quyết định và giám sát.

Từ cuối năm 1976, “Ủy ban Hành chính” đổi thành “Ủy ban 
nhân dân”. Chủ tịch UBND xã là đồng chí Lương Xuân Cảnh 
(1976-1979), đồng chí Phan Thế Đam (1979-1982). Phó Chủ tịch 
là các đồng chí Phan Thị Hạt (PT văn hóa), Nguyễn Văn Hỗ (PT 
công an) (1976-1979); Lê Đức Chiến, Phan Thị Hạt (1979-1982). 
UBND đã tập trung thực hiện chức năng quản lý, điều hành, chăm 
lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; có nhiều cố 
gắng trong việc động viên nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, 
văn hóa, giáo dục, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.

Phát huy vai trò tập hợp đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc xã(19) tích 
cực động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào xây dựng 
và phát triển kinh tế-xã hội, thi đua lao động sản xuất, trồng cây, xây 
dựng ao cá Bác Hồ, xây dựng nếp sống mới, sinh đẻ có kế hoạch, 
xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự xã hội. 

Từ 1976, “Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh” xã được 
đổi tên là “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”(20); mỗi năm 
Đoàn xã kết nạp hàng trăm đoàn viên mới, đưa số lượng đoàn xã 
lên trên 600 đoàn viên, số lượng thanh niên chiếm gần 25% dân 
số xã. Đoàn đã phát huy vai trò xung kích cách mạng, đi đầu áp 
dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sẵn sàng đảm nhận khâu 
khó, việc khó, tích cực tham gia phong trào bảo vệ Tổ quốc. Ban 
(18) Gồm: ông Phan Thế Đan, Chủ tịch UBND xã; Lê Đức Chiến, Phó Chủ tịch; 
Phan Thị Hạt, Phó Chủ tịch; Nguyễn Văn Hỗ, Thư ký UB; Đỗ Xuân Ngãi, Xã đội 
trưởng; Bùi Thế Hiền, phụ trách TBXH; Lương Xuân Cảnh, phụ trách thủy lợi. 

(19) Thời gian này vẫn do  ông Phạm Văn Thường là Chủ tịch (1971-1980). 

(20) Bí thư xã Đoàn là đồng chí Mai Văn Soạn (1975-1977), Đỗ Xuân Ngãi (1977-
1979), Phó Bí thư Đoàn xã là đồng chí Phạm Văn Lình (1975-1979), Đinh Văn 
Hải (1977-1979). 
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Chấp hành Đoàn đã triển khai nhiều phong trào thiết thực như “Ba 
xung kích, làm chủ tập thể”, phong trào đăng ký tổ đội lao động 
xã hội chủ nghĩa, hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước, thực 
hiện các chiến dịch Hà Nam Ninh và chiến dịch Trần Hưng Đạo. 
Các đoàn viên còn hăng hái nhận ruộng xấu để chăm sóc, làm bèo 
dâu, làm phân bùn phân xanh, trồng điền thanh, tích cực tham gia 
các đợt xung kích trên các tuyến đê hoặc ra cồn Lu, cồn Ngạn. 
Công tác phát triển đoàn viên công giáo có nhiều chuyển biến, 
trong 5 năm đã kết nạp 60 đoàn viên gốc giáo. 

Hội Phụ nữ xã do đồng chí Đoàn Thị Mai (Đơn) làm Chủ tịch. 
Từ 1976-1980, Hội đã tổ chức 2 lần Đại hội vào các năm 1976, 
1979 và thường xuyên phát động các phong trào thi đua như tích 
cực lao động sản xuất, tiết kiệm, cấy dầy, cấy đúng kỹ thuật, đẩy 
mạnh làm bèo dâu, thủy lợi, động viên chồng con yên tâm lên 
đường làm nghĩa vụ, chấp hành mọi chủ trương chính sách của 
Đảng, Nhà nước. Các phong trào trở thành “người phụ nữ mới”, 
“nuôi con khỏe, dậy con ngoan”,  được phát động sôi nổi. 

Hội Nông dân xã tập trung động viên nông dân đẩy mạnh lao 
động sản xuất, củng cố Hợp tác xã, đảm bảo quyền làm chủ tập 
thể của xã viên, thành lập Hội Liên hiệp Nông dân tập thể.

Trong 5 năm 1975-1980, do ảnh hưởng nặng nề của chiến tra-
nh, điều kiện cơ sở vật chất và trình độ sản xuất nông nghiệp còn 
thấp kém, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thu nhập và đời sống nhân 
dân còn nhiều khó khăn; song Đảng bộ và nhân dân Giao Thịnh đã 
phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục hậu quả chiến tranh, khắc 
phục những hạn chế về khả năng trình độ, về điều kiện thời tiết 
khắc nghiệt, đẩy mạnh 3 cuộc cách mạng(21), tổ chức lại sản xuất, 
hưởng ứng các chiến dịch Hà Nam Ninh, Trần Hưng Đạo, đưa 
kinh tế-xã hội của xã nhà phát triển đi lên, góp phần cùng cả nước 
đánh thắng chiến tranh ở 2 đầu biên giới. Năng suất lúa đạt 5,6-6 
tấn/ha; tổng sản lượng đạt 2.580-2.770 tấn/năm; màu quy thóc 
đạt trên 260 tấn/năm; sản lượng cói đạt 390 tấn/năm. Bình quân 

(21) Cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng văn hóa. 
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lượng thực đầu người đạt 17-25 kg/tháng (250 kg/năm). Số lượng 
nhà ngói và mái bằng đã chiếm 15% (nhà ngói 14%, nhà mái bằng 
1%). Toàn xã có 1.500 Ra-đi-o; 30 Cát-xét; 1.050 xe đạp; 3 xe máy. 
Đời sống nhân dân dần ổn định và nâng lên qua các năm. Tuy sản 
lượng chưa cao nhưng kinh tế nông nghiệp của xã đã phát triển 
theo hướng toàn diện, năng suất, sản lượng ngày càng tăng. Các 
mặt văn hóa-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được 
quan tâm, đời sống nhân dân từng bước ổn định. Đó là những cơ 
sở, kinh nghiệm để Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo nhân dân vươn lên 
trong những giai đoạn tiếp theo.

2. Triển khai thực hiện Chỉ thị 100-CT/TW của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về khoán sản phẩm đến nhóm và người 
lao động, cải tiến quản lý trong hợp tác xã nông nghiệp, từng 
bước tìm tòi đổi mới, cải thiện đời sống nhân dân (1981-1985)

Những năm cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, 
xuất phát từ thực trạng một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lại bị 
ảnh hưởng của chiến tranh tàn phá và do duy trì quá lâu tình trạng 
lực lượng sản xuất không phù hợp với quan hệ sản xuất, nên thực 
tế trình độ lực lượng sản xuất của đất nước bị kìm hãm, rất thấp 
kém, “kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể còn trì trệ, thua lỗ…Kinh 
tế tư nhân, cá thể chưa phát triển. Thu nhập quốc dân chưa đáp 
ứng được nhu cầu tiêu dùng cho xã hội. Thị trường vật giá không 
ổn định, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn”.  

Sau 5 năm, kể từ khi đất nước thống nhất, việc thực hiện mô 
hình hợp tác xã lớn với quy mô toàn xã và việc thực hiện chủ 
trương cơ giới hóa nông nghiệp của tỉnh đã bộc lộ nhiều bất cập. 
Sự thấp kém về điều kiện cơ sở vật chất và trình độ cán bộ không 
đáp ứng được yêu cầu thực tế. Những suy nghĩ, phương pháp cũ, 
lạc hậu trong sản xuất và cơ chế quan liêu bao cấp đã kìm hãm 
tính tích cực, sáng tạo của lực lượng sản xuất. Tình trạng “rong 
công phóng điểm” diễn ra khá phổ biến. Mô hình hợp tác xã duy 
trì trong những năm chiến tranh đã phát huy được tính xã hội tích 
cực, nhưng đến nay không còn phù hợp, lại chậm cải tiến, chuyển 
đổi, không khuyến khích được sức lao động sáng tạo của người 
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nông dân, dẫn đến năng suất và ngày công lao động thấp, xã viên 
không thiết tha gắn bó với hợp tác xã. Đã xuất hiện tình trạng 
người nông dân bỏ ruộng đi làm các ngành nghề khác có thu nhập 
cao hơn.

Trước thực tế đó, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới phương thức 
tổ chức quản lý hợp tác xã, từng bước nâng cao hiệu quả sản 
xuất và đời sống nhân dân. Sau khi rút kinh nghiệm của các địa 
phương, ngày 13/1/1981, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ 
thị số 100-CT/TW chỉ đạo về khoán sản phẩm đến nhóm và người 
lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp. Nội dung của Chỉ thị là 
đổi mới cơ chế quản lý kinh tế trong hợp tác xã nông nghiệp, đưa 
ra 2 hình thức khoán là khoán việc và khoán sản phẩm; hợp tác xã 
là người giao khoán, xã viên là người nhận khoán. Hợp tác xã chịu 
trách nhiệm 5 khâu: làm đất, nước, cung ứng vật tư, bảo vệ đồng 
ruộng và bảo vệ thực vật; xã viên chịu trách nhiệm 3 khâu: cấy, 
chăm sóc và thu hoạch. Mục đích của khoán là trên cơ sở khuyến 
khích lợi ích chính đáng của người lao động, làm cho người lao 
động thực sự gắn bó với sản phẩm cuối cùng, đưa hết khả năng, 
nhiệt tình, sử dụng mọi tiềm năng vật chất, kỹ thuật để sản xuất 
đưa năng suất, sản lượng tăng lên. 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, ngày 16/1/1981, Tỉnh ủy 
Hà Nam Ninh ra Nghị quyết số 12-NQ/TU về “cải tiến công tác 
khoán trong Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp”. Huyện ủy Xuân Thủy 
cũng ra nghị quyết chỉ đạo việc khoán sản phẩm trong HTX nông 
nghiệp. Đảng ủy xã đã tổ chức cho toàn Đảng bộ học tập và thảo 
luận Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương, các Nghị quyết của 
tỉnh và huyện, thấy rõ mục đích và lợi ích thiết thực của việc khoán 
sản phẩm trong HTX nông nghiệp; sau đó, chỉ đạo cho từng đội 
sản xuất tiến hành chia ruộng đất khoán tới các hộ nông dân. Với 
tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, gia đình nào có 
người khỏe mạnh, có sức lao động tốt thì nhận ruộng ở xa; gia 
đình chính sách, già, yếu, cô đơn, được nhận những mảnh ruộng 
gần hơn. Do lợi ích chính đáng được đáp ứng nên đa số nông dân 
đều đã phấn khởi đón nhận. Sau khi nhận khoán, khí thế lao động 
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diễn ra rất sôi nổi. Các bờ tre gai được phát quang, các bờ vùng, 
bờ thửa được sửa chữa lại, những khó khăn do thiên nhiên gây 
nên mau chóng được khắc phục. Khâu làm đất được quan tâm 
hơn, nhiều ruộng ải được xới lại nền và được xếp ải. Vụ mùa cày 
bừa kỹ, phân chuồng, phân lân, phân xanh, điền thanh, bèo dâu 
được chuẩn bị trước và ủ kỹ để bón ruộng. Nhân dân lao động ra 
sức đầu tư tiền của, tranh thủ chăm sóc thửa ruộng khoán của 
mình không kể thời gian, giờ giấc để tăng năng suất. Tinh thần và 
ý thức lao động diễn ra thực sự khẩn trương, tự giác. Nhiều xã 
viên đã tự động mua sắm thêm nông cụ và trâu, bò để chủ động 
sản xuất, không trông chờ vào HTX. Các thùng đào, thùng đấu, 
làn sông, chân đê đều được tận dụng để trồng cấy. HTX đã tiến 
hành đấu giá trâu bò, cày bừa, máy kéo, máy xát cho nông dân và 
tập trung chỉ đạo khâu tưới tiêu, kỹ thuật, thời vụ gieo cấy, giống 
mới, phân bón, thuốc trừ sâu; chăm lo việc kiểm tra đồng ruộng, 
động viên các hộ xã viên chăm sóc thửa ruộng được giao khoán. 
Đội ngũ cán bộ HTX được kiện toàn theo hướng tinh giảm, hiệu 
quả. Vụ đầu tiên thực hiện khoán 100 đã mang lại kết quả rất đáng 
phấn khởi, nhiều gia đình thu hoạch khá. Trên cơ sở kết quả vụ 
khoán đầu, HTX tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện khoán các 
vụ tiếp theo.

Do nhu cầu tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý HTX nhằm 
đưa nông nghiệp tiến lên, cuối năm 1981 Đảng bộ chỉ đạo chia 
HTX nông nghiệp toàn xã Đại Thắng thành 2 HTX là: HTX nông 
nghiệp Thịnh Thắng(22) và HTX nông nghiệp Thịnh Tiến(23). Đồng 
thời Đảng bộ quyết định thành lập 2 Đảng bộ bộ phận trực thuộc 
để trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh ở 2 HTX 
là: Đảng bộ Thịnh Thắng, Bí thư là đồng chí Vũ Long Phi; Đảng bộ 
Thịnh Tiến, Bí thư là đồng chí Phan Văn Trại.

Từ 1981 đến 1985 HTX nông nghiệp Thịnh Thắng tổ chức 2 
lần đại hội. Đại hội nhiệm kỳ 1981-1983 đã bầu ông Đỗ Văn Thơ là 
Chủ nhiệm; ông Nguyễn Chí Thanh là Phó Chủ nhiệm, phụ trách 
(22) Từ xóm 1 đến xóm 9, gồm 3 thôn Tồn Thành, Bỉnh Di, Thức Hóa. 

(23) Từ xóm 10 đến xóm 16, gồm các thôn Mộc Đức, Thanh Trì, Du Hiếu, Minh 
Đường và Độc Lập. 
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kế hoạch và trồng trọt; ông Lê Văn Ngọc là Phó Chủ nhiệm, phụ 
trách chăn nuôi; ông Đinh Văn Khước là Phó Chủ nhiệm, phụ trách 
ngành nghề; ông Hoàng Văn Gia là Phó Chủ nhiệm, phụ trách 
chuyên canh; ông Nguyễn Văn Kệ là kế toán trưởng. Ông Vũ Long 
Phi là Bí thư Đảng bộ bộ phận kiêm Trưởng ban Kiểm soát. Đại 
hội nhiệm kỳ 1983-1985 bầu ông Đỗ Văn Thơ là Chủ nhiệm; ông 
Vũ Văn Ruông và Đinh Văn Khước là Phó Chủ nhiệm; ông Lê Văn 
Ngọc là Trưởng ban Kiểm soát; ông Đinh Xuân Hòa là kế toán 
trưởng.

HTX Thịnh Thắng có 16 đội chuyên canh sản xuất lúa và 2 đội 
ngành nghề (bện quại, đóng thảm cói). Cơ sở vật chất của HTX 
nông nghiệp Thịnh Thắng gồm khu hội trường cấp 4 (khoảng 200 
chỗ ngồi) và các phòng làm việc của Ban quản trị; 16 nhà kho; 18 
sân phơi; 761 mẫu lúa 2 vụ, 105 mẫu cói, 4 mẫu mặt nước ao, 
hồ, sông cụt để nuôi thả cá; 132 con trâu cày, (bình quân mỗi con 
trâu cày 6 mẫu), 20 con nghé; một khu vực chuồng trại chăn nuôi 
rộng 1,5 ha với 2 dãy chuồng trại, nuôi khoảng 350-380 con lợn; 2 
xuồng bơm nước, 4 máy nổ Balan, 3 máy xay xát, 6 xe công nông, 
17 thuyền gỗ, 41 cầu, cống nhỏ, 12.000 m mương máng cấp I, II, 
III, 3.000 m sông ngòi lớn dẫn nước.

Cũng thời gian 1981 đến 1985, HTX nông nghiệp Thịnh Tiến 
đã tổ chức 2 lần đại hội. Đại hội nhiệm kỳ 1981-1983 bầu ông 
Trần Công Huỳnh là Chủ nhiệm; ông Trần Khắc Thiêm là Phó 
Chủ nhiệm, phụ trách trồng trọt; ông Phạm Văn Thuần là Phó 
Chủ nhiệm, phụ trách chăn nuôi; ông Nguyễn Minh Ruệ là ủy viên 
quản trị, phụ trách cây công nghiệp; ông Nguyễn Văn Hữu là Kế 
toán trưởng; ông Phan Văn Trại là Bí thư Đảng bộ bộ phận, kiêm 
Trưởng ban kiểm soát. Đại hội nhiệm kỳ 1983-1985 bầu ông Trần 
Công Huỳnh là Chủ nhiệm HTX; ông Trần Khắc Thiêm là Phó Chủ 
nhiệm, phụ trách vật tư; ông Phạm Đức Thuần là Phó Chủ nhiệm, 
phụ trách trồng trọt; ông Nguyễn Văn Hữu là Kế toán trưởng. Ông 
Bùi Thế Toàn là Bí thư Đảng bộ bộ phận, kiêm Trưởng ban Kiểm 
soát.

 HTX Nông nghiệp Thịnh Tiến có 7 đội sản xuất; cơ sở vật 
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chất gồm khu trụ sở làm việc có hội trường 150-200 chỗ ngồi và 5 
phòng cho các bộ phận; 443 mẫu trồng lúa, 126 mẫu trồng cói, 34 
mẫu màu, 39 cống (trong đó có 4 công lớn có phai quay), 28.000m 
mương máng cấp I, II, III; 9 nhà kho, 8 sân phơi, 13 thuyền gỗ, 3 
máy xay xát, 6 máy nổ Balan, 2 máy cày MTZ, 2 máy cày UTB, 5 
máy bông sen; 90 trâu cày, 13 nghé; một khu chuồng trại chăn nuôi 
rộng trên 10.000 m2 với 2 dãy chuồng nuôi từ 300-350 con lợn. 

Năm 1982, Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ V tiếp tục chủ 
trương đổi mới cơ chế quản lý, điều hành quy mô, bước đi của 
quá trình xây dựng công nghiệp, xác định nông nghiệp là mặt trận 
hàng đầu. Thực hiện đường lối Đại hội V của Đảng, các cấp tỉnh, 
huyện, xã đều tiến hành đại hội triển khai tinh thần, chủ trương của 
Đại hội Đảng toàn quốc. Trong thời gian này, huyện Xuân Thủy 
tổ chức Đại hội Đảng bộ vào năm 1982. Các đại hội của tỉnh và 
huyện đều xác định rõ 4 chương trình là: lương thực, thực phẩm; 
sản xuất hàng tiêu dùng; sản xuất hàng xuất khẩu và dân số kế 
hoạch hóa gia đình. Đảng bộ xã Giao Thịnh tổ chức Đại hội vào 
các năm 1982 và 1984, bầu Bí thư Đảng ủy là đồng chí Vũ Ngọc 
Oánh (1982-1984) và Trần Kim Đông (1984-1986). Nội dung nghị 
quyết tập trung trọng tâm vào sản xuất lương thực, thực phẩm, 
hàng tiêu dùng. Xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, động 
viên nhân dân toàn xã đẩy mạnh sản xuất lương thực, phấn đấu 
tăng dần năng suất lúa từ 6,2 đến 7,5 tấn/ha; tăng sản lượng cói, 
cây hoa màu vụ đông; đẩy mạnh chăn nuôi tập thể với chăn nuôi 
hộ gia đình, tăng cường phát triển đàn gia cầm. Phát triển ngành 
nghề từ sản phẩm cói và một số ngành nghề khác như làm gạch, 
mộc, nề, phấn đấu tăng thu nhập từ 180 đồng lên 216 đồng/người/
năm. Làm tốt công tác giao thông, thủy lợi, tu bổ đê điều, khơi 
thông dòng chảy, đáp ứng tưới tiêu cho nông nghiệp. Thực hiện 
tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân. Giảm tỷ lệ phát triển dân số xuống còn 2,1%. Quan tâm nâng 
cao chất lượng văn hóa, giáo dục cho nhân dân. Bảo đảm an ninh, 
quốc phòng. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt 
trận, đoàn thể. 
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Thực hiện nghị quyết của Đại hội, Đảng bộ đã tập trung chỉ 
đạo 2 HTX Thịnh Thắng và Thịnh Tiến thực hiện khoán hộ 3 khâu 
trên tổng diện tích 2 lúa là 1.246 mẫu (448,56 ha); 231 mẫu cói 
(83,16 ha); và 34 mẫu màu (12, 24 ha). Sau khi chia tách, thực 
hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ, 2 HTX đều ra sức đổi mới quản lý, 
huy động xã viên tích cực lao động sản xuất, đưa năng suất, sản 
lượng ngày càng nâng lên. Thời tiết trong những năm này diễn 
biến hết sức khắc nghiệt(24). Đảng bộ đã chỉ đạo các HTX động 
viên nông dân khắc phục khó khăn do thiên tai gây ra, đảm bảo tốt 
các khâu làm đất, tưới tiêu, giống, phân bón, bảo vệ thực vật và 
chăm sóc, thu hoạch. Những khi mưa bão lớn gây thiệt hại Đảng 
bộ đã động viên nhân dân đoàn kết, giúp nhau giống, vốn, tu sửa 
nhà cửa để tiếp tục sản xuất. Khi thời tiết khắc nghiệt, rét đậm, rét 
hại kéo dài gây chết mạ, Đảng bộ đã chỉ đạo các HTX xuất thóc 
dự phòng gieo tiếp mạ nền cứng, hoặc gieo thẳng bằng lúa xuân 
muộn trên các cánh đồng cao, đồng thời động viên mọi nhà, mọi 
người chăm bón phòng rét, chuẩn bị kỹ mạ nền, sẵn sàng cấy 
nhanh khi mạ đủ tuổi. Quy trình sản xuất được chỉ đạo chặt chẽ 
giữa làm đất, bón phân, chăm sóc. Khâu nước tưới, tiêu được đặt 
lên hàng đầu, các đội sản xuất đã huy động tối đa lực lượng xã 
viên, đoàn viên thanh niên đào đắp, hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi, 
chủ động tưới tiêu. Các tuyến đường ra đồng, đường liên xóm, liên 
thôn, hệ thống mương, máng, kênh tiêu được đào đắp, tu bổ, phục 
vụ tốt cho tưới tiêu, kết hợp sản xuất và giao thông. Để sản xuất 
kịp thời vụ, ngoài sức kéo trâu bò, máy cày, nhiều khi xã viên còn 
tự huy động cả cuốc, mai móng để cày, xới, san gềnh, lấp trũng để 
đảm bảo ruộng cấy. 

Các giống lúa mới có năng suất cao phù hợp với chất đất 
như VN10, NN22, 424; 184, CR203, NN8, xuân số 2, Mộc Tuyền 
được Ban quản lý nghiên cứu đưa vào đồng ruộng, góp phần đưa 
năng suất lên cao.  Các loại cây màu như ngô, khoai được trồng 
(24) Ngày 10/10/1983 cơn bão số 6 với sức gió cấp 11, 12 đã gây thiệt hại lớn ở địa 
phương, làm nhiều ngôi nhà bị đổ, hàng chục mẫu lúa bị ngập, nhiều hoa màu, 
cây cối bị đổ nát. Vụ chiêm xuân 1884, rét đậm kéo dài làm mạ và lúa cấy bị chết 
rét… 
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ở những cánh đồng cao… Các giống mới đều đòi hỏi cần nhiều 
phân bón, nên xã viên đã tích cực tận dụng các loại phân để bón 
lúa. Ngoài phân hữu cơ, xã viên còn kết hợp bón thêm nhiều phân 
vô cơ như: đạm, lân, kali, để nâng cao năng suất, sản lượng. Các 
HTX còn chỉ đạo cày ải, nuôi bèo hoa dâu, làm phân xanh để cải 
tạo đất. Hợp tác xã đã lập kế hoạch cân đối các nguồn phân bón, 
xóa bỏ tập tục cấy chay, với tinh thần “nhà nhà làm bèo dâu, người 
người làm bèo dâu”, phấn đấu 100% diện tích được phủ bèo dâu. 
Đầu năm 1985, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày giải phóng miền 
Nam và 55 năm ngày thành lập Đảng, Đảng bộ đã phát động đợt 
thi đua 120 ngày đêm thực hiện chiến dịch Hà Nam Ninh, hướng 
vào 7 mũi tiến công; trên lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu vượt chỉ 
tiêu về số tấn thóc, đầu lợn trên một ha gieo trồng. Xã viên tích 
cực đầu tư mua sắm thêm các phương tiện như gầu, máy tuốt lúa, 
thuyền, cầy, bừa, phục vụ sản xuất. 

Do áp dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện đồng bộ các khâu, 
nên năng suất lúa luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. HTX Nông nghiệp 
Thịnh Thắng bình quân năng suất đạt 6,9 tấn/ha; tổng sản lượng 
bình quân đạt trên 1.890 tấn/năm; nộp thuế và nghĩa vụ 340 tấn/
năm. HTX nông nghiệp Thịnh Tiến năng suất vượt chỉ tiêu đề ra 
(Chỉ tiêu 6,7 tấn/ha), tổng sản lượng bình quân đạt 1.204 tấn/năm; 
thực hiện thuế nghĩa vụ nhà nước 216 tấn (18% TSL). Tổng sản 
lượng lúa toàn xã đạt 3.094 tấn/năm; bình quân lương thực đầu 
người toàn xã đạt 294 kg/người/năm (25-35 kg/tháng). Đóng góp 
cho nhà nước 478,8 tấn thóc/năm; trên 400 tấn cói/năm.

 Ngoài cây lúa, thực hiện chủ trương của Đảng bộ và điều 
kiện cho phép, HTX Thịnh Tiến đã dành 34 mẫu trồng rau màu. 
Số diện tích trên được chỉ đạo cấy 1 vụ lúa hè thu để dành thời 
gian từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau làm màu. Các cây vụ đông 
chủ yếu là khoai lang, khoai tây, ngô, rau màu, trong đó cây khoai 
tây là chủ đạo. Bà con nông dân được HTX tạo điều kiện đưa các 
giống cây trái, rau, củ, quả có năng suất, chất lượng cao như dưa 
hấu Thái Lan, khoai tây Đức, su hào, bí đao, cải bắp Trung Quốc… 
vào canh tác nên giá trị thu hoạch của xã viên đạt được khá cao. 
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Việc trồng cây rau màu vụ đông để tăng thêm nguồn thực phẩm, 
vừa có ý nghĩa cứu đói cho dân, vừa giải quyết việc làm và tăng 
thu nhập cho xã viên.

Lĩnh vực chăn nuôi cũng luôn được quan tâm chỉ đạo, hàng 
năm Đảng bộ đều có nghị quyết về phát triển chăn nuôi. Mỗi HTX 
đều phân công một đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách lĩnh vực 
chăn nuôi. Trong khoán sản, chăn nuôi tập thể giảm dần, chủ yếu 
là chăn nuôi gia đình; trâu bò của HTX được hóa giá, bán cho xã 
viên. Xã có nhiều hình thức khuyến khích phù hợp với các hộ chăn 
nuôi như: tổ chức hội thi trâu bò béo khỏe, khuyến khích bán lúa 
cho những hộ chăn nuôi vượt định mức. Có hộ gia đình nuôi hàng 
chục con lợn mỗi năm. Ở HTX Thịnh Thắng, sản lượng chăn nuôi 
lợn tập thể bình quân đạt 22,75 tấn/năm; chăn nuôi gia đình đạt 
1.724 đầu lợn, sản lượng 112 tấn/năm; số lượng bò trong các gia 
đình tăng lên, đạt 130 con. HTX Thịnh Tiến, số lượng lợn trong 
các gia đình bình quân 1.500 con/năm; mỗi năm HTX xuất chuồng 
bình quân 150 tấn, trong đó chăn nuôi tập thể 25-30 tấn. Các loại 
gia cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng thời gian này được chăn nuôi 
nhiều hơn, riêng HTX Thịnh Thắng đã có hàng chục đàn vịt sáo, vịt 
đẻ, mang lại nguồn thu nhập lớn cho xã viên. Phong trào nuôi thả 
cá, xây dựng “Ao cá Bác Hồ” phát triển mạnh. Các HTX đã dành 
hàng chục mẫu mặt nước ao hồ, sông cụt để nuôi thả cá, hàng 
năm thu hoạch 10-15 tấn cá tôm(25), cung cấp nhu cầu tiêu dùng 
cho địa phương và các vùng lân cận. Trung bình hàng năm toàn xã 
bán cho nhà nước 2.000 con lợn, trọng lượng xuất chuồng 60-70 
kg, sản lượng đạt 140 tấn và hàng chục tấn gia cầm, tôm cá.

Thực hiện đường lối Đại hội V của Đảng, các ngành nghề làm 
gạch, ngói, xây dựng, mộc, nề, xe bò kéo, trưng cất tinh dầu, đan 
lát, buôn bán được mở rộng. Khi công việc đồng áng rỗi rãi, các 
xã viên kết hợp làm thêm nghề phụ. Cả xã có hàng trăm khung 
dệt chiếu cói, vê đay, bện quại, đóng thảm để xuất cho nhà nước. 
Nhiều gia đình còn triển khai các nghề như đan mũ cói, vỉ buồm, 
bị, gió, vừa giải quyết thời gian lúc nông nhàn, vừa tăng thu nhập 
(25) HTX Thịnh Thắng đã dành 4 mẫu để nuôi thả, hàng năm thu 5 đến 6 tấn các 
tôm. HTX Thịnh Tiến cũng cho thu nhập mỗi năm 6 đến 7 tấn. 
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cho xã viên.
Hợp tác xã Mua bán và hợp tác xã Tín dụng thời gian này tuy 

có nhiều khó khăn về vốn và phương thức kinh doanh, nhưng đều 
đã cố gắng huy động vốn và hàng hóa phục vụ nhân dân. Trong cơ 
chế mới, thương mại tự do phát triển, hoạt động của HTX Mua bán 
không còn phù hợp, dần thu hẹp lại. Nhiều cửa hàng kinh doanh 
mở ra trên các trục đường xã, giúp cho việc mua bán trao đổi hàng 
hóa của nhân dân tiện lợi hơn. Những năm này, hưởng ứng đợt 
phát hành công trái xây dựng Tổ quốc, xã đã thành lập Ban vận 
động thu mua công trái bằng cả tiền, thóc hoặc vàng. Toàn xã đã 
mua được trên 2.500 phiếu có giá trị từ 10 đồng trở lên. Có gia 
đình đã mua 50 đến 100 đồng, hoặc 100 đến 200 kg thóc. Tổng 
giá trị công trái huy động của toàn xã lên tới 370.500 đồng, đây là 
số tiền lớn (tại thời điểm 1983) để góp phần xây dựng Tổ quốc.

Để phục vụ cho việc giao thông đi lại và đời sống nhân dân, 
những năm từ 1981-1985, đường liên xã đã được giải tỏa và mở 
rộng, thông suốt từ giáp xã Giao Tân về tới xóm 16, dài trên 7 
km, mặt đường rộng 8 m, đổ đá cấp phối rộng 3 m. Các đường 
liên thôn, dong ngõ được quy hoạch, cắm mốc giải tỏa, chuẩn bị 
cho việc tu sửa. Các sông ngòi, mương máng được nạo vét, khơi 
thông. Các công dân từ 18 đến 60 tuổi, mỗi năm đóng góp 8 đến 
10 ngày công, để đào đắp, bồi trúc cho hệ thống kênh mương, đặc 
biệt là sông Sò hàng vạn m3, góp phần tưới tiêu, thau chua, rửa 
mặn cho đồng ruộng và sự  giao thông đi lại của nhân dân. 

Thực hiện chủ trương cải cách, ngành Giáo dục từng bước 
chuyển đổi dần chương trình từ hệ 10 năm thành hệ 12 năm. 
Những năm thực hiện khoán sản trong nông nghiệp, nhất là từ 
1981-1985, ngành giáo dục gặp không ít khó khăn về cơ sở vật 
chất, nhiều giáo viên không tha thiết với nghề(26). Một số bậc cha 
mẹ cũng chưa xác định hết vai trò, tầm quan trọng của giáo dục, 
nên chỉ cho con đi học hết cấp I rồi ở nhà nhận ruộng khoán (trên 
50%), hiện tượng học sinh nghỉ học, bỏ học diễn ra khá phổ biến. 
(26) Lương thực cung cấp cho giáo viên thiếu phải do HTX điều hòa, hoặc nhà 
trường liên hệ vay thuế của HTX, nhà nước trả sau. Lương của giáo viên thiếu 
phải trả bằng hàng hóa. 
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Thời gian này trường cấp I và II đã hợp nhất gọi là trường cấp I-II. 
Trường có 3 khu học chính và 2 khu học nhờ, phạm vi trải dài trên 
7 km. Cơ sở vất chất còn rất thiếu thốn, toàn xã có 21 phòng học 
cấp 4; 6 phòng tranh tre và 4 lớp phải đi học nhờ(27); cứ 2 lớp học 
một phòng, chia nhau học thành 2 ca sáng, chiều. Bàn nghế, đồ 
dùng còn thiếu thốn 50% là bàn nghế xây, 50% là bàn ghế gỗ, chất 
liệu thấp, luôn phải sửa chữa, chắp vá. Những năm 1984-1985 xã 
huy động vốn và công sức của các bậc phụ huynh xây dựng cho 
khu cấp II được 4 phòng cấp 4; cấp IA xây thêm được 3 phòng 
cấp 4, 6 phòng tranh tre; cấp IB xây thêm được 3 phòng bán kiên 
cố. Đội ngũ lãnh đạo của Trường luôn được củng cố, kiện toàn(28). 
Tổng số học sinh gần 1.400 em, trong đó cấp I có 29 lớp với 1.060 
em; cấp II có 7 lớp với 295 em. Nhà trường đã triển khai thực hiện 
chương trình cải cách giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua “hai 
tốt”; duy trì đều đặn các lớp học, chất lượng thi cuối năm và lên lớp 
đạt 75-90%. Để dạy dỗ, chăm sóc các cháu mầm non, xã đã hình 
thành các nhóm mẫu giáo, nhóm trẻ; lấy chuyên trách từ các giáo 
viên phổ thông, do cô Đinh Thị Hoa phụ trách. Các ngành học của 
xã hàng năm luôn được xếp loại khá.

Hoạt động văn hóa văn nghệ tập trung vào việc tuyên truyền 
đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, động 
viên khí thế lao động, sản xuất cho các tầng nhân dân. Hệ thống 
truyền thanh của 2 HTX, chạy bằng nguồn điện ắc qui được duy 
trì, củng cố, đưa tiếng nói của Đảng đến với mọi người, mọi nhà. 
(27) Cấp II và một bộ phận cấp I học cạnh trụ sở UBND, gồm 4 phòng học cấp 4 và 
3 phòng tranh tre lợp rạ. Cấp IA tại khu vực HTX nông nghiệp Thịnh Thắng, có 
6 phòng học cấp 4 và 2 phòng phải học nhờ nhà Hội đồng thôn Tồn Thành. Cấp 
IB học tại HTX nông nghiệp Thịnh Tiến, có 4 phòng học cấp 4 và 3 phòng học 
nhờ nhà giáo họ Mộc Đức. 

(28) Năm 1981-1982, Bí thư chi bộ Giáo dục là thày Phạm Văn Thuyết, Hiệu trưởng 
cấp II là thày Nguyễn Văn Chung; Hiệu phó là cô Ngô Thị Khiếu (chuyên môn 
c.II), thày Trần Minh Toan (P.T lao động), thày Vũ Xuân Mai (chuyên môn c.I), 
thày Lâm Sỹ Chỉnh (chuyên môn c.I). Từ năm học 1983-1985 Bí thư chi bộ là 
thày Nguyễn Văn Chung; Hiệu trưởng là thày Lê Huy Đoàn; Phó hiệu trưởng là 
cô Ngô Thị Khiếu (chuyên môn c.II), thày Trần Minh Toan (P.T lao động), thày 
Vũ Xuân Mai (chuyên môn c.I), thày Nguyễn Văn Chung (chuyên môn c.I). 
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Đội ngũ Thông tin viên tích cực kẽ vẽ panô, khẩu hiệu, treo băng, 
cờ, tổ chức các ngày kỷ niệm lớn của địa phương và đất nước. 
Phong trào “sạch làng tốt ruộng”, xây dựng nếp sống văn minh, 
gia đình văn hóa mới, thực hiện lễ tết, ma chay, cưới xin theo lối 
sống mới được đẩy mạnh. Xã đã phát động từng nhà, từng người, 
từng đội sản xuất, phát quang bờ bụi, nắn thẳng và mở rộng một 
số đoạn đường liên thôn, liên xóm, gom cây lá làm phân xanh, nạo 
vét khơi thông dòng chảy. Phong trào văn hóa văn nghệ vẫn được 
duy trì, nhưng có phần  trầm lắng hơn trước. Hoạt động Thể dục 
thể thao, chủ yếu là bóng chuyền, vẫn diễn ra thường xuyên ở một 
số thôn, được nhiều người say mê yêu thích, đã góp phần làm cho 
không khí của xã sôi nổi hơn, song còn mang tính tự phát và chưa 
được các cấp quan tâm. 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, năm 1981, hai khu 
trạm khám chữa bệnh từ thôn Bỉnh Di (HTX NN Thịnh Thắng) và 
Du Hiếu (HTX NN Thịnh Tiến) chuyển về vị trí mới ở tây nam xóm 
9; gồm 4 phòng bệnh nhân cấp 4 (2 phòng tranh tre, 2 phòng 
sản phụ), với 7 giường bệnh và 500 m2 trồng dược liệu, do ông 
Nguyễn Chính Hội là Trưởng trạm. Cán bộ y tế có 2 y sỹ (1 y sỹ là 
trưởng trạm, một y sỹ điều trị), 1 y tá phục vụ, 2 y tá sản, 1 lương 
y. Ngành Y tế của xã từng bước củng cố về cơ sở vật chất, tập 
trung vào việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân. Nếp sống vệ sinh được áp dụng thường xuyên, trên 50 % số 
gia đình có nhà tắm, hố xí, giếng nước hợp vệ sinh. Đại bộ phận 
dùng nước giếng khơi sâu 5-6 m. Sức khỏe nhân dân luôn được 
đảm bảo. Việc kết hợp Đông, Tây y khám chữa bệnh đã được triển 
khai hiệu quả. Song các bệnh về giun sán, đau mắt còn cao; trên 
25 % phụ nữ trong độ tuổi còn sinh con thứ 3 trở lên; tỷ lệ phát 
triển dân số trên 3%.

Trước sự bao vây, chống phá quyết liệt của các thế lực thù 
địch, đội ngũ công an của xã tiếp tục được củng cố, gồm 01 
Trưởng ban(29) và 02 Phó ban, thường xuyên phát động, tổ chức 
(29) Là Đồng chí Nguyễn Văn Hỗ. 
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các đoàn thể tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự, nâng 
cao ý thức cảnh giác cách mạng trong quần chúng nhân dân. Các 
đồng chí công an viên ngày đêm tuần tra canh gác, duy trì trật tự 
trị an, hạn chế các hoạt động gây rối, phá hoại, trộm cắp, gây mất 
trật tự trong nhân dân. Nhiều vụ việc xảy ra đã được phát hiện xử 
lý kịp thời. Phong trào bảo vệ an ninh của xã luôn được xếp loại 
khá của huyện.

Lực lượng quân sự thời gian này tiếp tục đi vào xây dựng 
củng cố tổ chức vững mạnh, thường xuyên luyện tập, đảm bảo 
sẵn sàng chiến đấu(30). Đảng bộ luôn định kỳ đánh giá việc thực 
hiện nghị quyết về quốc phòng, an ninh và chỉ đạo lực lượng quân 
sự, an ninh bổ sung phương án tác chiến bảo vệ xóm thôn. Cán 
bộ, đảng viên và nhân dân đều đã được học tập nâng cao cảnh 
giác, sẵn sàng đối phó với các âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch. Lực 
lượng dân quân tự vệ được biên chế thành các trung đội, tiểu đội, 
gắn với các đội sản xuất, hàng năm tổ chức 7-10 ngày huấn luyện 
cho lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ. Xã đã biên chế 
một trung đội mạnh chiến đấu tại chỗ, (một trung đội trưởng và 3 
A trưởng), có 3% phụ cấp cho cán bộ chỉ huy; thành lập một trung 
đội ĐKZ gồm 25 dân quân; tổ chức 6 trung đội dân quân theo các 
thôn. Ngoài ra, còn bổ sung 26 dân quân tự vệ cho đoàn  54 A của 
huyện. Các phương án phòng chống bão lụt và diễn tập sẵn sàng 
chiến đấu được triển khai. Việc tuyển quân được thực hiện khám 
một vòng, giao quân một đợt. Mỗi năm Giao Thịnh đã tiễn đưa 45-
55 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Chính sách hậu phương 
quân đội được quan tâm thực hiện tốt. 

