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LỜI GIỚI THIỆU
Lịch sử Báo Đảng bộ tỉnh Tiền Giang gắn liền với
lịch sử đấu tranh cách mạng ở địa phương, phản ánh cuộc
đấu tranh giữa nền báo chí yêu nước, cách mạng của nhân
dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với
nền báo chí thực dân, đế quốc.
Báo Đảng bộ tỉnh Tiền Giang ra đời với dấu mốc là
tờ Lao Nông - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách
mạng Thanh niên tỉnh Mỹ Tho ra mắt cách nay 83 năm. Trải
qua 83 năm hình thành và phát triển, các tờ Báo của Đảng
bộ tỉnh Tiền Giang có nhiều tên gọi khác nhau, có nhiều lần
chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của
mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách
mạng nào, hoạt động báo chí luôn giữ vị trí, vai trò quan
trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm
vụ chính trị của Đảng bộ ở địa phương.
Nhiệm vụ của Báo Đảng bộ tỉnh từ khi ra đời là tuyên
truyền để giai cấp và nhân dân hiểu biết mục đích của cách
mạng, của Hội là đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, ruộng
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đất cho dân cày gắn với tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin,
đấu tranh không khoan nhượng để bảo vệ lý tưởng cộng sản.
Chặng đường mà Báo Đảng ở Tiền Giang trải qua gắn với
những mốc son chói lọi của lịch sử cách mạng ở địa phương:
Từ khi vận động thành lập Đảng bộ đến huấn luyện cán bộ,
chuẩn bị cơ sở lý luận, chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc
thành lập Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho vào tháng 4-1930, góp phần
cổ vũ nhân dân trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, phong
trào vận động dân chủ 1936 - 1939, khởi nghĩa tháng 11 năm
1940, khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945, là
vũ khí đấu tranh trên mặt trận chính trị - tư tưởng, cùng Đảng
bộ, dân và quân tỉnh nhà đi vào cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cùng cả nước tiến lên chủ
nghĩa xã hội, tiếp tục thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Số lượng, hình thức, nội dung của Báo Đảng bộ tỉnh
Tiền Giang trải qua 83 năm đã có những bước cải tiến, đổi
mới và phát triển. Từ số lượng phát hành của các tờ báo còn
ít với hình thức in thô sơ, đến nay số lượng Báo Ấp Bắc phát
hành tăng lên nhiều với hình thức và nội dung phong phú,
sinh động. Đội ngũ nhà báo có lòng yêu nước, trung thành
với Đảng, tâm huyết với nghề nghiệp, trình độ chuyên môn
nghiệp vụ ngày càng được nâng cao.
Biên soạn Lịch sử Báo Đảng bộ tỉnh Tiền Giang
(1930-2010), những người thực hiện cố gắng giới thiệu
tương đối đầy đủ những sự kiện chính, những chặng đường
lịch sử đầy gian khổ, hy sinh nhưng vẻ vang của các tờ Báo
Đảng trong từng thời kỳ đấu tranh giành chính quyền cách
mạng, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ
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xâm lược, cũng như trong hòa bình xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Dựng lại bức tranh lịch sử của Báo Đảng ở Tiền
Giang để tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm trong
hoạt động thực tiễn của Báo Đảng bộ tỉnh trong các giai
đoạn lịch sử nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục, nâng cao lòng
tự hào về truyền thống cách mạng, nhận thức đúng về lịch
sử Báo Đảng và nâng cao ý chí cách mạng đối với cán bộ,
phóng viên, biên tập viên trong tình hình mới.
Với mong muốn được phục vụ đông đảo nội bộ, nhân
dân, cán bộ, phóng viên, biên tập viên nhân dịp Kỷ niệm 50
năm Báo Đảng bộ tỉnh Tiền Giang mang tên Ấp Bắc, được
sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được sự hỗ trợ của
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Ấp Bắc tiến hành biên soạn
Lịch sử Báo Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1930-2010). Lịch sử
Báo Đảng bộ tỉnh Tiền Giang xuất bản lần này dựa trên cơ
sở kế thừa và phát huy cuốn Lịch sử ngành Tuyên giáo tỉnh
Tiền Giang (1930-2000) xuất bản năm 2001; Chương 11:
Báo chí - Phát thanh - Truyền hình; Phần thứ tư: Văn hóa xã hội, Địa chí Tiền Giang, tập I, xuất bản năm 2005; Hồi
ký cách mạng của các đồng chí lão thành cách mạng (tài
liệu lưu trữ tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang); các
ấn phẩm có liên quan đến hoạt động báo chí xuất bản ở địa
phương và Trung ương…
Lịch sử Báo Đảng bộ tỉnh Tiền Giang ra đời lần này
góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng kiên
cường, mưu trí, dũng cảm của đội ngũ cán bộ, phóng viên và
biên tập viên qua các thời kỳ cách mạng ở Tiền Giang, đặc
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biệt là trong công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi
xướng và lãnh đạo. Từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân,
cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ phóng viên, biên tập viên đối với sự
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; động viên cán
bộ, đảng viên và nhân dân phát huy truyền thống tốt đẹp của
dân tộc, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh”.
Cuốn sách nầy sẽ giúp đảng viên, cán bộ, phóng viên,
biên tập viên, nhân dân Tiền Giang và bạn đọc tìm hiểu một
cách cụ thể, có hệ thống Lịch sử Báo Đảng bộ tỉnh Tiền
Giang, tự hào về truyền thống vẻ vang của đội ngũ cán bộ,
phóng viên, biên tập viên, nâng cao quyết tâm cách mạng,
mài sắc ý chí chiến đấu, phát huy mạnh mẽ truyền thống
đấu tranh kiên cường, bất khuất, hoàn thành tốt mọi nhiệm
vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Tiền Giang giàu đẹp,
xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.
Biên soạn cuốn sách này, những người thực hiện cố
gắng sưu tầm, xác minh tài liệu và thông qua nhiều cuộc
tọa đàm, hội thảo lấy ý kiến của những cán bộ đã tham gia
hoạt động cách mạng trước đây. Các đồng chí lão thành cách
mạng, cán bộ nghiên cứu lịch sử, gia đình các nhà báo cách
mạng… cung cấp tài liệu và đóng góp nhiều ý kiến quý báu.
Đó là công việc hết sức khó khăn, phức tạp nhưng đã vượt
qua và thành công. Hiện nay cuốn Lịch sử Báo Đảng bộ tỉnh
Tiền Giang (1930-2010) đã đến tay bạn đọc.
Tuy nhiên, so với tầm cỡ của một đề tài lớn, trải qua
một thời gian dài có nhiều biến động lịch sử thì công trình
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này mới dừng lại ở mức độ khái lược. Lịch sử các tờ Báo
của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang rất phong phú, còn ít thời gian
và điều kiện để sưu tầm đủ tư liệu, lại chưa tổng kết rút kinh
nghiệm nên không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót.
Mong bạn đọc góp ý, phê bình và cung cấp thêm tài liệu mới
để Ban chỉ đạo biên soạn tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh
lý và sau này nếu được tái bản thì cuốn Lịch sử Báo Đảng bộ
tỉnh Tiền Giang (1930-2010) sẽ hoàn thiện hơn.
Trong quá trình biên soạn Lịch sử Báo Đảng bộ tỉnh
Tiền Giang (1930-2010), Ban Chỉ đạo biên soạn nhận được
nhiều ý kiến đóng góp của những cán bộ lão thành cách
mạng, các đồng chí lãnh đạo Báo qua các thời kỳ, các phóng
viên, biên tập viên trong tỉnh, góp phần làm cho nội dung
cuốn sách thêm phong phú, xác thực. Ban Chỉ đạo biên soạn
Lịch sử Báo Đảng bộ tỉnh Tiền Giang chân thành cảm ơn sự
quan tâm và giúp đỡ quý báu đó.
Xin trân trọng giới thiệu và rất mong nhận được sự
đón đọc, góp ý của độc giả.
BAN BIÊN TẬP
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Chương mở đầu
KHÁI QUÁT VỀ VÙNG ĐẤT
VÀ CON NGƯỜI TIỀN GIANG
Tiền Giang là một tỉnh thuộc châu thổ sông Cửu
Long, ở tọa độ 10011’43’’và 10035’19’’ vĩ tuyến Bắc;
105049’12’’ và 106048’32’’ kinh tuyến Đông(1), có diện tích
2.366,6 km2 (chiếm 0,71% diện tích cả nước, 5,88% diện
tích châu thổ sông Cửu Long), dân số 1.681.558 người,
mật độ 711 người/km2 (1). Phía Bắc giáp tỉnh Long An và
thành phố Hồ Chí Minh; phía Nam giáp hai tỉnh Bến Tre,
Vĩnh Long; phía Đông giáp biển Đông với 32 km bờ biển;
phía Tây giáp tỉnh Đồng Tháp. Tiền Giang nằm dọc theo bờ
Bắc sông Tiền, hướng Đông-Tây theo đường chim bay dài
khoảng 120km; chiều rộng theo hướng Nam-Bắc, nơi rộng
nhất khoảng 40km, nơi hẹp nhất 10km. Về hành chính, Tiền
Giang hiện nay có 1 thành phố, 1 thị xã, 8 huyện với 169 xã,
Theo Bản đồ Bộ tài nguyên & Môi trường Việt nam - VN 2000, xuất bản
năm 2005, do Sở tài nguyên & Môi trường tỉnh Tiền Giang cung cấp.
(1)
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phường, thị trấn. Thành phố Mỹ Tho là trung tâm chính trị,
hành chính, kinh tế, văn hoá, thương mại của tỉnh.
Tỉnh Tiền Giang ở vào vị trí rất quan trọng, là cửa
ngõ của miền Tây, nối liền thành phố Hồ Chí Minh với các
tỉnh châu thổ sông Cửu Long bằng 2 trục giao thông thủy bộ. Về đường bộ có Quốc lộ 1A, Quốc lộ 50; đường thủy
có rạch Bảo Định (còn gọi là kinh Bưu Điện), rạch Kỳ Hôn,
kinh Chợ Gạo và sông Tiền. Địa hình cao, bằng phẳng với
hơn 60% là đất phù sa, thích hợp cho nhiều loại cây trồng,
nhất là lúa và các giống cây miền nhiệt đới. Khí hậu có 2
mùa nắng, mưa rõ rệt, nhiệt độ trung bình là 280C, lượng
mưa hàng năm từ 1.200 đến 2.000mm. Khu vực giáp biển
thường bị nhiễm mặn vào tháng 3, tháng 4.
Tiền Giang có 32 km bờ biển và hàng ngàn héc-ta bãi
bồi ven biển, thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản. Nằm giữa
hai con sông Vàm Cỏ Tây và sông Tiền, tỉnh có mạng lưới
sông rạch chằng chịt, bảo đảm đủ nước cho sản xuất và sinh
hoạt, thuận lợi cho giao thông đường thủy và thiết lập những
cảng hàng hóa, cảng cá thông với cả nước.
Từ vùng đất hoang vu, rừng thiêng, đầy thú dữ (2) trở
thành một vùng đất trù phú. Các lớp người đi khai hoang
mở đất đã tạo nên một nền nông nghiệp phát triển ổn định.
Trên cơ sở đó, các thế hệ người dân Tiền Giang đã phát triển
thành các vùng chuyên canh, vùng cây ăn trái, vùng cây công
nghiệp, vùng lúa cao sản, vùng nuôi trồng thủy sản.
Lê Quí Đôn đã ghi lại trong Phủ biên tạp lục: “Phủ Gia Định, đất Đồng
Nai từ các cửa biển Cần Giờ, Soài Rạp, cửa Tiểu, cửa Đại toàn là những đám
rừng hoang vu, cỏ rậm, mỗi đám rừng có thể rộng đến hơn ngàn dặm”.
(2)