 Trong 5 năm 1981-1985, Đảng bộ đã tổ chức 2 lần Đại hội 
vào các năm 1982 và 1984. Đại hội Đảng bộ Giao Thịnh lần thứ 
VII (1982-1984) gồm 265 đại biểu (chính thức 259), bầu Ban Chấp 

(30) Xã đội trưởng là đồng chí Phạm Đức Cộng (1983-1985), Xã đội phó là đồng 
chí Trần Khắc Thiêm và đồng chí Trần Văn Can. 
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hành 15 đồng chí(31), đồng chí Vũ Ngọc Oánh được là bầu là Bí 
thư Đảng ủy. Đại hội Đảng bộ Giao Thịnh lần thứ VIII (1984-1986), 
gồm 271 đại biểu (chính thức 266), bầu 16 đồng chí vào Ban Chấp 
hành(32), đồng chí Trần Kim Đông được bầu là Bí thư Đảng ủy. Nội 
dung nghị quyết tập trung trọng tâm vào sản xuất lương thực, thực 
phẩm, hàng tiêu dùng; xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu; 
đẩy mạnh chăn nuôi, ngành nghề, giao thông, thủy lợi, chăm sóc 
sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, 
đảm bảo an ninh, quốc phòng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, 
chính quyền, mặt trận, đoàn thể. 

Căn cứ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện, 
Đảng bộ tập trung triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng 
như: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ V, Chỉ thị 100-CT/
TW của Ban Bí thư; các Nghị quyết 6, 7, 8, 9 khóa V, Chỉ thị 79, 
80 của Ban Bí thư về phát thẻ Đảng và nâng cao sức mạnh chiến 
đấu cho từng cán bộ, đảng viên… Việc triển khai Nghị quyết luôn 
gắn với các chương trình hành động cách mạng cụ thể. Đảng bộ 
đã thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện thời sự, cung cấp 
tài liệu, sách báo, gửi cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng. Qua đó, nâng 
cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, giúp mọi người nhận thức 
(31) Gồm: Vũ Ngọc Oánh, Bí thư Đảng bộ; Phan Thị Hạt, Phó Bí thư; Trần Kim 
Đông, Chủ tịch UBND xã, Lê Đức Chiến, Phó Chủ tịch UBND; Phan Văn Trại, Bí 
thư Đảng ủy bộ phận Thịnh Tiến; Bùi Thế Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã; Nguyễn 
Văn Hỗ, Thư ký UB; Đỗ Văn Thơ, Chủ nhiệm HTX NN Thịnh Thắng; Trần Công 
Huỳnh, Chủ nhiệm HTX NN Thịnh Tiến; Đỗ Xuân Ngãi, Xã đội trưởng; Vũ Long 
Phi, Bí thư Đảng ủy bộ phận Thịnh Thắng; Phạm Đức Cộng, Bí thư Đoàn xã; Lê 
Văn Ngọc, Phó Chủ nhiệm HTX NN Thịnh Thắng; Đoàn Thị Mai, Chủ tịch hội 
Phụ nữ; Phạm Văn Thuần, Phó Chủ nhiệm Thịnh Tiến. 

(32) Gồm: Trần Kim Đông Bí thư Đảng ủy; Lê Đức Chiến, PBT Chủ tịch UBND; 
Đỗ Xuân Ngãi, Phó Bí thư; Nguyễn Văn Hỗ, thư ký UB; Bùi Thế Hiền, Phó Chủ 
tịch UBND xã; Bùi Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận HTX NN Thịnh 
Tiến; Phạm Đức Cộng, xã đội trưởng; Đỗ Văn Thơ, Chủ nhiệm HTX NN Thịnh 
Thắng; Trần Công Huỳnh, Chủ nhiệm HTX NN Thịnh Tiến; Phan Thị Hạt ủy 
viên VHXH; Lương Xuân Cảnh, Chủ nhiệm HTX Mua bán; Đoàn Thị Mai (Đơn) 
Chủ tịch hội Phụ nữ; Lê Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy bộ phận HTX NN Thịnh 
Thắng. Đinh Văn Hòa, kế toán trưởng Thịnh Thắng.
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tốt hơn tình hình nhiệm vụ, xác định rõ vai trò trách nhiệm và xây 
dựng phương hướng trong công tác, học tập. Việc sinh hoạt, học 
tập, giáo dục và tự phê bình ở từng chi bộ, với từng đảng viên có 
nhiều tiến bộ. 

Căn cứ yêu cầu thực tế, Đảng bộ đã quyết định thành lập 2 
Đảng bộ bộ phận là Đảng bộ Thịnh Thắng do đồng chí Vũ Long 
Phi là Bí thư và Đảng bộ Thịnh Tiến do đồng chí Phan Văn Trại 
là Bí thư; đồng thời sắp xếp lại các chi bộ ở 2 HTX và các chi bộ 
trực thuộc. Mỗi đội sản xuất và một số ngành nghề như chăn nuôi, 
nghề phụ, y tế, giáo dục… đều thành lập một chi bộ. Phương 
pháp, phong cách lãnh đạo của Đảng bộ được cải tiến theo hướng 
cụ thể, gần dân, khắc phục tình trạng chồng chéo, tập trung ưu 
tiên cho sản xuất. Các đại hội đều có đánh giá rút kinh nghiệm, 
chỉ ra những ưu, nhược điểm và đề ra các giải pháp khắc phục. 
Đội ngũ cán bộ sau mỗi lần kiện toàn đều được nâng cao về chất 
lượng, uy tín, hiệu quả. Công tác phát triển đảng viên mới được 
quan tâm. Mỗi năm Đảng bộ đã cử 7-10 đảng viên trẻ đi tham gia 
học các lớp lý luận chính trị và các chuyên ngành để phục vụ cho 
công tác lâu dài. Từ năm 1980, thực hiện Chỉ thị 83 của Ban Bí 
thư, công tác phát thẻ Đảng được tiến hành làm 3 đợt cho những 
người đủ tiêu chuẩn. Những người không đủ tiêu chuẩn thì động 
viên cho tiếp tục phấn đấu; kiên quyết không phát thẻ cho những 
đảng viên không đảm bảo chất lượng. Số đảng viên được phát thẻ 
đợt I và đợt II chiếm tỷ lệ cao. Sau phát thẻ, chất lượng đảng viên 
được nâng lên, các đảng viên phấn khởi, tự hào, tích cực công 
tác, phấn đấu.

Nội dung công tác kiểm tra đi vào xem xét việc chấp hành điều 
lệ Đảng, ý thức, phẩm chất và nề nếp, tác phong sinh hoạt của 
đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 54 và Thông tư số 44 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng, tháng 3/1985 Đảng bộ đã tiến hành triển khai, 
hướng dẫn các chi bộ tự kiểm điểm và tổ chức nhân dân các xóm, 
đội góp ý phê bình cán bộ, đảng viên và sự lãnh đạo của các chi 
ủy và Ban Chấp hành Đảng ủy. Theo hướng dẫn của Đảng bộ, các 
tổ chức đảng và đảng viên đều tự kiểm điểm, tự xếp loại, sau đó 
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được chi bộ nhận xét, đánh giá xếp loại chính thức. Qua đó làm 
cho các cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm của mình để 
tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo hoàn thành 
nhiệm vụ. Trong 5 năm Đảng bộ cũng đã tiến hành xem xét, giải 
quyết kỷ luật một số đảng viên sai phạm, có tác dụng ngăn ngừa, 
giáo dục tốt.

Do tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng nên chất lượng 
đảng viên và tổ chức của Đảng bộ ngày càng nâng lên. Tỷ lệ đảng 
viên 4 tốt đạt cao; 75 % trở lên số chi bộ đạt TSVM. Đảng bộ Giao 
Thịnh luôn được công nhận trong sạch vững mạnh.

Trong những năm 1981-1985, Hội đồng nhân dân xã Giao 
Thịnh được bầu 2 lần theo luật định. Hội đồng nhân dân xã khóa VI 
(1881-1983) được bầu vào ngày 05/6/1981, Hội đồng nhân dân xã 
khóa VII được bầu vào ngày 15/4/1983. Các đại biểu đều là những 
hạt nhân của phong trào, được đề cử từ cơ sở lên, qua sự giới 
thiệu, hiệp y của Mặt trận, đoàn thể. Cả 2 lần bầu đều được Đảng 
ủy chỉ đạo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tỷ lệ trúng phiếu đạt cao từ 
75 đến 98%, chất lượng đại biểu được nâng lên, đáp ứng với yêu 
cầu đặt ra(33). HĐND đã tổ chức tốt các kỳ họp thường niên, các 
thành viên HĐND đều cố gắng phát huy cao năng lực, sở trường 
trong công việc. Mỗi khóa, lực lượng trẻ được bổ sung nhiều hơn, 
năng lực quản lý nhà nước ở địa phương ngày một tốt hơn. Hoạt 
động của HĐND tập trung vào việc quyết định, ra nghị quyết về 
các mục tiêu kinh tế-xã hội, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu 
nghị quyết của Ủy ban. Các chỉ tiêu phấn đấu trong khóa được đại 
biểu HĐND biểu quyết nhất trí cao và giao cho UBND chỉ đạo thực 
hiện. Tuy nhiên, hoạt động của HĐND còn mang tính hình thức, 
việc quản lý điều hành thực tế còn chủ yếu do UBND đảm nhiệm.

UBND thực hiện các nhiệm vụ tổ chức, điều hành phát triển 
kinh tế-xã hội, đội ngũ cán bộ từng bước được bồi dưỡng, nâng 
lên về nghiệp vụ. Chủ tịch UBND xã khóa VI là ông Trần Kim Đông; 
(33) Trong bầu cử HĐND xã khóa VI có 43/46 đại biểu trúng cử; trong đó đại biểu 
là đảng viên 32, bằng 74%; các đại biểu khác 11, bằng 25%; nữ 9, bằng 21%. Trong 
bầu cử HĐND xã khóa VII có 45/49 đại biểu trúng cử; trong đó đại biểu là đảng 
viên 34, bằng 75,5%; các đại biểu khác 11, bằng 24%; nữ 9, bằng 22%. 
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Phó Chủ tịch là ông Lê Đức Chiến, Bùi Thế Hiền. Chủ tịch UBND 
xã khóa VII là ông Lê Đức Chiến; Phó Chủ tịch là ông Bùi Thế 
Hiền, Nguyễn Văn Hỗ(34). UBND và các ban ngành luôn được kiện 
toàn, đổi mới và tổ chức chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hệ 
thống chính quyền tới các thôn xóm luôn được tăng cường, củng 
cố, phát huy hiệu lực, đáp ứng với các yêu cầu phát triển kinh tế-
xã hội của xã nhà.

Thực hiện vai trò tập hợp đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc xã Giao 
Thịnh(35) đã đi vào củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động 
của các đoàn thể, xây dựng khối đoàn kết rộng rãi, tập trung thực 
hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Mặt 
trận cũng đã triển khai phát động các phong trào trồng cây, tăng 
gia sản xuất, gửi tiền tiết kiệm, xây dựng vườn cây, ao cá Bác Hồ, 
xây dựng quỹ bảo thọ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
xã đã có tác dụng tích cực trong việc động viên, cổ vũ mọi người 
tham gia các phong trào xây dựng và phát triển xã nhà.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh(36) hăng hái tham gia các chiến dịch Hà Nam Ninh, 
chiến dịch Trần Hưng Đạo, tổ chức Đại hội, củng cố kiện toàn về tổ 
chức và phát động các phong trào thi đua sôi động, xung kích bảo 
vệ Tổ quốc, thực hiện nếp sống văn minh, tích cực làm phân xanh, 
xây dựng các cánh đồng cao sản, hăng hái nhận ruộng khoán, 
thâm canh tăng năng suất. Số lượng đoàn viên không ngừng phát 
triển. Các đoàn viên thanh niên tích cực rèn luyện thân thể, học 
văn hóa, áp dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất.  
Nhiều đồng chí đã phấn đấu và được kết nạp vào Đảng, thể hiện 
rõ vai trò xung kích, là đội quân hậu bị của Đảng bộ, góp phần 
quan trọng vào việc thúc đẩy các hoạt động kinh tế-xã hội của địa 
phương.
(34) Trong nhiệm kỳ khóa VI, do điều kiện sức khỏe, đồng chí Bí thư Đảng bộ Vũ 
Ngọc Oánh nghỉ, đồng chí Trần Kim Đông lên làm Bí thư Đảng bộ, đồng chí Lê 
Đức Chiến lên làm Chủ tịch UBND xã, đồng chí Nguyễn Văn Hỗ (thư ký ủy ban) 
lên làm Phó Chủ tịch. 

(35) Do ông Lương Cát Tường làm Chủ tịch. 

(36) Do đồng chí Phạm Đức Cộng là Bí thư Đoàn xã (1981-1983) 
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Phát huy truyền thống “ba đảm đang”, hoạt động của hội Phụ 
nữ xã(37) đi vào củng cố, phát triển về tổ chức, hăng hái tham gia 
các phong trào do Đảng và Hội các cấp phát động, tích cực tham 
gia phong trào thi đua “người Phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc”; “nuôi con khỏe, dậy con ngoan”, lao động sản xuất, tiết 
kiệm, xây dựng gia đình văn hóa mới. Hội đã đi sâu vận động chị 
em ở từng xóm đội thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, đưa nội dung 
này vào tiêu chuẩn thi đua cho các chi hội.

Hội Nông dân tập thể(38) đã tập trung thu hút hội viên tham gia, 
động viên hội viên hăng hái lao động, sản xuất, tiết kiệm, thực hiện 
tốt thâm canh tăng năng suất trong khoán sản, đoàn kết giúp nhau 
trong sản xuất và hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước.

Sau 5 năm 1981-1982, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ V (3/1982), Chỉ thị 100-CT/TW về khoán sản 
phẩm đến người lao động, Đảng bộ và nhân dân Giao Thịnh đã 
đoàn kết, đề ra các nghị quyết, chủ trương sát đúng như chia 
HTX nông nghiệp theo quy mô phù hợp, thành lập các đảng bộ bộ 
phận, củng cố chính quyền, đoàn thể, lãnh đạo nhân dân phát triển 
kinh tế xã nhà, thu được nhiều thắng lợi bước đầu. Năng suất lúa 
ngày một tăng, đạt gần 7 tấn/ha; tổng sản lượng lúa toàn xã đạt 
3.094 tấn/năm; bình quân lương thực đầu người đạt 294 kg/người/
năm; đóng góp cho nhà nước 479 tấn thóc/năm; trên 400 tấn cói/
năm; các ngành nghề được quan tâm phát triển, những khó khăn 
dần được tháo gỡ. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải 
thiện cả về vật chất lẫn tinh thần, tỷ lệ hộ đói giảm, hộ đủ ăn tăng 
lên. Nhiều hộ đã bắt đầu có tích lũy, có khả năng xây dựng nhà 
cửa kiên cố, mở rộng chăn nuôi. Cơ sở vật chất, phúc lợi của địa 
phương đã từng bước được thay đổi. Sự đoàn kết nhất trí trong 
Đảng cộng với các chủ trương đúng đắn, sự đồng thuận của nhân 
dân đã tạo thành sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Bên 
cạnh những kết quả đạt được thì thu nhập của người dân còn 
chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống đang ngày một đi lên, 
quy mô ngành nghề còn nhỏ bé, sản xuất vụ đông còn yếu, chưa 
(37) Do đồng chí Đoàn Thị Mai (Đơn) làm Chủ tịch. 

(38) Do đồng chí Lương Xuân Cảnh làm Chủ tịch. 
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đồng đều, chăn nuôi chưa thực sự trở thành một ngành chính 
trong nông nghiệp. Kết quả trên tuy mới chỉ là bước đầu, nhưng 
có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền móng phát triển cho những 
năm tiếp theo, là cơ sở tiền đề và kinh nghiệm để Đảng bộ và nhân 
dân Giao Thịnh đề ra phương hướng, bước đi phù hợp, vững tin 
bước vào thời kỳ mới, giành được những kết quả cao hơn.
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Chương V
ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN GIAO THỊNH THỰC HIỆN 

ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN CỦA ĐẢNG, MỞ CỬA, HỘI 
NHẬP, CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP 
NÔNG THÔN, THỰC HIỆN MỤC TIÊU “DÂN GIẦU, NƯỚC 

MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ, VĂN MINH”  
(1986-2010)

1, Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Giao Thịnh thực hiện công 
cuộc đổi mới toàn diện (1986-1990)

Sau 10 năm xây dựng trong điều kiện hòa bình, đất nước ta 
đã có nhiều chuyển biến quan trọng. Những tìm tòi đổi mới, nhất là 
trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp(1) đã mở ra một triển vọng 
mới cho sự bứt phá, phát triển kinh tế-xã hội đi lên. Song đó mới 
chỉ là kết quả bước đầu, chưa làm thay đổi tình hình một cách căn 
bản. Kinh tế-xã hội phát triển còn chậm so với tiềm năng. Trong khi 
đó dân số tăng nhanh, thu nhập tính theo đầu người còn thấp, các 
tiêu cực xã hội phát sinh. Tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng 
vẫn diễn ra; các thế lực thù địch ra sức chống phá. Thực tế đòi hỏi 
phải sớm có giải pháp hữu hiệu đưa đất nước đi lên.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, 
Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986) đã tổng kết 
chặng đường thực tiễn của đất nước, đề ra đường lối đổi mới toàn 
diện, nhằm đưa kinh tế-xã hội của đất nước phát triển đi lên(2). Đại 
(1) Như thực hiện Chỉ thị 100-CT/TW ngày 13/01/1981, Quyết định 25, 26-CP 
ngày 21/01/1981. 

(2) Nội dung chủ yếu của đường lối đổi mới là đổi mới về tư duy lý luận, trước hết 
là tư duy kinh tế, nhận thức rõ hơn về chủ nghĩa xã hội và những đặc trưng của 
thời kỳ quá độ gắn với điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu chưa qua giai 
đoạn phát triển Tư bản chủ nghĩa. 
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hội xác định đổi mới cơ cấu kinh tế, thực hiện nền kinh tế nhiều 
thành phần; xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển 
sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, vận hành trong cơ 
chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Nội dung, phương 
thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước phải được 
đổi mới phù hợp với cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý mới. Giải 
pháp Đại hội đề ra là “thực sự lấy nông nghiệp là mặt trận hàng 
đầu, ra sức đẩy mạnh hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu”, tạo ra 
sự phát triển căn bản, vững chắc, đưa kinh tế xã hội của đất nước 
đi lên.

Trên tinh thần đổi mới của Trung ương, (qua các văn kiện đã 
gửi để lấy ý kiến góp ý từ cơ sở) Đại hội Đảng bộ huyện Xuân Thủy 
lần thứ IX (tháng 9/1986) và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam Ninh 
(tháng 10/1986) đã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, 
xây dựng thành 4 chương trình kinh tế-xã hội “lương thực, thực 
phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu” và chương trình “dân số, 
lao động”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Xuân Thủy (tháng 
9/1986) chỉ rõ: “khai thác nguồn lao động, đất đai, ngành nghề và 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mở rộng liên kết kinh tế. Tập trung sức 
thâm canh phát triển nông nghiệp toàn diện, vững chắc”. 

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và huyện, Đảng bộ xã Giao Thịnh 
đã 2 lần tổ chức đại hội là Đại hội lần thứ IX (8/1986-1988), đồng 
chí Trần Kim Đông được bầu làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội lần 
thứ X (năm 1988-1990), đồng chí Lê Đức Chiến được bầu là Bí 
thư Đảng ủy. Các nghị quyết Đại hội đều đề ra các chương trình 
cụ thể, tập trung vào lương thực, thực phẩm; sản xuất hàng tiêu 
dùng; sản xuất hàng xuất khẩu; dân số và lao động; an ninh, quốc 
phòng; giao thông; và giáo dục. Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân 
tăng cường đoàn kết nhất trí, nâng cao nhận thức, “đổi mới tư 
duy”, đổi mới cách nghĩ, cách hành động, vận dụng sáng tạo vào 
thực tế hoàn cảnh Giao Thịnh để không ngừng nâng cao hiệu quả 
kinh tế xã hội. Bám sát các chương trình hành động, song Giao 
Thịnh tập trung vào chương trình lương thực và thực phẩm là chủ 
yếu. Thời gian này Đảng bộ xóa bỏ 2 Đảng bộ bộ phận, các chi bộ 
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thực thuộc Đảng bộ xã.
Lĩnh vực nông nghiệp vẫn được xác định là mặt trận hàng đầu 

nên Đảng bộ tập trung lãnh đạo đẩy mạnh. 2 HTX nông nghiệp 
đã tổ chức Đại hội củng cố tổ chức, bầu ban quản lý mới. Bộ 
máy của 2 HTX NN được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 
Cuối 1986 HTX NN Thịnh Thắng Đại hội đại biểu xã viên, bầu ông 
Đỗ Văn Thơ làm Chủ nhiệm. Phó Chủ nhiệm là các ông Nguyễn 
Chí Thanh, Vũ Văn Ruông, Đinh Văn Khước; Kế toán là ông Đinh 
Xuân Hòa; Trưởng ban kiểm soát là ông Lê Văn Ngọc. Cũng thời 
gian này, HTX NN Thịnh Tiến tổ chức Đại hội đại biểu xã viên, bầu 
ông Phạm Đức Cộng là Chủ nhiệm. Phó Chủ nhiệm là các ông 
Trần Khắc Thiêm(3), Bùi Xuân Mạc; Ủy viên Quản trị là ông Phạm 
Văn Thuần; Kế toán là ông Phan Văn Minh; Kiểm soát là ông Bùi 
Thế Toàn. Để thực hiện tốt Chỉ thị 100 của Ban Bí thư, các Ban 
quản lý đều phát huy thành tích, khắc phục khó khăn, đề ra các 
biện pháp phù hợp nhằm thâm canh cây trồng, vật nuôi, mở rộng 
ngành nghề, tăng năng suất, hiệu quả, nâng cao thu nhập, phục 
vụ tiêu dùng, xuất khẩu và đời sống nhân dân.

Trong những năm 1986-1988, thiên tai rất khắc nghiệt. Cơn 
bão số 5 ngày 5/9/1986 diễn ra với sức gió mạnh cấp 10, cấp 11 
đã làm nhiều ngôi nhà trong xã bị đổ và hư hại, nhiều cây cối bị 
dập nát. Đảng bộ đã chỉ đạo cứu chữa kịp thời các nhà cửa, kho 
tàng, giảm thiểu thiệt hại; lãnh đạo nhân dân giúp đỡ lẫn nhau, 
nhanh chóng khắc phục khó khăn, tu sửa lại nhà cửa, ổn định sản 
xuất và cuộc sống, chủ động cử người khỏe mạnh trông coi các 
khu vực nhà kho, nhà chăn nuôi và các cống đê xung yếu trên địa 
bàn. Hậu quả của đợt mưa lũ kéo dài nửa cuối năm 1986, làm cho 
đường xá sụt lún, nhiều diện tích lúa và cây vụ đông bị thiệt hại. 
Các hợp tác xã đã tìm cách cung cấp giống vốn, cây con cho xã 
viên để mua phân bón, dầu mỡ, phụ tùng máy móc phục vụ kịp 
thời cho sản xuất. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Đảng bộ, sự cố 
gắng nỗ lực của nhân dân nên những khó khăn do thời tiết, thiên 
tai gây ra đã được khắc phục. Nhiều diện tích lúa tưởng như mất 
(3) Tháng 8/1988 ông Phạm Đức Cộng  lên xã, ông Nguyễn Văn Hữu làm Chủ 
nhiệm. 
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trắng, nhưng sau khi được cứu chữa đã cho năng suất khá, sản 
lượng đỡ bị giảm sút.

Để tiếp tục làm tốt “khoán 100”, các HTX nông nghiệp tập 
trung chỉ đạo làm tốt quy trình thâm canh, chú ý khâu thời vụ gieo 
cấy, điều tiết nước hợp lý và chủ động dự báo phòng trừ sâu bệnh; 
đồng thời tiến hành kiểm tra lại toàn bộ ruộng đất và hệ thống tưới 
tiêu, tiến hành xây dựng một cống mới, đảm bảo đúng tiến độ và 
đưa vào sử dụng kịp thời, có tác dụng tiêu úng và chua mặn cho 
các cánh đồng. Các sông cấp 2, cấp 3, các mương máng đều đã 
được tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy thuận lợi tưới tiêu cho 
đồng ruộng. Khâu giống được đặc biệt chú ý từ việc chọn giống, 
kỹ thuật làm mạ đến chăm sóc. Các giống mới có năng suất cao, 
phù hợp với chất đất như NN22, VN10,  IR17494, 203 …được 
nghiên cứu đưa vào đồng ruộng. Từ năm 1986, được ngành Nông 
nghiệp tỉnh, huyện quan tâm, các HTX đã chủ động đưa nhiều 
giống mới, chủ yếu là giống lúa lai nhập từ Trung Quốc, khỏe, có 
sức chống chịu sâu bệnh và năng suất cao như Tạp giao vào các 
cánh đồng. Các HTX còn tổ chức nghiên cứu học tập kinh nghiệm 
của các đơn vị điển hình như HTX Hồng Kỳ (Hồng Thuận), HTX 
Xuân Tiến (Xuân Ninh), học cách đưa giống mới vào sản xuất đại 
trà, về áp dụng tại địa phương. Những năm 1986 -1990 thời tiết 
gặp nhiều khó khăn, nhất là năm 1988 mưa trái mùa vụ đông kéo 
dài, ảnh hưởng lớn đến làm ải, song HTX đã chỉ đạo rút nước kịp 
thời và tranh thủ cày ải; chỉ đạo những vùng chậm làm ải thì cấy 
vào sau tết Nguyên đán bằng mạ nền cứng để đảm bảo thời vụ. 
Do quan tâm làm tốt các khâu nước, phân, giống và chăm sóc nên 
năng suất, sản lượng lúa đã nâng lên rõ rệt, các năm 1986-1987, 
Giao Thịnh đã đạt năng suất lúa 70 tạ/ha; sản lượng cói đạt 377 
tấn/năm.

Việc thực hiện khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động 
theo Chỉ thị 100 của Ban Bí thư trong một số năm đầu đã tạo điều 
kiện cho nông nghiệp phát triển; nhưng trong quá trình thực hiện 
cũng đã bộc lộ những hạn chế. Do chưa thoát khỏi ảnh hưởng 
của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp và chế độ phân phối bình 
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quân nên khi thực hiện Chỉ thị 100, các HTX nông nghiệp vẫn phải 
bao cấp quá nhiều các khoản đài thọ cho cán bộ xã, chi phí cho 
nhà trẻ, mẫu giáo, VHVN-TDTT, bao cấp qua thu mua sản phẩm 
và các nghĩa vụ khác khiến cho HTX không kham nổi. Các khoản 
huy động quá nhiều trên đều đổ lên đầu người nông dân phải gánh 
chịu, do đó thu nhập của xã viên từ kinh tế tập thể thấp. Trong khi 
đó năng lực quản lý, điều hành của một số cán bộ HTX thấp, tình 
trạng khoán trắng đã diễn ra ở một số nơi, tiêu cực xẩy ra nhiều; 
dẫn đến người nông dân không còn thiết tha với đồng ruộng, nhiều 
người đã bỏ ruộng đi làm các nghề khác. Để khắc phục tình trạng 
đó, ngày 05/4/1988 Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết 
số 10-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp. Nghị quyết 
10 đã khắc phục những khiếm khuyết của Chỉ thị 100, đề ra những 
nội dung giải pháp mới, nhằm xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu 
bao cấp, trong đó xác định hộ xã viên là đối tượng nhận khoán, 
được chủ động đầu tư, cải tạo trên mảnh ruộng khoán của mình. 
Nếu đạt năng suất cao, sau khi hoàn thành nghĩa vụ xã viên sẽ 
được hưởng toàn bộ sản phẩm vượt khoán. Hợp tác xã chỉ còn vai 
trò giao khoán, hướng dẫn dịch vụ theo thỏa thuận, nên gọn nhẹ, 
không còn cồng kềnh như trước.

Thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy ra Nghị 
quyết số 18, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 453, UBND 
huyện ra Quyết định số 199 để chỉ đạo các xã triển khai thực 
hiện. Để phù hợp với tình hình mới, cuối năm 1988, các HTX nông 
nghiệp của Giao Thịnh đã tiến hành Đại hội củng cố, kiện toàn các 
Ban quản trị và đề ra phương hướng, giải pháp làm ăn mới. Chủ 
nhiệm HTX NN Thịnh Thắng là ông Đỗ Văn Thơ; Phó Chủ nhiệm là 
các ông Vũ Văn Ruông, Lê văn Ngọc; ủy viên quản trị là ông Đinh 
Văn Khước; kế toán là ông Đinh Xuân Hòa (3/1989 ông Trần Văn 
Chuân làm kế toán). Chủ nhiệm HTX NN Thịnh Tiến là ông Nguyễn 
Văn Hữu; Phó Chủ nhiệm là ông Trần Khắc Thiêm, Bùi Xuân Mạc; 
Kế toán là ông Phan Văn Minh, Kiểm soát trưởng là ông Bùi Thế 
Toàn. Cơ sở vật chất của các HTX về cơ bản vẫn như trước và 
có phát triển tăng hơn về số và chất lượng. Điểm khác biệt là các 
diện tích trồng cói, gồm 105 mẫu của Thịnh Thắng và 126 mẫu của 
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Thịnh Tiến từ nay chuyển sang cấy lúa; riêng HTX Thịnh Tiến có 
34 mẫu trồng màu. Diện tích gieo mạ chuyển thành trồng cấy 3 vụ 
để tận dụng hệ số sử dụng đất.

Thực hiện “khoán 10”, đất đai được giao khoán ổn định cho 
các hộ nông dân, các ao hồ cũng được đấu thầu, cho thuê. Ban 
quản lý HTX Nông nghiệp đã xác định các mức khoán cho từng 
cánh đồng, từng thửa ruộng, phát huy tinh thần làm chủ, tự giác 
của xã viên, để các hộ xã viên tự nhận ruộng, chỗ nào chưa thống 
nhất thì đưa ra bàn bạc thảo luận; đảng viên sẵn sàng nhận khoán 
ở những thửa ruộng khó khăn nhất; các gia đình chính sách, già, 
yếu, neo đơn được ưu tiên. Xã còn để một số ruộng dự trữ cho 
các đội tổ chức đấu thầu theo thỏa thuận. Bình quân ruộng đất 
của HTX Thịnh Thắng là 1 sào 21 (bằng 453,6 m2) của HTX Thịnh 
Tiến là 1 sào 43 (bằng 514 m2). Việc thực hiện giao khoán ruộng 
được tiến hành nhanh gọn, từ nay người nông dân được thực sự 
làm chủ trên mảnh ruộng của mình nên rất phấn khởi, gắn bó với 
phần ruộng được giao, phát huy tiềm năng lao động, óc sáng tạo, 
chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật đầu tư thâm canh đưa năng 
suất lên cao.

Bộ máy quản lý của HTX nông nghiệp được tinh giảm tới 1/2 
số cán bộ gián tiếp. Các bộ phận giúp việc được rút gọn chỉ còn 
để những bộ phận cần thiết như: kế toán, kế hoạch, kỹ thuật, lao 
động phụ trách ngành nghề, kiểm soát. Các HTX NN chuyển sang 
mô hình kinh doanh dịch vụ tổng hợp, các đội chuyên chuyển sang 
hoạt động dịch vụ, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, kỹ thuật sử dụng 
giống mới, gieo nền cứng, kỹ thuật bón phân. Các đội sản xuất tiếp 
tục được củng cố, rút gọn. Một số nông cụ và cơ sở vật chất tập 
thể không cần sử dụng như thuyền, máy cày bừa, sân, nhà kho, 
trại chăn nuôi… tiếp tục cho đấu giá, thanh lý cho xã viên cải tạo, 
sử dụng. HTX chủ yếu chỉ đạo tưới tiêu cho hợp lý, tìm chọn giống 
mới, phát hiện sâu bệnh, áp dụng khoa học kỹ thuật, lo thuốc trừ 
sâu, phân hóa học có chất lượng phục vụ sản xuất. Khâu thanh 
toán giữa HTX với hộ xã viên đơn giản, nhanh chóng hơn. Hộ xã 
viên được tạo điều kiện về vốn để đầu tư, mua sắm vật liệu phục 
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vụ cho sản xuất và được toàn quyền sử dụng sản phẩm làm ra khi 
đã hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước và tập thể, do đó tích cực 
đầu tư công sức để sản xuất.

Vụ đông xuân 1988 xã chỉ đạo tích cực làm ải; các cánh đồng 
thấp trũng cũng được chỉ đạo quyết tâm làm ải. Thời tiết những 
năm 1988-1990 tiếp tục diễn ra khắc nghiệt. Cuối mùa đông năm 
1988 thời tiết giá rét, mạ bị chết nhiều, đầu xuân 1989 HTX đã có 
phương án đi nhập giống mới, hướng dẫn xã viên gieo nền cứng, 
đảm bảo 100% diện tích cấy kịp thời vụ. Sau khi cấy lại bị rét kéo 
dài, cây lúa sinh trưởng chậm, khi thời tiết ấm lên, HTX đã tập 
trung chỉ đạo xã viên chăm bón, dặm tỉa kịp thời. Sau đó lại gặp 
bão sớm vào 30/5, ảnh hưởng tới năng suất lúa chiêm xuân. Song 
do có sự chỉ đạo sát sao, chủ động trong các khâu làm đất, tưới 
tiêu, phân bón, giống và chăm sóc đúng quy định nên năng suất, 
sản lượng đều đạt khá. Năng suất đạt từ 6,8 tấn đến 7,4 tấn/ha(4); 
sản lượng đạt từ 3.032 tấn đến 3.878 tấn/năm(5); bình quân lương 
thực đầu người từ 304 kg lên 450 kg/người/năm; đóng góp cho 
nhà nước 676 tấn thóc, vượt 2 đến 5%(6). HTX NN Thịnh Thắng 
được thưởng Huân chương Lao động hạng III; 2 bằng khen của 
Thủ tướng; 2 bằng khen của Bộ Nông nghiệp; 15 bằng khen của 
UBND tỉnh. 

Cùng với cây lúa, rau màu và cây công nghiệp cũng được 
quan tâm phát triển. Riêng HTX Thịnh Tiến có 34 mẫu màu, cấy 
lúa 1 vụ, giá trị đạt 805 đồng/mẫu; thu hoạch trên đất màu mỗi 
năm đạt trên 27.370 đồng. Các loại rau màu như ngô, đỗ, lạc, 
khoai lang, cà chua, khoai tây được duy trì mở rộng diện tích, góp 
phần đáng kể vào thu nhập của nông dân. Khoai lang đạt năng 
(4) Năng suất lúa năm 1986 đạt 6,8 tấn/ha; năm 1987 đạt 6,9 tấn/ha; năm 1988 đạt 
6,9 tấn/ha; năm 1989 đạt 7,2 tấn/ha; năm 1990 đạt 7,4 tấn/ha. Riêng năm 1990, 
năng suất lúa của HTX Thịnh Thắng đạt 7,5 tấn/ha; HTX Thịnh Tiến đạt 7,3 tấn/
ha.
(5) Sản lượng trung bình HTX Thịnh Thắng đạt 2.238 tấn, HTX Thịnh Tiến đạt 
1.540 tấn. 

(6) HTX NN Thịnh Thắng 356 tấn (trong đó thuế 221 tấn, bán thỏa thuận 105 tấn, 
thủy lợi phí 30 tấn). HTX NN Thịnh Tiến 320 tấn (trong đó thuế 184 tấn, bán 
thỏa thuận 80 tấn, thủy lợi phí 56 tấn). 
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suất 12 tạ/mẫu, trị giá 90.000 đ/ha; dưa hấu Thái Lan đạt trị giá 
150.000 đ/ha. Nhân dân cũng đã bỏ hàng ngàn ngày công san lấp 
gò, đường, bờ mương trồng cây ăn quả, góp phần tăng thêm thu 
nhập. Song, nhìn chung cây vụ đông ở xã chủ yếu ở phạm vi hẹp 
gia đình, mang tính tự cấp, tự túc như các loại rau xanh, củ, quả, 
phục vụ nhu cầu hàng ngày, chưa trở thành hàng hóa để có thu 
nhập cao. Từ 1988, các diện trồng cói (gồm 105 mẫu của Thịnh 
Thắng và 126 mẫu của Thịnh Tiến) chuyển sang cấy lúa. 

Những năm 1986-1988, chăn nuôi phát triển cả tập thể và gia 
đình. Số lượng trâu bò cày toàn xã có 227 con (27 con nghé); tổng 
số lợn có 3.900 con, trong đó lợn của tập thể 700 con (trên 170 lợn 
nái), lợn của gia đình 3.200; mỗi năm xuất chuồng 180 tấn, trong đó 
của tập thể 45 tấn, của gia đình 135 tấn(7). Từ khi thực hiện “khoán 
10” (1988) chăn nuôi tập thể dần nhường vị trí cho chăn nuôi ở 
các hộ gia đình xã viên. Trâu bò và đàn lợn tập thể được hóa giá 
cho các hộ gia đình chăn nuôi. Đảng ủy đã phát động nhân dân 
đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản để tăng thêm thực 
phẩm, sức kéo và nguồn phân bón hữu cơ cho nông nghiệp, đồng 
thời tăng nguồn thu nhập trong nhân dân. Trên cơ sở nguồn lương 
thực dồi dào, các hộ gia đình đều đẩy mạnh chăn nuôi từ 3-5 con 
lợn; có hộ nuôi hàng chục con và nhiều lợn nái. Ban quản lý HTX 
đã sưu tầm giống lợn siêu nạc về phục vụ nhu cầu chăn nuôi của 
nhân dân. Số gia cầm cũng tăng lên, cả xã có tới 3-4 chục đàn vịt, 4 
lò ấp trứng, cung cấp hàng chục ngàn quả trứng/năm. Nhiều giống 
gà mới như Tam Hoàng, Lương Phượng, Lơ go ngày càng được 
nuôi nhiều. Các diện tích ao hồ được đấu thầu cho cá nhân nuôi thả 
cá, với tổng diện tích 15 ha, sản lượng đạt 8-10 tấn/năm

Cùng với phát triển nông nghiệp, các lĩnh vực tiểu thủ công 
nghiệp như: cơ khí, hàn, rèn, xát gạo, làm gạch cũng được khuyến 
(7) HTX Thịnh Thắng có 132 trâu bò cày kéo (15 nghé); 350 con lợn tập thể (30% 
lợn nái), trên 1.700 con lợn của các gia đình. Mỗi năm xuất chuồng 99 tấn, trong 
đó 27 tấn lợn tập thể, 72 tấn lợn trong các hộ gia đình. HTX NN Thịnh Tiến có  
95 trâu bò cày kéo (12 nghé); 350 con lợn tập thể (20% lợn nái) và 1.500 lợn nuôi 
trong các gia đình. Mỗi năm xuất chuồng 81 tấn, trong đó 18 tấn lợn tập thể, 63 
tấn lợn của các gia đình. 
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khích phát triển, mở ra hướng mới cho kinh tế phát triển và tăng 
thu nhập cho xã viên. Các nghề dệt chiếu, đan bện quại, đóng 
thảm xuất khẩu phát triển khá mạnh ở các gia đình; song đến cuối 
năm 1990 thì dừng hẳn vì chuyển diện tích trồng cói sang cấy lúa. 
Nghề làm gạch thủ công phát triển khá mạnh trong toàn xã, mỗi 
năm đã sản xuất hàng triệu viên gạch phục vụ nhu cầu kiến thiết 
xây dựng trong xã và bán cho các xã bạn. Nhiều gia đình đã giàu 
lên do làm gạch. Các nghề mộc, nề (xây) thời gian này phát triển, 
toàn xã có tới hàng chục đội mộc, nề phục vụ nhu cầu xây dựng 
của nhân dân.

Hoạt động tài chính tín dụng tập trung vào khai thác các nguồn 
thu, đảm bảo chi lương, chi hành chính, chi bảo hiểm xã hội, động 
viên nhân dân mua công trái, gửi tiền tiết kiệm để đầu tư xây dựng 
các công trình phúc lợi. HTX Tín dụng và HTX Mua bán hoạt động 
trong cơ chế thị trường khó khăn và không phù hợp nên dần giảm 
sút. 

Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, 
từ năm 1986 đến 1990, xã đã huy động nhân dân góp nhiều công 
sức để xây dựng các công trình phúc lợi, như: đường, trường, 
trạm, nghĩa trang. Trụ sở làm việc của UBND xã được sửa chữa, 
bổ sung thêm, có hội trường, sức chứa trên 200 người, có phòng 
riêng cho từng bộ phận làm việc(8). Hệ thống giao thông được mở 
rộng, các trục đường chính giữa các thôn nối tiếp từ trước UBND 
đến xóm 10, đường cắt ngang qua đất nhà thờ Du Hiếu, các tuyến 
trục đường xã được rải đá cấp phối, giúp cho việc đi lại thuận tiện 
hơn. Các đường giao thông liên thôn, liên xóm được mở rộng, 
thông thoáng. Giao thông dân sinh được kết hợp chặt chẽ với thủy 
lợi nội đồng. Các cây cầu nhỏ (cầu khỉ) được thay thế bằng những 
cây cầu xi măng vững chắc, phục vụ cho đi lại và sản xuất. Xã 
cũng đã xây mới 6 phòng học kiên cố 2 tầng và 2 phòng làm việc 
cho trường tiểu học Giao Thịnh B, đóng mới 70 bộ bàn ghế đủ tiêu 
(8) Như phòng Bí thư Đảng ủy, phòng Phó Bí thư, phòng Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
UBND, phòng Công an xã, phòng họp. 
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chuẩn cho học sinh.
Từ năm học 1986-1987, thực hiện chương trình cải cách giáo 

dục từ phổ thông hệ 10 năm thành phổ thông hệ 12 năm; trong đó 
có Mẫu giáo (Mầm non); trường cấp I đổi thành Tiểu học (từ lớp 1 
đến lớp 5); cấp II đổi thành Trung học cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 9); 
cấp III đổi thành Trung học phổ thông (từ lớp 10 đến lớp 12). Thời 
gian này trường cấp I, II đổi tên thành trường Trung học cơ sở, sau 
đó (địa phương nào có điều kiện) tách ra thành trường tiểu học và 
trường trung học cơ sở. Cơ sở vật chất của trường những năm 
1986-1987 rất thiếu thốn(9). Thực hiện cải cách, xóa bỏ bao cấp 
trong giáo dục và phải đóng góp những khoản nặng nề, nhiều gia 
đình đông con không đủ sức cho con đi học, hoặc chỉ đi học cho 
biết chữ rồi để ở nhà nhận ruộng khoán. Một số giáo viên do khó 
khăn về cơ sở vật chất nên chán nản, không thiết tha với nghề. 
Trước tình hình đó, Đảng bộ đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, động 
viên con em cố gắng tới trường, đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, 
xây dựng trường lớp, do đó, cơ sở vật chất cho giáo dục tiếp tục 
được đầu tư cải tạo và xây mới. Năm 1989 xã xây dựng 7 phòng 
học 2 tầng và 1 phòng họp giáo viên cho khu cấp IB. Đầu năm 
học 1989-1990, tách trường cấp IB Giao Thịnh với trường trung 
học cơ sở. Các khu vực khác cũng tiếp tục được tu bổ đảm bảo 
ấm về mùa đông, mát về mùa hè và đủ ánh sáng. Bàn ghế, bảng 
đen được mua sắm, đóng mới 40 % (70 bộ), chất lượng tốt hơn. 
Trường sở đã được xây dựng quy củ, có hàng rào, cổng ra vào, 
có người bảo vệ và khu nhà ăn cho giáo viên ở tập thể. Trường 
(9) Trường có 3 khu vực chính và  2 khu học tạm. Cấp IB thuộc HTX Thịnh Tiến 
có 7 phòng học bán kiên cố, 1 khu học nhờ nhà kho khu Minh Đường (xóm 16). 
Cấp IA thuộc HTX Thịnh Thắng có 6 phòng cấp 4 và 2 phòng học nhờ nhà hội 
đồng thôn Tồn Thành. Khu trung tâm xã dành cho học sinh cấp II và một số lớp 
cấp I, cấp II học buổi sáng, cấp I học buổi chiều, gồm 11 phòng cấp 4 và 4 phòng 
nhà tranh tre, ngoài ra còn một số phòng do UBND xã chuyển giao dùng làm 
văn phòng nhà trường. Bàn ghế 50% bằng xi măng, 50% bằng gỗ, hầu hết bảng 
trên lớp đều bằng xi măng (trên 70%). Cơ sở vật chất nhìn chung rất nghèo nàn, 
thiếu thốn. 



167

Mầm non Giao Thịnh do cô Nguyễn Thị Liên phụ trách, có 7 lớp 
với 270 cháu, các lớp học đều nhờ các nhà kho của các đội sản 
xuất. Trường cấp I+II Giao Thịnh do thày Lê Huy Đoàn là Hiệu 
trưởng(10), có 36 lớp, trong đó có 28 lớp cấp I với 1.061 học sinh và 
8 lớp cấp II với 353 học sinh(11). Chất lượng thi lên lớp hàng năm 
cấp I đạt 85-90%, cấp II đạt 95-98%; thi tốt nghiệp lớp 5 đạt 98-
100%; lớp 9 đạt 95-98%. Phong trào giáo dục luôn được xếp loại 
khá của huyện.  

Thực hiện chủ trương tập trung cao cho tuyến xã, hoạt động 
y tế luôn duy trì đều việc khám chữa bệnh đã đảm bảo yêu cầu tối 
thiểu của nhân dân. Cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ của ngành 
Y tế thời gian này cơ bản vẫn ổn định, không có thay đổi lớn. Tuy 
nhiên đường vào trạm còn khá nhỏ hẹp và xa (cách đường trục 
500 m). Trạm xá xã đã nêu cao ý thức trách nhiệm, kết hợp với 
các tổ chức đoàn thể như hội Phụ nữ, ban Dân số xã thống kê số 
cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ để tổ chức đặt vòng tránh thai 
cho chị em. Hàng năm, ngành tích cực tuyên truyền vệ sinh phòng 
bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đã tiêm phòng 
cho các trẻ sơ sinh, phòng chống các bệnh xã hội và chữa trị cho 
hàng ngàn bệnh nhân. Từ năm 1986 -1990 Giao Thịnh không để 
phát sinh dịch bệnh. Phong trào phát triển cây thuốc nam, kết hợp 
đông tây y để chữa bệnh cho nhân dân được chú trọng và có hiệu 
quả tốt. 

Bám sát các nhiệm vụ của địa phương, ngành văn hóa thông 
tin tích cực kẽ vẽ panô, khẩu hiệu, tổ chức tốt các ngày lễ kỷ niệm, 
tích cực bài trừ hủ tục. Các loại hình văn hóa văn nghệ như âm 
nhạc, ca hát, giao lưu phát triển mạnh trong giới trẻ, nhất là thanh 
niên, phụ nữ. Hệ thống truyền thanh của 2 HTX luôn được duy trì 
(10) Phó hiệu trưởng là cô Ngô Thị Khiếu (phụ trách chuyên môn cấp II); thày Trần 
Minh Toan (phụ trách lao động); thày Nguyễn Văn Chung (Bí thư chi bộ, phụ 
trách chuyên môn cấp I); thày Vũ Xuân Mai (phụ trách chuyên môn cấp I). Chất 
lượng đội ngũ giáo viên: Cao đẳng 5-6%; Trung cấp 85%; Sơ cấp 9-10%; trường 
không đủ giáo viên cấp II theo tỷ lệ 1,8 giáo viên/lớp và thường xuyên thiếu 3 
giáo viên. 

(11) Năm học 1989- 1990 xã mới tách thành trường tiểu học và trung học cơ sở. 
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và củng cố, tổ truyền thanh thông tin thường xuyên chăm lo tu sửa 
điện đài, phục vụ kịp thời cho lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị 
của địa phương. Các bản tin trong nước, quốc tế và thông tin địa 
phương được truyền tải đều đặn với thời lượng nhất định trong 
ngày. Qua đó nhân dân nắm và hiểu hơn về đường lối chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để thực hiện. Một 
số hình thức như đền ơn, đáp nghĩa, xây sửa nghĩa trang…được 
xã phát động và được nhiều người hưởng ứng.  

Những năm đầu đổi mới, tình hình chính trị xã hội còn nhiều 
diễn biến phức tạp như: trộm cắp, hụi họ, cho vay nặng lãi, văn 
hóa phẩm đồi trụy xuất hiện. Các thế lực thù địch tìm mọi cách 
chống phá, một số phần tử lợi dụng, tuyên truyền khuyếch trương 
tôn giáo, nhất là dịp phong thánh tử vì đạo. Đảng bộ đã triển khai 
quán triệt Chỉ thị 135 của Hội đồng Bộ trưởng, Quyết định 655 của 
UBND tỉnh Hà Nam Ninh và kế hoạch của UBND huyện Xuân Thủy 
về đảm bảo trật tự an toàn trên các địa bàn đường phố, làng xã. 
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ, lực lượng công an được củng 
cố, xây dựng thành trung đội an ninh quốc phòng và mạng lưới an 
ninh thôn xóm(12), tập trung vào tuyên truyền quán triệt tình hình 
nhiệm vụ mới, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân, 
đồng thời phát động sâu rộng phong trào, thực hiện tốt an ninh xã 
hội trên địa bàn.

Thực hiện tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy 
ra Nghị quyết số 16, Huyện ủy ra Nghị quyết 05 chỉ đạo việc xây 
dựng cấp huyện thành đơn vị phòng thủ vững mạnh. Đội ngũ cán 
bộ quân sự được kiện toàn(13), dân quân xã được xây dựng thành 
7 trung đội theo đơn vị thôn, hàng năm được tổ chức huấn luyện 
từ 7 đến 10 ngày, luôn đạt khá giỏi trong các đợt hội thao do huyện 
tổ chức. Xã đã tổ chức một trung đội mạnh, khoảng 40 người, sẵn 
sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống. Công tác đăng ký nghĩa 
vụ quân sự và gọi thanh niên nhập ngũ của xã luôn được chỉ đạo 
(12) Trưởng công an xã là ông Bùi Thế Hiền (1986-1988), Nguyễn Văn Hỗ (1988-
1990). 

(13) Xã đội trưởng là ông Nguyễn Chí Thanh (1986-1988); Phạm Đức Thành 
(1988-1990). 
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làm tốt. Mỗi năm xã đã huy động từ 50-60 thanh niên lên đường 
nhập ngũ, luôn thực hiện tốt chỉ tiêu giao quân của huyện.

Trong các năm từ 1986-1990,  Đảng bộ xã Giao Thịnh tổ chức 
2 lần đại hội. Đại hội Đảng bộ xã Giao Thịnh lần thứ IX (1986-
1988) tổ chức vào năm 1986, với 279 đại biểu (266 đại biểu chính 
thức), đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành (14), 4 đồng chí vào 
Ban Thường vụ. Đồng chí Trần Kim Đông được bầu là Bí thư Đảng 
ủy; các đồng chí Đỗ Xuân Ngãi, Lê Đức Chiến được bầu là Phó Bí 
thư Đảng ủy. Đại hội Đảng bộ xã Giao Thịnh lần thứ X (1988-1990) 
tổ chức vào tháng 11 năm 1988, với 273 đại biểu về dự, đã bầu 12 
đồng chí Ban Chấp hành(15). Đồng chí Lê Đức Chiến được bầu là 
Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đỗ Xuân Ngãi, được bầu là Phó Bí thư 
Thường trực; đồng chí Phạm Đức Cộng được bầu là Phó Bí thư, 
Chủ tịch UBND xã.  Các đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ 
và tập trung chỉ đạo thực hiện khoán 10 của Bộ Chính trị và đề ra 
các chương trình, chỉ đạo cụ thể các lĩnh vực kinh tế xã-hội. 

Công tác tư tưởng tập trung vào tuyên truyền các chỉ thị, nghị 
quyết như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ VI, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện lần thứ IX. Đảng bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham 
(14) Gồm các đồng chí: Trần Kim Đông, Bí thư; Đỗ Xuân Ngãi, Phó Bí thư; Lê Đức 
Chiến, Phó bí thư, Chủ tịch UBND; Nguyễn Văn Hỗ, Thường vụ, Phó Chủ tịch 
UBND; Bùi Thế Hiền, thư ký HĐND; Lê Văn Ngọc, Bí thư Đảng bộ HTX Thịnh 
Thắng; Đinh Viết Quý, Chủ nhiệm HTX Mua bán; Phạm Đức Cộng, Chủ nhiệm 
HTX Thịnh Tiến; Lưu Công Xuân, Bí thư Đoàn xã; Bùi Thế Toàn, Bí thư Đảng ủy 
bộ phận Thịnh Tiến; Trần Khắc Thiêm, Phó Chủ nhiệm HTX Thịnh Tiến; Trần 
Thị Thanh, UV Quản trị phụ trách ngành nghề HTX Thịnh Tiến; Nguyễn Thị 
Tâm, Chủ tịch hội Phụ nữ; Đinh Văn Hòa, kế toán HTX Thịnh Thắng; Nguyễn 
Chí Thanh, Xã đội trưởng. 

(15) Gồm các đồng chí:  Lê Đức Chiến, Bí thư Đảng ủy; Đỗ Xuân Ngãi, Phó Bí 
thư; Phạm Đức Cộng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Văn Hỗ, Phó 
Chủ tịch UBND xã; Bùi Thế Hiền, thư ký UBND; Lê Văn Ngọc, Chủ nhiệm 
HTX Thịnh Thắng; Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm HTX Thịnh Tiến; Phạm Đức 
Thành, trưởng ban Văn hóa; Trần Khắc Thiêm, Phó Chủ nhiệm HTX Thịnh Tiến; 
Nguyễn Chí Thanh, Xã đội trưởng; Đinh Xuân Vinh, Bí thư Đoàn xã; Nguyễn Thị 
Tâm, Chủ tịch hội Phụ nữ. 



170

gia vào các văn bản dự thảo của các cấp, sử dụng tốt các loại 
hình tuyên truyền, đặc biệt là tài liệu, báo cáo viên và cử cán bộ đi 
học các lớp sơ, trung cấp về lý luận. Mọi cán bộ, đảng viên luôn 
gương mẫu đi đầu trong các lĩnh vực công tác, nhất là giao nộp 
sản phẩm. Qua học tập làm cho đảng viên và quần chúng nhân 
dân thấy được chủ trương đổi mới toàn diện của Đảng, kiên trì 
mục tiêu Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác đã chọn, đặc biệt trong 
lúc tình hình thế giới đang có diễn biến phức tạp, hệ thống XHCN 
ở đông Âu và Liên Xô đang bước vào khủng hoảng nghiêm trọng 
thì việc giữ vững được lập trường tư tưởng cho đảng viên là việc 
làm hết sức có ý nghĩa.

Trong công tác tổ chức, Đảng bộ đã 2 lần Đại hội, kiện toàn 
đội ngũ lãnh đạo; từ Đại hội lần thứ X Đảng bộ quyết định bỏ cấp 
Đảng bộ bộ phận, tăng cường phát triển đảng viên mới. Các đồng 
chí cấp ủy, thường vụ được phân công đứng đầu hoặc phụ trách 
các ban ngành, đoàn thể, hàng tháng có kiểm điểm đánh giá từng 
mặt mạnh, yếu và những việc cần làm của từng tổ chức đoàn thể. 
Hàng năm, đội ngũ đảng viên được rà soát, quy hoạch, bổ sung, 
nâng cao về chất lượng; đội ngũ cán bộ cấp ủy, trưởng xóm, hợp 
tác xã được củng cố, trẻ hóa và nâng cao về trình độ. Đầu năm 
1986, thực hiện Chỉ thị 79-CT/TW, toàn Đảng bộ đã tổ chức đợt 
tự phê bình và phê bình, nhìn thắng vào sự thật, nói đúng sự thật. 
Đợt 1 từ tháng 6 đến tháng 7/1986; đợt 2 từ tháng 7 đến tháng 
8/1986. Các đợt phê bình đều tập trung vào 3 vấn đề chủ yếu là 
phẩm chất, tác phong lãnh đạo và chính sách cán bộ. Trên cơ sở 
đó, từng đảng viên tự phê bình và định hướng sửa chữa, định 
rõ thời gian khắc phục. Công tác phát triển đảng viên mới được 
quan tâm chú ý hơn đến trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực 
tiễn. Nhiệm kỳ IX, Đảng bộ có 279 đảng viên, sinh hoạt ở 19 chi 
bộ; Đảng bộ đã cử 25 đồng chí đi học đào tạo các lớp trung cấp 
lý luận và chuyên ngành. Nhiệm kỳ X, Đảng bộ đã phát triển được 
17 đảng viên mới, nâng số đảng viên lên 296 đồng chí. Công tác 
kiểm tra tập trung vào việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết với củng 
cố tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa 
phương. Các trường hợp sai phạm đã được đưa ra xem xét, giúp 
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đỡ và có các hình thức xử lý phù hợp. Trong nhiệm kỳ X, Đảng bộ 
đã kiểm tra và xem xét kỷ luật cách chức 2 đảng viên, cảnh cáo 12 
đảng viên; khiển trách 22 đảng viên; xóa tên 2 trường hợp và cho 
rút khỏi danh sách 3 trường hợp (chủ yếu là vi phạm chính sách 
KHHGĐ và ý thức tổ chức kỷ luật). Qua đó góp phần nâng cao ý 
thức kỷ luật, tăng cường đoàn kết nội bộ và ngăn ngừa sai phạm 
của cán bộ đảng viên. Trong phân loại, Đảng bộ có 78 % chi bộ 
khá trở lên(16); Đảng bộ thường xuyên được xếp loại vững mạnh. 

Sau khi có luật tổ chức HĐND và UBND, từ 1986 đến 1990, 
Đảng bộ xã đã 2 lần chỉ đạo tổ chức bầu cử HĐND vào các năm 
1987, 1989. HĐND xã khóa… (nhiệm kỳ 1987-1989) bầu được 45 
đại biểu(17). Chủ tịch UBND là các ông Lê Đức Chiến (1987-1989); 
Phạm Đức Cộng (1989-1994)(18). Đội ngũ cán bộ chính quyền luôn 
được chú trọng bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ. Ngoài các tiêu 
chuẩn về năng lực, phẩm chất; các yếu tố về thành phần, cơ cấu, 
độ tuổi cũng rất được chú trọng. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân đã căn cứ theo luật để ra nghị quyết sát thực và tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương như thực hiện 
khoán sản theo Chị thị 100 của Ban Bí thư, Nghị quyết 10 của Bộ 
Chính trị. Chất lượng hoạt động của chính quyền ngày càng được 
nâng lên, đáp ứng với các yêu cầu mới đặt ra. 5 năm 1986-1990, 
chính quyền xã Giao Thịnh luôn được xếp loại mạnh trong huyện.

Trước sự đổi mới cơ chế, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể gặp nhiều khó khăn. Song, thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 8b, Đảng bộ đã xác định đúng đắn vai trò vị trí của 
Mặt trận và các đoàn thể, lãnh đạo các đoàn thể  vừa củng cố kiện 
toàn về tổ chức, vừa đoàn kết, đổi mới phương thức, nội dung 
hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của địa phương. Phát huy 
(16) 10 chi bộ vững mạnh (52%); 5 chi bộ khá (26%) và 4 chi bộ yếu (22%). 

(17) Trong đó đảng viên 25%, các thành phần khác 25%, thanh niên 35%, nữ 21%; 
cấp III là 10%, cấp II là 65% cấp I là 25%. 

(18) UBND xã khóa 1987-1989 gồm các ông Lê Đức Chiến, Chủ tịch; Bùi Thế Hiền, 
Phó Chủ tịch; Nguyễn Văn Hỗ, thư ký; Nguyễn Chí Thanh, UV xã đội. UBND xã 
khóa 1989-1994 gồm các ông Phạm Đức Cộng, Chủ tịch; Nguyễn Văn Hỗ, Phó 
Chủ tịch (PT Công an); Bùi Thế Hiền, thư ký; Phạm Đức Thành, Xã đội trưởng 
(cuối 1989 về làm PCN HTX NN Thịnh Tiến). 
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vai trò, chức năng, Mặt trận Tổ quốc xã(19) đã tiến hành Đại hội vào 
các năm 1986 và 1988 để kiện toàn tổ chức, đề ra các biện pháp 
tập hợp đoàn kết toàn dân, đi sâu tuyên truyền vận động nhân dân 
tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện các phong trào thi đua 
yêu nước của địa phương, thực hiện tốt các chủ trương đường lối 
của Đảng như “khoán 10”, đoàn kết lương giáo. Góp phần làm cho 
địa phương ngày càng giàu mạnh, đời sống nhân dân ngày càng 
ổn định hơn. Giao Thịnh là địa phương có đông giáo dân, lương, 
giáo sống xen kẽ song vẫn giữ vững khối đoàn kết nhất trí, thương 
yêu giúp đỡ nhau, không bị ảnh hưởng các âm mưu xuyên tạc của 
kẻ thù.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã đã tổ chức 2 lần Đại hội vào các 
năm 1986, 1988 để kiện toàn công tác tổ chức và đề ra phương 
hướng hoạt động(20). Mặc dù số lượng có giảm sút so với trước và 
gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong cơ chế mới, song thực hiện 
sự chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn cấp trên và sự quan tâm tạo điều 
kiện của Đảng bộ, phát huy vai trò là cánh tay hậu bị của Đảng, 
tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh xã Giao Thịnh đã tổ chức, phát động đoàn viên hăng 
hái tham gia các phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ 
nước”, “Tuổi trẻ anh hùng Bảo vệ Tổ Quốc”; luôn giữ vững vai 
trò nòng cốt, xung kích trong mọi hoạt động và động viên giúp đỡ 
nhau trong lao động sản xuất, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú để 
Đảng bồi dưỡng kết nạp, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ Đội thiếu 
niên hoạt động sôi nổi.

Phát huy vai trò của người phụ nữ trong việc làm vợ, làm mẹ, 
hội Phụ nữ xã đã 2 lần tổ chức Đại hội vào các năm 1986, 1988 
để củng cố, kiện toàn tổ chức(21), đồng thời phát động hội viên tích 
cực tham gia các phong trào lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói, 
giảm nghèo, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, hoàn thành nghĩa 
vụ với Nhà nước và tham gia các phong trào nhân đạo từ thiện 
(19) Do ông Trần Công Huỳnh làm Chủ tịch. 

(20) Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Giao Thịnh là đồng chí Lưu Công Xuân 
(1986-1988) và Đinh Xuân Vinh (1988-1990). 

(21) Chủ tịch hội Phụ nữ xã là đồng chí Nguyễn Thị Tâm  (1986-1990). 
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khác. Phong trào “nuôi con khỏe, dạy con ngoan” luôn được phát 
động sôi nổi, thu được kết quả tốt, được nhiều người hưởng ứng.

Trong đổi mới, Đảng ta đã nhìn nhận và xác định đúng đắn 
hơn về vai trò, vị trí vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
Năm 1988, Hội Nông dân tập thể đổi tên thành Hội Nông dân Việt 
Nam. Hội Nông dân Việt Nam xã Giao Thịnh(22) đã tiến hành Đại 
hội khóa 1988 -1990, để kiện toàn công tác tổ chức. Nội dung hoạt 
động của Hội tập trung kiện toàn công tác tổ chức, động viên nông 
dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất, hăng hái 
nhận khoán, vượt khoán, phát động nông dân thi đua thâm canh, 
tăng năng suất lao động, tạo sự đồng đều giữa trồng chọt và chăn 
nuôi, đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, triển khai 
thực hiện phong trào V.A.C, giúp nhau làm giàu và làm ra nhiều 
sản phẩm cho xã hội.

Sau 5 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, 
Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân Giao Thịnh đoàn kết, có kỷ luật và 
ý thức trách nhiệm cao, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh 
tế-xã hội. Đội ngũ lãnh đạo được trẻ hóa, cơ cấu tổ chức được bố 
trí phù hợp với thực tế hơn; công tác lãnh đạo sâu sát, cụ thể, tập 
trung cho việc phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều công trình phúc lợi 
ở nông thôn như giao thông, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc 
được tu bổ,  xây dựng mới. Năng suất cao nhất đạt 7,4 tấn/ha, 
sản lượng lương thực cao nhất đạt gần 3.880 tấn/năm; bình quân 
lương thực đầu người năm 1990 đạt 450 kg/người/năm; xã hoàn 
thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu nghĩa vụ với Nhà nước (gần 
680 tấn/năm). Các lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh, quân sự đều 
có bước tiến bộ mới. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền đoàn 
thể luôn được công nhận vững mạnh và khá của huyện. Bộ mặt 
nông thôn từng bước đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện, 
nâng lên. 15% số hộ đã có nhà xây cấp 4; 10% có xe máy; 30% có 
ra-đi-ô; 10% có ti-vi đen trắng (sử dụng bình ắc quy). Kết quả trên 
tuy chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng vốn có, nhưng hết 
sức quan trọng, là cơ sở để Đảng bộ và nhân dân Giao Thịnh tiếp 
(22) Do ông Lê Văn Ngọc là Chủ tịch (1986-1990). 



174

tục phấn đấu đi lên giành được những thành tựu mới trong các giai 
đoạn tiếp theo.

2. Đảng bộ lãnh đạo tiếp tục thực hiện đổi mới sâu rộng 
toàn diện trên địa bàn xã nhà (1991-1995)

Đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, tình hình chính trị thế giới diễn 
biến phức tạp, chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. Các 
thế lực đế quốc, thù địch tăng cường bao vây, cấm vận, chống phá 
cách mạng Việt Nam, kích động đòi đa nguyên, đa đảng. Đất nước 
sau 5 năm đổi mới đã thu được nhiều thành tựu quan trọng về 
kinh tế-xã hội, an ninh, chính trị ổn định, đời sống nhân dân từng 
bước được cải thiện, song cũng còn không ít khó khăn, kinh tế còn 
chậm phát triển, tiêu cực xã hội chưa được hạn chế, lạm phát còn 
ở mức độ cao.

Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng tháng 6 năm 1991 đã 
khẳng định sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo 
bước đầu đã đạt được những kết quả tốt đẹp, là hướng đi đúng 
đắn, chủ trương thúc đẩy công cuộc đổi mới mạnh mẽ, sâu rộng 
hơn, đồng thời thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, chiến lược phát triển kinh 
tế xã hội đến năm 2000, xác định một số nội dung về tư tưởng, 
nguyên tắc xây dựng Đảng, phát triển kinh tế nhiều thành phần 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, lấy 
con người là trung tâm của sự phát triển kinh tế xã hội.

Cuối năm 1991, tỉnh Hà Nam Ninh tách thành tỉnh Nam Hà và 
tỉnh Ninh Bình, tỉnh mới bắt đầu hoạt động từ 1 tháng 4 năm 1992. 
Với tinh thần “đổi mới, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết”, Đại 
hội Đảng bộ huyện Xuân Thủy lần thứ XI (tháng 01/1991), Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Nam Hà lần thứ VIII (tháng 8/1992) đã đánh giá tình 
hình thực hiện đổi mới những năm qua, đề ra phương hướng cho 
5 năm tiếp theo và xác định quyết tâm “vượt qua khó khăn, thử 
thách, ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, tạo ra bước phát triển 
nhanh, mạnh, toàn diện, vững chắc trong những năm tới theo mục 
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tiêu dân giầu, nước mạnh, giữ vững an ninh, quốc phòng; Đảng, 
chính quyền, đoàn thể vững mạnh và tiên tiến”(23). Trong phương 
hướng phát triển kinh tế xã hội, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI 
đề ra 7 mục tiêu là: Lương thực, thực phẩm; khai thác tiềm năng 
kinh tế biển; thu chi ngân sách tài chính, dân số xã hội; quy hoạch 
nông thôn mới; an ninh Quốc phòng; xây dựng tổ chức Đảng chính 
quyền, đoàn thể.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và các cấp bộ Đảng, 
ngày 10/9/1990, Đảng bộ Giao Thịnh đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, 
đồng chí Lê Đức Chiến được bầu là Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đỗ 
Xuân Ngãi được bầu là Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, đồng chí 
Phạm Đức Cộng là Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã. 

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội Đảng bộ Giao Thịnh 
đã đề ra các chủ trương nhiệm vụ phấn đấu trong giai đoạn cách 
mạng mới của xã, tập trung vào các nội dung như: lương thực, 
thực phẩm; thu chi ngân sách tài chính; dân số xã hội; quy hoạch 
nông thôn mới; an ninh quốc phòng; xây dựng Đảng, chính quyền, 
đoàn thể. Xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu nên Đảng 
bộ và nhân dân Giao Thịnh đã tập trung công sức, trí tuệ, khắc 
phục khó khăn về thời tiết, đầu tư giống, vốn, thủy lợi, nhằm đưa 
năng suất, sản lượng lên cao. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, Đảng 
bộ phấn đấu đạt và vượt 7,5 tấn/ha, tổng sản lượng cả năm 3.000 
tấn lương thực, duy trì đàn lợn trên 3.000 con, xuất chuồng cả năm 
đạt 180 tấn thịt lợn.

Giai đoạn 1991-1995, xã vẫn tồn tại 2 HTX NN là HTX NN 
Thịnh Thắng và HTX NN Thịnh Tiến. HTX NN Thịnh Thắng do ông 
Lê Văn Ngọc là Chủ nhiệm; các ông Nguyễn Chí Thanh, Đỗ Quốc 
Phòng là Phó Chủ nhiệm; ông Trần Văn Chuân là kế toán. Trụ sở 
làm việc tại khu nhà cấp 4 cũ, xóm 6 thôn Bỉnh Di, đã được nâng 
cấp thành 2 tầng, tầng trên là hội trường, tầng dưới là nơi làm việc 
của Ban quản lý và các bộ phận. HTX có 9 đội sản xuất theo đơn vị 
xóm. HTX NN Thịnh Tiến do ông Nguyễn Văn Hữu là Chủ nhiệm; 
các ông Phạm Đức Thành, Bùi Xuân Mạc làm Phó Chủ nhiệm, ông 

(23) Theo LSĐB huyện Xuân Trường 1930-2000, xuất bản năm 2004, tr 361. 
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Phan Văn Minh là kế toán. Khu làm việc vẫn ở vị trí cũ, nhưng đã 
được bổ sung hoàn chỉnh về điều kiện, điện thoại và hệ thống máy 
móc, truyền thanh. HTX có 7 đội sản xuất theo đơn vị xóm (từ xóm 
10 đến xóm 16). Các cơ sở vật chất của các đội ở cả 2 HTX như 
nhà kho, sân phơi của các đội sản xuất đều đã được hóa giá cho 
xã viên sử dụng. Hệ thống mương máng, bờ vùng bờ thửa luôn 
được tôn tạo, sửa chữa, nạo vét khơi thông. Các cầu cống được 
xây mới bằng bê tông chắc chắn (Thịnh Thắng 15 cầu, Thịnh Tiến 
6 cầu và 5 cống phai), phục vụ cho sản xuất.

Thực hiện Quyết định số 904 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc hoàn thiện hồ sơ địa chính kiểm tra lại đất đai, tiến tới cấp 
sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho toàn dân, ngày 
05/12/1992 UBND tỉnh Hà Nam Ninh đã ra Quyết định số 115-QĐ/
UB điểu chỉnh cơ chế “khoán 10” và đổi mới tổ chức quản lý của 
HTX Nông nghiệp. Đảng bộ Giao Thịnh đã chỉ đạo 2 HTX nông 
nghiệp tổ chức đo lại toàn bộ diện tích thổ canh, thổ cư trong 
xã, và tiến hành giao ruộng đất lâu dài các gia đình (từ 1993 đến 
2013); số ruộng đất dư ra được giao cho các đội tổ chức đấu thầu. 
Xã dành 15% quỹ đất để dùng cho các trường hợp phát sinh. 
Riêng các khẩu phát sinh là con thứ 3 chỉ được giao 0,6 sào đất 15 
%. Về cơ bản ruộng đất vẫn ổn định như cũ, những gia đình thừa, 
thiếu ruộng được điều chỉnh hợp lý. Sau khi điều chỉnh, giao ruộng 
đất và cấp sổ, xã viên phấn khởi, tập trung công sức vào cải tạo 
đồng ruộng, đầu tư giống, vốn, kỹ thuật canh tác nhằm tăng năng 
suất, sản lượng.

Bộ máy Ban quản lý HTX, đội sản xuất được củng cố, tinh 
giảm cán bộ làm gián tiếp. Ban quản lý HTX nay chỉ còn 3-4 người, 
1 Chủ nhiệm, 1 đến 2  Phó Chủ nhiệm và 1 Kế toán. Các đội sản 
xuất chỉ cơ cấu đội trưởng, kiêm xóm trưởng, chịu trách nhiệm 
toàn bộ công việc của xóm, đội mình, không còn thư ký đội như 
trước. Hợp tác xã luôn phát huy vai trò dịch vụ, hướng dẫn, đã 
có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo sản xuất, áp dụng khoa học 
kỹ thuật, cung ứng nước, thủy lợi, giống, điều hành thời vụ, phân 
bón, thuốc trừ sâu. Nhận thức của xã viên về khoa học kỹ thuật, 
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chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, chuyển giao kỹ thuật giống, bảo vệ 
thực vật có nhiều chuyển biến hơn trước. Đầu năm 1991, nhà 
nước miễn thuế nông nghiệp cho nông dân, mọi người càng phấn 
khởi, ra sức đầu tư công sức thâm canh trên mảnh ruộng được 
giao. Các giống lúa mới dễ cấy, dễ chăm bón, ít sâu bệnh, cứng 
cây, ngắn ngày, năng suất cao, như: Lúa lai F1, tạp giao,… được 
HTX lựa chọn và đưa vào sản xuất phù hợp với đồng đất Giao 
Thịnh, được nhân dân đón nhận. Các năm rét kéo dài, ảnh hưởng 
lớn đến khâu gieo mạ, HTX đã huy động giống dự phòng bổ sung 
kịp thời, không để thiếu mạ. Thời gian này hầu hết xã viên đã dùng 
phương pháp gieo mạ nền cứng, vừa không mất diện tích, vừa có 
thể bảo quản mạ tốt hơn. Khâu làm đất được tiến hành cày sâu, 
bừa kỹ, chuẩn bị đủ phân bón để gieo cấy kịp thời. Những năm từ 
1991-1995, thời tiết không thuận lợi, mưa nắng thất thường, úng, 
hạn diễn ra thường xuyên. Song nhờ được quan tâm làm tốt khâu 
thủy lợi, khai thông dòng chảy nên xã luôn chủ động được khâu 
tưới tiêu. Khâu chăm bón cũng luôn được quan tâm, chỉ đạo chặt 
chẽ, xã viên tích cực chăm bón, tăng lượng phân bón cho lúa, cả 
phân chuồng, phân xanh và phân hóa học; tập trung bón lót, bón 
thúc và bón đón đòng, đúng kỹ thuật. 

Do những cố gắng toàn diện trên các mặt nên năng suất lúa 
của Giao Thịnh đã có bước nhảy vọt, năng suất ngày càng tăng, 
vượt ngưỡng 10,5 tấn tấn/ha(24); sản lượng lương thực toàn xã 
bình quân đạt 5.575 tấn (Thịnh Thắng 3.383,4 tấn; Thịnh Tiến 
2.191,9 tấn); đóng thuế và nghĩa vụ nhà nước 669 tấn/năm; bình 
quân lương thực đầu người 520 kg/người/năm. Nhiều đội sản 
xuất, nhiều khu ruộng đã đạt tới 12 – 13 tấn/ha; kết quả đó góp 
phần cùng nhân dân cả nước kết thúc một giai đoạn thiếu lương 
thực kéo dài và còn dư thừa để xuất khẩu và phục vụ chăn nuôi.

Phong trào trồng rau màu, cải tạo vườn tạp thành vườn cây 
ăn quả phát triển mạnh. Các vùng đất cát, đặc biệt là 34 mẫu của 

(24) HTX NN Thịnh Thắng đạt trung bình 10,85 tấn/ha (10,5 tấn/ha năm 1992, 
1993; 10,7 tấn/ha năm 1994 và 11,7 tấn/ha năm 1995). HTX NN Thịnh Tiến đạt 
trung bình 10,7 tấn/ha (10,3 tấn/ha năm 1992; 10,5 tấn/ha năm 1993, 1994 và 
11,5 tấn/ha năm 1995). 
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HTX Thịnh Tiến được dành cho trồng cây màu như khoai lang, lạc 
và xen xu hào, bắp cải, cà chua, mang lại thu nhập đáng kể cho xã 
viên. Thời gian này diện tích trồng cói đã chuyển thành đất 2 lúa 
nên nghề trồng cói và các nghề liên quan đến sản phẩm cói suy 
giảm. Một số gia đình chuyển sang trồng cây cảnh cho thu nhập 
khá.

Từ thực hiện khoán 10, chăn nuôi tập thể giảm dần đến triệt 
tiêu hẳn, chủ yếu là chăn nuôi theo hộ gia đình. Do năng suất, sản 
lượng lương thực tăng, có dư thừa, dự trữ, nên người nông dân 
có điều kiện đầu tư thúc đẩy chăn nuôi phát triển; tập trung vào 
chăn nuôi lợn, gà, ngan, vịt, các loại sản phẩm hàng hóa có giá 
trị sản phẩm đầu ra cao. Chăn nuôi thời gian này chủ yếu trong 
phạm vi nhỏ lẻ ở các hộ gia đình, kết hợp kinh tế VAC và sản xuất 
hàng hóa. Một số gia đình đã đầu tư xây dựng chuồng trại để mở 
rộng chăn nuôi. Số lượng lợn nuôi trong toàn xã có trên 4.000 con, 
trọng lượng xuất chuồng bình quân 65-70 kg/con, mỗi năm xã 
xuất chuồng trên 300 tấn lợn hơi. Do có máy móc hỗ trợ khâu làm 
đất nên số lượng trâu bò cày kéo giảm xuống chỉ còn 60-70 con, 
nhưng số lượng bò nuôi làm hàng hóa lại tăng lên. 1/5 số hộ trong 
xã đã nuôi bò thịt, khoảng trên 300 con. Công tác phòng chống 
dịch bệnh được quan tâm làm tốt, HTX đã cử một cán bộ thú y 
luôn chăm lo phát hiện dịch bệnh và tổ chức tiêm phòng miễn phí 
cho đàn lợn. Đàn gia cầm cũng ngày càng được phát triển rộng và 
tăng nhanh ở các đội sản xuất. Nhiều gia đình đã có khu chăn nuôi 
gia cầm tới 100 -200 con. Một số gia đình đã có máy ấm trứng, 
thường xuyên phục vụ nhân dân trong và ngoài xã. Mỗi ngày có 
hàng ngàn quả trứng vịt, trứng gà được xuất đi khắp nơi. Mỗi năm 
xã đã cung cấp cho thị trường hàng trăm tấn thịt lợn, gà, vịt. Phong 
trào nuôi thủy sản của xã vẫn được duy trì và phát triển ở phạm vi 
gia đình. Các mặt nước ao, đầm đều được nông dân tận dụng để 
nuôi thả cá, tôm, cua và các loại thủy sản hàng hóa, đem lại thu 
nhập cho nông dân. 