12

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

Vì gần Sài Gòn nên hầu như các cuộc xâm lược từ
Xiêm, Pháp, Nhật rồi đến Mỹ đều muốn chiếm Mỹ Tho làm
bàn đạp đánh chiếm miền Tây hoặc lấy Mỹ Tho làm chỗ dựa
để bảo vệ Sài Gòn từ phía Tây Nam. Lộ Đông Dương (nay
là Quốc lộ 1A) là con đường độc đạo, là huyết mạch và có
lúc là yết hầu của Sài Gòn. Vì vậy, vị thế Mỹ Tho có ý nghĩa
chiến lược ở các tỉnh miền Tây Nam bộ: Chiến sự thường
diễn ra trước, quy lớn lớn và có những trận có ý nghĩa quyết
định đến toàn cục. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút - một trận
thủy chiến dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Huệ cùng với nhân
dân Mỹ Tho đã diệt 5 vạn liên quân Xiêm - Nguyễn, đập tan
mưu đồ xâm lược nước ta của quân Xiêm.
Khởi nghĩa Trương Định mở đầu cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm lược, đã dấy lên phong trào kháng
Pháp trong toàn Nam kỳ. Suốt 115 năm kể từ ngày thực dân
Pháp đánh chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ, Mỹ Tho - Gò
Công luôn là địa bàn diễn ra hết phong trào kháng chiến này
đến phong trào kháng chiến khác chống quân xâm lược.
Tiền Giang là nơi được nhiều nhà yêu nước đến sinh
sống và hoạt động cách mạng, như Cụ Phó bảng Nguyễn
Sinh Sắc (thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh), Phan Bội
Châu, Phan Châu Trinh, Tôn Đức Thắng, Dương Quang
Đông, Nguyễn An Ninh, Hà Huy Giáp…cùng với các vị yêu
nước ở địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân đấu
tranh chống ách thống trị của thực dân Pháp. Sự hiện diện
của các nhà ái quốc có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tinh thần
yêu nước và đấu tranh của tầng lớp trí thức và nhân dân ở
Mỹ Tho - Gò Công.  
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Những luồng tư tưởng mới du nhập, kết hợp với lòng
yêu nước của nhân dân tại địa phương đã tạo ra các phong
trào yêu nước. Từ phong trào Thiên Địa hội, Duy Tân, Đông
Du, Minh Tân hội, Hội kín Nguyễn An Ninh, phong trào để
tang Phan Châu Trinh, đòi thả Phan Bội Châu... đến tổ chức
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, An Nam Cộng sản
Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời. Tháng 4-1930
Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho được thành lập, các phong trào cách
mạng được sự lãnh đạo của Đảng diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ
và liên tục...
Trên lĩnh vực nghệ thuật, đất Mỹ Tho – Gò Công
có nhiều tài năng. Về nghệ thuật cải lương có các tài danh
như: Phùng Há, Năm Châu, Năm Phỉ, Bảy Nam...; âm nhạc
có Nhạc sĩ Hoàng Việt, Giáo sư Nhạc sĩ Quang Hải, Nhạc
sĩ Nguyễn Văn Nam...; về nghiên cứu âm nhạc có Giáo sư
Tiến sĩ Trần Văn Khê; thơ - văn có Hồ Biểu Chánh, Đoàn
Giỏi, Trần Kim Trắc, Hoàng Tố Nguyên, Bảo Định Giang;
nhà viết tuồng có Trần Hữu Trang; nghệ thuật tạo hình có
Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Tuyển, Họa sĩ Nguyễn Sáng, Họa
sĩ Phạm Đăng Trí, Điêu khắc Nguyễn Hải…
Trên lĩnh vực báo chí, khi những tờ báo đầu tiên ở
Nam kỳ ra mắt đã có nhiều người ở Mỹ Tho - Gò Công tham
gia viết báo. Đội ngũ viết báo ở Mỹ Tho - Gò Công trong giai
đoạn đầu thế kỷ XX có Hồ Đắc Thăng, Trần Quang Sang,
Nguyễn Đình Trị, Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Minh Triết, Cao
Hải Để, Nguyễn Tử Thức…
Những năm đầu thế kỷ XX, báo chí cách mạng
có nhân vật nổi tiếng là nhà báo Nguyễn Văn Nguyễn. Ông
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hoạt động bí mật chống chính quyền thực dân Pháp cùng với
Nguyễn An Ninh và sau đó gia nhập vào Đảng Cộng sản
Đông Dương. Ông tích cực tham gia làng báo và biên tập
tờ La Lutte (Đấu Tranh). Đây là tờ báo đăng rất nhiều bài
viết của ông tố cáo chế độ nhà tù vô cùng dã man của thực
dân Pháp. Loạt phóng sự mang tên Côn Lôn địa ngục trần
gian đăng liên tục từ tháng 10-1934 đến tháng 12-1935, lên
án mạnh mẽ chế độ lao tù của thực dân Pháp. Năm 1937,
Nguyễn Văn Nguyễn làm Thư ký tòa soạn báo L’Avant
garde (Tiền phong), tờ báo tiếng Pháp, cơ quan ngôn luận
của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, xuất bản công
khai, do Hà Huy Tập trực tiếp chỉ đạo nội dung. Ông cũng
có nhiều bài viết đăng trên tờ Le Peuple (Dân chúng) và tờ
Dân chúng (tiếng Việt) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chỉ
đạo. Được Đảng phân công hoạt động công khai, ông còn
viết cho các tờ Dân quyền, Đuốc nhà Nam, Đông Phương…
với nhiều thể loại nhằm vận động nhân dân đấu tranh đòi
dân sinh, dân chủ. Báo Nhân dân, số 38, ngày 15-4-1953 có
bài nhận xét về Nguyễn Văn Nguyễn như sau: “Đồng chí là
một chiến sĩ cốt cán, một nhà viết báo có tài, nhà văn nghệ
nhân dân”.
Có thể nói, lực lượng hoạt động báo chí ở Mỹ Tho Gò Công là đội ngũ đông đảo, tuy có nhiều khuynh hướng,
chính kiến khác nhau, nhưng nổi bật là tư tưởng dân tộc, yêu
nước. Các nhà hoạt động báo chí của Mỹ Tho - Gò Công đã
góp phần không nhỏ vào lịch sử phát triển báo chí ở Nam bộ
và cả nước. ...............
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Chương I
BÁO ĐẢNG TỈNH MỸ THO, TỈNH GÒ CÔNG
TRONG ĐẤU TRANH
GIÀNH CHÍNH QUYỀN THÁNG TÁM -1945;
TIẾN HÀNH CUỘC KHÁNG CHIẾN
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
VÀ GIAI ĐOẠN ĐẦU KHÁNG CHIẾN
CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC
(THÁNG 4-1930 – THÁNG 12-1962)
I. BÁO ĐẢNG TRONG ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH
QUYỀN THÁNG TÁM -1945 (tháng 4-1930 tháng Tám-1945)
Năm 1861, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm tỉnh
Mỹ Tho và tỉnh Gò Công. Sau một thời gian bình định và
áp đặt bộ máy thống trị, Pháp tiến hành thực hiện chính sách
khai thác thuộc địa.
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Do vị trí thuận lợi, giao thông thủy - bộ phát triển
nên thương nghiệp ở tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công phát triển
mà trung tâm là thị xã Mỹ Tho và các thị trấn.
Về nông nghiệp, ruộng đất phần lớn tập trung vào
tay địa chủ. Sau chiến tranh thế giới lần thứ I (1914 - 1918),
thực dân Pháp đưa ra nhiều chính sách để vơ vét của cải
của nhân dân như “địa ốc ngân hàng”, “canh nông tương tế
hội”(3)... Các chính sách này được thực dân Pháp thí điểm ở
Mỹ Tho. Hậu quả là đời sống nhân dân Mỹ Tho, Gò Công
ngày càng cơ cực hơn.
Về văn hóa, thực dân Pháp thực hiện chính sách
ngu dân, gây tâm lý mê tín dị đoan, tin theo số mệnh, cam
chịu ách đô hộ, áp bức. Về giáo dục, Pháp thành lập trường
Collège de Mytho chủ yếu là để đào tạo đội ngũ phục vụ
chế độ cai trị của thực dân Pháp; thực hiện chính sách hạn
chế phát triển giáo dục nhằm kềm hãm dân ta trong vòng
ngu dốt để dễ cai trị.
Phát huy truyền thống yêu nước, nhân dân Mỹ Tho,
Gò Công đứng lên chống thực dân Pháp bằng những cuộc
khởi nghĩa của các sĩ phu yêu nước lãnh đạo như: Trương
Định, Nguyễn Hữu Huân, Võ Duy Dương, Đốc Binh Kiều....
Tiếp đó là nhiều phong trào đấu tranh đòi quyền dân sinh,