Trong cơ chế thị trường, chế độ bao cấp, tem phiếu bị xóa bỏ, 
hoạt động dịch vụ tư nhân có điều kiện mở mang phát triển, góp 



179

phần tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống. Một số nghề phụ giải 
quyết công ăn việc làm lúc nông nhàn như dịch vụ buôn bán nhỏ, 
móc sợi, kéo xe, làm mộc, nề, phát triển. Nhiều quầy hàng dịch 
vụ tổng hợp, quần áo, Ra đi ô, Ti vi, cơ khí, hàng ăn… mọc lên. 
Các chợ mới (chợ cóc) hình thành để nhân dân trau đổi các sản 
phẩm làm ra. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư mở rộng các ngành 
nghề như xay xát, làm gạch, dịch vụ cày bừa, vận tải… đưa thu 
nhập của gia đình tăng lên. Một số người còn đi làm ăn xa theo 
thời vụ. Hình thức cửa hàng mua bán của tập thể không còn phù 
hợp, không cạnh tranh nổi trong cơ chế thị trường nên phải giải 
thể. Do khuyến khích, phát huy được các thành phần kinh tế tham 
gia mở rộng kinh doanh, dịch vụ, nên lượng hàng hóa trong xã đã 
tương đối đa dạng, phong phú, chất lượng đảm bảo hơn. Các mặt 
hàng thiết yếu phục vụ sản xuất như: lân, đạm, kali, thuốc trừ sâu, 
vật liệu xây dựng được cung cấp kịp thời, thuận lợi, giá cả hợp lý.

Thời gian này hình thức hoạt động của HTX Tín dụng không 
còn hiệu quả. Trước nhu cầu mới về vốn đầu tư để phát triển kinh 
tế hộ xã viên, tháng 1 năm 1994, UBND tỉnh đã ra quyết định thành 
lập Quỹ tín dụng nhân dân Giao Thịnh thay cho HTX Tín dụng, do 
ông Nguyễn Văn Hữu làm Giám đốc. Trụ sở làm việc tại HTX NN 
Thịnh Tiến, bình quân số dư hàng năm tới hàng chục tỷ đồng. Căn 
cứ vào luật Ngân sách và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ngành Tài 
chính đẩy mạnh khai thác các nguồn thu, đảm bảo chi trả phụ cấp 
cho cán bộ và nhu cầu chi thường xuyên, đột xuất; tạo điều kiện 
cho việc đầu tư xây dựng cơ bản và đời sống nhân dân. Tuy nhiên 
trong điều kiện các nguồn thu rất hạn chế, nên việc quan trọng lúc 
này mới chỉ là tập trung thu đúng, thu đủ, đảm bảo các nguồn chi.

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, xã đã 
tập trung huy động các nguồn vốn và huy động sức đóng góp của 
nhân dân xây dựng nhiều công trình phúc lợi phục vụ sản xuất và 
đời sống nhân dân như: đường xá, đê điều, trường học, công sở, 
hệ thống điện. Trụ sở UBND xã được sửa chữa, nâng cấp; các 
trường tiểu học, trung học được xây dựng 2 tầng với đầy đủ bàn 
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nghế và phòng làm việc của Ban Giám hiệu(25). Trạm xá xã được 
xây mới ở khu trung tâm. Các công trình thủy lợi như sông ngòi, 
mương máng được thường xuyên nạo vét; các bờ vùng, bờ thửa 
được gia cố, bồi trúc tới hàng chục vạn m3; góp phần khơi thông 
dòng chảy, đảm bảo tưới tiêu, phục vụ tốt cho sản xuất. Một số 
cây cầu như cầu qua sông Guốc (đầu xóm 7), cầu Ông Cự, cầu 
cống qua tha ma Du Hiếu, tha ma thôn Bỉnh Di, cầu đi chỉ tây về 
cống Thức Hóa…cũng đã được thiết kế xây dựng và hoàn thành. 
Năm 1990, xã đã xây dựng và quy tập các hài cốt liệt sỹ về khu 
nghĩa trang mới tại khu trung tâm xã với diện tích trên 7000 m2, có 
đài tưởng niệm to cao và đẹp. Năm 1993 HTX Thịnh Tiến đã hoàn 
thành công trình đường điện(26) đưa vào sử dụng. Năm 1994, HTX 
NN Thịnh Thắng cũng chính thức hoàn thành lưới điện(27) đưa vào 
sử dụng. Các công trình xây dựng trên đã góp phần làm cho bộ 
mặt nông thôn Giao Thịnh ngày càng đổi mới, khang trang hơn.

Để phục vụ tốt công tác phòng chống và khám chữa bệnh cho 
nhân dân, năm 1992 Đảng bộ chỉ đạo xây dựng khu trạm xã mới ở 
trung tâm, phía nam nghĩa trang liệt sỹ, gồm 3 phòng mái bằng, 3 
phòng cấp 4, có phòng khám bệnh hội chẩn và phòng đông y; có 
cổng, tường rào, vườn trồng cây dược liệu. Cảnh quan khá khang 
trang, sạch đẹp, thuận tiện cho việc khám chữa bệnh. Đội ngũ 
khám chữa bệnh của trạm được bố trí gồm 2 y sỹ, 2 y tá trung cấp, 
1 y tá sơ cấp, 2 y tá sản khoa. Xã cũng đã chủ động cử 1 người 
đi học bác sỹ để về phục vụ sau này. Ngành đã làm tốt việc tiêm 
phòng 6 bệnh truyền nhiễm cho trẻ em và tiêm phòng cho chị em 
(25) Xây dựng 8 phòng cho trường tiểu học A; 6 phòng học cho trường tiểu học B; 
8 phòng cho trường trung học cơ sở. Năm 1994-1995 (được ông Đinh Đức Đạo 
tài trợ) xã xây tiếp 6 phòng học cao tầng và phòng họp, phòng làm việc cho Ban 
Giám hiệu, Hiệu trưởng trường THCS.  

(26) Gồm 2 trạm biến thế 250 KWA của đường dây 110 KW, hơn 1 km dây cao thế, 
hơn 7 km hạ thế về các thôn xóm xa khu dân cư (3 thôn, 2 xóm) và hệ thống cột, 
dây về các dong, ngõ, gia đình; tổng chiều dài tới 50 km. 

(27) Gồm 3 trạm biến áp 250 KW của đường dây cao thế, với chiều dài đường dây 
cao thế 4 km, đường hạ thế trên 8 km, hệ thống cột và dây về các dong, ngõ, gia 
đình lên tới trên 60 km. Riêng kinh phí HTX Thịnh Thắng đầu tư cho công trình 
điện là 1.150 triệu đồng. 
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phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, chống suy dinh dưỡng, đảm bảo việc 
khám chữa bệnh cho nhân dân. Công tác dân số KHHGĐ được 
Trạm y tế xã kết hợp với các hội, đoàn thể thực hiện tốt. Hàng 
năm, Đảng bộ đều có sơ kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 
dân số KHHGĐ và đề ra các chỉ tiêu mới phù hợp, đồng thời vận 
động các chi bộ, đoàn thể gương mẫu thực hiện. Tỷ lệ phát triển 
dân số của xã giảm xuống còn 2,2%/năm. Năm 1995, trạm xá xã 
Giao Thịnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới, phong trào thi đua “học 
tốt, dậy tốt” của ngành Giáo dục thu được nhiều kết quả mới. Hệ 
thống các trường tiểu học, phổ thông cơ sở, BTVH và ngành học 
Mầm non được quan tâm đồng bộ. Cơ sở vật chất của nhà trường 
ngày càng được quan tâm đầy đủ hơn. Các trường cấp IA, IB, 
trường phổ thông cơ sở được xây mới 2 tầng, với đầy đủ bàn ghế, 
bảng đen, phòng họp, phòng ở, phòng bảo vệ, nhà ăn của giáo 
viên. Trường Mầm non có 14 giáo viên (9/14 trình độ 12/12)(28), có 
13 lớp với 365 học sinh, hàng năm 75 % số cháu đạt bé ngoan. 
Trường Tiểu học B có 17 giáo viên(29), có 15 lớp với 630 học sinh. 
Trường Tiểu học A những năm 1990-1993 còn chung với trường 
trung học cơ sở(30), từ năm 1993 được tách riêng(31), có 15 lớp với 
425 học sinh. Năm 1993, Trường trung học cơ sở tách ra, có 17 
giáo viên(32), với 10 lớp và 500 học sinh. Thời gian này kinh tế ổn 
định, cơ sở vật chất của các trường được quan tâm, nhận thức và 
nhu cầu học tập của nhân dân nâng lên, việc chăm lo cho các em 
đi học tốt hơn, chất lượng học tập đạt cao. Năm 1993 trường tiểu 
học B được công nhận đạt chuẩn phổ cập đúng độ tuổi; trường 
tiểu học A được công nhận đạt phổ cập giáo dục cấp I. Hàng năm 
cả 3 trường tiểu học A, B và trường THCS của xã đều được xếp 
loại tiên tiến.

(28) Do cô Nguyễn Thị Liên là Hiệu trưởng. 

(29) Hiệu trưởng là thày Nguyễn Văn Chung (1990-1991), cô Trịnh Thị Chè 
(1991-1992). 

(30) Do thầy Lê Huy Đoàn là Hiệu trưởng, thày Đinh Ngọc Huynh là Hiệu phó. 

(31) Do thầy Đinh Ngọc Huynh là Hiệu trưởng, thày Vũ Văn Sinh là Hiệu phó. 

(32) Do thày Lê Huy Đoàn là Hiệu trưởng, cô Nguyễn Thị Tuyết là Hiệu phó. 
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Hoạt động văn hóa, thông tin của xã có chuyển biến mới theo 
hướng tích cực. Ngành Văn hóa-thông tin đẩy mạnh các hoạt động 
kẻ vẽ khẩu hiệu, panô, áp phích, hệ thống truyền thanh được tu 
sửa, hoàn thiện, đưa tiếng nói của Đảng về tới nhân dân. Các nhà 
thờ, đền, miếu được tu bổ, nâng cấp. Các nhà trường và các đoàn 
thể, thôn làng đều tích cực truyên truyền giáo dục bài trừ mê tín 
dị đoan, xây dựng lối sống, gia đình văn hóa mới. Tinh thần đoàn 
kết xóm thôn ngày càng chặt chẽ, các mâu thuẫn được giải quyết 
kịp thời. Các tập tục lạc hậu trong cưới xin, ma chay được đấu 
tranh bãi bỏ. Trong cơ chế mới, hoạt động văn hóa, thể thao (bóng 
chuyền) được tập trung đầu tư vào một số hạt nhân của các đoàn 
thể và thôn xóm, thường xuyên biểu diễn và tham gia các tiết mục 
ở xã, huyện trong các dịp lễ lớn. Phong trào xây dựng nếp sống 
văn minh, gia đình văn hóa được phát động và được nhân dân tích 
cực hưởng ứng.

Thực hiện Chỉ thị 135 của Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng, lực 
lượng công an xã(33) được tăng cường và bố trí đến các xóm thôn, 
thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân sống và làm việc 
theo hiến pháp, pháp luật; phát động toàn dân tham gia làm tốt 
công tác an ninh, kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc xích mích, 
các trường hợp thường xuyên và đột xuất; xây dựng các tổ hòa 
giải, tổ tự quản trong nhân dân; triển khai các chiến dịch chống tội 
phạm, bảo vệ các cuộc bầu cử, giải tỏa giao thông, xây dựng các 
mô hình xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo tiên tiến, xây dựng 
thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc, góp phần giữ gìn và ổn 
định an ninh trật tự trên địa bàn xã nhà. Thực hiện Chỉ thị 46 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc cấm đốt pháo, Ban Công an đã xây 
dựng kế hoạch triển khai kịp thời, nghiêm cấm buôn bán, tàng trữ, 
đốt pháo. Các cửa hàng dịch vụ trong xã được phổ biến và cam 
(33) Trưởng Công an xã là đồng chí Nguyễn Văn Hỗ (1988-1992), Bùi Thế Hiền 
(1992-1994), Trần Khắc Thiêm (1994-2000). 
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kết không bán pháo nổ. Con em Giao Thịnh đi làm ăn ở nơi khác 
không được đem pháo về, nếu vi phạm, chính quyền địa phương 
sẽ lập biên bản và tịch thu, tiêu hủy. Do những có gắng đó, từ Tết 
xuân 1995 đã chấm dứt hiện tượng đốt pháo ở xã Giao Thịnh, góp 
phần cùng cả nước tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng. Phong trào an 
ninh hàng năm luôn được xếp loại khá của huyện.

Trước tình hình thế giới có nhiều biến động(34), các đơn vị dân 
quân trong xã(35) luôn được củng cố và duy trì hoạt động, tổ chức 
luyện tập theo đúng chương trình hướng dẫn của BCH Quân sự 
huyện, hàng năm tham gia hội thao quân sự do huyện tổ chức 
đạt thành tích cao. Xã luôn duy trì một đại đội dự bị động viên 
nằm trong sự chỉ huy của trung đoàn dự bị động viên của huyện, 
hàng năm được tổ chức huấn luyện từ 7-10 ngày. Năm 1993, xã 
đã tham gia diễn tập “Làng xã chiến đấu trị an” cho lực lượng vũ 
trang địa phương về phòng chống bạo loạn, nâng cao ý thức quốc 
phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Việc đăng 
ký và tổ chức khám nghĩa vụ quân sự được thực hiện nghiêm 
túc, đảm bảo 100% chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Chính sách hậu 
phương quân đội luôn được đảm bảo tốt, mọi chủ trương, chế độ 
chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, các gia đình có 
công với nước đều được quan tâm chăm lo đầy đủ, kịp thời. Nhân 
dịp các ngày kỷ niệm thương binh liệt sỹ và thành lập quân đội, 
Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đều tổ chức thăm hỏi những gia đình 
thương binh, thân nhân liệt sỹ, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, 
chính quyền với những người có công. Hoạt động quân sự của xã 
luôn được huyện xếp loại giỏi.

Giai đoạn 1991 -1995, Đảng bộ xã đã tổ chức 2 kỳ Đại hội. 

(34) Liên Xô và hệ thống XHCN ở Đông Âu sụp đổ, tan rã, bọn phản động trong và 
ngoài tìm mọi cách liên lạc, cấu kết với nhau để chống phá cách mạng Việt Nam.  
(35) Xã đội trưởng là đồng chí Trần Khắc Thiêm (1990-1992), Trần Đại Nghĩa 
(1992-1994), Đinh Xuân Vinh (1994-2000). 
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Đại hội Đảng bộ xã Giao Thịnh khóa XI (1990-1992) tổ chức ngày 
10/9/1990, bầu 13 đồng chí Ban Chấp hành(36); đồng chí Lê Đức 
Chiến được bầu làm Bí thư Đảng bộ; đồng chí Đỗ Xuân Ngãi được 
bầu là Phó Bí thư; đồng chí Phạm Đức Cộng được bầu là PBT Chủ 
tịch UBND. Đại hội Đảng bộ Giao Thịnh lần thứ XII (1992-1994) 
bầu 13 đồng chí Ban Chấp hành(37); đồng chí Lê Đức Chiến được 
bầu là Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đỗ Xuân Ngãi được bầu là Phó 
Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Đức Cộng được bầu là PBT- Chủ 
tịch UBND. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị 
thế giới và những thay đổi của đất nước, công tác xây dựng Đảng 
được đề cao, giữ vị trí then chốt. Trên cơ sở các mục tiêu phát 
triển kinh tế-xã hội của tỉnh, huyện, Đảng bộ đã cụ thể hóa thành 6 
chương trình của địa phương như lương thực, thực phẩm; thu chi 
ngân sách tài chính; dân số, xã hội; xây dựng nông thôn mới; an 
ninh, quốc phòng; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và đề ra 
các chỉ tiêu, giải pháp chỉ đạo cụ thể. 

Công tác tuyên truyền tập trung vào triển khai các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng như nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
(36) Gồm các đồng chí: Lê Đức Chiến, Bí thư; Đỗ Xuân Ngãi, Phó Bí thư; Phạm 
Đức Cộng, PBT Chủ tịch UBND; Nguyễn Văn Hỗ, Phó Chủ tịch UBND;  Bùi 
Thế Hiền, thư ký UBND; Đinh Xuân Vinh, Bí thư Đoàn xã; Trần Đại Nghĩa, đội 
trưởng sản xuất; Trần Khắc Thiêm, Xã đội trưởng; Lê Văn Ngọc, Chủ nhiệm 
HTX Thịnh Thắng; Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm HTX Thịnh Tiến; Nguyễn Chí 
Thanh, Phó Chủ nhiệm HTX Thịnh Thắng; Phạm Đức Thành, Phó Chủ nhiệm 
HTX Thịnh Tiến. Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch hội Phụ nữ. 

(37) Gồm các đồng chí Lê Đức Chiến, Bí thư Đảng bộ; Đỗ Xuân Ngãi, Phó Bí thư 
Đảng bộ; Phạm Đức Cộng, PBT Chủ tịch UBND;  Bùi Thế Hiền, thư ký UBND; 
Trần Khắc Thiêm, Xã đội trưởng (từ 11/1993 làm Phó Chủ tịch, trưởng Công 
an); Trần Đại Nghĩa, Xã đội trưởng; Lê Ngọc Đóa, Bí thư Đoàn xã; Nguyễn Thị 
Tâm, Chủ tịch hội Phụ nữ; Lê Văn Ngọc, Chủ nhiệm HTX Thịnh Thắng; Nguyễn 
Văn Hữu, Chủ nhiệm HTX Thịnh Tiến; Phạm Đức Thành, Phó Chủ nhiệm HTX 
Thịnh Tiến; Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ nhiệm HTX Thịnh Thắng; Đinh Xuân 
Vinh, Văn hóa-TBXH; Nguyễn Văn Hỗ, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Công an 
(đến tháng 11/1993 nghỉ). 
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VII, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc giữa nhiệm kỳ, các nghị 
quyết của Ban Chấp hành và Bộ Chính trị, làm cho cán bộ đảng 
viên nâng cao nhận thức, kiên định con đường mà Đảng, Bác và 
nhân dân ta đã chọn; đồng thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời xử lý. Đảng bộ cũng đã 
cung cấp các tài liệu, sách báo, cử nhiều cán bộ, đảng viên đi học 
các lớp lý luận tại chức và dài hạn ở tỉnh và huyện. Sau khi học 
tập, hầu hết cán bộ, đảng viên đều nâng cao nhận thức về đường 
lối, kiên định con đường XHCN, không dao động trước những khó 
khăn, thử thách.

Căn cứ Nghị quyết Trung ương và Nghị định 46 của Chính 
phủ, công tác tổ chức cán bộ đã được Ban Chấp hành Đảng bộ 
coi trọng, đổi mới, từng bước thực hiện tinh giảm bộ máy trên cơ 
sở lựa chọn người để làm việc, tùy việc xếp người, đảm bảo làm 
tốt chức trách chuyên môn và có khả năng kiêm nhiệm, đáp ứng 
với tình hình nhiệm vụ mới. Đảng bộ có 22 chi bộ, trong 2 nhiệm 
kỳ XI và XII kết nạp được 13 đồng chí, đưa tổng số đảng viên của 
Đảng bộ lên 282 đồng chí. Các Bí thư chi bộ, cán bộ hợp tác xã, 
đội trưởng sản xuất, qua đại hội, hoặc qua bầu, có sự đổi mới, 
đảm bảo dân chủ công khai và tính kế thừa. Các chi bộ thôn xóm 
được xây dựng, củng cố, sinh hoạt đi vào nề nếp, chất lượng sinh 
hoạt, tinh thần tự phê bình và phê bình được nâng lên. Đảng bộ 
đã tổ chức thi Bí thư chi bộ giỏi cho hầu hết các Bí thư chi bộ, 
qua đó nâng cao nhận thức và phương pháp lãnh đạo của chi bộ. 
Thực hiện tinh thần Nghị quyết TW3 (K.VII) về chỉnh đốn Đảng, 
năm 1993 Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo và quán triệt học tập các 
văn bản hướng dẫn, tổ chức tự phê bình, phê bình đánh giá chất 
lượng đảng viên theo đúng quy trình. 100% đảng viên của Đảng 
bộ dự phân loại; loại I có 239 đồng chí (85%), có 59 đồng chí xuất 
sắc; loại II có 30 đồng chí (10,6%); loại III có 13 đồng chí (4,4%). 
Qua đợt chỉnh đốn, đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong 
sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của tổ chức Đảng và đảng viên, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ 
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sở trong tình hình mới.
Bám sát điều lệ và yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác kiểm tra 

tập trung vào kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, phẩm chất, 
lối sống và việc chấp hành đường lối chính sách của cán bộ, đảng 
viên và chi bộ Đảng. Trong nhiệm kỳ, các đơn thư đề nghị đều 
được xem xét giải quyết kịp thời, Ủy ban kiểm tra Đảng bộ đã xem 
xét, xử lý cảnh cáo 3 đồng chí, khiển trách 6 đồng chí; cách chức 1 
trường hợp; xóa tên 1 trường hợp, đảm bảo tính khách quan, dân 
chủ, công bằng, góp phần giữ vững kỷ luật Đảng. Phân loại chi bộ 
có 16 chi bộ vững mạnh (73%), 4 chi bộ khá (18%); 2 chi bộ trung 
bình (9%). Đảng bộ luôn được xếp loại trong sạch vững mạnh.

Công tác xây dựng Chính quyền được Đảng ủy chỉ đạo trực 
tiếp, đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã. Hoạt động 
của Hội đồng nhân dân xã cơ bản làm tốt 2 chức năng quyết định 
và giám sát. Nội dung các cuộc họp được chuẩn bị kỹ, thể chế 
hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên vào thực tế của địa 
phương. Năm 1994, Đảng bộ đã chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu 
cử Hội đồng nhân dân 3 cấp. HĐND xã đã thường xuyên duy 
trì hoạt động theo chức năng, luật định, bám sát cơ sở, trực tiếp 
lắng nghe, phản ánh và giải quyết kịp thời các ý nguyện của nhân 
dân. Các đại biểu của Hội đồng đã được bồi dưỡng nâng cao về 
kiến thức quản lý Nhà nước, tích cực hoạt động, nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, gắn bó với dân. Hoạt động của Ủy ban nhân 
dân tập trung vào củng cố hệ thống chính quyền vững mạnh, bồi 
dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; chỉ đạo, 
quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế-xã hội như tổ chức thực 
hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị và các lĩnh vực điện, đường, 
văn hóa, giao thông, giáo dục… Chủ tịch UBND xã là đồng chí 
Phạm Đức Cộng (1990-1994). Phó Chủ tịch UBND xã là đồng chí 
Nguyễn Văn Hỗ (1990-11/1993); Trần Khắc Thiêm (từ 11/1993). 
Đội ngũ cán bộ đều được bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp 
vụ, từng bước được chuẩn hóa. Năm 1992 thực hiện Nghị định 
46 của Thủ tướng Chính phủ, xã đã sắp sếp lại đội ngũ cán bộ 
chức danh, chuyên môn hóa các chức danh phụ trách các tổ chức 
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chính quyền và Đảng. Hàng năm xã đều cử cán bộ đi học các lớp 
bồi dưỡng về lý luận và nghiệp vụ, tổ chức để các xóm trưởng lên 
huyện dự các lớp về quản lý điều hành các hoạt động chính quyền 
ở địa phương trong công cuộc đổi mới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến. Mặt trận Tổ quốc 
xã(38) đã tích cực động viên các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân 
đoàn kết, thực hiện tốt các đường lối của Đảng, chính sách của 
Nhà nước, tham gia các phong trào nhân đạo, từ thiện, tham gia 
câu lạc bộ Người cao tuổi, Hội bảo thọ; tham mưu cho Đảng bộ và 
chính quyền xã xây dựng quy chế về nếp sống văn hóa mới và duy 
trì thực hiện ở các xóm đội, đóng góp tích cực vào các cuộc bầu 
cử HĐND và các phong trào cách mạng của xã.

Để gìn giữ, phát huy truyền thống, bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, 
góp tiếng nói có trọng lượng vào việc xây dựng Đảng, chính quyền, 
đoàn thể và ổn định, phát triển kinh tế-xã hội, ngày 6/12/1989 Bộ 
Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thành 
lập hội Cựu chiến binh Việt Nam. Năm 1991, Đảng ủy xã ra quyết 
định thành lập hội Cựu Chiến binh xã Giao Thịnh, số lượng ban 
đầu gồm trên 100 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Thọ Tuất là Chủ 
tịch hội. Lực lượng CCB xã ngày càng phát triển, đến năm 1995 
đã có trên 600 hội viên. Các hội viên luôn đoàn kết, tương trợ giúp 
đỡ lẫn nhau, đem hết sức mình phấn đấu nhằm phát triển kinh tế 
xã hội, gia đình; góp tiếng nói tích cực trong việc xây dựng Đảng, 
chính quyền, đoàn thể và bảo vệ thành quả cách mạng. 

Hội Nông dân(39) đã tích cực vận động nông dân đoàn kết, 
ra sức sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, thi đua làm giầu yêu 
nước, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thực hành 
tiết kiệm, hoàn thành tốt nghĩa vụ với Nhà nước và xây dựng nông 
thôn mới. Bước đầu hội đã tín chấp tạo điều kiện cho nông dân vay 
vốn để sản xuất với số vốn hàng chục triệu đồng, hướng dẫn nông 
dân thực hiện mô hình kinh tế VAC có hiệu quả, góp phần tích cực 
(38) Chủ tịch Mặt trận TQ xã là ông Trần Công Huỳnh (1986-1992), Phạm Văn 
Thuần (1993-1995). 

(39) Do ông Lê Văn Ngọc là Chủ tịch hội (1987-1995). 
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vào việc giúp nhau xóa đói, giảm nghèo.
Trong điều kiện tình hình mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh(40) xã đã phát huy tinh 
thần xung kích, sáng tạo, thường xuyên củng cố, kiện toàn về tổ 
chức, đi đầu trong lao động sản xuất và học tập, tập hợp phát triển 
đoàn viên, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động có hiệu quả, giúp 
nhau xóa đói giảm nghèo, tổ chức các câu lạc bộ trẻ, tham gia các 
hoạt động nhân đạo, từ thiện. Đặc biệt Đoàn chú trọng giáo dục 
lý tưởng cách mạng, lối sống lành mạnh cho thanh niên, hăng hái 
tham gia phong trào “tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc” và các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong giai đoạn mở cửa của 
nền kinh tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã đã vận động đoàn viên 
thanh niên hăng hái tham gia kinh tế thị trường và đẩy mạnh các 
hoạt động Đoàn, thực hiện tốt Chỉ thị 406 của Chính phủ về cấm 
buôn bán vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ và Chỉ thị 135 của 
Chính phủ về “thiết lập lại trật tự kỷ cương xã hội và bài trừ các 
tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm đồi trụy”, gương mẫu thực hiện nếp 
sống văn hóa, văn minh trong giao tiếp, ứng xử, trong cưới xin, 
tang lễ. Các công trình phúc lợi của xã như đường, trường, trạm, 
đều được Đoàn thanh niên xung kích đóng góp công sức. Đoàn 
xã còn thường xuyên quan tâm tổ chức hoạt động cho các em ở 
nhà trẻ, lớp mẫu giáo, tổ chức vui tết Trung thu cho thiếu niên, nhi 
đồng; đóng góp hàng ngàn ngày công tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, 
sân vận động và cứu hộ đê kè khi có bão lụt. Nhiều đồng chí qua 
phấn đấu đã được kết nạp vào Đảng. Phong trào của Đoàn xã 
luôn được đánh giá là đơn vị khá tốt của huyện và đóng góp tích 
cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo và vai trò, thiên 
chức của mình, Hội Phụ nữ(41) đã thu hút ngày càng nhiều chị em 
tham gia. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, xây dựng hệ thống hội 
từ xã đến các chi vững mạnh, tích cực lao động sản xuất, giúp 
nhau làm kinh tế gia đình, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện 
(40) Bí thư Đoàn xã là đồng chí Đinh Xuân Vinh (1991-1993), Lê Ngọc Đóa (1993-
1995). 

(41) Do chị Nguyễn Thị Tâm là Chủ tịch hội (1986-1996) 
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2 cuộc vận động “nuôi con khỏe, dạy con ngoan” và “phụ nữ giúp 
nhau làm kinh tế”. Chị em phụ nữ trong xã đã đoàn kết tương trợ 
giúp nhau trong sản xuất, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, kết hợp 
với các đoàn, hội tham gia các phong trào xây dựng con người 
mới, nông thôn mới, gia đình văn hóa mới, góp phần tích cực vào 
sự phát triển kinh tế xã hội của xã nhà.

5 năm 1991-1995, mặc dù trong điều kiện tình hình chính trị 
thế giới và thời tiết diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, Đảng bộ và nhân dân Giao Thịnh luôn kiên định lập trường 
tư tưởng, tiếp thu và vận dụng cơ chế chính sách và đường lối của 
Đảng vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương đạt được nhiều 
kết quả. Năng suất lúa của Giao Thịnh đã có bước nhảy vọt, vượt 
ngưỡng 10,5 tấn tấn/ha; sản lượng trung bình đạt 5.575 tấn/năm; 
bình quân lương thực đầu người 520 kg/người/năm. Thương 
nghiệp dịch vụ tư nhân phát triển, nhiều công trình phúc lợi được 
xây dựng, đời sống nhân dân được nâng lên, 50% số hộ đã có nhà 
xây, 30% có xe máy, 40% có ti vi, nhiều đường dong xóm đã được 
bê tông hóa, số hộ nghèo giảm xuống. Các lĩnh vực xây dựng 
Đảng, chính quyền, đoàn thể thu nhiều thành tựu mới, an ninh 
chính trị được giữ vững. Bộ mặt nông thôn và đời sống kinh tế-
xã hội ngày càng được đổi mới. Mặc dù vẫn còn những hạn chế, 
như hoạt động của Mặt trận, đoàn thể còn thiếu sức cuốn hút hấp 
dẫn; điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, tốc độ phát triển kinh 
tế chưa cao; song những kết quả đạt được trên là sự phấn đấu nỗ 
lực không mệt mỏi, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã 
hội của địa phương, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện 
thành công sự nghiệp đổi mới đất nước.

3. Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Giao Thịnh tiếp tục thực 
hiện công cuộc đổi mới sâu rộng, toàn diện của Đảng, góp 
phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
trong những năm cuối của thế kỷ XX (1996-2000).

Những năm cuối cùng của thế kỷ XX, tình hình chính trị thế 
giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là 
Mỹ và các thế lực thù địch núp dưới chiêu bài dân chủ, tôn giáo, 
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nhân quyền, tìm mọi cách can thiệp chống phá phong trào cách 
mạng tiến bộ, trong đó có Việt Nam.

Sau 10 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo, đất nước đã đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh 
vực kinh tế-xã hội. Năm 1996, Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 
VIII của Đảng khẳng định tiếp tục con đường đổi mới và đề ra mục 
tiêu “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”.

Cuối năm 1996, tỉnh Nam Hà được Quốc hội phê chuẩn tách 
thành 2 tỉnh Nam Định và Hà Nam(42). Ngày 26/2/1997, Chính phủ 
ra Nghị định số 19/CP, tách huyện Xuân Thủy thành 2 huyện Xuân 
Trường và Giao Thủy; xã Giao Thịnh thuộc về huyện Giao Thủy.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và 
các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy, cuối tháng 12/1995, Đảng 
bộ Giao Thịnh đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII, gồm 272 đại biểu 
tham dự, bầu 12 đồng chí vào BCH Đảng bộ. Đồng chí Lê Đức 
Chiến được bầu là Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Đỗ Xuân Ngãi được 
bầu là Phó Bí thư Thường trực. Đồng chí Phạm Đức Cộng được 
bầu là Phó Bí thư -Chủ tịch UBND xã. Đại hội đã phát huy dân chủ, 
tập trung trí tuệ, nghiêm túc đánh giá những mặt ưu điểm, tồn tại 
và đề ra phương hướng: Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất 
nông nghiệp theo hướng toàn diện, cải tiến quản lý điều hành sản 
xuất phù hợp với việc giao diện tích ổn định lâu dài. Quan tâm 
tu bổ, hoàn chỉnh các công trình thủy lợi, hệ thống đê điều, sông 
ngòi, mương máng, đảm bảo tưới tiêu và giảm thiểu thiệt hại của 
mưa lũ. Đặc biệt chú trọng việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất, chú ý cơ cấu giống lúa, phòng trừ sâu bệnh. Đẩy 
mạnh phát triển chăn nuôi, nhất là nuôi lợn siêu nạc; hỗ trợ nhân 
dân vay vốn để đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, mở mang ngành 
nghề dịch vụ. Huy động đóng góp của dân để làm đường giao 
thông, trường học, nâng cao chất lượng giáo dục. Đảm bảo công 
tác an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng bộ, chính quyền vững 
mạnh, các đoàn thể tiên tiến.

Sản xuất nông nghiệp vẫn được xác định là mặt trận hàng đầu 
(42) Theo Nghị quyết kỳ họp thứ 9 (khóa XI) ngày 16/11/1996. 
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nên Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo nhằm đưa nông nghiệp phát 
triển nhanh, có bước đi ổn định và vững chắc. 2 HTX nông nghiệp 
Thịnh Thắng và Thịnh Tiến được chỉ đạo Đại hội để củng cố về tổ 
chức và đề ra phương án sản xuất phù hợp. Ngày 3/4/1996 HTX 
nông nghiệp Thịnh Thắng tổ chức Đại hội đại biểu bầu Ban quản 
lý gồm 5 người. Chủ nhiệm HTX là ông Lê Văn Ngọc; Phó Chủ 
nhiệm là ông Nguyễn Chí Thanh và Đỗ Quốc Phòng; Kế toán là 
ông Trần Văn Chuân; Kiểm soát là ông Đinh Viết Quý.

Ngay sau ngày HTX NN Thịnh Thắng tổ chức Đại hội thành 
công thì HTX NN Thịnh Tiến cũng tổ chức Đại hội xã viên bầu Ban 
quản lý gồm 5 người. Chủ nhiệm HTX là ông Nguyễn Văn Hữu; 
Phó Chủ nhiệm là ông Phạm Đức Thành và Bùi Xuân Mạc; Kế 
toán là ông Phan Văn Minh; Kiểm soát là ông Nguyễn Văn Nghĩa. 

Theo luật mới về HTX NN(43), nhiệm kỳ đại hội của HTX NN từ 
nay sẽ là 5 năm. Việc thực hiện khoán thẳng cho hộ xã viên đã ổn 
định, do đó tài sản của các HTX NN bây giờ là trụ sở làm việc và 
một số kho giống và thuốc phòng trừ sau bệnh. Trụ sở của HTX 
vẫn trên cơ sở tài sản đã có, đã được nâng cấp và trang bị thêm 
những thiết bị cần thiết như bàn ghế, đèn, quạt, loa đài…

Sau Đại hội, các HTX NN tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ thôn 
đội (đội trưởng sản xuất), vươn lên làm tốt chức năng hướng dẫn 
khuyến nông, tổ chức kinh doanh dịch vụ. HTX và các hộ khoán đã 
nhận thức rõ về nguyên tắc tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi. Các 
nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục, đài truyền thanh, giao thông từ nay được 
bàn giao về UBND thống nhất quản lý. Các HTX đã chỉ đạo tăng 
cường các biện pháp phát triển kinh tế, đẩy mạnh thâm canh tăng 
năng suất, tăng vụ trên chân ruộng 2 lúa, áp dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, duy trì tốt việc làm ải vụ đông và 
tích cực liên hệ với các địa chỉ tin cậy trên thị trường (qua sự tư 
vấn của phòng Nông nghiệp huyện và sở Nông nghiệp tỉnh) chăm 
lo khai thác các nguồn giống lúa, rau, quả, củ, phân bón, thuốc trừ 
sâu để phục vụ nhân dân. Công tác thủy lợi luôn được quan tâm 
chỉ đạo sát sao, đảm bảo tưới tiêu phù hợp với từng giai đoạn, 

(43) Tháng 4/1996 Quốc hội ban hành luật về HTX Nông nghiệp. 
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không để tình trạng úng, hạn xảy ra. Hệ thống sông cấp 2 và cấp 
3 được tiến hành nạo vét thường xuyên. Trên cơ sở địa bàn của 
mình, các HTX đã lên kế hoạch cho từng năm để hoàn chỉnh hệ 
thống thủy lợi, tổ chức bồi trúc những đoạn sông, ngòi sạt lở; phân 
đoạn, tuyến cho từng đơn vị chịu trách nhiệm khơi thông dòng 
chảy, phòng chống rò, rỉ, thẩm lậu mặn. Một số cống phai đập, phai 
tưới, cống tiêu được xây mới hiện đại, chắc chắn. Hệ thống cống 
bi trước đây được thay bằng hệ thống phai ren phục vụ tốt hơn 
cho việc tưới, tiêu. Nhiều xóm đội đã tích cực khắc phục tình trạng 
ruộng úng trũng, chua mặn, cải tạo đất, đưa vụ đông vào chân 2 
lúa, đưa diện tích và hệ số sử dụng đất tăng lên.

Rút kinh nghiệm một số vụ do giống chưa tốt, làm giảm năng 
suất(44) nên khâu giống được đặc biệt quan tâm. Các Hợp tác xã 
nông nghiệp đã tập trung chăm lo xây dựng cơ cấu giống phù 
hợp với điều kiện đất đai thổ nhưỡng, mùa vụ và từng cánh đồng 
của Giao Thịnh. Từ vụ chiêm xuân 1997, các HTX thực hiện cấy 
30-35% lúa xuân sớm, IR 17494; vụ mùa cấy 50-55% các giống 
thuần Trung Quốc, Tạp giao, và một số giống khác như CR 203, 
lúa thuần truyền thống. Cuối nhiệm kỳ (năm 2000) đã đổi mới 90 
% số giống mới. HTX đã chỉ đạo kỹ thuật rất cụ thể, tập huấn cho 
xã viên cách xử lý giống, kỹ thuật ngâm ủ mạ, làm bùn gieo mạ 
nền cứng. Khi thời tiết rét đậm, rét hại, Hợp tác xã chỉ đạo cho xã 
viên che chắn, để mạ không bị chết rét, luôn chủ động có lượng 
giống dự phòng để bổ sung kịp thời khi bị thiếu mạ. Đội ngũ cán 
bộ kỹ thuật HTX thường xuyên theo dõi, phát hiện sâu bệnh để có 
kế hoạch phòng trừ, chuẩn bị đầy đủ thuốc bảo vệ thực vật, phân 
bón đảm bảo chất lượng phục vụ kịp thời theo yêu cầu của xã viên, 
không để dịch sâu bệnh bùng phát.

Khâu làm đất được chỉ đạo đúng yêu cầu thời vụ, đảm bảo cày 
sâu bừa kỹ; không được làm dối, làm ẩu. Vụ chiêm thu hoạch đến 
đâu làm đất ngay đến đó. Nhiều xã viên đã đầu tư thêm ngày công 
bừa, cào, san lấp để ruộng phẳng, đảm bảo hơn trước khi cấy.
(44) Như vụ mùa 1988, do chất lượng giống không đảm bảo, nên lúa tạp giao trổ 
bông sớm, lép hạt làm giảm năng suất tới 40-50%. 
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Thời tiết những năm này không thuận lợi, ảnh hưởng tới sản 
xuất, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão 
số 2 (ngày 23/7/1996) đảm bảo đủ mạ cấy mùa. Sau đó tiếp tục 
khắc phục đợt rét hại kéo dài trong vụ chiêm xuân 1997, đợt mưa 
giông kéo dài khi lúa mùa năm 1999 đang trỗ và đợt sâu bệnh liên 
tục phá hoại vụ mùa năm 2000. Do những cố gắng trên các mặt, 
những năm 1996 -2000, năng suất lúa trung bình của Giao Thịnh 
đạt 138,9 tạ/ha(45), tổng sản lượng đạt 7.131 tấn (tăng 1.131 tấn so 
với kế hoạch, giá trị thu nhập đạt 23-25 triệu đồng/ha, bình quân 
lương thực đầu người đạt trên 500 kg/người/năm, tăng 167kg. 
HTX NN Thịnh Thắng là điển hình sản xuất nông nghiệp của huyện 
và tỉnh, HTX NN Thịnh Tiến xếp loại khá của huyện

Thực hiện cơ chế mới và do được áp dụng những tiến bộ khoa 
học mới, nhập những giống mới của nước ngoài và một số giống 
của Viện Nông nghiệp I cùng sự cố gắng nỗ lực của HTX và nông 
dân nên cây mầu đã được phát triển tốt ở cả 2 HTX. Sản phẩm 
rất dồi dào, mùa nào thúc nấy, không những đủ phục vụ cho đời 
sống mà còn dư thừa để chăn nuôi. Riêng HTX NN Thịnh Tiến có 
34 mẫu màu đã tập trung trồng cây công nghiệp vào vụ chiên xuân 
như ngô, lạc, vừng đã cho năng suất khá và có thu nhập đáng kể. 

Trên cơ sở nguồn lương thực dồi dào và các loại thức ăn 
nhập, đã được nghiền sẵn theo công thức, nên khâu thức ăn trong 
chăn nuôi không còn là vấn đề khó khăn như trước nữa. HTX đã 
tập trung tư vấn, chỉ đạo cho xã viên, đồng thời liên hệ giống, kỹ 
thuật chăn nuôi nhằm nạc hóa đàn lợn. Nhiều hộ tư nhân đã đầu 
tư chăn nuôi trang trại công nghiệp và bán công nghiệp. Tổng đàn 
lợn của xã lên tới trên 4.200 con, xuất chuồng bình quân 60-75 kg 
mỗi con; sản lượng đạt 300-310 tấn mỗi năm. Đội ngũ cán bộ thú 
y thường xuyên theo dõi, tiêm phòng định kỳ theo sự chỉ đạo của 
phòng Nông nghiệp huyện. Các loại thuốc thú y đã được hướng 
dẫn và bán rộng rãi. Đàn gia cầm, thủy cầm như gà, vịt, ngan, 
hàng năm cũng phát triển khá mạnh, đạt 45 ngàn con/năm. Nhiều 
gia đình nuôi mỗi năm từ 1 đến 3 lứa vịt, mỗi lứa từ 50-100 con; 
(45) Năm 1996 đạt 128 tạ/ha, năm 1997 đạt 135 tạ.ha, năm 1998 đạt 142 tạ/ha, năm 
1999 đạt 141,27 ta/ha. 
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có gia đình nuôi 200-300 con. Tổng đàn trâu bò có 300 con/năm. 
Riêng đàn trâu có chiều hướng giảm, khoảng 40 con, nhưng đàn 
bò thương phẩm lại ngày càng phát triển. Chăn nuôi đã trở thành 
một nguồn thu không nhỏ đối với nông dân, nhiều gia đình đã giầu 
lên nhờ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tuy nhiên cũng có thời gian 
dịch bệnh nhiều, chất lượng vác xin không đảm bảo khiến đàn lợn 
bị suy giảm (chết khoảng 400 con, cả lợn nái), ảnh hưởng tới thu 
nhập của xã viên.

Phong trào cải tạo vườn tạp, phát triển các loại cây ăn quả có 
giá trị kinh tế cao đang có xu hướng phát triển mạnh, nhiều hộ đã 
có thu nhập khá. 

Thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
nhiều hộ nông dân trong xã đã đầu tư mua sắm máy móc, phát 
triển các ngành như mộc, nề, làm gạch, máy cày, bừa, tuốt lúa, 
đan, dệt, làm my mắt giả và các dịch vụ điện, thuốc trừ sâu, phân 
bón. Tổng thu mỗi năm 20 tỷ 110 triệu đồng, bình quân thu nhập 
đầu người đạt gần 1,8 triệu đồng/năm.

Từ khi Quỹ tín dụng nhân dân xã được thành lập(46) đã phát 
huy tốt vai trò, tác dụng, hàng năm cho các hộ nông dân vay với số 
tiền hàng chục tỷ đồng để đầu tư mua sắm máy móc, phương tiện, 
mở rộng chuồng trại chăn nuôi, phục vụ sản xuất, do đó người 
nông dân rất phấn khởi, tin tưởng. 

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Đảng bộ 
và nhân dân Giao Thịnh đã tập trung cao cho xây dựng cơ bản, 
gắn việc quy hoạch phát triển nông thôn mới với phát triển kinh tế 
xã hội của địa phương. Đảng bộ, chính quyền Giao Thịnh đã lãnh 
đạo, tổ chức nhân dân đóng góp công sức nâng cấp, mở rộng và 
rải nhựa đường trục xã với chiều dài 7,5 km, rộng 3 m; hoàn thành 
nhà truyền thông dân số, trạm y tế xã, đường điện khu sân băng, 
cầu Thức Hóa, đầu tư xây dựng 83 công trình cầu cống phục vụ 
sản xuất, huy động 79.376 ngày công đào đắp, nạo vét trên 88.400 
m3 đất, vận động nhân dân các xóm đội làm 11,5 km đường đổ 

(46) Do ông Nguyễn Văn Hữu là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. 
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đá, gạch, bê tông; 4,2 km đường nhựa thôn Thức Hóa, Thanh Trì, 
xóm 15(47), hoàn thành công trình nước sạch. Tổng kinh phí xây 
dựng trên 5 tỷ 300 triệu đồng, cao nhất so với trước đây. Cơ sở 
vật chất của các trường lớp cũng tiếp tục được tu bổ xây dựng 
mới. Trường tiểu học B được xây mới 4 phòng 2 tầng, sân trường 
được lát gạch và trồng cây bóng mát. Trường tiểu học A và trường 
THCS được sửa chữa, đóng mới bàn nghế và mua sắm các trang 
thiết bị phục vụ cho học tập. Sau khi hoàn thành công trình điện, từ 
1996, Ban quản trị 2 HTX và ngành điện đã tổ chức kiểm tra, củng 
cố, duy tu, bảo dưỡng đường dây, hạn chế thất thoát nguồn điện, 
giữ được giá điện 700 đ/kw ổn định trong thời gian dài và 100% số 
hộ sử dụng điện. Hệ thống truyền thanh tiếp tục được duy trì và 
xây dựng mới. Năm 1999, xã lắp đặt hệ thống cột ăng-ten thu phát 
sóng FM và truyền thanh tới 20 điểm cụm loa, cụm ít nhất có 2 loa, 
cụm nhiều có tới 4 loa, với chiều dài 15 km và phân nhánh tới các 
xóm dân cư trong xã.

 Trong 5 năm, xã thu trên 5 tỷ 756 triệu đồng, đã dành 48,51% 
đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi. Việc thu chi luôn đảm bảo 
nguyên tắc chế độ tài chính, có hiệu quả, đúng mục đích, phục vụ 
kịp thời cho nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhân dân.

Sau khi chuyển về địa điểm mới ở khu trung tâm, hoạt động 
của Trạm y tế có nhiều thuận lợi hơn. Tuy còn nhiều thiếu thốn về 
cơ sở vật chất, song công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và chất 
lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được nâng lên. 
Các phong trào y tế nông thôn, truyền thông lồng ghép được phát 
động thường xuyên đều đặn. Đội ngũ cán bộ của trạm Y tế xã và 
các xóm đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn nhân 

(47) HTX NN Thịnh Thắng đã huy động xã viên làm đường bê tông từ bốt điện số 
2 ra cầu Thức Hóa, dài 1 km, rộng 2,5 m; từ ngã ba ông Tới đến nghĩa trang thôn 
Tồn Thành dài ngót 800 m, rộng 2 m; tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Làng 
Thức Hóa (được sự tài trợ của tôn giáo) cũng nâng cấp đổ bê tông các đường 
dong ngõ xóm với tổng chiều dài 4 km, rộng 2 m. Các con đường trên đã góp 
phần làm cho bộ mặt làng xã đổi thay, giao thông đi lại thuận tiện, phục vụ tốt 
sinh hoạt và đời sống nhân dân. 
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dân thực hiện tốt các phong trào vệ sinh phòng bệnh(48). Trên 95% 
số gia đình xã Giao Thịnh có giếng khoan UNICEP, 85% số hộ có 
hố xí hợp vệ sinh. Việc kết hợp đông tây y khám chữa bệnh được 
chú ý hơn. Vườn thuốc nam của trạm đã trồng và vận động nhiều 
hộ dân trồng được nhiều loại cây thuốc quý, hiếm. Trong nhiệm kỳ 
5 năm xã không để xảy ra dịch bệnh. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 
giảm 12 % so với năm 1995. Công tác truyền thông lồng ghép 
được chú trọng đi sâu, kịp thời động viên những trường hợp thực 
hiện phòng tránh thai tốt. Ngành đã vận động 1.121 chị em trong 
độ tuổi sinh đẻ đặt vòng, 288 chị em uống thuốc tránh thai, đình 
sản 9 ca nam, 34 ca nữ; góp phần giảm tỷ lệ phát triển dân số mỗi 
năm 0,06%, đến năm 1999-2000 còn 1,32%.   

Công tác văn hóa, thông tin, thể thao đã có nhiều cố gắng phục 
vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt hiệu quả tốt. Việc 
thực hiện quy ước, quy chế nếp sống văn hóa mới theo tinh thần 
Quyết định 252 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tang lễ, cưới xin ở địa 
phương có bước chuyển biến tích cực. Phong trào bóng đá, bóng 
chuyền, cầu lông diễn ra sôi nổi ở khắp các thôn xóm. Đội bóng 
đá thiếu niên của xã đã tham gia Hội khỏe Phù Đổng đạt giải 3 và 
tham gia giải hè năm 2000 đạt giải nhất toàn tỉnh Nam Định. Hoạt 
động giao lưu văn hóa văn nghệ giữa thanh niên với các đoàn thể 
được tổ chức thường xuyên, góp phần tạo ra không khí vui tươi, 
phấn khởi trong các xóm thôn. Việc hạn chế ăn uống và vận động 
không hút thuốc trong đám tang, đám cưới có hiệu quả thiết thực, 
được nhân dân đồng tình ủng hộ. Hệ thống truyền thanh được xây 
dựng mới thường xuyên tiếp âm đài trung ương, tỉnh, huyện, vừa 
chuyển tải có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của xã, phổ biến 
kiến thức khoa học kỹ thuật, phục vụ cho sản xuất, nêu gương 
người tốt, việc tốt và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc 
biệt hệ thống truyền thanh thời gian này còn giúp Đảng bộ làm tốt 
việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách để giải quyết 
(48) Cả xã có 944 cháu dưới 60 tháng tuổi được tiêm phòng 6 bệnh, 961 người được 
tiêm phòng bệnh gan, 1.714 người được tiêm phòng viêm não, khám điều trị tại 
trạm 833 lượt người, chuyển viện 346 lượt người, khám và ddowwx để tại trạm 
867 lượt người. 
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hiệu quả vấn đề an ninh nông thôn.
Trong những năm 1996-2000, tình hình an ninh nông thôn ở 

địa phương diễn ra phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc 
chăm lo cơ sở vật chất cho các ngành học, nhất là thiết bị đồ dùng 
dạy học. Một số học sinh cũng bị chi phối, ảnh hưởng tư tưởng 
của gia đình, giảm sút tinh thần học tập. Đảng bộ đã chỉ đạo chi 
bộ giáo dục và nhà trường tuyên truyền ổn định tư tưởng cho đội 
ngũ giáo viên, học sinh, chú ý hơn những học sinh cuối cấp THCS. 
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về ngân sách nhưng Đảng bộ 
vẫn quan tâm lãnh đạo, tăng cường xây dựng về cơ sở vật chất, 
phát động các phong trào, tổ chức hội khuyến học nhằm nâng cao 
chất lượng cho ngành giáo dục. Qua đó nhân dân đã có ý thức 
quan tâm hơn đến việc học tập của các em, đóng góp nhiều công 
sức để xây dựng, sửa chữa, mua sắm nhiều bàn nghế, đồ dùng 
phục vụ cho việc dạy và học. Do đó các trường sở được tu bổ, 
xây mới, trang bị thêm nhiều bàn ghế, đồ dùng dạy học. Khí thế 
thi đua dạy và học tốt ngày càng nâng lên, sôi nổi; thường xuyên 
duy trì phong trào “2 tốt”. Xã đã đầu tư trên 318,8 triệu đồng để 
xây dựng trường lớp. Trường Mầm non có 13 lớp với 380 cháu, 
14 giáo viên(49); 100% các cháu đã được học theo chương trình cải 
cách của bộ Giáo dục. Tỷ lệ bé chăm ngoan đạt 80%, các bộ môn 
khác 75%; sức khỏe kênh A đạt 92%, kênh B đạt 8%; hàng năm 
trường luôn đạt tiên tiến. 2 trường tiểu học A và B có 30 lớp với 
951 học sinh(50). Trường THCS Giao Thịnh có 20 lớp, 909 học sinh 
và 25 giáo viên(51). Chất lượng thi lên lớp tiểu học đạt 99%, thi tốt 
nghiệp đạt 100%.  Trường tiểu học A hàng năm có từ 1 đến 2 học 

49 () Do cô Hoàng Thị Kiểu là Hiệu trưởng, cô Lê Thị Hạnh là 
Hiệu phó. 

50 () Trường tiểu học A có 15 lớp với 418 học sinh do thầy Đinh 
Ngọc Huynh là Hiệu trưởng, thày Vũ Văn Sinh là Hiệu phó. Trường 
tiểu học B có 15 lớp với 533 học sinh, do cô Trịnh Thị Chè là Hiệu 
Trưởng, cô Nguyễn Thị Nhuần là Hiệu phó. 

51 () Do thầy Lê Huy Đoàn là Hiệu trưởng, cô Nguyễn Thị 
Tuyết là Hiệu phó. 
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sinh giỏi của huyện và tỉnh, năm 2000 nhà trường đạt chuẩn quốc 
gia giai đoạn 1996-2000 và đạt chỉ tiêu phổ cấp giáo dục tiểu học 
xuất sắc; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh 6 năm liền. Trường tiểu 
học B năm 2000 cũng đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996-2000; 
100% giáo viên của trường đạt chuẩn, 50% vượt chuẩn quy định. 
Chất lượng thi lên lớp của trường THCS đạt 98%, thi tốt nghiệp đạt 
99%, luôn được xếp loại khá so với toàn huyện. Ngành giáo dục 
thường xuyên năm học 1999-2000 có 47 học viên thi tốt nghiệp 
lớp 5 và 62 học viên thi tốt nghiệp lớp 9. Riêng năm 2000 xã có 
238 học sinh đỗ vào PTTH, 35 học sinh đỗ cao đẳng, đại học. 

Trong những năm cuối thế kỷ XX, phong trào xây dựng các 
công trình phúc lợi như điện, đường, trường, trạm trong huyện 
diễn ra mạnh mẽ. Do sự huy động đóng góp sức dân quá nặng, 
cộng với những yếu kém về năng lực quản lý của một số cán bộ, 
sự quản lý thiếu chặt chẽ gây nhiều thất thoát, đã dẫn đến những 
tiêu cực nảy sinh. Một số người đã tích cực đấu tranh chống tiêu 
cực. Nhưng thời gian đầu do thiếu sự định hướng nên đã bị một 
số người lợi dụng việc chống tiêu cực đưa phong trào phát triển 
quá tả và gây ra sự bất ổn định lan truyền từ xã nọ sang xã kia 
ở nông thôn huyện Giao Thủy. Có những thời gian tình hình diễn 
biến khiếu kiện rất phức tạp kéo dài ở nhiều xã (19/22 xã). Những 
người cầm đầu đã liên kết với một số nơi liên tục kích động, lôi kéo 
quần chúng đi khiếu tố đông người, gây ra nhiều vụ việc phức tạp, 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và việc thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nội dung khiếu tố gồm nhiều vấn 
đề, nhưng chủ yếu là tố cáo những sai phạm trong quản lý kinh tế, 
quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, thu tăng thuế và các khoản đóng 
góp của nhân dân đối với cán bộ xã, HTX, cán bộ đội sản xuất. 
Có xã có cả cán bộ hưu trí, hội viên CCB tham gia khiếu kiện. Xã 
Giao Thịnh cũng là một trong những điểm có diễn biến “nóng” của 
huyện Giao Thủy. 

Trước tình hình khiếu kiện ở Giao Thuỷ, Tỉnh ủy đã chỉ đạo 
thực hiện các giải pháp để đảm bảo an ninh nông thôn. Ngày 6-10-
1997, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ra Chỉ thị số 11-CT/TU về việc 
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tăng cường công tác đảm bảo an ninh nông thôn, tập trung chỉ đạo 
giải quyết ổn định tình hình ở những địa bàn có phức tạp về an 
ninh trật tự, có kế hoạch phối hợp với các cấp, các ngành tích cực 
xúc tiến các biện pháp tiếp dân, đối thoại, tập trung giải quyết dứt 
điểm các nội dung khiếu kiện, đảm bảo giữ vững an ninh ngay tại 
địa phương. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Giao Thuỷ, UBND 
các xã tiến hành tự kiểm tra, trả lời thắc mắc của dân, đồng thời tổ 
chức các đoàn thanh tra của huyện để giải quyết các khiếu nại, tố 
cáo của công dân. Từ năm 1998 đến năm 2000, huyện Giao Thuỷ 
đã quyết định thành lập các đoàn thanh tra để giải quyết đơn thư 
tố cáo của công dân; đã tiến hành thu hồi một số tiền và tài sản 
bị thất thoát và xử lý một số cán bộ vi phạm. Nhưng tình hình vẫn 
tiếp tục diễn biến phức tạp, một số người cầm đầu tiếp tục lôi kéo, 
kích động quần chúng đi khiếu tố đông người, gây ra nhiều vụ việc 
phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và việc thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngày 29-7-2000, Ban 
Chấp hành Đảng bộ huyện Giao Thủy đã ra Nghị quyết số 10-NQ/
HU để giải quyết tình hình an ninh nông thôn trong huyện. Mặc dù 
đã có nhiều cố gắng giải quyết, song người khiếu kiện vẫn không 
chấp nhận và tiếp tục khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Tháng 10-2000, Chính phủ đã thành lập tổ công tác về chỉ 
đạo và giúp đỡ huyện giải quyết. Cuối năm 2000, huyện và tỉnh 
đã thành lập 15 đoàn để thanh tra những nội dung khiếu kiện 
(riêng tỉnh 7 đoàn) huy động tới 300 cán bộ, chuyên viên về giải 
quyết tình hình an ninh nông thôn Giao Thuỷ, có nơi phải tiến 
hành thanh tra tới 2-3 lần. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban 
nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên của Chính phủ, 
Tổng Thanh tra Nhà nước và Ban Nội chính Trung ương, Huyện 
uỷ và Uỷ ban nhân dân huyện Giao Thuỷ đã tiến hành 16 cuộc 
thanh tra, kiểm tra, ra 12 bản kết luận tại 8 xã, đồng thời đã xử 
lý các cán bộ sai phạm. Những kết quả bước đầu trong xử lý sai 
phạm của cán bộ ở một số xã đã đưa tình hình huyện Giao Thuỷ 
dần trở lại ổn định. Riêng ở Giao Thịnh, thực hiện sự chỉ đạo của 
Trung ương, tỉnh, huyện, Đảng bộ đã tiến hành đồng bộ các giải 
pháp về tư tưởng, kinh tế, tổ chức, pháp luật; nâng cao vai trò lãnh 
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đạo, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể, tăng cường công tác 
vận động quần chúng, đặc biệt tập trung khâu thanh tra đảm bảo 
khách quan, trung thực, xử lý nghiêm những vụ vi phạm pháp luật, 
từng bước lập lại kỷ cương, ổn định tình hình địa phương. Do đó, 
bộ máy chính quyền xã nhanh chóng được củng cố, kiện toàn, kịp 
thời đi vào hoạt động, các phong trào dần được phục hồi.

Thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, trong 
5 năm Ban công an(52) đã tăng cường công tác vận động quần 
chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động phong trào “Vì an ninh 
Tổ quốc”, xây dựng thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận và vận 
động nhân dân hưởng ứng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, 
góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã. Trong điều kiện 
cơ sở vật chất còn hết sức khó khăn, song lực lượng Công an xã 
đã được tăng cường, bổ sung, phát huy tốt vai trò trách nhiệm 
của mình, đi sâu đi sát, phát hiện xử lý kịp thời 114 vụ việc tại địa 
phương, đề nghị cấp trên giải quyết 13 vụ, phạt thu số tiền nộp vào 
ngân sách gần 6,5 triệu đồng. Các hiện tượng cờ bạc, trộm cắp 
được phát hiện và triệt phá kịp thời, tạo được niềm tin trong quần 
chúng nhân dân.

Công tác quân sự địa phương luôn được quan tâm, các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác 
quân sự địa phương và xây dựng nền quốc phòng toàn dân được 
triển khai và cụ thể hóa kịp thời tới các đối tượng. Lực lượng dân 
quân và dự bị động viên được biên chế thành các đại đội, trung 
đội cơ động, hàng năm được tổ chức huấn luyện thường xuyên, 
từ 10-12 ngày, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao. Công tác đăng 
ký NVQS, tuyển quân, giao quân được thực hiện đúng Luật, hàng 
năm có từ 52-57 thanh niên nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu, 
đảm bảo chất lượng tốt. Chính sách hậu phương quân đội và giải 
quyết những tồn đọng sau chiến tranh được thực hiện nghiêm túc. 
5 năm liền xã được công nhận là đơn vị quyết thắng.

Trong công tác xây dựng Đảng, cuối tháng 12/1995, Đảng bộ 
đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 1995-2000, bầu 

(52) Do đồng chí Trần Đại Nghĩa là trưởng Công an. 
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14 đồng chí Ban Chấp hành(53). Đồng chí Lê Đức Chiến được bầu 
là Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đỗ Xuân Ngãi được bầu là Phó Bí thư 
Đảng ủy; đồng chí Phạm Đức Cộng được bầu là PBT- Chủ tịch 
UBND. Đảng bộ đã lãnh đạo tập trung đẩy mạnh phát triển sản 
xuất nông nghiệp, cải tiến quản lý điều hành sản xuất; quan tâm tu 
bổ, hoàn chỉnh các công trình thủy lợi; áp dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất, phát triển chăn nuôi, nhất là nuôi lợn siêu 
nạc; hỗ trợ nhân dân vay vốn để đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, 
mở mang ngành nghề dịch vụ. Huy động đóng góp của dân để 
làm đường giao thông, trường học, nâng cao chất lượng giáo dục; 
đảm bảo an ninh quốc phòng; xây dựng Đảng bộ, chính quyền 
vững mạnh, các đoàn thể tiên tiến. 

Công tác tư tưởng tập trung vào triển khai, quán triệt các Nghị 
quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, 
tổ chức các ngày lễ kỷ niệm. Trong các đợt học tập nghị quyết tỷ 
lệ dự học luôn đạt từ 75% trở lên(54). Việc nắm bắt tư tưởng cũng 
luôn được chỉ đạo làm tốt. Đảng bộ thường xuyên đổi mới, dân 
chủ, công khai, coi trọng tự phê bình, đấu tranh với những quan 
điểm sai trái, biểu hiện tiêu cực, tạo niềm tin trong Đảng và nhân 
dân. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế 
giới và âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù 
địch, Đảng bộ đã đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền về các quan 
điểm, đường lối của Đảng ta, phân tích chỉ rõ âm mưu diễn biến 
hòa bình của các thế lực thù địch, từ đó nâng cao ý thức tự giác 
chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước cho nhân dân.
(53) Gồm các đồng chí: Lê Đức Chiến, Bí thư Đảng ủy; Đỗ Xuân Ngãi, Phó Bí thư 
Đảng ủy; Phạm Đức Cộng, PBT- Chủ tịch UBND; Trần Khắc Thiêm, Phó Chủ 
tịch UBND, trưởng Công an; Trần Đại Nghĩa, Xã đội trưởng; Đinh Xuân Vinh, 
TBXH; Lê Văn Ngọc, CN HTX NN Thịnh Thắng; Nguyễn Văn Hữu, CN HTX 
NN Thịnh Tiến; Lê Ngọc Đóa, Bí thư Đoàn xã; Trần Thị Tâm, Chủ tịch hội Phụ 
nữ; Nguyễn Chí Thanh, Phó CN HTX NN Thịnh Thắng; Phạm Đức Thành, Phó 
CN HTX NN Thịnh Tiến.  

(54) Học tập NQ TW2 (khóa VIII) có 271/349 đồng chí, bằng 77,6%; học tập NQ 
TW 3 (khóa VIII) có 264/346 đồng chí, bằng 76,3%; học tập NQ TW 5 và 6 (lần 
2, khóa VIII) có 259/346 đồng chí, bằng 74,8%. 
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Trong công tác tổ chức, Đảng bộ đã chủ động xây dựng quy 
chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, từng bước sắp xếp 
lại bộ máy Đảng, chính quyền, hợp tác xã, các ban chỉ huy xóm, 
đội, các hội, đoàn thể, phân công từng đồng chí cấp ủy phụ trách 
chi bộ theo từng địa bàn thôn xóm. Chế độ sinh hoạt hàng tháng 
được duy trì đều đặn, tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình 
được nâng lên. Việc kiểm điểm theo tinh thần NQ TW 5, NQ TW 6 
(lần 2) đã được tiến hành nghiêm túc. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã 
lãnh đạo bầu cử HĐND 3 cấp tỉnh, huyện xã (1999), với 96% cử tri 
đi bầu, sắp xếp các chức danh của UBND xã, lãnh đạo 2 HTX NN 
và 18 chi bộ tổ chức Đại hội chi bộ bầu xóm, đội trưởng; cử 3 đồng 
chí đi học trung cấp lý luận, trung cấp QLNN, 55 cán bộ, đoàn viên 
ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng; 100% cán bộ chức danh, trưởng, 
phó ban, ngành, HTX NN, đại biểu HĐND, bí thư chi bộ, xóm đội 
trưởng đi tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn do tỉnh, huyện 
tổ chức. Trong 5 năm Đảng bộ đã kết nạp được 31 đảng viên mới, 
trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí, Huy hiệu 40 năm 
tuổi Đảng cho 10 đồng chí; làm thủ tục chuyển Đảng cho 4 đồng 
chí, tiếp nhận về sinh hoạt ở các chi bộ 3 đồng chí, đảm bảo đúng 
nguyên tắc, điều lệ quy định. Thời gian này, 18 chi bộ đã tự nguyện 
đóng góp được 14,103 triệu đồng và 5,7 tấn thóc dùng làm quỹ 
thăm hỏi đảng viên lúc đau ốm, qua đời, được đảng viên trong 
Đảng bộ hưởng ứng. Năm 1996 và 1997 Đảng bộ được xếp loại 
vững mạnh, năm 1998 và 1999 Đảng bộ xếp loại khá(55).  
(55) Năm 1996 Đảng bộ có 10/18 chi bộ được xếp loại vững mạnh, 8 chi bộ xếp 
loại khá; 336/346 đảng viên dự bình (10 đảng viên được miễn dự bình) có 228 
đồng chí loại I (trong đó 85 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), 101 đồng 
chí loại II, 5 đồng chí loại III, 2 đồng chí loại IV. Năm 1997 có 14/18 chi bộ xếp 
loại vững mạnh, 4 cho bộ xếp loại khá; 335/349 đảng viên dự bình (14 đảng viên 
được miễn dự bình), có 272 đồng chí loại I (trong đó 106 đồng chí hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ), 61 đồng chí loại II, 2 đồng chí loại III. Năm 1998 có 10/18 chi 
bộ xếp loại vững mạnh, 7 cho bộ xếp loại khá, 1 chi bộ (16) xếp loại yếu; 332/349 
đảng viên dự bình (7 đảng viên được miễn dự bình), có 244 đồng chí loại I (trong 
đó 112 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), 83 đồng chí loại II, 3 đồng chí 
loại III.  Năm 1999 có 13/18 chi bộ xếp loại vững mạnh, 4 cho bộ xếp loại khá, 1 
chi bộ (16) xếp loại yếu; 325/336 đảng viên dự bình (11 đảng viên được miễn dự 
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Công tác kiểm tra tập trung vào xem xét việc thực hiện các 
chỉ thị, nghị quyết, điều lệ Đảng; nề nếp, chế độ sinh hoạt, quản lý 
của Đảng bộ, chi bộ, phẩm chất đạo đức đảng viên; đồng thời giải 
quyết các đơn thư đề nghị, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân về các vụ việc vi phạm. Trong nhiệm kỳ, UBKT Đảng bộ đã 
tiến hành kiểm tra 12 đơn vị chi bộ và 32 đảng viên có dấu hiệu vi 
phạm về nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, vi phạm chính sách, 
pháp luật Nhà nước. Đảng bộ đã tiến hành xét kỷ luật 16 đảng viên 
với các hình thức từ khiển trách đến khai trừ, xóa tên(56). Việc xử lý 
kỷ luật luôn đảm bảo đúng nguyên tắc điều lệ, đúng người, đúng 
khuyết điểm, nên có tác dụng ngăn ngừa, giáo dục tốt.

Tuy nhiên công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa được tiến 
hành thường xuyên. Một số cấp ủy, đảng viên còn ngại công tác, 
ngại học tập, thiếu gương mẫu, tính chiến dấu chưa cao. Công 
tác quản lý đảng viên, duy trì sinh hoạt còn hình thức, chưa được 
thường xuyên nghiêm túc. Có chi bộ buông lỏng sự lãnh đạo (chi 
bộ 16) để đảng viên vi phạm kinh tế tập thể, vi phạm phẩm chất, 
lối sống, vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, tham gia 
khiếu kiện, nói và làm chưa đúng nghị quyết. Có chi bộ cả nhiệm 
kỳ không kết nạp được đảng viên nào mới.

Để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, 
Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai thực hiện bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 1999-2004, gồm 35 đại biểu, đảm bảo 
nguyên tắc chặt chẽ, dân chủ và đúng luật. Sau bầu cử, Hội đồng 
nhân dân xã đã được kiện toàn các chức danh, Chủ tịch HĐND xã 
là đồng chí Đỗ Xuân Ngãi, Phó Chủ tịch HĐND là đồng chí Nguyễn 
Văn Hữu(57) và các chức danh của UBND. Hội đồng nhân dân xã 
đã thể chế hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của 
Nhà nước và cấp trên phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của địa 

bình), có 265 đồng chí loại I (trong đó 125 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ), 55 đồng chí loại II, 3 đồng chí loại III, 2 đồng chí loại IV. 

(56) Khiển trách 2 đảng viên, cảnh cáo 4 đảng viên, khai trừ 1 trường hợp, cho rút 
1 trường hợp, xóa tên 7 trường hợp. 

(57) Tháng 5/2002 đồng chí Nguyễn Văn Hữu nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Văn 
Nghĩa là Phó Chủ tịch HĐND xã. 



204

phương, làm tốt chức năng ra các nghị quyết sát đúng và giám sát 
thực hiện. 

Ủy ban nhân dân xã từ 1995-2000 do ông Phạm Đức Cộng là 
Chủ tịch, ông Trần Khắc Thiêm là Phó Chủ tịch, từng bước ổn định 
đi vào làm việc có hiệu quả, phát huy tính dân chủ, đề cao vai trò 
trách nhiệm của mỗi đại biểu, thành viên. Nội dung hoạt động chủ 
yếu là thực hiện việc quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế-xã 
hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Chính quyền xã đã từng 
bước thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định 
38 của Chính phủ, hoàn thành tốt việc kiểm kê đất đai và cấp giấy 
chứng nhận sử dụng đất lâu dài cho nhân dân; tổ chức, triển khai 
chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh 
quốc phòng, giữ gìn trật tự trên địa bàn xã. Trong các năm từ 1996 
đến 1998 bộ máy chính quyền hoạt động tốt, xã luôn hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu về nông nghiệp.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, 
Mặt trận Tổ quốc xã(58) đã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của 
mình, thu hút, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và quần 
chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị, quản lý xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, chấp hành tốt các 
đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước; phát động các phong trào thiết thực như “toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “vì 
người nghèo” và xây dựng khu dân cư “5 không”; động viên nhân 
dân, các chức sắc tôn giáo, tín đồ tham gia phong trào thi đua yêu 
nước, thực hiện tốt các quy định của Chính phủ về các hoạt động 
tôn giáo, xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương 
mẫu. Mặt trận cũng luôn là nòng cốt trong việc tham gia giải quyết 
những bất hoà ở các xóm thôn; làm tốt việc hiệp thương giới thiệu 
đại biểu bầu cử vào HĐND các cấp; phối hợp cùng các đoàn thể 
tích cực động viên các tầng lớp nhân dân thi đua đẩy mạnh sản 
xuất, tiết kiệm, nâng cao đời sống; thực hiện các phong trào uống 
nước nhớ nguồn, nhân đạo từ thiện, tặng sổ tình nghĩa. Những 
năm 1996-2000, MTTQ đã phát động nhân dân trong xã ủng hộ 6 
(58) Do ông Phạm Văn Thuần là Chủ tịch. 
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tỉnh miền trung bị bão lũ hơn 6 triệu đồng, ủng hộ 2 xã Bình Hòa, 
Giao Hà hơn 4 triệu đồng để khắc phục hậu quả bão lũ. Mặt trận 
còn vận động thành lập được 16 chi hội người cao tuổi, kết nạp 
1.327 cụ vào hội Người cao tuổi. Các cụ tự nguyện tham gia đóng 
góp gần 12 tấn thóc, trên 20,3 triệu đồng để xây dựng quỹ hội. 
Hàng năm phong trào của MTTQ xã Giao Thịnh luôn được xếp loại 
mạnh của huyện.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã(59) đã phát động nhiều phong trào 
thi đua sôi nổi như: Phong trào “thanh niên lập nghiệp”, “tuổi trẻ giữ 
nước”, “Thanh niên thâm canh giỏi, đạt năng suất cao”, phong trào 
“Tuổi trẻ sống đẹp”; tổ chức các diễn đàn “Thanh niên với nhiệm 
vụ bảo vệ Tổ quốc”, thu hút 51% thanh niên sinh hoạt. Đoàn xã đã 
thành lập câu lạc bộ tiền hôn nhân có 97 đoàn viên tham gia, câu 
lạc bộ khuyến học có 45 đoàn viên tham gia; tổ chức kết nghĩa với 
chi hội CCB; tổ chức làm my mắt giả xuất khẩu, tăng thu nhập mỗi 
tháng từ 300 đến 500 ngàn đồng cho mỗi đoàn viên. Nhiều Đoàn 
viên thanh niên đã tích cực tham gia các đội an ninh xung kích, 
đấu tranh chống các tệ nạn xã hội như ma túy, mãi dâm, xung kích 
đi đầu trong các lĩnh lao động sản xuất, tập luyện quân sự, bảo vệ 
an ninh, xây dựng nếp sống văn hóa, tập hợp đoàn kết thanh niên 
vùng giáo và thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động hè, trung thu 
cho các em thiếu niên nhi đồng. Trong 5 năm Đoàn xã luôn là đơn 
vị dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh niên toàn tỉnh, liên 
tục được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua 
xuất sắc. Nhiều đồng chí đã được bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Hội LHPN xã(60) có lực lượng hội viên hùng hậu trên 2.000 hội 
viên, thường xuyên duy trì tốt các hoạt động công tác hội, phát 
động sôi nổi phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng 
tạo, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc”. 
Hội đã xây dựng được 13 câu lạc bộ gồm nhiều thể loại như CLB 
gia đình hạnh phúc, CLB hội viên không sinh con thứ 3, tổ chức 
các đêm giao lưu VHVN giữa các chi hội, tổ chức các hội nghị nói 
chuyện chuyên đề về kỹ thuật trồng lúa, phổ biến kinh nghiệm làm 
(56) Do đồng chí Lê Ngọc Đóa là Bí thư . 

(57) Do chị Nguyễn Thị Tâm  là Chủ tịch. 
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kinh tế gia đình, tổ chức hội thi “người phụ nữ giỏi việc nước, đảm 
việc nhà”, “nuôi con khỏe, dạy con ngoan”. Cùng với việc tổ chức 
đại hội nhiệm kỳ, củng cố công tác tổ chức, thời gian này việc xây 
dựng chi hội vững mạnh ở các thôn xóm được đặc biệt chú trọng. 
Hội cũng đã vận động chị em tự nguyện đóng góp được 23 tấn 
thóc và 1 triệu 800 ngàn đồng để làm quỹ hội. Nhiều chị em phụ 
nữ có chồng đi làm ăn xa, vẫn gánh vác làm tốt mọi công việc gia 
đình, nuôi dạy con cái và tham gia tốt công tác xã hội. Phân loại 
hàng năm có 56% cán bộ, hội viên xếp loại khá, phong trào phụ nữ 
xã Giao Thịnh luôn được xếp loại khá của huyện.

Hội CCB xã(61) đã thu hút kết nạp được trên 50 hội viên mới, 
đưa tổng số lên 541 hội viên tham gia sinh hoạt hội. Phát huy 
phẩm chất cách mạng, hội thường xuyên củng cố, phát triển tổ 
chức, động viên nhân dân chấp hành tốt các đường lối, chủ trương 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp nhiều công sức vào 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, chính 
quyền và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hội đã phát 
động các phong trào xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, hội viên 
gương mẫu, gia đình văn hóa; huy động đóng góp quỹ hội được 76 
triệu đồng; tổ chức quyên góp được 600 ngàn đồng, thăm hỏi 40 
hội viên lúc đau ốm, tiễn biệt lúc qua đời. Hàng năm Hội luôn được 
xếp loại mạnh của huyện.

Hội Nông dân xã(62) có 1.559 hội viên tham gia. Hội thường 
xuyên tổ chức phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa 
đói, giảm nghèo, thực hiện liên kết “4 nhà”(63), làm tốt dự án cho 
425 hộ nông dân nghèo vay với số  vốn 1 tỷ 997 triệu đồng, lãi xuất 
thấp để phát triển kinh tế gia đình. Các hội viên đã tự nguyện đóng 
góp cho nhau vay 8 tấn thóc và 11 triệu đồng để phát triển kinh tế. 
Phong trào hội được xếp loại khá của huyện.

Hội Khuyến học (64) đã có nhiều cố gắng trong việc củng cố, 
hình thành tổ chức, thực hiện việc khuyến học, khuyến tài, thúc 
(61) Do ông Bùi Quang Chùy là Chủ tịch. 

(62) Do ông Lê Văn Ngọc là Chủ tịch. 

(63) Là nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp. 

(64) Do nhà giáo ưu tú,  Đại tá quân đội nghỉ hưu Nguyễn Văn Bội là Chủ tịch. 
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đẩy phong trào của giáo xứ Thức Hóa và giáo xứ Du Hiếu phát 
triển tốt. Một số dòng học như họ Đỗ, Lê ở Bỉnh Di; họ Nguyễn, Vũ 
ở Tồn Thành đã thực hiện tốt việc khuyến học khuyến tài. Hội Sinh 
vật cảnh, hội Chữ thập đỏ mới được thành lập, chất lượng, hiệu 
quả hoạt động chưa cao. 

Nhìn chung, hoạt động đoàn thể nhiều khi còn mang tính hình 
thức, nề nếp sinh hoạt chưa đều, sức thu hút, hấp dẫn chưa cao, 
chưa đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra, các hoạt động mới tập trung 
ở Ban Chấp hành, các tổ chức cơ sở hoạt động còn yếu.

Trong 5 năm 1996-2000, tình hình an ninh nông thôn huyện 
Giao Thủy  có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ 
đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, trong đó có xã 
Giao Thịnh. Song thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng lấy phát 
triển kinh tế làm trọng tâm (nông nghiệp là hàng đầu), xây dựng 
Đảng là then chốt, Đảng bộ và nhân dân Giao Thịnh đã đoàn kết, 
tập trung củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao 
năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và từng đảng viên, 
khắc phục mọi khó khăn thử thách, phát huy nội lực, phấn đấu để 
vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc 
phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. Dưới sự chỉ đạo 
của các cấp ủy Đảng, chính quyền, việc thanh tra khiếu kiện đã 
được tiến hành hợp tình, hợp lý. Những người vi phạm đều có các 
hình thức kỷ luật thích đáng, đưa tình hình dần trở lại bình thường. 
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá. Trồng trọt, chăn nuôi 
có sự phát triển vượt bậc, lương thực, thực phẩm không những đủ 
ăn mà còn dư thừa để xuất khẩu với số lượng lớn. Các hoạt động 
dịch vụ phát triển; lĩnh vực xây dựng như điện, đường, trường, 
trạm phát triển mạnh vào loại hàng đầu trong huyện. Đời sống 
nhân dân ngày càng được cải thiện, những yêu cầu cơ bản về ăn, 
mặc, đi lại của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Nhiều gia đình đã 
có điều kiện để kiến thiết nhà cửa, mua sắm tiện nghi sinh hoạt. 
Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng có nhiều 
tiến bộ. Hai năm 1996-1997 Đảng bộ được xếp loại trong sạch 
vững mạnh, các năm 1998-1999 được xếp loại khá, các đoàn thể 
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luôn được xếp loại khá và tiên tiến. Bộ mặt nông thôn ngày càng 
đổi mới, khởi sắc. Mặc dù cũng còn một số hạn chế(65), nhất là vấn 
đề an ninh nông thôn, song những kết quả đạt được trong những 
năm của thập niên cuối cùng của thế kỷ XX là một sự cố gắng lớn 
của Đảng bộ và nhân dân Giao Thịnh, là nền tảng quan trọng để 
Đảng bộ và nhân dân Giao Thịnh vững bước vào thế kỷ XXI với 
tinh thần tự tin, chiến thắng.