dân chủ nhanh chóng lan rộng, tạo được thanh thế rộng lớn,
ảnh hưởng tốt trong nhân dân.
Ngày 1-2-1913, thực dân Pháp lập “Hội nông tín hỗ tương bản xứ” (Société Indigène de Crédit Agricol Mutuel, gọi tắt là SICAM) đầu tiên ở Mỹ Tho
(thí điểm) mở đầu việc bóc lột nông dân Nam Kỳ một cách có tổ chức, có quy
mô thông qua việc cho vay nặng lãi của ngân hàng Đông Dương.
(3)
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Từ năm 1924-1926, phong trào yêu nước của nhân
dân phát triển mạnh. Khi cụ Phan Bội Châu bị bắt, phong
trào đấu tranh đòi ân xá cụ diễn ra sôi nổi. Năm 1926 cụ Phan
Châu Trinh từ trần, lễ truy điệu được phát động từ thành thị
đến nông thôn, đặc biệt là ở thị xã Mỹ Tho và Gò Công.
Thanh niên, học sinh ở Gò Công và Collège de Mytho tẩy
chay gánh hát của Lương Khắc Ninh, khi tên này có ý bài
xích lễ tang cụ Phan Châu Trinh. Kết quả, gánh hát này phải
giải tán.
Năm 1926, Kỳ bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh
niên ở Nam Kỳ liên lạc với một số người yêu nước ở Mỹ Tho,
Gò Công và tuyển chọn thanh niên sang Quảng Châu dự lớp
huấn luyện cán bộ cách mạng. Đầu năm 1927, một số thanh
niên ở tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công được gửi đi học(4).
Sau khi dự lớp huấn luyện ở Quảng Châu (Trung
Quốc), số thanh niên này được kết nạp vào Hội Việt Nam
cách mạng thanh niên, phân công trở về địa phương vận
động, xây dựng cơ sở cách mạng. Những tháng cuối năm
1927, Tỉnh bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Mỹ
Tho được thành lập do đồng chí Trần Ngọc Giải làm Bí thư,
cơ quan Tỉnh bộ đóng tại thị xã Mỹ Tho; Tỉnh bộ Hội Việt
Nam cách mạng thanh niên ở Gò Công được thành lập do
đồng chí Nguyễn Văn Côn làm Bí thư, cơ quan Tỉnh bộ đóng
tại xã Vĩnh Hựu, sau dời về tỉnh lỵ Gò Công. Sau đó các
cơ sở Hội được phát triển rộng rãi trong tỉnh. Các chi Hội
Đồng chí Nguyễn Thìn là một trong số thanh niên yêu nước ở Gò Công
đi học lớp huấn luyện ở Quảng Châu. Sau khi học xong, đồng chí Nguyễn Thìn
về Gò Công; tháng 9-1927 kết nạp đồng chí Nguyễn Văn Côn vào tổ chức Hội
Việt Nam cách mạng thanh niên.
(4)
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hoạt động dựa vào tài liệu, sách báo được bí mật đưa đến
Mỹ Tho, Gò Công như: Báo Thanh niên, cuốn Đường Kách
mệnh, sách báo viết về chủ nghĩa Mác - Lênin. Mỗi cán bộ,
hội viên của Hội có nhiệm vụ tuyên truyền giác ngộ các
tầng lớp nhân dân về tinh thần yêu nước, ý thức đấu tranh
chống áp bức bóc lột, chống bất công trong xã hội, về tinh
thần yêu thương giúp đỡ nhau, về sức mạnh đoàn kết của
nhân dân... Hội viên thanh niên thường xuyên tuyên truyền
về Cách mạng Tháng Mười Nga, về vai trò của đồng chí
Nguyễn Ái Quốc trong sự nghiệp cứu nước của dân tộc. Vì
vậy, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ngày càng có ảnh
hưởng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, bên cạnh đó
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò
Công còn tích cực chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức,
lực lượng để tiến tới thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản ở
tỉnh Mỹ Tho và tỉnh Gò Công.
Ngày 17-6-1929, Đông Dương Cộng sản Đảng được
thành lập. Sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng ảnh
hưởng đến phong trào cách mạng cả nước. Ngày 7-8-1929,
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Nam Kỳ triệu tập hội
nghị thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Sau khi dự hội nghị
đại biểu tỉnh Mỹ Tho và Gò Công về địa phương tiến hành
kết nạp đảng viên và xây dựng cơ sở Đảng.
Đầu tháng 12-1929, đồng chí Ngô Gia Tự đến xã
Vĩnh Kim (Quận Châu Thành) xây dựng cơ sở Đông Dương
Cộng sản Đảng. Đồng chí thành lập chi bộ Đông Dương
Cộng sản Đảng ở xã Vĩnh Kim, sau đó phát triển ra các xã
khác trong quận.
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Các tổ chức cộng sản ra đời ở Mỹ Tho, Gò Công đáp
ứng yêu cầu cấp bách của phong trào cách mạng. Tuy nhiên,
ở một địa phương mà có tới hai hệ thống tổ chức Đảng: An
Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Đảng sẽ dẫn
đến không thống nhất trong tư tưởng và hành động. Lúc này
phong trào cách mạng ở Mỹ Tho nói riêng và cả nước nói
chung đòi hỏi có một tổ chức Đảng Cộng sản duy nhất để
thống nhất lãnh đạo.
Đầu năm 1930, đồng chí Nguyễn Ái Quốc triệu tập
hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Hương Cảng
(Trung Quốc). Hội nghị quyết định thống nhất các tổ chức
cộng sản ở Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chỉ trong một thời gian ngắn, từ tháng 2 đến tháng
4-1930, chi bộ Đảng Cộng sản ở Mỹ Tho được thống nhất
và được xây dựng thêm một số chi bộ, như ở thị xã Mỹ
Tho có chi bộ Xóm Dầu (nay thuộc phường 3), chi bộ
Collège de Mytho, chi bộ Hãng Xáng; ở Châu Thành có
chi bộ Vĩnh Kim, Song Thuận, Kim Sơn,…; ở Chợ Gạo có
chi bộ Ông Văn; ở Cai Lậy có chi bộ Nhị Mỹ, Mỹ Hạnh
Đông, Thanh Hòa, Nhị Quí. Vào giữa tháng 4-1930, Ban
lâm thời chấp ủy Nam Kỳ phân công đồng chí Nguyễn
Thiệu về phụ trách tỉnh Mỹ Tho. Cuối tháng 4-1930, Tỉnh
ủy lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Mỹ Tho được
thành lập, đồng chí Nguyễn Thiệu làm Bí thư(5). Đảng bộ
Theo tư liệu của đồng chí Nguyễn Thiệu, Tỉnh ủy lâm thời Mỹ Tho còn
có chức năng là Đặc ủy Hậu Giang, chịu trách nhiệm chỉ đạo các tỉnh Mỹ
Tho, Bến Tre, Cà Mau, Rạch Giá, v.v.. Tỉnh ủy lâm thời có các đồng chí:
Nguyễn Thiệu, Nguyễn Hanh (tức Nhuận), đồng chí Lưu. Sau bổ sung nhiều
đồng chí nữa.
(5)
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tỉnh Mỹ Tho ra đời là một sự kiện chính trị trọng đại, mở ra
một bước ngoặt trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân
Mỹ Tho.
Ngay từ khi mới thành lập, Đảng bộ rất quan tâm đến
công tác tư tưởng, tập trung giáo dục lòng yêu nước, tinh
thần đoàn kết dân tộc, khơi sâu chí căm thù của nhân dân ta
đối với quân Pháp xâm lược và bọn tay sai. Đảng bộ tỉnh Mỹ
Tho và các chi bộ ở tỉnh Gò Công sử dụng nhiều hình thức
để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng cho nội bộ
và nhân dân. Đảng bộ cũng xác định vai trò của báo chí trong
việc tuyên truyền Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng;
đề ra khẩu hiệu hành động đúng lúc và sát hợp với nhiệm vụ
của từng giai đoạn cách mạng; phát động thành cao trào cách
mạng, đưa cách mạng tiến lên giành thắng lợi.
1. Các tờ báo Đảng ra đời và hoạt động trong giai đoạn
1930-1940
Năm 1929, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Mỹ
Tho ra tờ báo đầu tiên lấy tên Lao Nông, in và phát hành bí
mật ở Mỹ Tho, kích thước nhỏ (loại bỏ túi), nội dung ngắn
gọn, chủ yếu tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, giác ngộ
lý tưởng cộng sản cho các tầng lớp nhân dân yêu nước, tiến
bộ ở địa phương. Tờ báo đã trở thành phương tiện tuyên
truyền hữu hiệu, được quần chúng tìm và chuyền nhau đọc,