4. Lãnh đạo tiếp tục công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa 
hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn (2001-2005)

Sau 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, tình 
hình chính trị cơ bản ổn định, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. 
Quốc phòng an ninh được tăng cường, giữ vững, đời sống nhân 
dân từng bước được cải thiện, vị trí và uy tín của Việt Nam được 
nâng cao trên trường quốc tế.

Từ năm 2001, nhân loại bước sang Thiên niên kỷ mới, mặc dù 
chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá, 
lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để can thiệp vào 
nội bộ các nước độc lập, gây nên tình hình hết sức phức tạp; song 
xu thế chung vẫn là hòa bình, hợp tác và phát triển. 

Ngày 19/4/2001, Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng khai 
mạc, với chủ đề: “Trí tuệ, đoàn kết và đổi mới”, Đại hội đề ra chiến 
lược phát triển kinh tế xã hội 2001 - 2010 là: “Đưa nước ta ra khỏi 
tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở 
thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại… Thể chế kinh tế thị 
trường định hướng XHCN được hình thành cơ bản”. Đại hội cũng 
(65) Như Đảng bộ chưa sâu sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên, 
hiệu quả lãnh đạo chưa cao, chỉ đạo thực hiện cấy vụ đông trên đất 2 lúa còn thiếu 
tập trung, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp 20-25% 
còn chậm, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt còn thấp mới trên 70%, tính chiến 
đấu ở một số chi bộ chưa cao, còn có đảng viên vi phạm kỷ luật, biện pháp xử lý 
chưa kịp thời, còn để dị nghị trong nhân dân. Chất lượng hoạt động của các đoàn 
thể quần chúng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong đổi mới (Theo BC ĐH 
Đảng bộ lần thứ  XIV, tr.16-17). 
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đã xác định cụ thể kế hoạch 5 năm 2001 -2005 với mục tiêu là tăng 
trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ 
cấu lao động theo hướng CNH, HĐH. Nâng cao rõ rệt hiệu quả và 
sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp đó hội nghị Trung ương 5 khóa 
IX đã đề ra những chính sách quan trọng để phát triển kinh tế(66). 
Các chính sách đã mở đường cho nền kinh tế phát triển, đặc biệt 
là chính sách đất đai. Nghị quyết nêu rõ: “khuyến khích và tạo điều 
kiện cho hộ nông dân dồn điền đổi thửa, tập trung ruộng đất theo 
chính sách Nhà nước để phát triển sản xuất hàng hóa, mở mang 
ngành nghề. Nhà nước giao đất không thu tiền và cấp giấy chứng 
nhận quyền sywr dụng đất cho HTX NN làm cơ sở kinh doanh”.

Ở tỉnh, cùng với những thành tựu đạt được chung của cả nước, 
cũng còn không ít khó khăn. Xuất phát điểm của kinh tế thấp, cơ 
cấu kinh tế chuyển dịch chậm, sản xuất chủ yếu vẫn còn mang 
tính thuần nông. Lĩnh vực công nghiệp phát triển chưa vững chắc, 
ngành kinh tế mũi nhọn chưa được đầu tư thích đáng, các tiềm 
năng khai thác chưa hiệu quả. Nhiều vấn đề xã hội bức xúc đặt ra, 
nhất là tệ nạn ma túy, hiệu quả cuộc đấu tranh chống tham nhũng, 
tiêu cực chưa cao, an ninh nông thôn còn diễn biến phức tạp.

Trong những năm trước đó (1996 – 2000) Đảng bộ và nhân 
dân Giao Thịnh đã đạt được nhiều kết quả, năng suất lúa đạt cao 
và ổn định; không còn hộ đói, hộ quá nghèo. Tuy nhiên, bước vào 
thực hiện kế hoạch mới xã cũng gặp không ít khó khăn, thiên tai 
dịch bệnh luôn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh 
tế và sản xuất nông nghiệp của xã. Đời sống nhân dân tuy có tiến 
bộ, song nền kinh tế nhìn chung vẫn nhỏ lẻ, manh mún, chưa tạo 
ra một nền kinh tế vững chắc theo hướng công nghiệp hiện đại. 
Tình hình an ninh nông thôn huyện Giao Thủy vẫn đang diễn biến 
phức tạp(67). Các đoàn kiểm tra của Trung ương và của tỉnh phải 
(66) Gồm: Chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực; Chính sách đất đai; 
Chính sách tài chính, tín dụng; Chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ; Chính 
sách đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng. 

(67) Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn và lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, 
tỉnh Nam Định đã về trực tiếp chỉ đạo giải quyết tình hình bất ổn định của 19/22 
xã khiếu kiện kéo dài của huyện Giao Thủy, trong đó có xã Giao Thịnh. 
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liên tục về làm việc từ năm 2000 -2002 để giải quyết, từ 2003 trở 
đi tình hình huyện nhà mới được ổn định.

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và huyện, ngày 12/10/2000, 
Đảng bộ xã Giao Thịnh tổ chức Đại hội lần thứ XIV, gồm 145 đại 
biểu chính thức về dự. Đại hội đánh giá tình hình kết quả hoạt 
động những năm cuối thế kỷ XX, đề ra phương hướng mục tiêu 
cho những năm đầu thế kỷ XXI và bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp 
hành, 3 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Đỗ Xuân Ngãi 
được bầu là Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Chí Thanh được 
bầu là Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Trần Khắc Thiêm được 
bầu là Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã.

Đại hội đề ra phương hướng phát huy truyền thống đoàn kết 
của Đảng bộ và nhân dân trong xã, vượt qua khó khăn thử thách, 
tập trung phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống, vật 
chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng nông thôn ngày càng đổi 
mới; đảm bảo an ninh chính trị trong từng địa bàn thôn xóm; phát 
triển y tế, văn hóa, giáo dục  đáp ứng yêu cầu của nhân dân, xây 
dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể 
tiến tiến. 

Trong kinh tế, Đảng bộ xác định nông nghiệp là mặt trận hàng 
đầu, tập trung lãnh đạo phát triển theo hướng toàn diện, thâm 
canh tăng vụ, mở rộng phát triển ngành nghề; tận dụng mọi tiềm 
năng thế mạnh của địa phương, giải quyết tốt lao động dư thừa 
để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, sản xuất hàng hóa. 
Đảng bộ đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như năng suất đạt 7,5 tấn/
ha, bình quân lương thực đầu người 600-630 kg/người/năm; chăn 
nuôi 6.500 con lợn, trọng lượng xuất chuồng 60 kg/con, sản lượng 
400-430 tấn/năm; chuyển dịch cơ cấu kinh tế lao động từ lao động 
nông nghiệp sang lao động công nghiệp TTCN từ 10-15%. Tổng 
sản phẩm (GDP) toàn xã đạt 30 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân 
đầu người đạt 2,5-3 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách xã đạt 
250 triệu đồng/năm; tỷ lệ sinh 1,35% năm 2005; phổ cấp giáo dục 
ở cả 3 độ tuổi; đẩy mạnh các công trình xây dựng cơ bản trọng 
điểm, phục vụ cho giáo dục, kinh tế, văn hóa xã hội.
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2 HTX nông nghiệp được chỉ đạo tổ chức Đại hội kiện toàn 
lại. Tháng 7/2000 HTX NN Thịnh Thắng tổ chức Đại hội xã viên, 
bầu ông Đinh Văn Quý là Chủ nhiệm(68). HTX NN Thịnh Tiến Đại 
hội bầu ông Phan Văn Minh là Chủ nhiệm(69). Ban quản lý 2 HTX 
NN được bầu đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng, đều là những 
người đã qua thực tế sản xuất và quản lý, điều hành. Các HTX NN 
đều từng bước củng cố về cơ sở vật chất như trụ sở làm việc, hội 
trường, nhà kho chứa đạm, lân, ka li…các công trình cầu cống, 
phai đập phục vụ sản xuất(70) và tập trung hướng dẫn, kinh doanh, 
dịch vụ. HTX đã rà soát lại toàn bộ ruộng đất và chỉ đạo các đội 
sản xuất tổ chức vận động xã viên tiến hành việc dồn điền đổi 
thửa. Một số ruộng đất trũng, được chuyển sang nuôi trồng thủy 
sản, thu nhập cao hơn hẳn trồng lúa.

Các công trình thủy nông cũng luôn được củng cố và tu sửa. 
Hệ thống sông ngòi, mương máng, cầu cống được xây dựng, nạo 
vét đảm bảo cho việc tưới tiêu 2 vụ dễ dàng, thuận lợi. HTX đã 
thực hiện khoán cho các đội sản xuất chịu trách nhiệm từng khu 
vực và theo dõi nạo vét, tu sửa kênh mương cấp 2, cấp 3, để 
đảm bảo dòng chảy được thường xuyên, thông suốt. Việc tưới tiêu 
được điều hành khoa học, phù hợp với từng thời kỳ sinh trưởng 
của cây lúa, không để tình trạng bị úng ngập cục bộ, hoặc thiếu 
nước kéo dài. Trong thời gian này, thời tiết luôn diễn biến phức 
tạp, có thời gian mưa kéo dài, có khi lại hạn hán, song các Ban 
quản lý HTX đã chủ động làm việc với công ty Thủy nông rút nước 
khi úng, tưới nước khi hạn kịp thời đảm bảo khâu tưới tiêu.

Bên cạch công tác thủy nông, HTX đã chỉ đạo nông dân đưa 
các giống lúa mới có năng suất cao vào đồng đất Giao Thịnh, như 
tạp giao, Bắc thơm, có ưu điểm thấp cây, chống chịu sâu bệnh tốt, 
(68) Ông Nguyễn Văn Dũng là Phó Chủ nhiệm, ông Trần Văn Chuân là kế toán, 
ông Trần Văn Thân là trưởng kiểm soát. 

(69) Ông Bùi Văn Mạc là Phó Chủ nhiệm (năm 2003 ông Mạc chuyển lên xã làm 
Chủ tịch Hội Nông dân, ông… Văn Hợi được bầu làm Phó Chủ nhiệm, ông 
Nguyễn Văn Bính là kế toán, ông Nguyễn Văn Nghĩa là trưởng kiểm soát.  

(70) Cả 2 HTX có 40 sông cấp 2, sông cấp 3 có 23.000 m, cống phai có 23 cống, 75 
cầu phục vụ sản xuất và hệ thống bờ vùng, bờ thửa. 
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đẻ nhanh, năng suất cao, gạo thơm ngon. Riêng HTX NN Thịnh 
Tiến đã cải tiến kỹ thuật, sản xuất được giống lúa lai F1 phù hợp 
với đồng đất địa phương. Đồng thời các HTX luôn chủ động làm 
tốt khâu dịch vụ phân bón, thuốc trừ sâu và hướng dẫn nhân dân 
cách chăm bón và bảo vệ thực vật. Lượng phân đạm bón từ 10-12 
kg/sào, lân 15-20 kg/sào, kết hợp với phân chuồng, ka li. Công tác 
dự báo, phòng trừ sâu bệnh được hợp tác xã triển khai kịp thời, 
không để sâu bệnh phá hoại gây ảnh hưởng cho lúa. Ban quản lý 
thường xuyên kiểm tra, phát hiện sâu bệnh để có biện pháp phòng 
trừ kịp thời. Những năm 2001- 2005 thời tiết luôn diễn biến phức 
tạp, hạn, rét, úng kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông 
nghiệp. Các vụ chiêm xuân thường ít mưa, có vụ (chiêm 2003) 
không có trận mưa nào. Nhiều vụ bị sâu cuốn lá nặng như vụ 
chiêm xuân năm 2003, 2004, mật độ sâu rầy rất cao. Trận mưa lụt 
lịch sử vụ mùa năm 2003 làm nhiều diện tích lúa đang làm đòng 
trổ bông bị ngập úng, nhiều diện tích bị hư hại. Mưa lớn vụ mùa 
năm 2004 làm lúa mới cấy bị ngập, phải cấy lại. Đặc biệt năm 2005 
các cơn bão số 2, số 6, số 7, số 8 ảnh hưởng lớn đến Giao Thịnh, 
làm nhiều diện tích lúa mùa mới cấy bị chết. Các Hợp tác xã đã 
chủ động khai thác các nguồn vật tư như phân bón, giống mới, 
máy móc để phục vụ cho nông dân, hướng dẫn nhân dân khắc 
phục khó khăn đưa các giống ngắn ngày vào thay thế, gieo cấy 
bổ sung, đảm bảo 100% diện tích. Vụ xuân 2004, rét đậm kéo dài, 
mạ bị chết nhiều, HTX đã tạo mọi điều kiện đưa giống mới về bổ 
sung giúp nông dân xã nhà cấy hết diện tích. Nhân dân đã áp dụng 
các biện pháp thâm canh tổng hợp, sử dụng những giống lúa hợp 
lý, có khả năng chống chịu sâu bệnh cao, hợp với đồng đất, khí 
hậu, kết hợp tốt khâu nước, phân, thời vụ để thâm canh cây lúa. 
Khâu cấy vẫn thực hiện cấy chăng dây, thẳng hàng, mật độ 40-45 
khóm/m2. Bằng các biện pháp tích cực trên nên mặc dù thời tiết 
rất khắc nghiệt nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn được duy trì đẩy 
mạnh, thiên tai dịch bệnh được khắc phục, năng suất liên tục tăng 
cao, trung bình đạt trên 140 tạ/ha/năm (7 tấn/vụ), năm cao nhất 
đạt 8,13 tấn/vụ, đứng đầu năng suất lúa tỉnh Nam Định, tổng sản 
lượng trung bình đạt trên 7.670 tấn/năm; bình quân lương thực 
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đầu người 640 kg/năm. Hai HTX NN của xã luôn là đơn vị có năng 
suất cao đứng ở tốp đầu của tỉnh Nam Định, năm 2004 HTX NN 
Thịnh Thắng được tặng thưởng Huân chương lao động hạng III(71). 
Cùng với cây lúa, xã đã dành 11 ha trồng các loại cây rau màu, 
lạc, đậu tương, vừng, khoai tây theo hướng sản xuất hàng hóa, 
tăng giá trị sản phẩm, đã mang lại hiệu quả cao, thu nhập 35 triệu 
đồng/ha.

Do được mùa liên tục, chăn nuôi có điều kiện phát triển hơn. 
Tổng đàn lợn thịt luôn có 5.500 đến 6.000 con, trong đó có 400 lợn 
nái, sản lượng đạt 400-430 tấn/năm. Đàn trâu, bò có 300 con, đàn 
gia cầm vịt, gà, ngan có 45.000 con. Nhiều gia đình đã đầu tư chăn 
nuôi với quy mô trang trại vừa và nhỏ theo hướng công nghiệp. 
Giai đoạn này có đặc điểm khác trước là lợn xuất chuồng không 
cần quá to, chỉ khoảng 60 -70 kg (vì nhu cầu tiêu thụ không cần 
mỡ nhiều). Do máy cày bừa nhiều nên đàn trâu bò cày chỉ duy trì 
ở mức từ 50 đến 55 con, để phục vụ sức kéo ở những thửa ruộng 
nhỏ. Số bò nhiều hơn, chủ yếu là nuôi thương phẩm. Việc nuôi chó 
trước đây hầu như bị cấm, nay công tác tiêm phòng chó dại được 
tiến hành tốt hơn, nên đàn chó phát triển nhanh. Riêng đàn mèo có 
thời gian bị sụt giảm, chuột phát triển phá hoại hoa màu rất mạnh. 
Xã đã khuyến khích, hỗ trợ các gia đình nuôi mèo, vì vậy đàn mèo 
được phát triển trở lại. Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia 
xúc, gia cầm được tiến hành thường xuyên, mỗi năm tiêm phòng 
từ 1 đến 2 lần. Những năm 2004 - 2005 dịch bệnh gia cầm diễn ra 
ở nhiều nơi, nhưng ở Giao Thịnh vẫn đảm bảo an toàn. Chăn nuôi 
phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho các gia đình xã viên.

Thực hiện chủ trương phát triển ngành nghề, tận dụng mọi thế 
mạnh của địa phương, nhằm tạo điều kiện để nhân dân có việc 
làm trong lúc nông nhàn và nâng cao thu nhập; các ngành nghề 
truyền thống và một số nghề mới đã được xã quan tâm khuyến 
(71) Ngoài Huân chương lao động hạng III, HTX NN Thịnh Thắng còn được 3 
bằng khen cử Thủ tướng Chính phủ, 2 bằng khen của Bộ Nông nghiệp, 15 bằng 
khen của tỉnh. HTX NN Thịnh Tiến năm 2003 sản xuất thành công giống lúa 
lai F1 và được tặng thưởng 1 bằng khen của tỉnh, 1 bằng khen của huyện, 5 giấy 
khen.  
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khích nhân dân đầu tư phát triển. Nhiều nghề truyền thống như 
mộc, nề, làm gạch, buôn bán nhỏ… tiếp tục phát triển. Các nghề 
mới như đan móc sợi, làm my mắt giả, thêu ren đã được đưa vào 
từ những năm trước, đến nay vẫn được duy trì ở nhiều gia đình. 
Nghề dệt chiếu cói đến nay gần như đã bỏ hẳn. Một số gia đình 
nông dân đã tích cực cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả và cây 
cảnh, đem lại thu nhập cao. Các ngành nghề dịch vụ khác như: 
Máy kéo, xay xát, vận tại hàng và vận tải hành khách có điều kiện 
phát triển. Cùng với sự phát triển ngành nghề, các hoạt động kinh 
doanh, dịch vụ cũng diễn ra sôi động, nhiều cửa hàng dịch vụ tư 
nhân mọc lên, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống 
nhân dân. Mỗi năm thu nhập từ ngành nghề, dịch vụ của xã lên tới 
hàng chục tỷ đồng.

Công tác thu chi tài chính luôn đảm bảo thu đúng, thu đủ, 
không để tồn đọng. Các nguồn thu đều được công khai để cán bộ 
và nhân dân được biết, được kiểm tra giám sát, do vậy hạn chế 
tình trạng khiếu kiện về thu chi. Tổng thu ngân sách xã hàng năm 
đều tăng lên.

Để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, xã đã tận dụng các nguồn 
thu trên địa bàn, huy động nhân dân đóng góp và nguồn kinh phí 
nhà nước hỗ trợ để đầu tư xây dựng. Hệ thống đường điện, loa 
truyền thanh, sông ngòi tưới tiêu, đường giao thông thường xuyên 
được tu sửa, xây dựng mới. Trên 8 km đường trục chính (rộng 
3-3,5 m) và trên 50 km đường dong xóm (rộng 1,5-2 m) đã được 
rải nhựa, bê tông hóa, thường xuyên tu bổ đảm bảo thông thoáng, 
đi lại thuận lợi. 7 cây cầu cũ trên trục đường chính được đầu tư 
xây dựng mới, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Các trường học tiếp tục bổ 
sung hoàn thiện, trường tiểu học A đã có 10 phòng cao tầng và 
2 phòng cấp 4, trường tiểu học B có 11 phòng cao tầng, trường 
THCS có 12 phòng học kiên cố (2 tầng) và 2 phòng học chức năng 
mái bằng. Xã đã có kế hoạch xây dựng 2 khu trường Mầm non, 
12 phòng học (3 tầng) cho trường THCS và đầu tư các trang thiết 
bị cần thiết. Trụ sở làm việc của cơ quan Đảng ủy, UBND, tiếp tục 
được nâng cấp. Hệ thống điện được xây dựng từ năm 1993-1994 
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gồm hệ thống đường dây và 6 trạm biến áp, nay tiếp tục xây dựng 
thêm trạm biến áp nữa để phục vụ điện cho xóm 16.

Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, văn nghệ quần chúng 
thời gian này được quan tâm phát triển tốt. Thực hiện Quy định 
252 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các hoạt động hiếu, hỷ, lễ hội ngày 
càng đi vào nề nếp; hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng được quan tâm 
hơn. Công tác quản lý nhà nước về các hoạt động lễ hội được chú 
trọng; quy ước, hương ước được xây dựng trong các xóm thôn. 
Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương thường 
xuyên được duy trì. Các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan 
như: panô, khẩu hiệu được tích cực kẻ vẽ. Hệ thống Đài truyền 
thanh xã(72) thường xuyên được tu sửa, duy trì tiếng nói của Đảng 
(4 cấp) đến nhân dân. Qua hệ thống truyền thanh, nhân dân được 
tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật 
của nhà nước, chủ trương chỉ đạo và tình hình của địa phương, từ 
đó nâng cao nhận thức tư tưởng và có suy nghĩ, hành động đúng 
đắn. Hoạt động TDTT quần chúng như bóng đá, bóng chuyền, 
bóng bàn, cầu lông diễn ra sôi nổi, thu hút được sự quan tâm, cổ 
vũ của đông đảo mọi người. 71% số hộ trong xã đã được công 
nhận gia đình văn hóa. Các chính sách xã hội và ưu đãi người có 
công được thực hiện tốt. Xã cũng đã tiến hành vận nhân dân tích 
cực đóng góp xây dựng các quỹ vì người nghèo, quỹ giúp đỡ nạn 
nhân chất độc màu da cam, quỹ ủng hộ các nước bị sóng thần,… 
Thực hiện chương trình xóa nhà tranh vách đất ở khu dân cư, toàn 
xã đã vận động và tiếp nhận xây dựng hàng chục ngôi nhà đại 
đoàn kết tặng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện Nghị quyết TW2 (khóa VIII), Nghị quyết 05 của 
Huyện ủy, công tác giáo dục được quan tâm khá toàn diện, từ cơ 
sở vật chất đến đội ngũ giáo viên và chất lượng dạy và học. Các 
trường học đã được đầu tư tu bổ và xây dựng kiên cố mới, một 
số trường đã lên 2 tầng và được đầu tư trang thiết bị khá đầy đủ. 
(72) Gồm 5 km đường tuyến, 30 loa công cộng, 30% số hộ có loa gia đình. Chương 
trình tiếp sóng: Tiếp đài TW 3 buổi/ngày cả sáng, trưa, tối, mỗi buổi 1,5 đến 2 h; 
tiếp đài tỉnh ngày 1 buổi; tiếp đài huyện ngày 2 buổi. 
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Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục phát triển tốt. Đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo quản lý của trường luôn được kiện toàn, ổn định(73). 
Số học sinh của các trường khá đông: Tiểu học gồm 34 lớp, 1.340 
học sinh; THCS gồm 22 lớp, 935 học sinh; Mầm non 13 lớp, 390 
cháu. Đội ngũ giáo viên luôn có khoảng 90 thày cô(74); trong đó 
100% đạt chuẩn, 5% đạt trên chuẩn. Phong trào thi đua “2 tốt” luôn 
được các trường thường xuyên phát động. Chất lượng thi lên lớp 
và tốt nghiệp của trường tiểu học đạt 100%; thi lên lớp của trường 
THCS đạt 97%, thi tốt nghiệp đạt 98-100%(75). Ngành giáo dục của 
xã được UBND tỉnh cấp bằng công nhận hoàn thành chương trình 
phổ cập THCS giai đoạn 2001-2005, 2 trường tiểu học được công 
nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Cả 3 trường đều đạt danh 
hiệu trường tiên tiến; trường Tiểu học A được huyện công nhận là 
đơn vị có nếp sống văn hóa.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được 
thường xuyên chú trọng. Các chương trình y tế dự phòng, phòng 
chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng luôn được làm tốt. Cơ sở 
vật chất của Trạm xá xã tiếp tục được sửa chữa và nâng cấp, đảm 
bảo nhu cầu sinh hoạt và khám chữa bệnh cho nhân dân. Phong 
trào “3 sạch” gồm ăn sạch, ở sạch, uống sạch được phát động và 
thực hiện tốt; nhân dân tự giác thực hiện ăn chín, uống sôi, dùng 
thực phẩm sạch. 100% gia đình đã có giếng khoan và công trình 
vệ sinh tự hoại. Trong 5 năm ngành đã tiêm phòng 6 bệnh truyền 
nhiễm cho 100% các cháu dưới 60 tháng tuổi; tiêm phòng viêm 
gan cho 1.782 lượt người, tiêm phòng viêm não cho 2.180 lượt 
người, khám và cấp thuốc cho 7.560 lượt đối tượng bảo hiểm; 
khám và đỡ cho 812 ca sản phụ. Công tác dân số KHHGĐ được 
tiến hành có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc làm giảm tỷ lệ 

(73) Trường tiểu học A do thầy Đinh Ngọc Huynh là Hiệu trưởng, thày Vũ Hồng 
Sinh là Hiệu phó. Trường Tiểu học B do cô Đinh Thị Chè là Hiệu trưởng, cô 
Nguyễn Thị Nhuần là Hiệu phó. Trường THCS do thày Lê Huy Đoàn là Hiệu 
trưởng, cô Nguyễn Thị Tuyết là Hiệu phó. Trường Mầm non do cô Hoàng Thị 
Kiểu là Hiệu trưởng, cô Trần Thị Tho và Lê Thị Hạnh là Hiệu phó. 

(74) Tiểu học 37 giáo viên, Trung học cơ sở 40 giáo viên, Mầm non 15 giáo viên. 

(75) Riêng năm 2004, học sinh THCS thi tốt nghiệp và lên lớp đạt 100%. 
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phát triển dân số mỗi năm 0,046%. Trạm xá xã có phòng thuốc 
nam, làm tốt việc đông tây y trong khám chữa bệnh. Trong nhiều 
năm không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Trạm Y tế xã đã 
được UBND tỉnh công nhận là đơn vị có nếp sống văn hóa và 
được Bộ Y tế công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

Tình hình an ninh nông thôn giai đoạn 2001-2002 của huyện 
tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Thực hiện Nghị định 40-CP 
của Chính phủ, lực lượng công an xã được củng cố, tăng cường 
từ thường trực đến các công an viên ở các xóm thôn(76); thành lập 
tổ an ninh thường trực, thường xuyên hoạt động tuần tra, nắm tình 
hình, phân loại đối tượng và tấn công trấn áp tội phạm. Công an 
xã đã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, các hội, đoàn thể ký 
kết, phát động nhiều phong trào bảo vệ an ninh trật tự như: “Thôn 
xóm bình yên, gia đình hòa thuận”, “Thôn xóm không có ma túy, 
không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, xây dựng “chùa tinh tiến, xứ 
họ đạo tiên tiến”, khu dân cư “5 không”. Các chính sách pháp luật 
của Đảng, Nhà nước được thường xuyên tuyên truyền tới các đối 
tượng. Trong những năm 2001-2002, tình hình an ninh nông thôn 
ở địa phương cơ bản được giải quyết đi vào ổn định. Trong 5 năm 
lực lượng công an xã đã ngăn chặn, phòng ngừa và kịp thời giải 
quyết 142 vụ việc vi phạm pháp luật tại địa phương và đã tổ chức 
thành công hội nghị tổng kết điểm của huyện, Chỉ thị 11 của Bộ 
Công an về công tác an ninh vùng giáo. Lực lượng công an xã 
được xếp loại tiên tiến và đã được Công an tỉnh tặng Bằng khen.

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, đội ngũ dân 
quân(77) có 16 tiểu đội dân quân tự vệ và 1 trung đội thường trực, 
luôn được tăng cường, củng cố, thường xuyên luyện tập. Việc 
quản lý, đăng ký khám tuyển và giao quân hàng năm luôn hoàn 
thành chỉ tiêu; mỗi năm giao 50 đến 60 thanh niên lên đường nhập 
(75) Do ông Trần Khắc Thiêm là PCT kiêm trưởng Công an. Đến tháng 11/2001 
ông Thiêm chuyển sang làm Chủ tịch UBND xã, ông Trần Đại Nghĩa làm trưởng 
Công an từ 12/2011 đến cuối năm 2005. 

(77) Do ông Đinh Xuân Vinh là Xã đội trưởng, (từ 1999 đến hết năm 2001 ông 
Vinh nghỉ, ông Phạm Đức Thành làm Xã đội trưởng; ông Nguyễn Văn Hiệp là Xã 
đội phó kiêm Văn thư xã đội. 
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ngũ. Pháp lệnh dân quân tự vệ, dự bị động viên và chính sách 
hậu phương quân đội được triển khai thực hiện tốt. Công tác huấn 
luyện và diễn tập được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Hàng 
năm xã luôn được đánh giá hoàn thành tốt về công tác quốc phòng 
địa phương và được công nhận là đơn vị quyết thắng.

Trong công tác xây dựng Đảng, ngày 12/10/2000, Đảng bộ 
Giao Thịnh đã tổ chức Đại hội lần thứ XIV, có 145 đại biểu chính 
thức tham dự. Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành(78), 
3 đồng chí Thường vụ. Đồng chí Đỗ Xuân Ngãi được bầu là Bí 
thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Chí Thanh được bầu là Phó Bí thư 
Thường trực; đồng chí Trần Khắc Thiêm được bầu là Phó Bí thư-
Chủ tịch UBND xã. Đại hội đã căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh tình 
hình thực tế để đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế 
xã hội của địa phương Giao Thịnh. 

Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, diễn biến tư tưởng của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng bộ tăng cường đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về quan điểm, 
đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đảng 
viên và nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào tổ chức kỷ 
niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, kỷ niệm 115 năm 
ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng (khóa IX), 10 chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, 
Quyết định 15 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không 
được làm; Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về công tác dồn điền đổi thửa 
trong nông nghiệp; giáo dục lý luận nâng cao trình độ cho cán bộ, 
đảng viên; tổ chức thi báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Qua tuyên truyền, giáo dục, nhận thức của cán bộ, đảng viên đã 
(78) Gồm các đồng chí Đỗ Xuân Ngãi, Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Chí Thanh, Phó 
Bí thư Đảng ủy; Trần Khắc Thiêm, PBT-Chủ tịch UBND xã; Trần Đại Nghĩa, 
Phó Chủ tịch UBND xã; Lê Ngọc Đóa, Bí thư Đoàn xã; Trần Thị Tâm, Chủ tịch 
hội Phụ nữ; Đinh Xuân Vinh, Xã đội trưởng (hết năm 2001 xin nghỉ); Đinh Văn 
Quý, Chủ nhiệm HTX NN Thịnh Thắng; Phan Văn Minh, Chủ nhiệm HTX NN 
Thịnh Tiến; Lê Văn Ngọc, Chủ tịch hội Nông dân (năm 2002 sang MTTQ); Bùi 
Văn Mạc, Phó Chủ nhiệm HTX NN Thịnh Tiến (năm 2002 là Chủ tịch hội Nông 
dân); Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ nhiệm HTX NN Thịnh Thắng. 
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được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao.

Ban Chấp hành khóa XIV (2001-2005) đã chủ động xây dựng 
quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa, phân công 
từng đồng chí cấp ủy phụ trách các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, 
theo lĩnh vực công tác và địa bàn xóm thôn. Bộ máy Đảng, chính 
quyền, các đoàn thể, ban quản lý các HTX, quỹ tín dụng, các chi 
bộ xóm, đội …được quan tâm củng cố, kiện toàn. Đảng bộ đã ra 
quyết định thành lập chi bộ trường tiểu học A, lãnh đạo tổ chức 
tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI, bầu cử HĐND 3 cấp, 
sắp xếp các chức danh, kiện toàn các chi ủy, xóm đội sản xuất, 
thường xuyên chăm lo đào tạo bồi dưỡng cán bộ. 100% cán bộ 
chức danh xã, HTX, HĐND, chi bộ, đội sản xuất đã được tổ chức 
tập huấn nâng cao nghiệp vụ. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) khóa VIII, Đảng bộ đã đẩy mạnh cuộc vận động chỉnh đốn, 
xây dựng Đảng, đề cao ý thức trách nhiệm với công việc, nêu cao 
tinh thần phê và tự phê, giữ vững phẩm chất chính trị, lối sống 
trong sạch, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 
29 của Ban Bí thư, trong các năm 2003-2004, Đảng bộ đã chỉ đạo 
tiến hành 5 đợt đổi thẻ Đảng viên, qua 5 đợt có 100% đảng viên 
đã được đổi thẻ. Trong 5 năm, Đảng bộ đã cử 4 cán bộ đi học lớp 
trung cấp lý luận và quản lý nhà nước, cử 55 quần chúng ưu tú đi 
học lớp đối tượng Đảng, kết nạp được 42 đảng viên mới(79). Cũng 
trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã đề nghị tặng huy hiệu 40 đến 50 năm 
tuổi Đảng cho 42 đồng chí. 

Công tác kiểm tra được xác định là một trong những chức 
năng lãnh đạo của Đảng. Thực hiện Chỉ thị 02 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy, Đảng bộ đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra 
toàn khóa, hàng năm và hướng vào kiểm tra việc chấp hành điều 
lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; kiểm tra các tổ chức 
cơ sở và đảng viên có dấu hiệu vi phạm về phẩm chất đạo đức, tư 
cách, tác phong sinh hoạt và 19 điều đảng viên không được làm. 
Trong 5 năm Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra 15 chi bộ và 152 đảng 
viên về thực hiện điều lệ Đảng, 29 đảng viên có dấu hiệu vi phạm 
(79) Trong đó có 10 đảng viên gốc giáo, 22 đảng viên nữ. 
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pháp luật; ra kết luận kỷ luật 18 đảng viên, trong đó khiển trách 4 
đảng viên, cảnh cáo 6 đảng viên, khai trừ 5 trường hợp, xóa tên 
2 trường hợp, cho rút 1 trường hợp. Việc xử lý kỷ luật được tiến 
hành đúng nguyên tắc, thủ tục, có tác dụng giáo dục, răn đe tốt, 
góp phần nâng sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố lòng tin 
của quần chúng nhân dân với Đảng.

Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ, đảng viên 
được tiến hành thường xuyên. Toàn Đảng bộ có 336 đảng viên và 
19 chi bộ (11 đảng viên được miễn, dự phân loại là 325 đảng viên). 
Kết quả phân loại đảng viên, loại 1 có 265 đảng viên, bằng 81,5%; 
loại 2 có 55 đảng viên, bằng 16,9%; loại 3 có 3 đảng viên, bằng 
0,9%; loại 4 có 2 đảng viên, bằng 0,7%. Kết quản phân loại chi bộ 
hàng năm có sự thay đổi đi lên: năm 2001 có 8 chi bộ TSNM, bằng 
42,1%; 9 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, bằng 47,3%; 2 chi bộ yếu 
kém, bằng 10,3%; Đảng bộ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Năm 
2004, số chi bộ vững mạnh lên 18, bằng 94,7%; 1 chi bộ hoàn 
thành nhiệm vụ, bằng 5,3%, không còn chi bộ yếu kém; Đảng bộ 
được Huyện ủy công nhận trong sạch vững mạnh.

Thực hiện chức năng quản lý điều hành của khối chính quyền, 
Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt việc bầu cử HĐND khóa 11 
(1999-2004) vào ngày 18/2/1999. 100% cử tri đã tham gia đi bầu 
cử và bầu được 28 đại biểu HĐND xã khóa 11. Chủ tịch HĐND 
xã khóa 11 là ông Đỗ Xuân Ngãi (Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch 
HĐND), Phó Chủ tịch HĐND xã là ông Nguyễn Văn Hữu. Sau khi 
kiện toàn, nội dung hoạt động của Hội đồng nhân dân từng bước 
được cải tiến, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thể 
chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhà nước cấp trên 
ở địa phương; làm tốt chức năng giám sát các quyết định, nghị 
quyết đã ban hành về tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, các dự 
án đầu tư... Việc tiếp xúc, giải trình, tiếp thu ý kiến của cử tri về 
những vấn đề phát triển kinh tế-xã hội của địa phương được tổ 
chức thường xuyên hơn. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội 
đồng nhân dân được nâng lên. UBND xã được kiện toàn từ đầu 
nhiệm kỳ do ông Phạm Đức Cộng làm Chủ tịch, ông Trần Khắc 
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Thiêm là Phó Chủ tịch, sau đó thực hiện kết luận thanh tra 164 và 
sự chỉ đạo của huyện, chính quyền tiếp tục được bổ sung, kiện 
toàn(80). Căn cứ chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương, Ủy 
ban nhân dân đã thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng ủy, Hội 
đồng nhân dân, triển khai, tổ chức, điều hành có hiệu quả các mục 
tiêu phát triển về kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, quản lý, duy 
trì thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân 
chủ ở cơ sở, và quy định “một cửa”. Việc tiếp dân và xử lý công 
việc được cải cách nhanh gọn hơn. UBND cũng đã phối hợp với 
MTTQ và các đoàn thể để tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Mối quan hệ giữa Đảng, chính 
quyền và nhân dân được củng cố và tăng cường, góp phần thúc 
đẩy kinh tế xã hội phát triển, ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội.

Mặt trận Tổ quốc xã(81) tiếp tục đổi mới phương thức hoạt 
động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên các 
đoàn thể, tôn giáo và toàn dân thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây 
dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, tích cực tham gia xây 
dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị của địa phương. Nổi bật trong thời gian này là MTTQ 
đã phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng khu dân cư “5 không”. Hàng 
năm Mặt trận Tổ quốc xã còn tổ chức ngày hội Đại Đoàn kết dân 
tộc ở khu dân cư và vận động nhân dân tích cực tham gia, xây 
dựng các quỹ nhân đạo từ thiện như: quỹ vì người nghèo, quỹ ủng 
hộ người nhiễm chất độc màu da cam, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, 
sóng thần; quỹ khuyến học, khuyến tài; phát động phong trào xóa 
nhà tranh dột nát, tiếp nhận và xây dựng một số nhà đại đoàn kết 
tặng hộ nghèo. MTTQ xã còn triển khai học tập pháp lệnh người 
cao tuổi cho hội viên, phát động phong trào thi đua 18 chữ vàng do 
(80) Ông Phạm Đức Cộng làm Chủ tịch từ 1999 đến 11/2001 nghỉ theo quyết định 
của huyện, ông Trần Khắc Thiêm làm Chủ tịch từ 12/2001. Tháng 6/2002 ông 
Nguyễn Chí Thanh đang là Phó Chủ tịch UBND xã chuyển sang làm Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy; ông Trần Đại Nghĩa là Phó Chủ tịch UBND xã từ 2/2002 . 

(81) Do ông Phạm Văn Thuần là Chủ tịch đến 5/2003, ông Lê Văn Ngọc làm Chủ 
tịch từ 6/2003 đến 2007. 



222

Trung ương tặng người cao tuổi Việt nam, tổ chức mừng thọ cho 
các cụ, động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. 
Với những cố gắng đó, MTTQ xã luôn được xếp loại là đơn vị tiên 
tiến của huyện và được MTTQ tỉnh tằng bằng khen.

Hội Cựu chiến binh luôn phát huy bản chất “anh bộ đội Cụ 
Hồ”, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, các quy chế của địa phương, tích cực 
tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, 
giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng 
chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đóng vai trò quan trọng trong 
việc giám sát các công trình kiến thiết của địa phương. Số lượng 
hội viên đã tăng lên 556 đồng chí, trong đó trên 90% đạt gương 
mẫu. Cùng với công tác kiện toàn tổ chức, Hội luôn  tăng cường 
giúp đỡ lẫn nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm 
giàu chính đáng. Hội Cựu chiến binh xã Giao Thịnh được hội CCB 
huyện công nhận vững mạnh.

 Hội Nông dân(82) luôn tích cực động viên nông dân hưởng 
ứng cuộc vận động “giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”, tham gia 
sản xuất, kinh doanh giỏi. Hàng năm hội đã kết hợp với trung tâm 
khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật và Hợp tác xã nông nghiệp tổ 
chức các lớp học chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 
người lao động, như sản xuất giống lúa, kỹ thuật chăm sóc lúa, 
cách sử dụng thuốc bảo vệ thực. Hội đã đứng ra làm tín chấp với 
ngân hàng nông nghiệp và ngân hàng chính sách thành lập 16 tổ 
vay vốn, cho 745 lượt hộ vay với số vốn 5,72 tỷ đồng để phát triển 
kinh tế hộ gia đình, mở nhiều lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy, 
hải sản và 4 dự án nuôi cá nước ngọt, đạt hiệu quả tốt. Nhiều năm 
liền Hội được công nhận là đơn vị tiên tiến.

Bám sát nhiệm vụ và 6 chương trình trọng tâm công tác, hội 
Phụ nữ Giao Thịnh(83) thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức hội, 
có nhiều hình thức tập hợp thu hút hội viên, đưa hoạt động của hội 
(82) Do ông Lê Văn Ngọc là Chủ tịch. Đến năm 2002 ông Ngọc chuyển sang làm 
Chủ tịch Mặt trận, ông Bùi Văn Mạc là Chủ tịch hội Nông dân. 

(83) Do chị Nguyễn Thị Tâm là Chủ tịch hội, chị Lâm Thị Toàn (Sen) là Phó Chủ 
tịch hội, thu hút 1.500 hội viên tham gia sinh hoạt. 
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đi vào nền nếp. Các câu lạc bộ như: “Phụ nữ với pháp luật”, “phụ 
nữ không sinh con thứ 3”, được thành lập, nhiều phong trào thiết 
thực như  phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 
thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc được phát động. Thực hiện 
sự chỉ đạo của Huyện hội, hội Phụ nữ xã đã tổ chức tốt cuộc thi 
“Phụ nữ cơ sở làm công tác hội giỏi” ở 100% chi hội và tham gia 
cuộc thi do huyện hội tổ chức được xếp loại 1. 100% số chi hội 
đã xây dựng được quỹ hội, tạo điều kiện giúp nhau vay vốn, tìm 
việc làm để phát triển kinh tế gia đình, thu hút trên 500 chị em làm 
nghề đan móc túi sợi, đan giỏ cói, đem lại thu nhập từ 1 đến 1,5 
triệu đồng/tháng. Hội còn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể mở 
các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật mới, thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động san lấp 
mặt bằng xây dựng trường học, vệ sinh môi trường xanh-sạch-
đẹp, các công trình phúc lợi và các phong trào nhân đạo từ thiện. 
Phong trào phụ nữ Giao Thịnh được Huyện hội xếp loại tiên tiến.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Giao Thịnh(84) đã 
không ngừng đổi mới nội dung, phương thức vận động, thu hút 
đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động đoàn, phát động thanh 
niên tích cực đi đầu trên các lĩnh vực lao động sản xuất, lập thân, 
lập nghiệp, phòng chống tai tệ nạn xã hội, thực hiện luật nghĩa vụ 
quân sự, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giúp đỡ các em 
thiếu niên nhi đồng. Nhiều phong trào thiết thực như “Thanh niên 
lập nghiệp”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ 
quốc” đã được Xã đoàn phát động. Phong trào văn hóa văn nghệ, 
giao lưu giữa các đơn vị diễn ra sôi nổi. 100% đoàn viên thanh 
niên đã tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ tiền hôn nhân, thực hiện 
tốt việc khuyến học, khuyến tài; nhiều đồng chí đã xung kích đi đầu 
tình nguyện làm sạch môi trường, đấu tranh phòng chống tệ nạn 
xã hội, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 5 năm liền Đoàn 
xã được Trung ương Đoàn xếp loại vững mạnh và được tặng cờ 
thi đua cấp tỉnh.

Các tổ chức đoàn thể khác, như hội Người cao tuổi, hội Chữ 
(84) Do đồng chí Lê Ngọc Đóa là Bí thư, đồng chí Đinh Văn Hồng và Phan Văn 
Dũng là Phó Bí thư; thu hút trên 1.000 đoàn viên tham gia sinh hoạt. 
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thập đỏ, hội Sinh vật cảnh, hội Cựu Giáo chức, hội Cựu Thanh 
niên xung phong, hội Khuyến học …dưới sự lãnh đạo của Đảng 
bộ đều làm tốt công tác củng cố tổ chức, thu hút hội viên, giáo dục 
hội viên thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, 
hưởng ứng tham gia có hiệu quả các phong trào của địa phương. 
Hội Khuyến học làm tốt công tác động viên khen thưởng, hỗ trợ 
học sinh nghèo vượt khó, tích cực động viên con cháu phát huy 
truyền thống hiếu học của quê hương, khắc phục khó khăn, vươn 
lên đạt thành tích cao trong học tập, phấn đấu trở thành người có 
ích cho xã hội. Hội Người cao tuổi làm tốt việc thăm hỏi, chăm sóc 
lẫn nhau và phát động phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu 
thảo hiền”. Hội Chữ thập đỏ đã tích cực động viên hội viên tham 
gia các phong trào nhân đạo từ thiện, giúp đỡ các trường hợp khó 
khăn, tai nạn, rủi ro hàng chục triệu đồng. Hội còn phát động các 
phong trào tương thân, tương ái, giúp đỡ trẻ mồ côi, ủng hộ nạn 
nhân bị thiên tai…  Hội Sinh vật cảnh tổ chức các hoạt động trồng 
hoa, cây cảnh, vừa thay đổi cảnh quan môi trường, vừa góp phần 
tăng thu nhập. 

Trong 5 năm đầu thế kỷ XXI (2001-2005), Đảng bộ và nhân 
dân Giao Thịnh cùng quân dân cả nước bước vào thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; mặc dù những 
năm đầu 2001-2002, tình hình an ninh nông thôn còn diễn biến 
phức tạp, song phát huy những tiềm năng thuận lợi cơ bản về đất 
đai, lực lượng lao động phong phú, nhân dân cần cù sáng tạo, 
Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết, vận dụng sáng tạo các 
đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo 
của cấp trên vào điều kiện cụ thể của địa phương và đã giành 
được thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Đảng 
bộ đã lãnh đạo đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất lúa, mạnh dạn 
thay đổi cơ cấu giống, chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, 
mở rộng phát triển chăn nuôi, nghề phụ, giải quyết tốt lao động dư 
thừa trông nông dân; kết hợp tốt các khâu thủy lợi, giống, phân bón 
và kỹ thuật chăm sóc. Do đó năng suất lúa bình quân đạt 140,1 
tạ/ha/năm, (tương đương 7 tấn/ha/vụ)(85). Sản lượng bình quân 

(85) Năm cao nhất đạt 81,3 tạ/ha/vụ, đứng đầu năng suất lúa của tỉnh Nam Định. 
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đạt trên 7.670 tấn/năm, bình quân lương thực đầu người đạt 640 
kg/người/năm. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, 
nâng lên. Số nhà mái ngói chiếm 57,5%; mái bằng 40%. Nhiều 
hộ gia đình đã có điều kiện xây dựng nhà cao tầng (2%), mua xe 
máy 70%, công cụ đắt tiền phục vụ sản xuất và đời sống. Trật tự 
an toàn xã hội được giữ vững, an ninh nông thôn sau những biến 
động phức tạp từ năm 1999 đến 2002 đã được giải quyết và ổn 
định; văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Công 
tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể có nhiều đổi mới, hiệu 
quả, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành 
của chính quyền, việc tổ chức thực hiện của các ngành, các cơ sở 
xóm đội, có hiệu quả hơn. Các cơ sở hạ tầng được xây dựng đáp 
ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đảng bộ nhiều 
năm liền được công nhận trong sạch, vững mạnh, chính quyền, 
đoàn thể được công nhận tiên tiến và vững mạnh, lòng tin của 
nhân dân vào Đảng tăng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 5 năm qua cũng 
còn nhiều tồn tại. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, 
sản xuất hàng hóa còn nhỏ lẻ, sức cạnh tranh thấp, chưa có cơ 
sở sản xuất lớn, hiệu quả cao; tình trạng thu ngân sách còn khó 
khăn, mất cân đối. Cơ sở vật chất phục vụ cho y tế, giáo dục còn 
hạn chế, tỷ lệ thiếu việc làm còn cao, việc thực hiện nếp sống văn 
hóa ở một số nơi chưa tốt, tệ nạn chưa được đẩy lùi, tình trạng ô 
nhiễm môi trường ngày càng phức tạp. Trật tự an toàn xã hội có 
lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, còn có trọng án, trộm cắp, mất 
an ninh xảy ra tại địa phương. Những trường hợp đảng viên đi làm 
ăn xa, sinh hoạt, học nghị quyết không đều, công dân vi phạm luật 
nghĩa vụ chưa được xử lý nghiêm; nhận thức, tư tưởng, năng lực 
và tính gương mẫu của đảng viên chưa cao, sinh hoạt đôi khi chưa 
đều, việc phát triển đảng còn chậm. Công tác chỉ đạo, điều hành 
của một số cấp ủy, chính quyền có lúc, có nơi chưa tập trung, toàn 
diện, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị. Phòng trào hoạt động của một vài đoàn thể còn chưa 
đều, khô cứng, thiếu sức cuốn hút(86). 

(86) Theo Báo cáo Đại hội Đảng bộ xã Giao Thịnh lần thứ XV (6/2005), tr.13, 14. 
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Từ kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế tồn tại, Đảng 
bộ đã nghiêm túc rút kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo nhân dân 
Giao Thịnh bước vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã 
hội những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn.

5. Huy động mọi nguồn lực tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, thực 
hiện mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công 
bằng, văn minh” (2006-2010)

Sau 20 năm đổi mới và 5 năm phát triển đầu thế kỷ XXI, nước 
ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế-xã hội, 
tiềm lực không ngừng được nâng lên. Nông nghiệp liên tiếp được 
mùa và là nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới. Đường lối đổi 
mới, ngoại giao rộng mở đã đưa đất nước phát triển ổn định, vị 
trí của Việt Nam tăng cao trên trường Quốc tế. Đại hội Đảng toàn 
Quốc lần thứ IX (4/2006) đã xác định quyết tâm tiếp tục con đường 
đổi mới và đề ra mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành 
một nước công nghiệp, đồng thời đề ra nhiều chủ trương giải pháp 
để thực hiện. Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, Đảng ta đã phát 
động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh”.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tháng 11/2005 Đảng bộ 
tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII; Đảng bộ 
huyện Giao Thủy tổ chức Đại hội lần thứ XXIII để cụ thể hóa chủ 
trương của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương. Tháng 6 
năm 2005, Đảng bộ Giao Thịnh tổ chức Đại hội lần thứ XV, gồm 
134 đại biểu chính thức về dự. Đồng chí Đỗ Xuân Ngãi được bầu là 
Bí thư Đảng ủy (năm 2008 nghỉ hưu), đồng chí Nguyễn Chí Thanh 
được bầu là Phó Bí thư Đảng ủy (tháng 1/2009 là Bí thư); đồng chí 
Trần Khắc Thiêm được bầu là Phó Bí thư-Chủ tịch UNND xã(87). 
Phương hướng chung của Đại hội đề ra là: “Phát huy truyền thống 
đoàn kết và những yếu tố thuận lợi, khai thác tiềm năng thế mạnh, 
huy động sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân trong xã. 
Tập trung phát triển kinh tế xã hội, từng bước công nghiệp hóa, 

(87) Trong Đại hội Đảng bộ huyện Giao thủy lần thứ XXIII (2005-2010) đồng chí 
Trần Khắc Thiêm được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 
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hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Xác định nông nghiệp là mặt 
trận hàng đầu, phát triển nông nghiệp hàng hóa, đảm bảo an toàn 
lương thực, tích cực phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp, dịch vụ, tiểu 
thủ công nghiệp và ngành nghề; tăng trưởng kinh tế đi liền với 
từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 
Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, 
điều hành của bộ máy chính quyền, tiếp tục đổi mới phương thức 
hoạt động của các đoàn thể nhân dân. Đẩy mạnh công tác quốc 
phòng-an ninh, xây dựng xã giầu mạnh, văn minh”(88). 

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như: Tổng sản lượng 
lương thực đạt 7.725 tấn/năm, bình quân đầu người 635 kg/năm; 
giá trị đạt 36-40 triệu đồng/ha. Tổng đàn lợn đạt 6.100 con; sản 
lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 360 tấn/năm; đàn trâu bò đạt 350 
con, đàn gia cầm 65.000 con. Chuyển dịch cơ cấu diện tích trồng 
lúa sang trang trại, nuôi trồng thủy sản từ 50 ha trở lên. Cơ cấu 
lao động nông nghiệp chuyển sang làm tiểu thủ công nghiệp, dịch 
vụ từ 10 đến 15%. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu 5-7%. Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế GDP bình quân 9%, GDP đầu người đạt 6,5 triệu 
đồng trở lên. Giảm tỷ lệ sinh 0,045/năm, hộ nghèo còn 6%. Đẩy 
mạnh phát triển văn hóa-xã hội, xây dựng cơ bản, tăng cường 
công tác quốc phòng an ninh. Giữ vững danh hiệu đảng bộ TSVM, 
100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 30% đạt tiên tiến, 
xuất sắc, chính quyền TSVM, MTTQ và các đoàn thể tiên tiến. 

Trong những năm 2006-2010, thời tiết diễn biến phức tạp, 
nhiều vụ chiêm gặp rét đậm, rét hại kéo dài, nhiều vụ mùa gặp 
bão, úng, lụt và nạn sâu bọ diễn ra trên diện rộng, tác động ảnh 
hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp(89). Cũng thời gian này (từ 
(88) Báo cáo Đại hội Đảng bộ Giao Thịnh lần thứ XIV, tháng 6/2005, tr.15-16. 

(89) Cơn bão số 6 và 7 năm 2005 đã làm hàng trăm mẫu lúa đang trổ bông bị dập 
nát, vụ mùa năm 2006 khi vừa cấy thì mưa lớn làm úng lụt, phải bừa đi cấy lại. Vụ 
chiêm năm 2006 bị sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rày lưng trắng tới 5-6 ngàn con/m2, 
phải phun thuốc 2, 3 lần. Vụ chiêm năm 2008 rét đậm, rét hại trên 40 ngày, 70% 
số hộ phải gieo mạ lại tới 2, 3 lần; vụ mùa năm 2008, mưa lớn cuối vụ kéo dài làm 
cho hàng trăm mẫu lúa bị đổ ngập, vụ mùa năm 2009, bệnh vàng lùn soắn lá gây 
ảnh hưởng nhiều diện tích lúa không được thu hoạch. 
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2008,2009), ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài 
chính thế giới đã tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống nhân 
dân. Nhưng với quyết tâm và kinh nghiệm, Đảng bộ luôn xác định 
nông nghiệp là ngành sản xuất chính, chiếm vị trí quan trọng trong 
phát triển kinh tế-xã hội của xã và tập trung lãnh đạo hợp tác xã 
chỉ đạo điều hành các xóm thôn và hộ xã viên đẩy mạnh sản xuất 
nông nghiệp đạt kết quả cao về diện tích, năng suất, sản lượng.

Thực hiện sự chỉ đạo của trên(90), Đảng bộ đã chỉ đạo 2 HTX 
dịch vụ-nông nghiệp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ để kiện toàn Ban 
quản lý. HTX Dịch vụ- Nông nghiệp Thịnh Thắng do ông Đinh Văn 
Quý là Chủ nhiệm(91); HTX Dịch vụ- Nông nghiệp Thịnh Tiến do 
ông Phan Văn Minh là Chủ nhiệm(92), đến 8/2009 ông Minh lên xã 
làm Phó Chủ tịch UBND, ông Nguyễn Văn Bính làm Chủ nhiệm từ 
9/2009. Cơ sở vật chất của 2 HTX dịch vụ nông nghiệp về cơ bản 
vẫn như trước. Trong những năm 2005-2010, thời tiết diễn biến 
phức tạp, khó lường, song với tinh thần chủ động sáng tạo và với 
phương châm “4 tại chỗ”, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân khắc 
phục mọi khó khăn, làm tốt công tác chống lụt bão, hạn chế thấp 
nhất thiệt hại xảy ra, nhất là trong cơn bão số 7 năm 2005. Hàng 
năm Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão luôn được kiện toàn, triển 
khai phương án cụ thể tới các tổ chức đoàn thể và nhân dân để 
làm tốt việc phòng chống lụt bão. Để đảm bảo cho việc tưới tiêu, 
hệ thống thủy lợi được chỉ đạo củng cố thường xuyên; các kênh 
mương được tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy, các bờ vùng; 
bờ thửa được đào đắp, hệ thống cống tưới tiêu đầu mối được xây 
mới. Các công trình thủy lợi, cầu cống qua sông cấp 2, cấp 3 được 
xây đúc, sửa chữa, tiến hành nạo vét, xây trạm bơm, kiên cố hóa 

(90) Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLB/BNN/BNV và Chỉ thị số 15-CT/HU 
của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường quản lý của UBND cấp xã đối với 
nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

(91) Các ông Nguyễn Văn Dũng là Phó Chủ nhiệm, Trần Văn Chuân là Kế toán, 
Trần Văn Thân là trưởng ban Kiểm soát. 

(92) Các ông Nguyễn Văn Hợi là Phó Chủ nhiệm; Nguyễn Văn Bính là kế toán, 
(tháng 9/2009 là Chủ nhiệm); Nguyễn Lương Thiện là trưởng kiểm soát (9/2009 
là Phó Chủ nhiệm); Đinh Văn Lượng là kế toán (từ 9/2009). 
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kênh tiêu tưới; tổng số  đào hàng trăm ngàn mét khối đất, với giá 
trị hàng tỷ đồng.

Các HTX đều tích cực chuyển dịch cơ cấu giống lúa và áp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh. Những giống lúa 
mới có năng suất cao, thấp cây, ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh 
tốt như tạp giao tiếp tục được sử dụng, xu hướng cấy các giống 
lúa đặc sản, gạo mềm, thơm ngon có giá trị cao như bắc thơm 
ngày càng nhiều hơn. Ngoài các loại phân thông thường như đạm, 
lân, ka li, bà con nông dân đã sử dụng ngày càng nhiều các loại 
phân vi sinh, đạm Phú Mỹ, đạm Hà Bắc, đạm đầu trâu. Khâu cấy 
và chăm bón tiếp tục cấy chăng dây thẳng hàng, mật độ 40-45 
khóm/m2. Công tác dự tính, dự báo, phát hiện sâu bệnh được làm 
tốt, góp phần hạn chế sự phát triển, gây hại của sâu bọ đối với 
lúa màu. Lịch thời vụ được xây dựng thích hợp với điều kiện cụ 
thể của địa phương. Khâu làm đất được chỉ đạo làm kỹ, chủ động 
trong khâu điều tiết nước. Thực hiện sự chỉ đạo của hợp tác xã, bà 
con nông dân phát huy tinh thần cần cù sáng tạo đã áp dụng các 
biện pháp thâm canh hợp lý, lựa chọn những giống lúa có năng 
suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt và phù hợp với đồng đất của 
Giao Thịnh. Sản lượng lương thực bình quân đã đạt 7.089 tấn/
năm, giá trị đạt 65 triệu đồng/ha, tăng 44% so với chỉ tiêu Đại hội. 
Các loại cây rau màu được trồng chủ yếu là đậu tương, lạc xuân, 
khoai tây, dưa hấu, dưa lê, bí xanh. Ngoài ra còn trồng màu trên 
đất 2 lúa, cho năng suất khá ổn định. Diện tích cây màu đạt 117,58 
mẫu Bắc bộ/năm, giá trị canh tác đạt 80 triệu đồng/ha/năm.

Ngành Chăn nuôi gia súc, gia cầm 5 năm qua đã có bước phát 
triển theo hướng giảm số hộ nhỏ lẻ, tăng số hộ chăn nuôi gia trại 
vừa và nhỏ. Công tác tiêm phòng cho gia súc gia cầm có nhiều 
cố gắng, không để dịch bệnh lớn xẩy ra. Tổng đàn lợn bình quân 
đạt 4.425 con/năm; sản lượng xuất chuồng đạt 397 tấn/năm, vượt 
10,2% so với chỉ tiêu Đại hội. Đàn trâu bò có 340 con, giảm 107 
con. Đàn gia cầm có trên 38.200 con, giảm gần 4.000 con so với 
chỉ tiêu. Xã đã tận dụng các diện tích ven đê sông Sò và các ao hồ 
để nuôi thả cá, nuôi trồng thủy sản nước lợ và nước ngọt, chuyển 
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các diện tích trồng lúa có hiệu quả thấp sang nuôi trồng thủy sản 
quy mô gia trại, trang trại. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 
58,76 ha, sản lượng đạt 66,4 tấn/năm, tăng 6,4 tấn so với chỉ tiêu 
mỗi năm.

 Thắng lợi của sản xuất nông nghiệp đã góp phần quan trọng 
vào ổn định tình hình kinh tế xã hội và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế xã hội của xã theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp nông thôn.

Trong cơ chế thị trường định hướng XHCN, nhiều hộ nông dân 
trong xã có điều kiện đã đầu tư kinh phí mua sắm máy móc, thiết 
bị, phát triển gia công cơ khí, gò, hàn, mộc và các dịch vụ khác. 
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV đã có nghị quyết chuyên đề về 
phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông 
thôn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho một số doanh nghiệp, 
cá nhân phát triển, đa dạng hóa ngành nghề, một số nghề truyền 
thống được giữ vững, hình thành một số nghề mới ở nông thôn 
như nghề móc sợi. Mỗi năm bình quân tạo việc làm mới cho 250-
300 lao động, giá trị sản xuất ngành nghề đạt 5,2 tỷ đồng/năm, góp 
phần tạo thêm việc làm lúc nông nhàn và tăng đáng kể giá trị thu 
nhập cho xã viên. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư vốn và lao động 
chuyển sang kinh doanh, dịch vụ, mở ra triển vọng mới trong việc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục vụ việc giao lưu buôn bán và 
tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã đã 
huy động tối đa các nguồn ngân sách, kết hợp với sự đóng góp 
của nhân dân, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội 
nhằm phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Trong 5 
năm xã đã xây dựng nhà học 3 tầng trường THCS, xây dựng mới 
2 trung tâm Mầm non gồm 12 phòng học và các công trình phụ trợ, 
xây dựng nhà 2 tầng gồm 4 phòng học cho trường tiểu học B, vượt 
sân thể dục và xây tường bao trường THCS, trường tiểu học B, 
làm lại 3 cây cầu giao thông trên đường trục xã, xây mới 4 phòng 
làm việc và nâng cấp 11 phòng làm việc của UBND xã. Tổng số 
tiền là 7 tỷ 589 triệu đồng. Hệ thống giao thông tiếp tục được hoàn 
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chỉnh, xã đã dầu tư kinh phí kết hợp với sự đóng góp của dân xây 
dựng 7,2 km đường nhựa; 6,4 km đường bê tông, trị giá 3 tỷ đồng. 
Các công trình xây dựng hạ tầng cơ bản đã góp phần quan trọng 
vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Công tác quản lý đất đai từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo 
đúng quy định và thiết thực phục vụ tốt sự phát triển kinh tế xã hội. 
Trong 5 năm xã đã tổ chức đấu giá 4.915 m2 đất cho nhân dân, 
chuyển đổi đất công trồng lúa năng suất thấp tùng 95 sang thực 
hiện dự án nuôi trồng thủy sản 43 ha, hợp đồng cho thuê dài hạn 
13 ha tùng 24 cho dự án chăn nuôi; cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho 2.585 hộ, kịp thời xử lý nghiêm các vụ tranh chấp và 
lấn chiếm đất công ở khu dân cư, đồng thời xây dựng quy hoạch 
khu rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường.  

Thực hiện Luật ngân sách xã, công tác thu chi và quản lý ngân 
sách có nhiều tiến bộ. Hoạt động thu đã cố gắng bảo đảm khai 
thác triệt để các nguồn thu, thu đúng, thu đủ theo pháp luật và quy 
định của địa phương, tiết kiệm chi, vừa đáp ứng tốt các yêu cầu 
chi lương, phụ cấp, các hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền, 
đoàn thể, vừa dành vốn cho xây dựng cơ bản. Tổng thu trong 5 
năm đạt trên 13 tỷ 604 triệu đồng; tổng chi xây dựng cơ bản trên 
7 tỷ 589,9 triệu đồng; trong đó ưu tiên chi cho các công trình xây 
dựng cơ bản như làm đường, trường, trạm, trụ sở làm việc của cơ 
quan Đảng, chỉnh quyền. Việc thu chi ngân sách xã luôn đảm bảo 
đúng chế độ tài chính. 

Thực hiện chính sách của nhà nước cho dân vay vốn để xóa 
đói, giảm nghèo, đầu tư cho con em ăn học và sản xuất kinh doanh, 
hoạt động tín dụng ngày càng đi vào nền nếp, đảm bảo cho vay 
và gửi tiền thuận lợi. Các kênh của nhà nước cho vay là 18 tỷ 469 
triệu đồng. Quỹ tín dụng nhân dân của xã huy động được 9 tỷ 862 
triệu đồng, trong đó huy động tại địa phương 8 tỷ 162 triệu đồng; 
dư nợ cho vay  trên 9,12 tỷ đồng. Các nguồn vốn tín dụng đã đáp 
ứng tốt yêu cầu vay vốn của các thành phần kinh tế và thực hiện 
tốt chính sách xã hội của địa phương.

Tiếp tục thực hiện quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu, 
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Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, đầu tư cao cho việc xây dựng cơ 
sở vật chất, phòng học, mua sắm bàn ghế, trang thiết bị đáp ứng 
cho nhu cầu dậy và học của các trường theo tiêu chuẩn hóa. Công 
tác xã hội hóa được đẩy mạnh, mọi người, mọi nhà, mỗi dòng họ 
và các cấp, ngành đều thực sự chăm lo đến giáo dục. Hội khuyến 
học xã hoạt động có hiệu quả ở nhiều thôn. Số lượng học sinh các 
khối lớp khá đông, với 69 lớp và hơn 2.700 học sinh(93). Ngành giáo 
dục phát động nhiều phong trào như “Dạy tốt-Học tốt”, “Trường 
học thân thiện, học sinh tích cực”, hay phong trào chống bệnh 
thành tích trong giáo dục, chống gian lận trong thi cử, mỗi thày cô 
giáo là tấm gương cho học sinh noi theo. Chất lượng dậy và học 
của các nhà trường luôn được nâng lên. Trường THCS thi lên lớp 
hàng năm đạt 99,7%, hai trường tiểu học và trường Mầm non đạt 
100%. Học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT (các loại hình) đạt trên 
60%, tăng 7% so với nhiệm kỳ trước. Học sinh tốt nghiệp THPT thi 
vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đạt trên 80%. Phong 
trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt hiệu quả tốt. 2 trường 
tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường tiểu học B còn đạt 
chuẩn “xanh sạch đẹp, an toàn”, trường THCS đạt chuẩn quốc gia 
giai đoạn 2001-2010, trường Mầm non đang xây dựng chuẩn. 5 
năm liền các trường đều được xếp loại tiên tiến của huyện. 

Ngành Y tế tập trung tuyên truyền làm tốt công tác y tế dự 
phòng; tổ chức khám chữa bệnh cho hàng ngàn lượt người dân 
trong xã mỗi năm. Các chương trình tiêm chúng mở rộng, phòng 
chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sinh sản đều đạt tỷ lệ 
cao, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Cơ sở vật chất và đội 
ngũ cán bộ y tế được tăng cường, 16/16 xóm đều đã có cán bộ 

(93) Trường Tiểu học có 34 lớp, 1.400 học sinh với 38 giáo viên, do thầy Đinh Ngọc 
Huynh là Hiệu trưởng trường Tiểu học A, thầy Vũ Hồng Sinh là Hiệu phó trường 
Tiểu học A; thày Phạm Thành Long là Hiệu trưởng trường Tiểu học B, cô Đỗ 
Thị Nhuần là Hiệu phó trường Tiểu học B. Trường Trung học cơ sở xã có 22 lớp 
với 933 học sinh và 40 giáo viên do thầy Nguyễn Huy Giao là Hiệu trưởng, cô 
Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thị Duyên là Hiệu phó. Trường Mầm non có 13 lớp, 
370 cháu và 21 giáo viên, do cô Hoàng Thị Kiểu là Hiệu trưởng, cô Trần Thị Tho 
và Hoàng Thị Hạnh là Hiệu phó. 
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y tế. Thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế và chất lượng 
khám chữa bệnh đã được nâng lên. Bộ máy cán bộ dân số và 
cộng tác viên dân số cơ sở đã rải đều đến 100% các xóm thôn, 
thường xuyên làm tốt công tác truyền thông lồng ghép và tích cực 
thực hiện các biện pháp dân số KHHGĐ, góp phần nâng cao chất 
lượng dân số. Việc kết hợp đông tây y chữa bệnh tiếp tục được 
duy trì, thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 
tuổi giảm 5,3% so với năm 2005, còn 15%. Xã vẫn luôn giữ vững 
đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tuy nhiên tỷ lệ sinh con thứ 3 còn ở 
mức cao, không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Phong trào xây dựng xóm, cơ quan, gia đình văn hóa và xây 
dựng nhà văn hóa xóm thời gian này được triển khai đẩy mạnh, 
mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể 
thao có nhiều chuyển biến. Xã đã phát động rộng rãi phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; các 
pa nô, khẩu hiệu được tích cực kẻ vẽ. Các quy ước, hương ước 
về nếp sống văn hóa trong đám cưới, đám tang được nhân dân tự 
giác thực hiện. Hệ thống truyền thanh được củng cố và duy trì tiếp 
âm đài các cấp, đồng thời phục vụ tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo 
của Đảng bộ. Hoạt động tôn giáo tín ngưỡng được duy trì, thực 
hiện theo đúng chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy 
định của địa phương. Các phong trào xây dựng xứ họ đạo tiên 
tiến, chùa tinh tiến được phát động rộng rãi. Các đối tượng chính 
sách được thực hiện tốt từ khâu xét duyệt hồ sơ đến chi trả kịp 
thời, đúng đối tượng. Số tiền chi cho người hưởng chính sách của 
xã lên đến 10.127 triệu đồng. Trong 5 năm, xã đã sửa chữa và xây 
mới 8 nhà tình nghĩa, thường xuyên nâng cấp tu sửa nghĩa trang 
liệt sỹ của xã và vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu 
đồng để xây dựng đền Liệt sỹ của huyện. Các hoạt động mang nét 
đẹp văn hóa khác như: tình làng, nghĩa xóm, khuyến học, khuyến 
tài, nhân đạo từ thiện, quan tâm thăm hỏi người đau ốm,… được 
duy trì thường xuyên và được đông đảo nhân dân đồng tình ủng 
hộ. Các hình thức văn hóa, văn nghệ, TDTT quần chúng được duy 
trì, phát huy, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho 
nhân dân. Xã đã có đội văn nghệ, thể thao thường xuyên tham gia 
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các hội diễn văn nghệ thể thao do xã, huyện tổ chức. Đến năm 
2010 xã đã có 77,3% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 7/16 
xóm có nhà văn hóa, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra, được huyện đánh 
giá là đơn vị có phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao 
phát triển.

Thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trong 
giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ, chính quyền thường xuyên 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng quân sự vững 
mạnh; hàng năm đều có nghị quyết về triển khai thực hiện nhiệm 
vụ quân sự quốc phòng ở địa phương; chú trọng tuyên truyền, giáo 
dục cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận 
thức về công tác quân sự Quốc phòng. Lực lượng dân quân tự 
vệ, dự bị động viên(94)  được tổ chức biên chế và quản lý chặt chẽ, 
thường xuyên huấn luyện theo kế hoạch. Công tác tuyển chọn, gọi 
công dân nhập ngũ hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu, đảm bảo 
chất lượng. Công tác huấn luyện và tham gia diễn tập được thực 
hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Thực hiện quyết định 47, 142, 
290 của Thủ tướng Chính phủ, chính sách hậu phương quân đội 
đối với người có công, các gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ, 
người bị nhiễm chất độc hóa học Đi-ô-xin, được các ban ngành 
phối kết hợp thực hiện tốt. 

Nhằm bảo đảm an ninh nông thôn, Đảng bộ chú trọng tuyên 
truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và 
nhân dân cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các 
thế lực thù địch. Lực lượng công an xã(95)  được củng cố, kiện toàn 
từ thường trực đến hệ thống công an viên ở các thôn xóm, thường 
xuyên tuần tra canh gác 24/24 h, chủ động xây dựng kế hoạch 
tấn công trấn áp tội phạm, truy quét các tệ nạn xã hội và giải tỏa 
giao thông có hiệu quả. Nhiều phong trào thiết thực như “bảo vệ 
an ninh Tổ quốc”, “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, phong trào xây 
dựng “thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận”, được phát động 
rộng rãi. Pháp lệnh về tôn giáo của Chính phủ được chỉ đạo thực 
(94) Do đồng chí Đinh Đạo Vinh là Xã đội trưởng, Lê Xuân Khu là Xã đội phó. 

(95) Do đồng chí Phạm Đức Thành là trưởng Công an, đồng chí Lê Xuân Khu là 
Phó Công an. 
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hiện nghiêm túc. Những vấn đề phức tạp nẩy sinh từ mâu thuẫn 
trong nội bộ thôn xóm được phát hiện và giải quyết kịp thời. Công 
tác tiếp dân, hòa giải được duy trì và đẩy mạnh, giải quyết kịp thời 
các đơn đề nghị của dân, không để tồn đọng. Công tác thanh tra, 
điều tra, thi hành án đảm bảo đúng pháp luật. Các loại giấy tờ về 
hộ tịch, tư pháp được cấp đúng thẩm quyền quy định. Với những 
cố gắng trên, lực lượng Công an xã luôn đảm bảo tốt an ninh chính 
trị ở địa phương, góp phần củng cố lòng tin, giữ vững đoàn kết và 
phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên trên địa bàn xã tệ nạn cờ bạc, 
nghiện hút vẫn còn xẩy ra ở một số xóm chưa được phát hiện, giải 
quyết kịp thời, hoặc chưa có biện pháp ngăn chặn có hiệu quả, 
một số quần chúng còn nể nang, né tránh, không dám đấu tranh.

Để kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và đề ra phương hướng phát 
triển kinh tế-xã hội những năm 2005-2010, tháng 6/2005 Đảng bộ 
Giao Thịnh tổ chức Đại hội lần thứ XV, có 134 đại biểu chính thức 
tham dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 14 đồng 
chí(96).  Đồng chí Đỗ Xuân Ngãi được bầu là Bí thư Đảng ủy (năm 
2008 nghỉ hưu); đồng chí Nguyễn Chí Thanh được bầu là Phó Bí 
thư Thường trực Đảng ủy (đến tháng 1/2009 là Bí thư Đảng ủy); 
đồng chí Trần Khắc Thiêm, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Giao 
Thủy được bầu là Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã. Nghị quyết của 
Đại hội tập trung vào huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác 
tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội, từng bước công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Trong đó xác 
định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, đẩy mạnh phát triển nông 
(96) Gồm các đồng chí: Đỗ Xuân Ngãi, Bí thư Đảng ủy (năm 2008 nghỉ hưu); 
Nguyễn Chí Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy (đến tháng 1/2009 là Bí 
thư Đảng ủy); Trần Khắc Thiêm, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện-Phó Bí thư-Chủ 
tịch UBND xã; Lê Ngọc Đóa, Phó Chủ tịch UBND xã (tháng 1/2009 là Phó Bí 
thư Thường trực); Trần Đại Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã (tháng 8/2010 là Chủ 
tịch UBND xã); Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND; Lê Văn Ngọc, Chủ 
tịch MTTQ xã; Đinh Đạo Vinh, xã đội trưởng; Bùi Văn Duẩn, Bí thư Đoàn xã; 
Phạm Đức Thành, trưởng Công an xã; Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch hội Phụ nữ; 
Đinh Văn Quý, Chủ nhiệm HTX Thịnh Thắng; Phan Văn Minh, Chủ nhiệm HTX 
Thịnh Tiến (tháng 1/2009 là Phó Chủ tịch UBND xã); Nguyễn Văn Dũng, Phó 
Chủ nhiệm HTX Thịnh Thắng. 
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nghiệp hàng hóa, tích cực phát triển ngành nghề, giải quyết việc 
làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp, dịch vụ, 
tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề; từng bước cải thiện đời sống 
vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời Nghị quyết cũng chú 
trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều 
hành của bộ máy chính quyền, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt 
động của các đoàn thể nhân dân. Đẩy mạnh công tác quốc phòng-
an ninh, xây dựng Giao Thịnh thành xã giầu mạnh, văn minh. 

Để nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Đảng 
bộ đã chú trọng và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, tổ chức triển khai nghiêm túc việc quán triệt học tập 
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước, của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã. Các diễn biến tư 
tưởng của cán bộ, đảng viên, được nắm bắt kịp thời, đầy đủ, đồng 
thời định hướng tư tưởng, tạo sự nhất trí trong Đảng, đồng thuận 
trong nhân dân. Tinh thần dân chủ, công khai, tự phê bình, phê 
bình được đề cao. Trong các đợt học tập Nghị quyết của Đảng bộ 
đều được triển khai nghiêm túc và xây dựng thành chương trình kế 
hoạch thực hiện cụ thể, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập luôn đạt 
cao. Đảng bộ đã mở 7 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tại địa 
phương cho 522 lượt hội viên tham gia, cử 67 quần chúng ưu tú 
đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp đảng viên mới; 41 đồng 
chí theo học lớp sơ cấp lý luận tại huyện, tổ chức cho các đồng chí 
Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận và các đoàn thể đi bồi 
dưỡng, tập huấn ở trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. 

Từ cuối năm 2006, Đảng ta đã phát động cuộc vận động “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là một cuộc 
vận động lớn, triển khai ở mọi cấp, mọi ngành. Thực hiện sự chỉ 
đạo của Huyện ủy, Đảng bộ đã thành lập Ban tổ chức cuộc vận 
động gồm 9 đồng chí, do đồng chí Bí thư BCH Đảng bộ là Trưởng 
ban, đồng chí Phó Bí thư Thường trực là Phó ban. Ban chỉ đạo 
đã xây dựng kế hoạch và triển khai nghiêm túc nội dung tới các 
đối tượng, tổ chức 3 buổi học tập các chuyên đề về tư tưởng tấm 
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gương đạo đức Hồ Chí Minh, cử 2 đồng chí tham dự hội thi kể 
chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Huyện ủy tổ chức. 
Cuộc vận động đã có sức lan tỏa lớn. Qua học tập các cán bộ, 
đảng viên đều rút ra được nhiều điều bổ ích trong suy nghĩ, việc 
làm, sao cho có ích với đất nước, với công việc, với nhân dân và 
với bản thân. Qua tuyên truyền giáo dục, các cán bộ, đảng viên 
đều nâng cao về nhận thức tư tưởng, trung thành với mục tiêu lý 
tưởng của Đảng, nâng cao tính chiến đấu, giữ gìn phẩm chất đạo 
đức và ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy dân chủ, đẩy mạnh đấu 
tranh phê và tự phê bình, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, 
tăng cường đoàn kết nội bộ, phấn đấu làm theo tấm gương đạo 
đức của Bác để xây dựng quê hương Giao Thịnh giầu mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh.