góp phần to lớn vào việc tuyên truyền, vận động cách mạng
ở địa phương. Hình thức còn đơn giản, số lượng ít, nhưng
đây là viên gạch đầu tiên xây dựng nên nền báo chí cách
mạng ở Tiền Giang.
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Năm 1930, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, dòng báo chí cách
mạng có bước phát triển. Đảng ta xác định báo chí là phương
tiện tuyên truyền, cổ động, giáo dục hiệu quả nhất, sâu rộng
nhất đối với mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Do đó, báo
chí giữ vai trò quan trọng trong thông tin, tuyên truyền phục
vụ phong trào đấu tranh cách mạng. Dựa vào chủ trương của
Đảng trong hoàn cảnh cụ thể của địa phương, báo chí của
Đảng bộ tỉnh khẳng định được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của
mình trong việc thông tin, tuyên truyền, cổ động phong trào
cách mạng ở địa phương.
Tháng 4-1930, ngay sau khi được thành lập, Tỉnh ủy
lâm thời Mỹ Tho cho ra mắt tờ báo lấy tên Dân Cày, cơ quan
ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, trụ sở đóng tại chợ Vòng
Nhỏ (gần Hãng Xáng). Tờ báo do đồng chí Phạm Hùng phụ
trách; đồng chí Nguyễn Thiệu, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí
Mai Bạch Ngọc phụ trách biên tập, viết bài.
Đồng chí Nguyễn Thiệu (đến ở nhà đồng chí Mai
Bạch Ngọc(6) tại xóm Dầu) trực tiếp lãnh đạo tờ báo Dân
Cày. Nội dung của tờ báo tập trung chống chế độ cai trị của
thực dân Pháp, kêu gọi nhân dân đấu tranh chống áp bức,
bóc lột, chống sưu cao thuế nặng…Dân cày là công cụ đắc
lực trong việc tuyên truyền giác ngộ quần chúng, hướng dẫn
các chi bộ, đảng viên lãnh đạo quần chúng đấu tranh.
Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5-1930,
đồng chí Nguyễn Thiệu lãnh đạo các chi bộ tổ chức bãi
Mai Bạch Ngọc là một nhà trí thức yêu nước, có nhiều đóng góp cho
cách mạng (ông là rể của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và là cha của bà Mai
Huỳnh Hoa).
(6)
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thị đồng loạt ở 7 chợ thuộc quận Châu Thành và chống thuế
chợ giành thắng lợi. Đây là sự kiện để tờ báo Dân Cày đưa
tin nhằm khích lệ phong trào. Sự có mặt của tờ báo Dân Cày
khích lệ mạnh mẽ phong trào đấu tranh cách mạng của nhân
dân. Phong trào cách mạng của nhân dân từ tự phát chuyển
sang tự giác, có tổ chức, có nội dung và phương pháp đấu
tranh rõ ràng, thu hút nhiều người tham gia.
Năm 1931, cơ quan Tỉnh ủy Mỹ Tho dời về Thuộc
Nhiêu (xã Dưỡng Điềm, quận Châu Thành). Lúc này địch
khủng bố gắt gao nhằm tiêu diệt cơ sở cách mạng. Trong lúc
Tỉnh ủy Mỹ Tho đang chuẩn bị cho ra đời tờ báo Chiến Đấu,
thì đồng chí Ký Ngọc thay mặt Tỉnh ủy chỉ đạo tạm thời chưa
in báo và phân tán cán bộ để tránh sự khủng bố của giặc.
Tháng 5-1931, tờ báo Búa Liềm, cơ quan tuyên
truyền của Liên Tỉnh ủy Mỹ Tho - Bến Tre ra đời, do đồng
chí Nguyễn Văn Nguyễn làm chủ nhiệm. Báo được in thạch,
lúc đầu ra hàng tuần, sau ra không định kỳ. Đầu năm 1932,
do địch khủng bố, bắt bớ, tra tấn dã man cán bộ, đảng viên
và quần chúng cách mạng; nhiều cán bộ, đảng viên và quần
chúng cốt cán bị bắt tù đày, bị giết hại nên tờ báo của Đảng
bộ phải đình bản. Giữa năm 1932 Đảng bộ chủ trương tái
bản tờ báo Dân Cày để tuyên truyền, vận động nhân dân
tham gia đấu tranh chống giặc. Báo Dân Cày do đồng chí
Dân Tôn Tử, Bí thư Tỉnh ủy phụ trách. Trong Ban biên tập
có các đồng chí Trần Minh Châu, Trần Văn Ưng (thầy giáo
Ưng)...Việc viết bài và biên tập được tổ chức tại nhà ông
Chín Khuê và in tại chùa Sắc Tứ (Châu Thành). Kỹ thuật ấn
loát đơn giản. Bài được viết bằng mực cục chưng với rượu,
viết nháp trên giấy, in khuôn xu xoa, sau đó báo được in
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giấy sáp. Báo phát hành đến các chi bộ trong tỉnh và gửi đi
các tỉnh lân cận. Do gặp nhiều khó khăn, Báo Dân Cày tạm
ngưng xuất bản.
Sau khi ra tù, nhiều đồng chí liên lạc được với đảng
viên bên ngoài củng cố và khôi phục hệ thống tổ chức cơ sở
Đảng ở Mỹ Tho và Gò Công. Cuối năm 1932 Tỉnh ủy chủ
trương xuất bản tờ báo lấy tên Nông Dân là cơ quan tuyên
truyền của Đảng bộ tỉnh; các tin, bài của báo tập trung lên án
hành động khủng bố của thực dân Pháp đối với phong trào
cách mạng ở địa phương. Tờ báo ra được 2 số, vì có một số
đồng chí trong Tỉnh ủy lâm thời bị bắt nên Báo Nông Dân
phải đình bản.
Giữa năm 1933, Tỉnh ủy chủ trương xuất bản tờ báo
Phấn Đấu để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đường
lối, chủ trương của Đảng bộ ra nhân dân. Đội ngũ làm báo
là những cán bộ trong Tỉnh ủy phụ trách biên tập, viết tin,
bài và in báo. Đảng bộ tổ chức các đại lý để phát hành rộng
rãi sách, báo của Đảng và sách báo tiến bộ trong tỉnh. Sự có
mặt rộng khắp của tờ báo Đảng có ảnh hưởng rất lớn đối với
phong trào cách mạng trong tỉnh.
Giai đoạn 1936 – 1939 phong trào báo chí cách mạng
nổi lên công khai, tập trung tuyên truyền chủ nghĩa Mác –
Lênin, vận động thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
Tháng 12-1936, Tỉnh ủy Mỹ Tho triệu tập Hội nghị tại xã
Long Định (Châu Thành) do đồng chí Thái Văn Đẩu, Bí thư
Tỉnh ủy chủ trì. Tỉnh ủy chủ trương đẩy mạnh tuyên truyền
chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối, chính sách của Đảng; vạch
trần bộ mặt làm tay sai của phần tử Trốtkít, phần tử cải lương
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theo thuyết “Pháp - Việt đề huề”. Để tạo mối quan hệ mật
thiết với quần chúng, Đảng bộ chủ trương sử dụng rộng rãi
các hình thức hoạt động hợp pháp, bán hợp pháp để tập hợp,
giáo dục, vận động quần chúng tổ chức đấu tranh công khai,
hợp pháp đòi quyền dân sinh dân chủ(7). Đảng bộ chủ trương
xây dựng mạng lưới đại lý sách báo của Đảng trong toàn
tỉnh. Thông qua sách báo, tuyên truyền, giáo dục nhân dân
nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối,
chủ trương của Đảng, nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân
trong tình hình mới. Đại lý sách báo cũng là nơi thăm dò, tiếp
nhận nguyện vọng của nhân dân, giúp Đảng bộ đề ra các chủ
trương, nghị quyết phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, thị xã Mỹ Tho
thành lập đại lý phát hành sách báo cách mạng mang tên
Đông Phương thư xã; các huyện đều có nhà sách bí mật phát
hành báo của Đảng; riêng xã Thạnh Phú (Châu Thành), chi
bộ Đảng tổ chức được nhà sách bí mật để tiếp nhận và phát
hành sách báo cách mạng.
Ở Gò Công, sau khi mãn hạn tù, đồng chí Nguyễn
Văn Côn vận động phong trào đọc sách báo Mác-xít. Đồng
chí lên Sài Gòn gặp đồng chí Trần Văn Kiệt, người quản lý
tờ Dân Chúng do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ sáng lập để
liên hệ nhận sách, báo chuyển về Gò Công.
Cuối năm 1938, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng
Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh ủy Mỹ Tho xuất bản tờ Đông
phương Tạp chí. Thực tế, đây là tờ báo công khai của Đảng,
gắn Đảng với quần chúng nhằm góp phần nâng cao trình độ
(7)