Công tác tổ chức cán bộ được Đảng bộ chỉ đạo thường xuyên, 
tập trung vào thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng 
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2, khóa VIII); nêu cao 
tinh thần tự phê bình, phê bình, củng cố và tăng cường đoàn kết 
nội bộ, tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động trong tổ chức 
Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, các chi bộ 
vùng giáo và chi bộ có ít đảng viên được đặc biệt quan tâm. Đảng 
bộ đã thường xuyên làm tốt việc xây dựng và thực hiện quy chế 
làm việc của Đảng ủy và các chi bộ, có phân công, phân nhiệm 
rõ ràng cho từng đồng chí phụ trách. Bộ máy Đảng, chính quyền, 
HTX, MTTQ và các đoàn thể thường xuyên được củng cố, kiện 
toàn. Trước nhu cầu phát triển mới, Đảng bộ đã ra quyết định 
thành lập chi bộ trường Mầm non, nâng tổng số đơn vị trực thuộc 
Đảng bộ lên 21 chi bộ. Thực hiện Nghị quyết 42 của Bộ Chính trị, 
chỉ thị của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Thường vụ Huyện ủy về quy 
hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý giai đoạn 2005-
2010 và 2010-2015; Nghị định 121 của Chính phủ về quy định các 
chức danh chuyên trách và công chức cấp xã; Đảng ủy đã tiến 
hành sắp xếp, quy hoạch đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, cán 
bộ không chuyên trách, kiện toàn bộ máy hoạt động của cơ quan 
Đảng, chính quyền và các đoàn thể, đảm bảo đúng nguyên tác, 
quy trình, tính kế thừa, tính liên tục, coi trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ 
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có năng lực. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tiến hành Đại hội, kiện 
toàn đội ngũ lãnh đạo, đề ra phương hướng công tác cho cả nhiệm 
kỳ, hoàn chỉnh công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ CNH-HĐH giai 
đoạn 2008-2020, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín 
nhiệm giới thiệu rà soát bổ sung quy hoạch A3 phục vụ Đại hội các 
cấp, quy hoạch nguồn cán bộ địa phương cho những nhiệm kỳ tiếp 
theo. Đảng bộ đã cử 5 đồng chí cán bộ chức danh chủ chốt của 
xã đi bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước tại tỉnh, 3 đồng chí 
đi học lớp trung cấp chính trị tại huyện, 5 đồng chí đi học các lớp 
bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Bộ máy tổ chức cán bộ của 
xã khá ổn định, trình độ chuyên môn nghiệp vụ từng bước được 
nâng lên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Trong 
công tác phát triển Đảng, từ 2006 đến 2010, Đảng bộ đã kết nạp 
được 40 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 0,2%. Thực hiện Quy định 
số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Thường vụ 
Huyện ủy, trong 5 năm Đảng bộ đã xét và đề nghị trao tặng huy 
hiệu Đảng từ 30 đến 60 năm cho 157 đảng viên(97).  Công tác rèn 
luyện Đảng viên có nhiều chuyển biến, từng đảng viên được giao 
nhiệm vụ cụ thể, chất lượng, hiệu quả công sinh hoạt đảng được 
nâng lên. Công tác phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng 
và đảng viên được tiến hành thường xuyên, gắn với việc lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Kết quả phân tích xếp 
loại đảng viên và tổ chức Đảng 5 năm qua có nhiều chuyển biến 
tích cực. Đến năm 2010, Đảng bộ có 332 đảng viên, 21 chi bộ. 
Số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành 
nhiệm vụ đạt 96%. Số chi bộ trong sạch vững mạnh đạt 85,3%. 
Đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã chủ 
động xây dựng chương trình hoạt động của Ủy ban Kiểm tra trong 
toàn khóa và hàng năm. Công tác kiểm tra của Đảng bộ tập trung 
(97) Trong đó 80 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 67 đồng chí 
được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 
50 năm tuổi Đảng, 02 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Truy 
tặng 33 đảng viên Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên Huy hiệu 40 năm 
tuổi Đảng. 
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vào kiểm tra các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong việc chấp 
hành Điều lệ Đảng, chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của cấp 
trên, kiểm tra các cơ sở Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm 
về phẩm chất đạo đức, tác phong sinh hoạt, tư cách đạo đức, vi 
phạm 19 điều đảng viên không được làm và kiểm tra việc học tập, 
thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong nhiệm 
kỳ, Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ đã xây dựng 9 chương trình kiểm tra, 
3 chương trình giám sát chuyên đề; kiểm tra 21/21 chi bộ và 172 
cấp ủy, đảng viên về thực hiện nghị quyết, điều lệ, nền nếp sinh 
hoạt chi bộ và 4 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; tiến hành kỷ luận 
4 đảng viên, trong đó cảnh cáo 2 đồng chí, khai trừ 2 trường hợp. 
Việc tiến hành xử lý kỷ luật Đảng được tiến hành dân chủ, công 
khai, đúng luật và có tác dụng ngăn ngừa, giáo dục tốt.

Nhận thức và xác định rõ vai trò quan trọng của công tác vận 
động quần chúng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, hoạt động dân vận thường xuyên được quan tâm chỉ 
đạo, thực hiện tốt nền nếp giao ban, tập trung tuyên truyền vận 
động quần chúng nhân dân hiểu, nâng cao nhận thức và thực hiện 
tốt các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của 
địa phương. Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, MTTQ và các đoàn 
thể nhân dân đã phối hợp với chính quyền tổ chức triển khai thực 
hiện có hiệu quả pháp lệnh dân chủ, triển khai thực hiện chuyên 
đề về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, về thành tựu của đất 
nước sau 20 năm đổi mới, về cuộc vận động học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm tốt công tác tôn giáo, công 
tác vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Các cán 
bộ chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã định kỳ 
kiểm điểm trước cử tri, và được tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm dân 
chủ. Thông qua các hoạt động dân vận đã phát huy và tăng cường 
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị đặt ra. 

Để tổ chức điều hành các hoạt động kinh tế xã hội có hiệu quả, 
bộ máy chính quyền từ xã đến các xóm thôn luôn được củng cố 
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kiện toàn vững mạnh. Chính quyền đã tổ chức cho nhân dân tiến 
hành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XII, riêng 
nhiệm kỳ HĐND 2004-2009 được Quốc hội quyết định kéo dài 
thêm 2 năm, đến năm 2011, do đó trong nhiệm kỳ chưa phải bầu 
lại, chỉ tổ chức bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND và 
thư ký theo đúng luật định(98). Hoạt động của HĐND xã đi vào đổi 
mới nội dung chương trình, nâng cao chất lượng hoạt động của 
các kỳ họp, tăng cường chức năng quyết định  các chỉ tiêu kinh 
tế xã hội hàng năm, vốn ngân sách xây dựng các trường học cao 
tầng; giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các 
đại biểu. Trước các cuộc họp Thường trực HĐND đã phối hợp với 
MTTQ xã tổ chức tốt các kỳ tiếp xúc cử tri. Nội dung các kỳ họp 
luôn căn cứ vào các chủ trương của Đảng và nhà nước, vận dụng 
sát đúng vào điều kiện thực tiễn của địa phương, để ra các quyết 
định đúng đắn vừa đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của 
nhân dân vừa tạo sự chuyển biến trên các lĩnh vực kinh tế xã hội.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND, UBND cụ thể hóa bằng kế 
hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và tổ chức quản lý điều 
hành thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, 
an ninh, quốc phòng hàng năm. Bộ máy cán bộ được củng cố kiện 
toàn đáp ứng với yêu cầu đề ra. Từ 2005-2010, Chủ tịch UBND xã 
Giao Thịnh là đồng chí Trần Khắc Thiêm, Phó Chủ tịch là đồng chí 
Lê Ngọc Đóa (2005- đến1/2009 chuyển sang là Phó Bí thư Đảng 
ủy) và Phan Văn Minh (từ 1/2009). UBND xã luôn làm tốt chức 
năng quản lý nhà nước ở địa phương, thực hiện việc điều hành và 
phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, thực hiện pháp luật 
dân chủ ở cơ sở. Sự phối kết hợp giữa UBND xã với MTTQ và các 
đoàn thể trong thực hiện các phong trào địa phương  luôn diễn ra 
chặt chẽ. Từ năm 2007 đến 2010, xã đã tổ chức xây dựng nhiều 
công trình phúc lợi phục vụ đời sống nhân dân, góp phần đưa 
bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, tạo đà cho sự phát triển 
(98) Chủ tịch HĐND xã do đồng chí Đỗ Xuân Ngãi, Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ 
tịch HĐND. Đến 12/2008, đồng chí Đỗ Xuân Ngãi nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn 
Chí Thanh được bầu là Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã từ 1/2009. Phó 
Chủ tịch HĐND xã do đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa đảm nhiệm. 
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những năm tiếp theo. Hàng năm, thực hiện pháp lệnh dân chủ, 
UBND xã đều tiến hành công khai kết quả thu chi ngân sách, các 
công trình phúc lợi, tổ chức giám sát cộng đồng các công trình xây 
dựng. Các cán bộ chính quyền được thường xuyên cử đi học tập, 
bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực; uy tín của đội ngũ cán 
bộ ngày càng được nâng lên. Các chỉ tiêu như giao quân, huấn 
luyện dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, thu nộp quỹ xây 
dựng đền Liệt sỹ của huyện, 4 quỹ tình thương và đóng góp phúc 
lợi của địa phương đều hoàn thành tốt. Nhiều năm liên tục chính 
quyền xã Giao Thịnh được công nhận vững mạnh.

Mặt trận Tổ quốc xã(99) đã bám sát nhiệm vụ chính trị để phối 
hợp với các đoàn thể nhân dân tổ chức các phong trào thi đua sôi 
nổi, hiệu quả; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền làm 
tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, tổ chức 
lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo(100), tổ chức Đại hội 
nhiệm kỳ và làm tốt việc tập hợp các tổ chức thành viên, các tôn 
giáo thành một khối thống nhất cùng chăm lo cho sự nghiệp chung 
của địa phương. Các buổi tiếp xúc giữa đại biểu với cử tri đã được 
Mặt trận tổ chức và nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của nhân 
dân phản ánh với Đảng bộ, chính quyền để có những giải pháp 
điều chỉnh kịp thời. Trong 5 năm, MTTQ xã đã phát động thực hiện 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư”, tiến hành tổ chức tốt các ngày hội đại đoàn kết toàn 
dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng quỹ vì người nghèo, 
quỹ tình nghĩa, các dòng họ xây dựng phong trào khuyến học, quỹ 
khuyến học, khuyến tài; phát động các phong trào tương thân, 
tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm tốt các hoạt động tôn 
giáo; vận động nhân dân trong xã quyên góp xây dựng và tặng 16 
nhà đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn, trị giá 58 triệu đồng; 
tặng 56 áo ấm cho người cao tuổi nghèo, trị giá 4,8 triệu đồng; xây 
dựng quỹ vì người nghèo được 12 triệu đồng. Hàng năm Mặt trận 
(99) Chủ tịch MTTQ xã Giao Thịnh là ông Lê Văn Ngọc (từ 2003 đến 2007 nghỉ 
hưu) và ông Đỗ Quốc Phòng (2007-2012). Phó Chủ tịch MTTQ xã là ông Bùi 
Thế Hiền. 

(100) Như các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND. 
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Tổ quốc xã luôn được huyện xếp loại tiên tiến. 
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, phát huy 

bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, hoạt động của hội Cựu Chiến binh xã 
không ngừng được củng cố về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt 
động, góp tiếng nói có uy tín và tích cực vào việc tham gia xây 
dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, giữ gìn an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội. Hội đã thu hút được 99% CCB tham gia tổ chức 
hội. Các hội viên Cựu chiến binh luôn phát huy vai trò là những 
công dân gương mẫu, chấp hành các chủ trương chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích 
cực tham gia các hoạt động kinh tế-xã hội, tuyên truyền cho thế hệ 
trẻ kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, 
đất nước, thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường 
bảo vệ Tổ quốc. 100% gia đình hội viên CCB có mức sống khá và 
giầu, không còn gia đình hội viên nghèo. Hoạt động của hội CCB 
xã đã góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị của địa phương, thực sự là lực lượng tin cậy bảo vệ Đảng, bảo 
vệ chính quyền.

Hội Nông dân xã(101) đã phát động nhiều phong trào thiết thực, 
như thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tích cự tham gia cuộc vận 
động giúp nhau “Xóa đói giảm nghèo”, vươn lên làm giàu chính 
đáng, xây dựng gia đình nông dân văn hóa. Hội đã phối hợp với 
Trung tâm khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật huyện và Hợp tác 
xã nông nghiệp mở 5 lớp tập huấn chuyển giao công nghệ khoa 
học kỹ thuật cho nông dân, như kỹ thuật thâm canh lúa, nuôi trồng 
thủy sản, cách chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật, thuốc thú y, góp phần nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh 
cho nông dân. Hội còn phối hợp với các ban, ngành ký kết giao 
ước thực hiện phong trào toàn dân phòng chống tai tệ nạn xã hội, 
đồng thời làm chủ dự án vay vốn ngân hàng Nông nghiệp & phát 
triển nông thôn và ngân hàng Chính sách xã hội cho nông dân vay 
để phát triển sản xuất với số vốn 2.458 triệu đồng, tạo bước phát 
triển mạnh mẽ về kinh tế hộ gia đình tại địa phương. Hội Nông dân 
xã Giao Thịnh luôn được công nhận là đơn vị tiên tiến của huyện.
(101) Do ông Bùi Văn Mạc là Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Ninh là Phó Chủ tịch. 
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Hội Phụ nữ xã(102) đã thu hút trên 95% chị em phụ nữ tham gia, 
tập trung đẩy mạnh củng cố về tổ chức, tuyên truyền thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích 
cực động viên chị em hăng hái lao động sản xuất, tổ chức cho hội 
viên tham gia học tập tại các lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ 
thuật trong sản xuất kinh doanh, áp dụng khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, thường xuyên tư vấn, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận 
với các nguồn vốn vay ngân hàng để phát triển sản xuất. Các hội 
viên đều tự giác thực hiện phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao 
động sáng tạo, xây dựng hạnh phúc gia đình”, “nuôi con khỏe, dạy 
con ngoan”, tham gia các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, CLB Phụ 
nữ với pháp luật, phụ nữ với kế hoạch hóa gia đình, phụ nữ không 
sinh con thứ 3, và các phong trào xây dựng thôn xóm bình yên, gia 
đình hạnh phúc. Hội còn thường xuyên tổ chức cho chị em trao đổi 
kinh nghiệm, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên 
làm giầu chính đáng. 100% các chi hội đều đã xây dựng được quỹ 
hội, riêng quỹ cho vay xóa đói giảm nghèo đạt 200.000 đ/hội viên. 
Hội đã đứng ra nhận ủy thác từ ngân hàng xã hội huyện cho hội 
viên vay với số vốn 2.024 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã luôn đổi mới, đi 
đầu xung kích trên lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, năng động 
sáng tạo, đa dạng hóa các phương thức hoạt động phù hợp với 
đặc điểm của địa phương để tập hợp thu hút thanh niên. Mặc dù 
trong điều kiện kinh tế thị trường, nhiều thanh niên phải đi làm ăn 
xa, song số lượng đoàn viên, thanh niên vẫn lên tới 1.500 đồng 
chí. Công tác tuyên truyền giáo dục được tiến hành thường xuyên; 
nhiều phong trào thiết thực được phát động như “Thanh niên lập 
nghiệp”, “thanh niên tình nguyện”, “tuổi trẻ giữ nước”, các phong 
trào văn hóa, thể thao, thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, giữ gìn an 
ninh trật tự, phòng chống tai tệ nạn xã hội. Để bảo vệ vùng biển 
của Tổ quốc, đoàn thanh niên thôn Bỉnh Di đã phát động phong 
trào “Thanh niên làng Bỉnh Di xây dựng đảo Trường sa”, huy động 
được hơn 30 thanh niên xung phong đi xây dựng đảo. Đoàn cũng 
đã làm tốt việc chăm sóc giáo dục TNNĐ, giúp các em tổ chức liên 
(102) Do đồng chí Nguyễn Thị Hường làm Hội trưởng. 
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hoan văn hóa, văn nghệ, múa hát, cắm trại hè, trung thu, vui tươi, 
hiệu quả. Trong 5 năm Đoàn xã đã kết nạp 630 đoàn viên mới, 
giới thiệu cho Đảng 42 đoàn viên ưu tú, có 34 đồng chí được kết 
nạp vào Đảng CSVN. Đoàn cũng đã đứng ra ký hợp đồng nhận ủy 
thác từ ngân hàng chính sách xã hội huyện với số vốn 3,1 tỷ đồng 
để tạo vốn cho đoàn viên thanh niên sản xuất kinh doanh, phát 
triển kinh tế xã hội. Nhiều thanh niên trẻ đã mạnh dạn đầu tư kinh 
doanh và thành đạt. 100% các xóm, thôn đều có tổ chức đoàn cơ 
sở, 60% chi đoàn hoạt động tốt. Với những đóng góp tích cực đó, 
đoàn Thanh niên xã luôn được công nhận tiên tiến vững mạnh.

Các tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp như hội Khuyến học, hội 
Người cao tuổi, Hưu trí, Cựu Giáo chức, cựu Thanh niên Xung 
phong, hội sinh vật cảnh và hội Nạn nhân chất độc màu da cam 
(Điôxin)…đều căn cứ vào mục đích, chức năng, nhiệm vụ của hội 
để tiến hành các hoạt động củng cố về tổ chức, đẩy mạnh tuyên 
truyền về các đường lối chủ trương của Đảng, phát huy vai trò 
tác dụng của tổ chức mình, đồng thời giúp đỡ nhau trong cuộc 
sống. Các hội đoàn thể đã vận động hội viên tích cực tham gia các 
phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các quỹ hội và tổ chức các 
hoạt động thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển 
kinh tế xã hội của địa phương, tiêu biểu là hội khuyến học xã. 

Trong 5 năm 2006-2010, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ xã lần thứ XV và được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các 
ngành, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân Giao Thịnh phát huy tinh 
thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, coi trọng công tác xây dựng 
Đảng, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng vào 
điều kiện thực tế của địa phương, đề ra các chủ trương, giải pháp 
đúng đắn, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu mới trên 
các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Nền kinh tế của xã luôn tăng trưởng 
và phát triển tương đối toàn diện. Cơ cấu kinh tế từng bước được 
chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông nghiệp, thủy sản 55%; 
công nghiệp, TTCN, xây dựng 20%; thương mại, dịch vụ 25%. 
Thu ngân sách hàng năm tăng 4,5% so với chỉ tiêu được giao. 
Tổng thu nhập đạt trên 13 tỷ 604 triệu đồng, thu nhập bình quân 
đầu người đạt 12,5 triệu đồng/năm. Tổng sản lượng lương thực 
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đạt 7.089 tấn/năm, bình quân lương thực đầu người đạt 625 kg/
người/năm. Giá trị canh tác đạt 65 triệu đồng/ha/năm, vượt 25 
triệu đồng (44%) chỉ tiêu Đại hội đề ra. Chăn nuôi phát triển theo 
quy mô gia trại, trang trại và sản xuất hàng hóa; đạt 4.425 con lợn/
năm; sản lượng xuất chuồng đạt 397 tấn/năm, vượt 10,2% chỉ tiêu 
Đại hội đề ra. Mỗi năm xã tạo việc làm mới cho 150 lao động. Tỷ lệ 
sinh hàng năm giảm 0,03%, vượt chỉ tiêu Đại hội. Nhiều công trình 
phúc lợi được hoàn thành, như đường giao thông, trường học, 
trạm xá, chợ, trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND xã, các nhà văn 
hóa xóm. Nhiều hộ đã có tiền xây dựng nhà cửa và mua sắm trang 
thiết bị, máy móc có giá trị cao để phục vụ sản xuất và đời sống. 
Văn hóa xã hội có bước phát triển; an ninh quốc phòng được giữ 
vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể có nhiều 
tiến bộ mới. Trong 5 năm Đảng bộ kết nạp được 40 đảng viên mới; 
85,3% số chi bộ đạt TSVM, Đảng bộ được công nhận trong sạch 
vững mạnh. Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đều 
được xếp loại vững mạnh. Đời sống nhân dân không ngừng được 
cải thiện, nâng lên. Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, khởi 
sắc. Tỷ lệ hộ giầu tăng, hộ nghèo giảm, còn 6,6% theo tiêu chí 
mới. Số nhà cao tầng chiếm 5%, nhà mái bằng 50%, nhà mái ngói 
45%, nhà mái rạ đã được xóa bỏ hoàn toàn. Toàn xã có khoảng 
3.000 xe máy, có gia đình 2-3 xe, 100% số hộ có ti vi, xe đạp.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, do các nguyên nhân như 
thiên tai khắc nghiệt, ảnh hưởng của mặt trái kinh tế thị trường, 
xuất phát điểm về kinh tế thấp, khủng hoảng kinh tế toàn cầu; 
công tác lãnh đạo có lúc chưa tập trung, toàn diện, chưa phát huy 
được sức mạnh tổng hợp, việc giáo dục chính trị tư tưởng chưa 
được tiến hành thường xuyên, tính tiền phong gương mẫu của 
một số đảng viên chưa cao…dẫn đến công tác xây dựng Đảng, 
chính quyền và hoạt động của các đoàn thể nhân dân tuy đã có 
cố gắng song chưa đáp ứng được với yêu cầu đổi mới. Công tác 
chính trị tư tưởng chưa ngang tầm nhiệm vụ đặt ra. Việc nghiên 
cứu, học tập của cán bộ, đảng viên còn hạn chế, tính gương mẫu, 
tự giác chưa cao; việc phát triển đảng viên mới ở chi bộ nông thôn, 
vùng giáo còn gặp khó khăn. Sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn 



246

hình thức, nội dung, chất lượng thấp, công tác quản lý đảng viên 
còn nhiều bất cập. Nội dung hoạt động của các đoàn thể còn hình 
thức, hiệu quả chưa cao. Cải cách thủ tục hành chính còn chậm, ý 
thức trách nhiệm của một số cán bộ đảng viên chưa cao. Nghành 
nghề phát triển chậm; tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế chậm so với tiềm năng của địa phương, nông nghiệp vẫn 
giữ tỷ trọng cao, phát triển hàng hóa còn nhỏ lẻ, sức cạnh tranh 
thấp, tăng trưởng chưa bền vững. Chưa có các giải pháp hữu hiệu 
để phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và khai thác triệt 
để các thế mạnh của địa phương. Cơ sở vật chất cho sự nghiệp 
giáo dục, y tế còn nhiều khó khăn. Các lĩnh vực môi trường, việc 
làm, quản lý đất đai, tệ nạn xã hội, như trộm cắp, đánh bạc, ma túy 
có lúc diễn biến phức tạp chưa đẩy lùi, chấm dứt(103).

*
*     *

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa X), Chỉ thị 
số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ 
các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, 
ngày 9/4/2010 Đảng bộ xã Giao Thịnh đã tổ chức Đại hội đại biểu 
lần thứ XVI nhiệm kỳ 2010 – 2015. Riêng lần này Đảng bộ xã Giao 
Thịnh được Ban Thường vụ Huyện ủy Giao thủy chọn, chỉ định 
tiến hành Đại hội thí điểm, bầu trực tiếp Thường vụ, Bí thư, Phó Bí 
thư tại Đại hội. Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 17 đ/c(104); đồng 
chí Trần Khắc Thiêm-Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Giao 
(103) Theo Báo các Đại hội Đảng bộ xã Giao Thịnh lần thứ XVI, ngày 10/4/2010, 
tr.13, 14. 

(104) Gồm các đồng chí Trần Khắc Thiêm, Bí thư Đảng ủy; Lê Ngọc Đóa, Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy; Trần Đại Nghĩa, Phó Bí thư- Chủ tịch UBND; Nguyễn Văn 
Nghĩa, TV, Phó Chủ tịch HĐND; Phạm Đức Thành, TV, Phó Chủ tịch UBND, 
Phan Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND; Đinh Đạo Vinh, Xã đội trưởng; Lê Xuân 
Khu, Trưởng Công an; Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch hội Phụ nữ; Bùi Văn Duẩn, 
Bí thư đoàn xã; Nguyễn Văn Hiệp, cán bộ văn phòng HĐND, UBND; Nguyễn 
Văn Dương, tài chính ngân sách xã; Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch hội Nông 
dân; Đinh Văn Quý, Chủ nhiệm HTX NN Thịnh Thắng; Nguyễn Ngọc Bính, Chủ 
nhiệm HTX NN Thịnh Tiến; Nguyễn Lương Thiện, Phó Chủ nhiệm HTX NN 
Thịnh Tiến; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ nhiệm HTX NN Thịnh Thắng. 
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Thủy được bầu là Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Ngọc Đóa được 
bầu là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Trần Đại Nghĩa 
được bầu là Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã. Đại hội đề ra phương 
hướng nhiệm vụ 5 năm (2010 - 2015) là: “Nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức Đảng và chất lượng của mỗi 
cán bộ đảng viên trong Đảng bộ, phát huy và tăng cường khối đại 
đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định mọi mặt, khai thác tốt hơn các 
tiềm năng, thế mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng xã 
Giao Thịnh phát triển nhanh mạnh và bền vững”.

Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể cho các năm từ 2010 
đến 2015 là: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 là 18 
triệu đồng. Cơ cấu kinh tế năm 2005 là: nông nghiệp thủy sản 
52%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 22%; thương 
mại, dịch vụ 26%. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng 
năm đạt 6.800 tấn, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 94,5 triệu đồng/
ha/năm. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 660 tấn/năm, sản 
lượng khai thác nuôi trồng thủy sản đạt 365 tấn/năm, chuyển đổi 
diện tích lúa hiệu quả thấp sang quy mô sản xuất gia trại, trang trại 
20 ha. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
xây dựng đạt 58.400 triệu đồng, thu ngân sách tăng 5% chỉ tiêu 
huyện giao. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước nước hợp vệ 
sinh đạt 99%., trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 10%, giảm 
tỷ lệ sinh tự nhiên 0,02%. Mỗi năm tạo việc làm mới cho 175 lao 
động, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 40%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 
THCS vào THPT (các loại hình) là 70%. Đầu tư xây dựng các công 
trình như trụ sở UBND, đường giao thông, cầu cống, trường học, 
khu giãn dân. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 
địa phương. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ổn 
định vững chắc an ninh nông thôn. Hàng năm kết nạp 7 đảng viên 
mới trở lên, có trên 85% số chi bộ đạt TSVM, không có chi bộ yếu 
kém, 80% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, Đảng bộ đạt TSVM. Xây dựng chính quyền, MTTQ và 
các đoàn thể nhân dân vững mạnh(105).
(105) Báo cáo của BCH Đảng bộ xã Giao Thịnh tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, 
ngày 9/4/2010, tr. 15, 16. 
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Những nội dung trong phương hướng nhiệm vụ trên là những 
cơ sở định hướng quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Giao Thịnh 
cố gắng phấn đấu, tiếp tục vươn lên giành được những thành tích, 
thắng lợi to lớn trong những giai đoạn lịch sử tiếp theo, nhằm xây 
dựng xã nhà ngày càng giầu mạnh, văn minh.
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KẾT LUẬN

Giao Thịnh là một xã lớn, có đông đồng bào theo đạo Thiên 
chúa, có lịch sử hình thành và phát triển khá muộn so với các xã 
ở sâu trong nội địa, nhưng có quá trình đấu tranh trong lao động 
sản xuất và chống giặc ngoại xâm kiên cường, anh dũng. Trong 
thời thuộc Pháp, cũng như nhiều địa phương khác, nhân dân Giao 
Thịnh bị đàn áp, bóc lột nặng nề, phải sống trong cảnh lầm than, 
nô lệ của người dân mất nước, rên xiết dưới 2 tầng áp bức của 
thực dân, phong kiến, nên hầu hết là thất học và đói khổ. 

Từ khi có Đảng, những người nông dân Giao Thịnh vốn hiền 
lành, chăm chỉ, nhân nghĩa, thủy chung, được Đảng giác ngộ đã 
trở nên dũng cảm, mạnh mẽ. Một số người đã bí mật tham gia các 
tổ chức cách mạng, đấu tranh cho độc lập dân tộc. Cách mạng 
Tháng năm 1945 nổ ra, nhân dân Giao Thịnh đã cùng nhân dân 
cả nước vùng đứng lên đập tan chính quyền thực dân phong kiến, 
xây dựng nên chính quyền Cách mạng dân chủ nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm 
lược 1945-1954, thực hiện lời kêu gọi của Trung ương Đảng và Hồ 
Chủ tịch, với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu 
mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, nhân dân Giao Thịnh 
đã phát huy tinh thần yêu nước, anh dũng, đoàn kết chặt chẽ, thực 
hiện cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ, vừa chiến đấu, vừa sản 
xuất, phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức hàng trăm trận đánh, thực 
hiện phá tề, trừ gian, tiêu diệt nhiều tên địch, thu nhiều vũ khí đạn 
dược, cung cấp nhiều sức người, sức của cho cuộc kháng chiến 
thần thánh của dân tộc, góp phần cùng quân dân cả nước giành 
thắng lợi vẻ vang, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, đưa đất 
nước bước sang một giai đoạn cách mạng mới.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954-
1975), thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, nhân dân Giao Thịnh vừa ra sức khắc phục hậu quả chiến 
tranh, cải cách ruộng đất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây 
dựng tổ đổi công, hợp tác xã; vừa chiến đấu chống chiến tranh phá 
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hoại và dồn sức chi viện cho chiến trường miền Nam. Hàng ngàn 
con em của Giao Thịnh đã hăng hái lên đường “xẻ dọc Trường 
Sơn đi cứu nước”. Nhiều người đã anh dũng hy sinh, hoặc để lại 
một phần xương máu nơi trận tuyến; cũng có nhiều đồng chí đã 
chiến đấu dũng cảm, lập được những chiến công xuất sắc và trở 
thành những cán bộ trung, cao cấp trong quân đội.

Trên mặt trận sản xuất, bảo vệ quê hương, thực hiện sự lãnh 
đạo của Đảng bộ, nhân dân Giao Thịnh đã kịp thời chuyển hướng, 
ra sức lao động sản xuất và chiến đấu, thực hiện khẩu hiệu “giặc 
đến ta đánh, giặc đi ta tiếp tục sản xuất”, vừa sản xuất, vừa chiến 
đấu, Thanh niên “Ba sẵn sàng”, Phụ nữ “Ba đảm đang”, thiếu niên 
“làm ngàn việc tốt”, đóng góp nhiều nhất sức người, sức của để 
xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào như 
“Gió Đại Phong” trong nông nghiệp; “Sóng Duyên Hải” trong công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; “Cờ Ba Nhất” trong quân sự; “Trống 
Bắc Lý” trong giáo dục, được mọi người hưởng ứng thực hiện. Khi 
cuộc chiến tranh được đẩy lên tới mức độ cao, với tinh thần “tất 
cả vì miền Nam ruột thịt”, nhân dân Giao Thịnh đã thực hiện “thóc 
không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, dồn sức chi 
viện sức người, sức của cho chiến trường, góp phần cùng quân 
dân cả nước đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc 
Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau chiến thắng mùa Xuân 1975, đất nước bước vào giai 
đoạn mới, xây dựng và phát triển trong điều kiện hòa bình. Những 
năm đầu 1975-1985, Đảng bộ và nhân dân Giao Thịnh cùng nhân 
dân cả nước phải tiến hành khôi phục kinh tế sau chiến tranh, ổn 
định xã hội, từng bước tìm tòi hướng đi mới và góp phần đánh 
thắng cuộc chiến tranh xâm lược ở 2 đầu biên giới.

Từ năm 1986 đến nay, thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa 
hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Đảng, thực 
hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ 
và nhân dân Giao Thịnh đã đoàn kết, ra sức lao động sản xuất, 
đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-
xã hội. Năng suất sản lượng lương thực không ngừng được nâng 
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lên. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực. Nhiều ngành 
nghề được duy trì và mở rộng. Nông nghiệp, chăn nuôi phát triển 
theo hướng sản xuất hàng hóa. Các công trình xây dựng điện, 
đường, trường, trạm luôn được quan tâm, đẩy mạnh; an ninh, 
quốc phòng được củng cố, vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng, 
chính quyền, đoàn thể không ngừng phát triển. Bộ mặt nông thôn 
liên tục đổi mới, khang trang hơn. Đời sống nhân dân từng bước 
được cải thiện nâng lên. Đó là những thành tích hết sức to lớn mà 
Đảng bộ và nhân dân Giao Thịnh đã cố gắng, đạt được.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, trong thực tế cũng 
còn nhiều tồn tại cần rút kinh nghiệm. Công tác chính trị tư tưởng 
có lúc, có nơi chưa ngang tầm với nhiệm vụ. Chất lượng nghiên 
cứu, học tập Nghị quyết của Đảng còn hạn chế. Vai trò tiên phong, 
gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên còn mức độ, tinh thần 
tự phê bình và phê bình tiến hành chưa thường xuyên, nội dung 
sinh hoạt chi bộ còn khô cứng, công tác phát triển Đảng còn mức 
độ. Công tác kiểm tra, giám sát còn chậm, việc xử lý còn nể nang, 
công tác quản lý, điều hành của chính quyền có lĩnh vực chưa 
sâu, có lúc còn lúng túng, cải cách hành chính còn chậm, hiệu quả 
chưa cao. Hoạt động của một số đoàn thể còn hình thức, chưa 
thực sự chủ động, chưa có sức cuốn hút, hấp dẫn. Tốc độ tăng 
trưởng và chuyển dịch kinh tế tuy đã có nhiều cố gắng nhưng còn 
chậm, chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của địa phương. 
Thu nhập về nông nghiệp còn giữ tỷ trọng cao, hàng hóa phát triển 
còn nhỏ lẻ, chưa có sức canh tranh, chưa có nhiều mô hình sản 
xuất kinh doanh tốt để nhân rộng. Một số vấn đề về nếp sống văn 
hóa, tôn giáo, lao động, việc làm chưa được giải quyết tốt. Vấn đề 
vệ sinh môi trường còn nhiều bức xúc. Tình hình an ninh trật tự, 
tệ nạn xã hội có thời điểm diễn biến phức tạp, chưa có biện pháp 
ngăn chặn hiệu quả, kịp thời.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, những kết quả và tồn tại trong 
thời gian qua, Đảng bộ rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

1. Luôn làm tốt công tác chính trị tư tưởng, không ngừng 
nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
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đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.
Trong các giai đoạn cách mạng, dù khó khăn, ác liệt đến đâu, 

Đảng ta vẫn luôn đặt công tác chính trị, tư tưởng lên hàng đầu. 
Nhờ đó, làm cho mọi cán bộ đảng viên và nhân dân thấu suốt 
đường lối, quan điểm của Đảng, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm 
của mình để biến nhận thức thành hành động, quyết tâm phấn 
đấu, đem lại hiệu quả cao trong học tập và công tác. Thực tế các 
giai đoạn lịch sử cách mạng đã chứng minh dù trong điều kiện 
kháng chiến, hay trong lao động sản xuất, dù đứng trước những 
khó khăn thử thách hết sức hiểm nghèo, nhưng nếu một khi người 
cán bộ đảng viên đã thông suốt về tư tưởng, nắm vững đường 
lối quan điểm của Đảng, xác định được vinh dự, trách nhiệm của 
mình thì họ sẽ bằng mọi cách khắc phục khó khăn, không quản 
ngại gian khó, hy sinh, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm 
vụ. Ở đâu tổ chức Đảng chưa làm tốt công tác chính trị tư tưởng, 
người cán bộ đảng viên hay quần chúng chưa xác định vai được 
rõ trò, trách nhiệm của mình, tư tưởng còn chưa thông thì ở đó 
không thể có kết quả cao trong học tập, công tác. Trong quá trình 
đổi mới, trên bước đường đi lên của đất nước và trước sự chống 
phá quyết liệt của các thế lực thù địch phản động, vấn đề đặt ra là 
phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực phẩm 
chất của người cán bộ, đảng viên; xây dựng được đội ngũ cán bộ, 
đảng viên có năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức tốt, luôn 
trung thành với Đảng, với Tổ quốc, sẵn sàng phục vụ nhân dân là 
yêu cầu tất yếu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình đổi 
mới, hội nhập, công nghiệp hóa-hiện đại hóa ngày nay. Để nâng 
cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng 
với yêu cầu nhiệm vụ mới, giải pháp tốt nhất là thực hiện tốt việc 
học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Đây cũng chính là yêu cầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên Giao 
Thịnh, nhằm xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

2. Thường xuyên coi trọng xây dựng tổ chức Đảng và hệ 
thống chính trị vững mạnh. 

Hệ thống Đảng bộ, chi bộ là hạt nhận lãnh đạo ở địa phương; 
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chính quyền là cơ quan quyền lực ở địa phương. Đường lối, chủ 
trương của Đảng, pháp luật của nhà nước có được triển khai, thực 
thi đầy đủ, nghiêm túc ở địa phương, cơ sở hay không đều phải 
qua hệ thống chính trị cơ sở. Để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tốt 
các hoạt động ở địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra thì 
tổ chức Đảng và hệ thống chính quyền ở địa phương phải được 
thường xuyên coi trọng, xây dựng vững mạnh. Đây là một trong 
những nhân tố then chốt quyết định sự thành công và phát triển đi 
lên của xã nhà.

3. Chủ động phát huy nội lực, khơi dậy và động viên sức 
mạnh tổng hợp và sự đồng thuận trong nhân dân. 

Quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử “Dễ mười lần 
không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Nhiều khi 
đứng trước những thử thách, khó khăn tưởng chừng như không 
thể giải quyết được, như tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc 
và các cuộc kháng chiến, nhưng do biết tin ở dân, dựa vào sức 
mạnh nội lực của dân, Hồ Chủ tịch vẫn chủ trương “đem sức ta 
mà giải phóng cho ta”, do đó khó khăn vẫn được giải quyết, cuối 
cùng đã giành thắng lợi vẻ vang. Trong các giai đoạn cách mạng 
đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng CNXH, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, nhân dân Giao Thịnh đã là người tiếp thu đường 
lối lãnh đạo của Đảng, vận dụng vào thực tế lao động sản xuất và 
chiến đấu, là lực lượng chính, tích cực tham gia các hoạt động 
phát triển kinh tế-xã hội và đã cùng Đảng bộ viết nên những trang 
vẻ vang của lịch sử xã nhà. Vì thế, Đảng bộ cần tiếp tục quán triệt 
sâu sắc quan điểm “lấy dân làm gốc” tập hợp đoàn kết nhân dân 
trong các tổ chức đoàn thể, chủ động phát huy tinh thần tự lực, 
tự cường, dực vào sức mình là chính, khơi dậy và động viên sức 
mạnh của nhân dân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của địa phương.

4. Phát huy tính đoàn kết thống nhất trong Đảng và nhân 
dân. 

Trong quá trình hình thành và phát triển, Đảng bộ đã nhận 
thức rõ vai trò của sức mạnh đoàn kết. Đoàn kết là nguồn gốc 
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của sức mạnh và là chìa khóa của sự thành công. Bác Hồ đã 
nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, 
đại thành công”. Đoàn kết phải được tiến hành chặt chẽ từ trong 
Đảng, đến đoàn kết toàn dân. Muốn thế, giải pháp hữu hiệu là phải 
thực hiện đấu tranh thẳng thắn, không xuôi chiều, làm tốt việc phê 
và tự phê, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và cuộc vận động 
“toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đặc 
biệt đối với một xã có tỷ lệ đông đồng bào theo đạo Thiên chúa 
như Giao Thịnh thì vấn đề đoàn kết càng cần được quan tâm, chú 
ý và xây dựng, củng cố tốt.

5. Đảm bảo lợi ích vật chất và tinh thần của nhân dân, kết 
hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân và tập thể. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, khả năng tiềm tàng, to lớn của 
nhân dân luôn được phát huy sức mạnh. Mỗi khi lợi ích vật chất 
và lợi ích tinh thần của nhân dân được quan tâm đáp ứng đầy đủ 
thì sức mạnh đó được nhân lên gấp bội. Trong kháng chiến, nhân 
dân Giao Thịnh đã tự giác lao động, sản xuất và chiến đấu không 
tiếc máu xương. Trong khoán sản, lợi ích vật chất được quan tâm, 
đảm bảo là nhân tố khuyến khích người dân Giao Thịnh hăng hái 
say sưa trong lao động vượt khoán. Trong đổi mới, hội nhập ngày 
nay, lợi ích vật chất và tinh thần cần tiếp tục được quan tâm, đáp 
ứng, đó chính là những nhân tố thúc đẩy nhân dân ra sức lao 
động, sản xuất, xây dựng quê hương Giao Thịnh giàu đẹp, văn 
minh.

Biên tập: Nguyễn Chi Yến
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