Lịch sử ngành Tuyên giáo tỉnh Tiền Giang, 1930 – 2000, tr 14.
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giác ngộ, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, nâng
cao niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng. Mặt
khác, thông qua đó để thu thập nguyện vọng, ý kiến của quần
chúng đưa lên báo Đảng. Số đầu tiên của tờ Đông phương
Tạp chí ra mắt ngày 1-1-1939. Ban trị sự gồm có các ông
Phan Văn Chiêu, Nguyễn Văn Phấn và Nguyễn Văn Tây. Số
cuối của tờ báo này ra ngày 1-9-1939.
Ngày 7-8-1940, xuất bản tờ báo Tiến Lên, cơ quan
ngôn luận của Mặt trận dân tộc phản đế Đông Dương tỉnh
Mỹ Tho. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Mỹ Tho, công tác
thông tin tuyên truyền được thực hiện khẩn trương. Cơ sở in
tài liệu ở xã Đạo Thạnh (Mỹ Tho) do đồng chí Lê Quang
Sô phụ trách; cơ sở in thứ hai ở xã Long Hưng (Châu Thành)
do đồng chí Lê Văn Giác phụ trách; cơ sở in thứ ba ở khu
rừng Thầy Kiện, ấp Tân Lộc, xã Tân Hội Đông (Châu Thành).
Ngoài ra còn nhiều cơ sở in khác ở các quận như: Cơ sở in ở
nhà ông Nguyễn Văn Dẹm, làng Tân Hương; cơ sở in ở ấp
Đông, làng Kim Sơn (Châu Thành) do đồng chí Thanh Sơn Quận ủy viên Châu Thành phụ trách; cơ sở in ở nhà ông Trần
Văn Hoài (Trần Vĩnh Hoài) làng Tân Thuận Bình, quận Chợ
Gạo; cơ sở in xã Nhị Quí, Tân Hội, Mỹ Hạnh Đông ở quận
Cai Lậy…
Trong các loại tài liệu thông tin tuyên truyền, tờ báo
Tiến Lên được in với số lượng lớn và được phát hành rộng
rãi. Qua tài liệu, sách, báo, nhân dân tích cực chuẩn bị mọi
mặt cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.
Sách, báo, tài liệu được phát hành trước cuộc khởi nghĩa đã
góp phần đáng kể vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa tháng
11-1940 ở tỉnh Mỹ Tho.
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2. Các tờ báo Đảng ra đời và hoạt động giai đoạn 19411945
Sau cuộc khởi nghĩa Nam kỳ, tổ chức Đảng nhiều nơi
bị tan rã, phong trào cách mạng tạm thời lắng xuống. Trước
tình hình đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng
lần thứ 8 (tháng 5-1941) xem nhiệm vụ giải phóng dân tộc
là nhiệm vụ trung tâm, hàng đầu, trước mắt của toàn Đảng,
toàn quân và toàn dân. Nội dung Nghị quyết Hội nghị nêu
rõ: “Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề giải
phóng dân tộc, không đòi được độc lập dân tộc thì chẳng
những toàn thể quốc gia, dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu
mà quyền lợi dân tộc của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng
không đòi được”(8). Đảng chủ trương trước mắt phải khôi
phục, phát triển lực lượng cách mạng, tích cực chuẩn bị mọi
mặt để thúc đẩy và đón thời cơ cách mạng. Trong đó, tuyên
truyền, giáo dục tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm của Đảng.
Đầu năm 1943, Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Mỹ Tho được
khôi phục do đồng chí Dương Khuy làm Bí thư. Tỉnh ủy xác
định nhiệm vụ trước mắt của toàn Đảng bộ là tuyên truyền,
giáo dục nội bộ, nhân dân và khôi phục lại cơ sở Đảng. Xứ
ủy chủ yếu hoạt động ở Mỹ Tho, cho xuất bản tờ báo Tiền
Phong làm cơ quan ngôn luận để tập hợp lực lượng. Song
song đó, một số đồng chí đã thành lập Xứ ủy Nam kỳ ở Xoài
Hột, Thạnh Phú (Châu Thành) và ra mắt tờ báo Giải Phóng.
Hai tờ báo Tiền Phong và Giải Phóng song song tồn tại, góp
phần tập hợp lực lượng, khôi phục phong trào cách mạng
(8)

Văn kiện Đảng, 1939 – 1945, NXB ST Hà Nội 1969, tr 194

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

27

ở Mỹ Tho và các tỉnh ở Nam bộ. Nội dung các bài báo tập
trung tuyên truyền chống chính sách Đại Đông Á; vạch trần
âm mưu của phát xít Nhật, đảng phái phản động và tay sai
thân Nhật; tập hợp quần chúng chuẩn bị khởi nghĩa giành
chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
II. BÁO ĐẢNG HOẠT ĐỘNG TRONG CUỘC
KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM
LƯỢC (tháng 9-1945 – tháng 7-1954)
Ngày 23-9-1945, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm
thành phố Sài Gòn. Các tổ chức phản cách mạng và một số
quan lại, công chức, địa chủ ra mặt làm tay sai cho bọn thực
dân, nổi dậy chống phá chính quyền, như nhóm “Phục quốc
đồng minh hội” và nhóm “Đệ tứ Quốc tế” ở thị xã Mỹ Tho.
Bọn Trốtxkít(9) dự kiến lập nhóm đấu tranh và ra tờ báo phản
cách mạng; nhóm “Đại Việt”(10) ở Xóm Dầu (Mỹ Tho) cũng
ngấm ngầm hoạt động; nhóm “Thanh niên Tân dân chủ” ở
Gò Công chuẩn bị truyền đơn và vũ khí để lật đổ chính
quyền cách mạng. Tình hình ở tỉnh Mỹ Tho và Gò Công lúc
này hết sức căng thẳng và phức tạp.
Trước tình hình đó, Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho và Gò
Công nhanh chóng xây dựng bộ máy chính quyền, tập hợp
lực lượng chống lại âm mưu đánh chiếm của địch. Thực hiện
chủ trương của Đảng bộ, chính quyền cách mạng Mỹ Tho,
Gò Công đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân từ thị
Bọn Trốtxkít do Thái Thông và một số tên khác ở thị xã Mỹ Tho hoạt
động được một thời gian thì bị ta bắt.
(10)
Nhóm “Đại Việt” có Nguyễn Văn Thêm, Nguyễn Văn Ngàn... bị ta bắt
khi thực dân Pháp trở lại xâm lược.
(9)
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xã đến các vùng nông thôn với tinh thần tích cực, tự nguyện
tham gia vào các phong trào cách mạng. Các huyện Châu
Thành, Cai Lậy thành lập Tổng bộ Việt Minh; các huyện
khác khẩn trương thành lập các đoàn thể cứu quốc như: Nông
dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Phụ
lão cứu quốc,... Các đoàn thể phát triển nhanh chóng, thu hút
hội viên ngày càng đông.
Đảng bộ xác định nhiệm vụ hàng đầu trong thời gian
này là phải giữ vững chính quyền cách mạng, cải thiện đời
sống nhân dân và bài trừ nội phản. Đảng bộ Mỹ Tho, Gò
Công chủ trương: Phải tăng cường khối đoàn kết toàn dân,
thu hút và quy tụ mọi thành phần vào Mặt trận Việt Minh,
thêm bạn bớt thù để thực hiện nhiệm vụ chung của dân tộc là
kháng chiến và kiến quốc.
Để thực hiện chủ trương trên, Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho
và Đảng bộ tỉnh Gò Công xem báo chí là mặt trận quan trọng
trong đấu tranh chính trị, tư tưởng. Báo chí là mũi xung kích
trên mặt trận đầy cam go nhưng rất vẻ vang trong cuộc kháng
chiến thần thánh của dân tộc ta. Từng cán bộ, phóng viên là
chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh này.
Để đáp ứng yêu cầu trước tình hình và nhiệm vụ mới,
lãnh đạo tỉnh Mỹ Tho chỉ đạo xuất bản tờ báo Cứu Quốc;
báo in bằng chữ chì tại thị xã Mỹ Tho. Đây là tờ báo đầu tiên
của tỉnh được in theo công nghệ hiện đại thời bấy giờ. Báo
được phát hành rộng rãi từ thành thị đến nông thôn, góp phần
quan trọng trong việc tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng, chính quyền và Mặt trận Việt
Minh đến các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt báo có nhiều bài
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viết ca ngợi sự thành công của cuộc tổng khởi nghĩa giành
chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Tuy nhân dân ta đã giành được chính quyền, nhưng
thực dân Pháp được quân Anh giúp sức, quyết thực hiện âm
mưu tái chiếm nước ta một lần nữa. Tờ báo Cứu Quốc đã
vạch trần âm mưu của chúng, động viên tinh thần quân và
dân ta xây dựng đời sống mới và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ
thành quả Cách mạng Tháng Tám.
Ngày 25-10-1945, quân Pháp tái chiếm Mỹ Tho,
Gò Công, cơ quan báo và nhà in báo dời về xã Phú Phong
(Châu Thành). Tờ báo của Đảng bộ Mỹ Tho đổi tên thành
Chiến Đấu và trở thành công cụ đắc lực trong công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân tham gia kháng chiến, kiến quốc.
Tờ báo Chiến Đấu góp phần quan trọng trong việc tuyên
truyền đường lối, chủ trương của Đảng; kêu gọi toàn dân
đoàn kết bảo vệ thành quả cách mạng Tháng Tám; chuẩn bị
mọi mặt tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ chống
thực dân Pháp xâm lược. Báo được in bằng chữ chì, mỗi
tháng ra 2 số, số lượng phát hành từ 400 – 500 bản.
Theo tạp chí Tiền Phong - cơ quan của Hội Cứu quốc
Việt Nam ra ngày 1-5-1946, ở Gò Công còn có tờ Kháng Chiến cơ quan của Tỉnh ủy Gò Công, xuất bản vào đầu năm 1946.
Cũng theo tạp chí này, Mỹ Tho còn có tờ Quyết Thắng.
Tháng 4-1947, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam tỉnh
Mỹ Tho, Gò Công được thành lập. Tờ báo Chiến Đấu - cơ
quan đấu tranh của Mặt trận Việt Minh tỉnh Mỹ Tho được
đổi tên thành tờ Liên Việt - cơ quan ngôn luận của Hội Liên
hiệp quốc dân Việt Nam tỉnh Mỹ Tho. Cuối năm 1947, cơ
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quan của báo chuyển từ xã Phú Phong (Châu Thành) về xã
Tân Phú (Cai Lậy).
Để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần
chúng, đẩy mạnh phong trào kháng chiến kiến quốc, đầu
năm 1948, Ty Thông tin tỉnh Mỹ Tho xuất bản tờ Thông
tin Mỹ Tho. Ban biên tập có đồng chí Hai Chi, Đoàn Giỏi,
Thanh Tuyền và họa sĩ Hoàng Điều… Lúc đầu 3 ngày ra 1
số, về sau mỗi ngày ra 1 số, in bằng chữ chì. Cơ quan báo
đóng ở xã Tân Phú (Cai Lậy); lúc này xây dựng được xưởng
giấy, tuy còn thô sơ nhưng đảm bảo phục vụ cho việc in
báo. Lực lượng phóng viên, biên tập viên của báo lúc này
khá đông, thu hút được nhiều trí thức yêu nước có chuyên
môn nghiệp vụ, nhiều kinh nghiệm làm báo, viết văn như:
Trần Văn Luân, Huỳnh Song Hà, Đoàn Giỏi, Thanh Bình,
Hoa Đường... Lực lượng cộng tác viên có nhà thơ Bảo Định
Giang, nhà thơ Nguyễn Bính, nhà văn Sắc Máu, bác sĩ Trần
Hữu Nghiệp... Trong thời gian này, Sở Văn hoá – Thông tin
tuyên truyền Nam bộ mở lớp huấn luyện nghiệp vụ báo chí
do Ty Thông tin Mỹ Tho đăng cai tổ chức. Lớp học đầu tiên
về nghiệp vụ báo chí được mở trong kháng chiến, giúp cán
bộ làm công tác báo chí, thông tin nhận thức sâu hơn chủ
nghĩa Mác – Lênin, phương pháp luận biện chứng duy vật;
đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên môn
nghiệp vụ. Đây là lực lượng tuyên truyền của Đảng bộ Mỹ
Tho, đóng vai trò quan trọng trong giáo dục tư tưởng, tinh
thần yêu nước. Lúc này Tờ Thông tin Mỹ Tho rất nhạy bén
trong đưa tin, bài phản ánh tình hình chiến sự.
Giữa năm 1948, thực hiện chủ trương của Trung ương
về kiện toàn bộ máy tổ chức trong Đảng nhằm phục vụ cuộc
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kháng chiến, Ban Tuyên huấn tỉnh Mỹ Tho được thành lập
do đồng chí Trần Bá Thọ làm Trưởng ban. Các huyện, quận
cũng thành lập Ban Tuyên huấn, do đồng chí cấp ủy huyện
làm Trưởng ban. Nhiệm vụ của Ban Tuyên huấn là bên cạnh
việc tuyên truyền còn đảm nhận vai trò làm báo để thông tin,
tuyên truyền kịp thời về phong trào kháng chiến của nhân
dân và những âm mưu của địch để nhân dân cảnh giác.
Đảng chủ trương lấy đất công, đất của địa chủ phục
vụ cho kháng chiến; quản lý ruộng đất của Việt gian và địa
chủ đi vắng chia cho dân nghèo. Báo chí phân công phóng
viên viết tin, bài đăng báo để tuyên truyền về chính sách
ruộng đất của cách mạng. Qua sách báo, giúp cho nhân dân
hiểu thêm chính sách của Đảng về ruộng đất, làm cho nhân
dân tin tưởng, hăng hái tăng gia sản xuất, góp phần xây dựng
kinh tế và tự nguyện đưa con em tham gia lực lượng vũ trang
phục vụ cho kháng chiến.
Tháng 5-1951, sau khi 3 tỉnh Mỹ Tho, Gò Công và
một phần Tân An sáp nhập thành tỉnh Mỹ Tho (mới) trực
thuộc Phân liên khu miền Đông, lúc này lực lượng làm báo
được tăng cường, cơ sở vật chất phục vụ in báo được cải
thiện, bộ phận in được trang bị thêm máy in hiệu Pê-đan
và đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Mỹ Tho trực tiếp làm
chủ nhiệm tờ báo. Trụ sở báo nằm trên kinh Dương Văn
Dương. Hai tờ Liên Việt và Thông tin Mỹ Tho cùng hoạt
động. Thông qua hệ thống giao liên của lực lượng vũ trang,
các đại biểu đi dự hội nghị và các lực lượng hợp pháp, báo
được phát hành khắp nơi, từ vùng địch tạm chiếm đến các
vùng căn cứ kháng chiến, nhờ đó mà mọi chủ trương, chính
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sách của Đảng và của Mặt trận được tuyên truyền, phổ biến
kịp thời.
Nửa cuối năm 1953, các tờ báo của tỉnh và những
bản tin của các huyện tập trung tuyên truyền thắng lợi chiến
dịch Đông - Xuân (1953 – 1954), đỉnh cao là chiến dịch
Điện Biên Phủ, nhằm động viên quân và dân ta tiến công,
nổi dậy phá tề, trừ gian, diệt ác, bức hàng, bức rút đồn bót,
giải phóng nông thôn. Sau ngày 7-5-1954, báo chí của Đảng
tập trung đưa tin chiến thắng Điện biên Phủ để khích lệ tinh
thần nhân dân. Những nội dung chiến thắng được báo đăng
tải đưa về cơ sở, làm nức lòng nhân dân.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm
lược, báo chí của Đảng bộ tỉnh đã đóng vai trò xung kích
trong công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước,
chí căm thù giặc, nâng cao quyết tâm vượt qua khó khăn,
vừa chiến đấu vừa kiến thiết, góp phần xứng đáng vào chiến
thắng chung của dân tộc. Báo chí luôn bám sát thực tiễn cuộc
sống, cùng chia sẻ gian khổ, hiểm nguy với nhân dân, bộ đội,
phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến.
Nhà báo không chỉ làm nhiệm vụ thông tin mà còn là chiến
sĩ trực tiếp cầm súng ra trận và không ít người đã hy sinh anh
dũng trên chiến trường. Trong chiến tranh ác liệt, báo chí có
sức mạnh to lớn là động viên, củng cố niềm tin, cổ vũ đồng
bào, chiến sĩ và đã góp phần làm nên những chiến thắng ở
Mỹ Tho và Gò Công.
Với việc ký kết Hiệp định Genève, hòa bình được
lặp lại ở miền Bắc, nhưng ở miền Nam vẫn chưa được giải
phóng. Đế quốc Mỹ đã thay chân thực dân Pháp vào miền

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

33

Nam, lập nên chính quyền thân Mỹ do Ngô Đình Diệm đứng
đầu, với âm mưu biến nước ta trở thành một thuộc địa kiểu
mới của Mỹ. Trong điều kiện, hoàn cảnh đất nước bị chia
cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau, được sự
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hoạt động báo chí tiếp tục phát
triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng, đặc biệt là ở
các đô thị, các thành phố lớn. Báo chí thời kỳ kháng chiến
chống Mỹ thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ chiến lược là xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng
miền Nam, thống nhất nước nhà.

III. BÁO ĐẢNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI KỲ ĐẤU
TRANH CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (tháng 8-1954 –
tháng 12-1962)
Ngày 20-7-1954, Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập
lại hòa bình trên toàn cõi Đông Dương được ký kết tại Genève
(Thụy sĩ). Theo hiệp định Genève dòng sông Bến Hải thuộc
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị là giới tuyến quân sự tạm
thời phân chia hai miền Nam - Bắc Việt Nam, nằm trên vĩ
tuyến 17. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bắt đầu chuyển
sang thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa, làm hậu thuẫn cho
cách mạng cả nước. Miền Nam tạm thời do địch kiểm soát,
lực lượng cách mạng thực hiện chuyển quân tập kết, 2 năm
sau sẽ tiến hành tổng tuyển cử tự do để thống nhất đất nước.
Lợi dụng thời cơ thực dân Pháp đang lâm vào tình
thế khó khăn do thất bại nặng nề trước các đòn tiến công của
quân và dân ta, đế quốc Mỹ đưa Ngô Đình Diệm từ Mỹ về
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làm Thủ tướng bù nhìn, tiến hành thành lập bộ máy chính
quyền, quân đội tay sai. Thông qua chính quyền và quân
đội tay sai Ngô Đình Diệm, đế quốc Mỹ từng bước trực tiếp
can thiệp vào miền Nam nhằm thực hiện âm mưu “tiêu diệt
bằng được phong trào yêu nước của nhân dân ta, thôn tính
miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta, biến miền Nam thành
thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của đế quốc Mỹ”(11).
Trước mắt đế quốc Mỹ tăng cường viện trợ quân sự, đưa cố
vấn Mỹ vào chỉ huy ngụy quyền, ngụy quân phá hoại Hiệp
định Genève, đơn phương tiến hành chiến tranh chống lại
phong trào cách mạng của nhân dân ta.
Cuối tháng 8-1954, sau khi được thành lập, cơ quan
Tỉnh ủy Mỹ Tho về đóng ở xã Long Hưng, huyện Châu
Thành; cơ quan Tỉnh ủy Gò Công về đóng ở xã Hòa Nghị,
huyện Gò Công(12). Hai Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị xã ủy và
hơn 120 chi bộ xã, khu phố chuyển vào hoạt động bí mật,
bám vào quần chúng, hoạt động theo phương châm: ngăn
cắt, bí mật, sinh hoạt đơn tuyến qua hệ thống “chuỗi- rễ”(13).
Phương thức này vừa giữ kín lực lượng lãnh đạo, vừa đảm
bảo Đảng bám chắc quần chúng.
Trở mặt, không thi hành Hiệp định Genève, Mỹ ngụy thực hiện khủng bố phong trào yêu nước và cách mạng
của nhân dân ta. Phong trào cách mạng ở địa phương gặp
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội toàn quốc lần thứ
IV, NXB Sự thật, Hà Nội, năm 1977, tr: 15.
(12)
Tỉnh Gò Công lúc này có các đơn vị huyện Gò Công, huyện Hòa Đồng
và thị xã Gò Công.
(13 )
Trong hệ thống “chuỗi rễ”: 1 đảng viên lãnh đạo 3 quần chúng nòng cốt,
1 quần chúng nòng cốt trực tiếp nắm 3-5 quần chúng tích cực, 1 quần chúng
tích cực trực tiếp nắm 5 -10 quần chúng bình thường.
(11)
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nhiều khó khăn. Đầu năm 1960, quán triệt Nghị quyết 15 của
Đảng về Đường lối cách mạng miền Nam, nhân dân Mỹ Tho
và Gò Công đứng lên đấu tranh làm chủ vùng nông thôn, mở
ra giai đoạn mới cho phong trào cách mạng ở địa phương.
Trong những năm đầu đấu tranh chống Mỹ xâm
lược, Đảng ta chủ trương trong hoạt động báo chí và công
tác thông tin tuyên truyền phải thực hiện tốt cuộc vận động
chính trị nhằm quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược là làm
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành cách
mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Với tinh thần “Không có
gì quí hơn độc lập tự do”, thực hiện cuộc chiến tranh nhân
dân, phát huy tinh thần yêu nước của toàn dân, tranh thủ tối
đa sự ủng hộ nhân dân thế giới, tạo ra sức mạnh tổng hợp để
đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.
Trong thời gian này Tỉnh ủy Mỹ Tho và Tỉnh ủy
Gò Công đặc biệt chú trọng đến công tác tổ chức, vận động
quần chúng. Với phương châm lấy công tác bí mật làm cơ
bản, tranh thủ khai thác triệt để mọi điều kiện để đẩy mạnh
công khai và nửa công khai, Đảng bộ đã tập hợp đông đảo
các tầng lớp nhân dân vào mặt trận thống nhất chống MỹDiệm; xem công tác tuyên truyền và hoạt động báo chí là
mũi xung kích, quan tâm lãnh đạo, tạo mọi điều kiện thuận
lợi để báo chí hoạt động có hiệu quả; chú ý đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phân công cấp ủy
viên lãnh đạo; mua các trang thiết bị cho nhà in và xây dựng
căn cứ để bảo vệ nhà in. Trong giai đoạn này, công tác tuyên
truyền và hoạt động báo chí của Đảng tập trung tuyên truyền
ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược và nội dung của Hiệp định Genève, làm cơ sở pháp
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lý để nhân dân đấu tranh chính trị với Mỹ - ngụy; vạch trần
và tố cáo tội ác do Mỹ - ngụy gây ra với đồng bào ta, khơi
dậy trong nhân dân tinh thần yêu nước, chí căm thù quân
giặc cướp nước và bán nước; tuyên truyền, vận động nhân
dân nổi dậy diệt ác, phá thế kềm kẹp, giành quyền làm chủ
nông thôn, tham gia xây dựng lực lượng cách mạng; tuyên
truyền mạnh mẽ tin chiến thắng, ca ngợi những gương chiến
đấu dũng cảm của chiến sĩ và đồng bào để cổ vũ phong trào
đấu tranh của nhân dân ta; tuyên truyền chủ trương, chính
sách của Đảng, của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam
đến với mọi người dân.
Sau Hiệp định Genève, công tác tuyên truyền còn tập
trung vận động quần chúng tham gia đấu tranh đòi quyền
dân sinh, dân chủ, chống bắt bớ trả thù người tham gia kháng
chiến, đòi tổng tuyển cử, vạch trần âm mưu chia cắt đất nước
của địch...Tỉnh uỷ Mỹ Tho chủ trương xuất bản tờ Tin tức
Mỹ Tho, do đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó bí thư Tỉnh
uỷ, Trưởng ban Tuyên huấn phụ trách, mỗi tháng ra 1 số.
Tờ Tin tức Mỹ Tho tồn tại trong hoàn cảnh hết
sức khó khăn. Tất cả các khâu trong quá trình thực hiện
tờ báo đều phải giữ bí mật. Nhiều lúc chỉ có vài đồng chí mà
phải làm tất cả mọi việc như: viết tin, bài, biên tập, thiết kế,
in và phát hành. Tờ Tin tức Mỹ Tho lúc đầu ra không đều, số
lượng ít nhưng sự hiện diện của tờ báo chứng tỏ lực lượng
cách mạng và tổ chức Đảng vẫn tồn tại, đang hoạt động, đã
động viên mạnh mẽ tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên trì
vượt qua khó khăn của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong
những năm tháng kháng chiến gian khổ.
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Ngày 4-6-1958, diễn ra một sự kiện báo chí khá nổi
bật ở tỉnh Mỹ Tho. Đó là việc tỉnh trưởng Nguyễn Trân tổ
chức “đấu lý” cùng các nhà báo tiến bộ. Thời điểm này có 14
người, trong đó có 11 nhà báo bị chính quyền Diệm bắt giam
ở khám đường Mỹ Tho. Nguyễn Trân tổ chức đấu lý, tranh
luận tại rạp Viễn Trường, nội dung xoay quanh về chủ nghĩa
cộng sản và chủ nghĩa quốc gia. Tại đây, Nguyễn Trân độc
thoại 2 giờ liền, rồi đề nghị các nhà báo phát biểu. Nhà báo
Triệu Công Minh thay mặt đoàn nhà báo bị giam lên tiếng
trước; ông đặt vấn đề chính quyền bắt người làm báo thời
kháng chiến chống Pháp và những trí thức khác chính kiến
để quy kết chính trị là không đúng; đồng thời lên án hành
động trên là phi pháp. Cuộc đấu tranh của các nhà báo với
Nguyễn Trân có ảnh hưởng rất lớn đến phong trào đấu tranh
cách mạng ở Mỹ Tho, nhất là đối với những chiến sĩ cầm
bút; củng cố niềm tin vào lý tưởng cách mạng.
Gần cuối năm 1958, Tỉnh ủy cử đồng chí Huỳnh Văn
Niềm xây dựng tờ báo lấy tên Tranh Đấu nhằm tố cáo tội
ác của Mỹ - Diệm, khẳng định sự tồn tại của Đảng, củng cố
niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Đảng.
Cơ sở hoạt động của báo thường di chuyển, khi ở lùm đế
này, khi ở khóm sậy kia. Hằng đêm mở ra-đi-ô chép tin đọc
chậm từ Đài tiếng nói Việt Nam (phát thanh từ Thủ đô Hà
Nội), cộng với tin tức nắm được từ các nơi trong tỉnh gửi về,
tất cả được chọn lọc vừa đủ các trang báo viết tay, in bột.
Lực lượng viết tin, bài là các đồng chí Tỉnh ủy viên và cán
bộ của Tỉnh ủy. Tờ báo Tranh Đấu số đầu tiên ra đời trong
lúc xảy ra vụ thảm sát ở nhà tù Phú Lợi -Thủ Dầu Một (3011-1958), báo đưa phần lớn tin, bài về sự kiện này. Các tin,
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bài đăng trên báo thường xoay quanh hai vấn đề lớn là tố cáo
tội ác của Mỹ - Diệm và phản ánh phong trào đấu tranh của
quần chúng nhân dân. Do điều kiện thiếu thốn, khó khăn nên
số lượng báo in không nhiều. Trong lúc địch khủng bố ác
liệt, sự có mặt của tờ báo trở thành niềm tin của cán bộ, đảng
viên và quần chúng tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
Cuối năm 1958, đồng chí Huỳnh Văn Niềm chuyển
công tác, Tỉnh ủy giao cho đồng chí Nguyễn Văn Bi phụ
trách và báo đổi tên là Thông Tin. Đầu năm 1960, tờ báo
Tranh Đấu được khôi phục và đổi tên thành tờ Vùng Lên,
mỗi tháng ra một số với hàng ngàn bản. Bộ phận làm báo do
đồng chí Nguyễn Văn Bi trực tiếp phụ trách cùng các đồng
chí Bảy Bằng, Huỳnh Văn Phấn (Sáu Hồ), Phạm Văn Đúng,
Trần Văn Mai, Ba Tánh, Nguyễn Nhuận... Do số lượng tăng,
báo được phát hành rộng rãi hơn, có tác dụng to lớn trong
việc nâng cao ý chí chiến đấu, giữ vững lập trường trước mọi
gian khổ hy sinh của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Sau Đồng
khởi năm 1960, báo Vùng Lên lấy tên lại là Tranh Đấu. Thời
kỳ này, ta làm chủ nhiều vùng nông thôn rộng lớn, tạo điều
kiện thuận lợi để tờ báo nâng cao số lượng và chất lượng.
Năm 1961, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy được thành lập
lại với tên gọi là Ban Tuyên-Văn-Giáo do đồng chí Lê Thái
Hiệp (Bảy Hiệp) phụ trách; đồng thời thành lập các Tiểu ban
trực thuộc, trong đó có Tiểu ban Thông tấn - Báo chí do đồng
chí Hồ Văn Thạnh (Tám Thạnh) làm Trưởng Tiểu ban. Sau
đó Tiểu ban Thông tấn- Báo chí chia ra thành hai bộ phận:
Thông tấn và Báo chí. Bộ phận Thông tấn ra bản tin và phát
hành trong tỉnh, cung cấp tin cho Thông tấn xã Trung Nam
bộ và Thông tấn xã Giải phóng thông qua Đài Minh ngữ.
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Lúc này hoạt động báo chí diễn ra sôi nổi, nhiều tờ báo ra
đời, đội ngũ phóng viên, biên tập viên có nhiều kinh nghiệm
và chuyên môn giỏi. Trong thời gian này đã lần lượt xuất
bản các tờ báo tiêu biểu như:
-Tờ Giải Phóng, cơ quan tranh đấu của Mặt trận Dân
tộc Giải phóng tỉnh Mỹ Tho. Số 1 ra ngày 15-1-1961, khổ 22
x 30cm, 4 trang in chữ chì. Tờ Giải Phóng ra được vài số thì
đổi tên là Giải Phóng xã - cơ quan thông tin của Mặt trận Dân
tộc Giải phóng tỉnh Mỹ Tho. Số 1 không đề ngày, số 3 đề ngày
4-12-1961, 4 trang khổ 21 x 29cm, đánh máy chữ trên giấy
sáp và in qua khung vải. Đặc biệt số báo Xuân Giải phóng
Nhâm Dần 1962, 12 trang, in chữ chì. Nội dung phong phú, có
nhiều bài bình luận và phóng sự hấp dẫn, hình ảnh đẹp.
- Tờ Tin Tức (tỉnh Mỹ Tho), số ra ngày 7-10-1961,
khổ 21 x 27cm, in chữ chì, phát hành 2.000 tờ. Các số sau
in stencil, khổ 21 x 32cm, 4 trang, phát hành 1.500 bản, mỗi
tuần ra 1 số.
- Tờ Thông tin Mỹ Tho, ra cuối năm 1961, khổ 21 x
32cm, stencil, 4 trang, mỗi số phát hành 2.000 tờ.
Nội dung thông tin của các tờ báo nói trên khá phong
phú. Các tờ báo phần lớn phản ánh sự ra đời của Mặt trận
Dân tộc Giải phóng, đưa tin chiến thắng, tin xây dựng và
bảo vệ vùng giải phóng, tin đấu tranh của chiến sĩ, đồng bào
trong tỉnh và cả nước tố cáo tội ác của Mỹ - Diệm, kêu gọi
nhân dân đoàn kết đứng lên đấu tranh. Một số tờ báo có trang
xã luận, có báo đưa cả tin thế giới.
Hoạt động báo chí phát triển mạnh mẽ đã có ảnh
hưởng lớn đến phong trào cách mạng. Năm 1962 Tỉnh ủy

40

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

Mỹ Tho quyết định thành lập nhà in Huỳnh Văn Sâm. Nhà
in có bí danh là đơn vị 1055, lúc đầu do đồng chí Bảy Bằng
làm Trưởng ban Quản trị, sau đó đồng chí Bảy Bằng chuyển
sang làm Kiểm huấn. Đồng chí Trần Văn Mai (Tám Mai)
làm Trưởng ban Quản trị. Với công nghệ in ty-pô chữ chì,
nhà in có nhiệm vụ in, xuất bản các tờ báo Đảng, tập san Văn
nghệ Mỹ Tho và các tài liệu, sách, báo phục vụ cho công
tác thông tin, tuyên truyền. Nhà in đóng trong vùng căn
cứ ở xã Tân Hòa Đông, huyện Châu Thành (nay là huyện
Tân Phước) và sau đó cùng với bộ phận báo chí liên tục di
chuyển nhiều nơi trên chiến trường tỉnh Mỹ Tho. Nhà in
là đơn vị trực thuộc Ban Tuyên huấn tỉnh; việc mua sắm
phương tiện in như: chữ chì, mực in, giấy sáp, giấy in báo...
đều phải mua ở vùng địch kiểm soát, do bộ phận tiếp liệu
của Tỉnh ủy phụ trách, nhưng nhờ sự giúp đỡ của nhân dân
nên việc mua sắm, vận chuyển phương tiện in đều lọt qua
hệ thống đồn bót kiểm soát của địch. Mặc dù Mỹ - ngụy càn
quét liên tục, dùng bom pháo đánh phá ác liệt, nhưng nhà in
vẫn đảm bảo việc in báo, các loại tài liệu, ấn phẩm phục vụ
kháng chiến.
Bên cạnh nhà in Huỳnh Văn Sâm còn một bộ phận
khác là nhà in Thái Sanh Hạnh. Đây là cơ sở in giấy sáp tách
ra từ nhà in Huỳnh Văn Sâm. Đầu tháng 8-1962, khi đang
in tờ Thông tin Mỹ Tho, số đặc biệt Kỷ niệm Cách mạng
Tháng Tám năm 1945, thì cơ sở in bị địch bao vây tấn công.
Chúng đốt hết các tờ báo đang in và hốt hết chữ chì rải dọc
trên đường hành quân của chúng. Cơ sở in tổn thất nặng. Sau
trận càn này, lãnh đạo tỉnh quyết định tách ra hai bộ phận in
để dễ cơ động, đối phó với sự càn quét của giặc.
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Từ khi thành lập nhà in Huỳnh Văn Sâm và nhà in
Thái Sanh Hạnh, báo chí cách mạng được in số lượng nhiều
và phát hành rộng rải từ nông thôn đến nội ô thị xã, thị trấn
trên toàn tỉnh. Sự ra đời của nhà in đã góp phần thúc đẩy
báo chí phát triển mạnh, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị
của cuộc đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng
bộ tỉnh.
Các tờ báo cách mạng ra đời, hoạt động ở Mỹ Tho
và Gò Công là sản phẩm của quá trình đấu tranh lâu dài,
gian khổ của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh
Mỹ Tho và Đảng bộ tỉnh Gò Công. Lực lượng tham gia hoạt
động báo chí trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến hành
2 cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế
quốc Mỹ xâm lược là đội quân đi đầu trong công tác chính
trị, tư tưởng, văn hóa, với chức năng tuyên truyền, vận động,
tổ chức nhân dân đứng lên làm cách mạng vì độc lập, tự
do, gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Báo chí
cách mạng là con đẻ của phong trào cách mạng, là vũ khí
cách mạng, trực tiếp truyền lửa cách mạng cho nhân dân
qua những trang báo, qua những người tham gia làm báo
và là những chiến sĩ cầm bút anh hùng. Các tờ báo trong
những năm kháng chiến chống Mỹ - ngụy ở tỉnh Mỹ Tho và
tỉnh Gò Công đóng vai trò xung kích trong công tác tuyên
truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, chí căm thù giặc, nâng
cao quyết tâm vượt qua khó khăn, góp phần vào thắng lợi
chung của cách mạng.
Giai đoạn 1930-1962 là giai đoạn hết sức khó
khăn trong hoạt động báo chí, có lúc ta bị thiệt hại nặng;
tổ chức Đảng, cơ sở quần chúng nhiều nơi bị phá vỡ; nhiều
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cán bộ, đảng viên bị bắt, hy sinh, nhiều tờ báo chỉ ra được
1 số. Mặc dù trải qua nhiều gian nan thử thách, nhưng hoạt
động báo chí của Đảng bộ tỉnh vẫn được giữ vững; các tờ báo
của Đảng vẫn xuất bản, được chuyển đến cán bộ, đảng viên,
chiến sĩ và nhân dân. Sự tồn tại và hoạt động báo chí của
Đảng thể hiện tổ chức Đảng vẫn bám trụ, tồn tại trong quần
chúng; uy tín, ảnh hưởng của Đảng ngày càng lớn trong các
tầng lớp nhân dân. Thông qua báo chí mà quần chúng nhân
dân được giác ngộ cách mạng, thấy được quyền lợi giai cấp,
nhận thức được độc lập dân tộc, ngày càng tin yêu gắn bó
mật thiết với Đảng và căm thù sâu sắc bọn thực dân, đế quốc
áp bức, thống trị. Đạt được kết quả này, báo chí đã góp phần
to lớn bằng máu xương và nước mắt của lực lượng làm báo
của Đảng ở tỉnh Mỹ Tho và tỉnh Gò Công.
Thắng lợi của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Mỹ Tho và tỉnh
Gò Công trong thời kỳ 1930-1962, mà đỉnh cao là Cách
mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ II thắng lợi (năm
1954) và cao trào nổi dậy năm 1960 giành quyền làm chủ
ở nông thôn đã đưa phong trào cách mạng chuyển sang thế
tiến công mạnh mẽ, rộng khắp, liên tục, tạo ra thế và lực mới
cho cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, giữ vững thành quả
cách mạng và đưa phong trào cách mạng không ngừng phát
triển. Thắng lợi đó có sự đóng góp đáng kể của báo chí, góp
phần đẩy mạnh phong trào cách mạng toàn miền Nam tiến
lên, tạo bước ngoặt mới có ý nghĩa quan trọng làm thay đổi
cục diện chiến trường ở miền Nam.
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Chương II
BÁO ẤP BẮC TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN
CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC Ở TỈNH MỸ THO,
GÒ CÔNG
(tháng 1-1963 - tháng 4-1975)
I. BÁO ẤP BẮC TRONG THỜI KỲ CHỐNG PHÁ ẤP
CHIẾN LƯỢC, MỞ MẢNG CHUYỂN VÙNG, GIÀNH
CHÍNH QUYỀN, LÀM CHỦ Ở NÔNG THÔN (tháng 
1-1963 - tháng 4-1965)
Trong lúc Mỹ - Diệm thực hiện chiến lược “Chiến
tranh đặc biệt”, cùng với thi hành quốc sách gom dân lập ấp
chiến lược, bằng mục tiêu bình định miền Nam trong vòng
18 tháng, Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho đã vận dụng sáng tạo đường
lối chiến tranh nhân dân của Đảng, lãnh đạo đẩy mạnh phong
trào du kích chiến tranh, tấn công địch bằng ba mũi giáp
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công: chính trị, vũ trang và binh vận để đánh bại âm mưu
bình định, lập ấp chiến lược của địch, giữ vững thế đấu tranh
trên các vùng giải phóng và vùng tranh chấp. Nhiều nơi lực
lượng vũ trang hỗ trợ du kích và quần chúng bao vây đồn
bót, diệt ác, chống càn quét; quần chúng tổ chức làm hầm
chông, canh gác, giữ vững thế làm chủ, tham gia phong trào
phá ấp chiến lược, đấu tranh chính trị, làm hạn chế được âm
mưu bình định, đánh phá của địch.
Thực hiện Nghị quyết 60-NQ/TW ngày 8-2-1958 của
Bộ Chính trị về công tác báo chí, Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho
chỉ đạo công tác báo chí phải tập trung bám sát nhiệm vụ
chính trị của địa phương, giáo dục tư tưởng tiến công, tinh
thần đoàn kết đấu tranh; tuyên truyền, phố biến chủ trương,
nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân
dân. Công tác tuyên truyền của báo chí lúc bấy giờ góp phần
giáo dục tư tưởng tiến công địch, tập trung xây dựng lực
lượng, xây dựng vùng giải phóng, vận động quần chúng phát
huy khí thế đồng khởi; tuyên truyền vận động các lực lượng
chống càn, phá ấp chiến lược; huy động thanh niên tham gia
du kích, xây dựng và bảo vệ vùng giải phóng, tạo thế mạnh
để tiến công địch.
Cuối năm 1962 Ban Tuyên huấn Khu 8 mở hội nghị
để triển khai hoạt động của ngành. Trong hội nghị, ngoài
việc đánh giá tình hình hoạt động trong thời gian qua, rút
kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo về công tác tư tưởng toàn
khu, Ban Tuyên huấn khu 8 đề ra kế hoạch hoạt động cho
những năm tiếp theo, trong đó chỉ đạo các tỉnh nên chuyển
các tờ thông tin không định kỳ và các tờ báo thành một tờ
báo thống nhất chung của Đảng bộ địa phương.
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Chiến thắng Ấp Bắc ngày 2-1-1963 đã đánh dấu
sự trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân Mỹ Tho nói riêng
và của cách mạng miền Nam nói chung, làm suy sụp lòng tin
của quân ngụy với sự trang bị kỹ thuật hiện đại tối tân, có sự
yểm trợ cơ động bằng máy bay, trọng pháo và xe tăng của
Mỹ, làm giảm lòng tin của quân Mỹ vào khả năng chống đỡ
của quân ngụy trước cuộc chiến tranh nhân dân của quân và
dân ta. Tin trận Ấp Bắc thắng lợi đã làm nức lòng nhân dân
cả nước và thế giới, một bước ngoặt mới được mở ra đối với
cách mạng miền Nam.
Sau chiến thắng Ấp Bắc, hình thành phong trào “Thi
đua Ấp Bắc giết giặc lập công”, cuộc đấu tranh của quân
và dân tỉnh Mỹ Tho phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ cả ba
mặt: vũ trang, chính trị và binh vận, từ nông thôn đến thành
thị, đã dồn quân Mỹ - Diệm lâm vào tình thế cô lập nghiêm
trọng, tạo điều kiện để Đảng bộ, quân và dân Mỹ Tho phát
triển thế tiến công, giành thắng lợi ở khắp chiến trường.
Lúc bấy giờ, Tỉnh ủy Mỹ Tho đóng ở xóm Mô, xóm
Cá (Nhị Bình, Gò Lũy, huyện Châu Thành). Đồng chí Lê
Thái Hiệp (Bảy Hiệp), Phó Bí thư Tỉnh ủy, phụ trách Tuyên
huấn - Tổ chức(1); đồng chí Hồ Văn Thạnh (Tám Thạnh),
Trưởng Tiểu ban Thông tấn - Báo chí của Ban Tuyên huấn
nêu ý kiến về việc lấy tên Ấp Bắc đặt tên cho báo; tuy nhiên
Tỉnh ủy chưa cho ý kiến. Sau đó không lâu, đồng chí Tám
Thạnh tiếp tục đề xuất với đồng chí Huỳnh Văn Niềm (Ba
Niềm) về việc đặt (đổi) tên cho tờ báo thành Báo Ấp Bắc.
Ban Tuyên huấn tỉnh có lúc gọi Ban Tuyên huấn - Tổ chức và Ban Tuyên Văn - Giáo.
(1)
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Đồng chí Huỳnh Văn Niềm trao đổi với đồng chí Bảy Hiệp
về việc đổi tên tờ báo. Tháng 3-1963, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy chấp thuận ý kiến đề xuất của đồng chí Hồ Văn Thạnh
về việc đổi tên tờ Thông tin Mỹ Tho thành Báo Ấp Bắc trực
thuộc Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho.
Tờ báo của Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho mang tên Ấp Bắc
là niềm tự hào của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh
nhà. Khung cán bộ của Báo Ấp Bắc ban đầu được Tỉnh ủy
phân công đồng chí Nguyễn Văn Trọng phụ trách, đồng chí
Hồ Văn Thạnh chủ bút (như Tổng Biên tập ngày nay). Ban
biên tập gồm có các đồng chí: Hồ Văn Thạnh, Minh Thông,
Trần Hưởng, Tuấn Ngọc, Trần Văn Mai, Thái Phong... Bìa,
ảnh minh hoạ, măng - sét tờ báo do hoạ sĩ Châu Hồ cùng tổ
khắc gỗ thực hiện. Cơ quan của Báo Ấp Bắc lúc này đóng
tại xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho (nay là
tỉnh Tiền Giang).
Tháng 5-1963, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp
tại căn cứ Mỹ Phước, xã Hưng Thạnh, huyện Châu Thành
(nay là xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước). Cuộc họp đánh
giá, rút kinh nghiệm phong trào nổi dậy phá ấp chiến lược
của quân và dân ta trong những tháng đầu năm 1963. Ban
Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo bộ đội và du kích xã, ấp tiếp
tục đánh địch để phá thế kềm kẹp, tạo điều kiện tiến tới
phá dứt điểm các ấp chiến lược của địch. Ban Thường vụ
Tỉnh ủy chỉ đạo báo chí là cơ quan tuyên truyền đưa chủ
trương, nghị quyết của Đảng bộ đến với nhân dân; thông
tin những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; tố cáo
âm mưu, tội ác của địch; khơi dậy lòng yêu nước, truyền
thống đấu tranh anh hùng bất khuất của nhân dân; cổ động
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phong trào đấu tranh cách mạng trong toàn quân và toàn
dân ta.
Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Ban Tuyên huấn xác định nhiệm vụ của báo chí phải
phát huy vai trò xung kích, phản ánh hiện thực cuộc sống,
chiến đấu của quân và dân ta, động viên và tạo sức mạnh
cho phong trào kháng chiến, lập nhiều thành tích hơn nữa
để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược; lấy ngòi bút làm vũ khí
chống lại âm mưu, thủ đoạn của địch, thể hiện qua xã luận,
ký sự, thơ ca, những mẫu chuyện, những gương chiến đấu,
hy sinh anh dũng của chiến sĩ, đồng bào... gắn với những
sự kiện nổi bật nhằm cổ vũ phong trào cách mạng, bảo đảm
thông tin kịp thời đến người đọc.
Để Báo Ấp Bắc hoạt động có chất lượng hơn, đồng
chí Hồ Văn Thạnh chủ bút tờ báo cùng lãnh đạo Ban Tuyên
huấn tỉnh Mỹ Tho sắp xếp lại bộ máy tổ chức, phân công
cán bộ, phóng viên xuống bám sát chiến trường để nắm tình
hình, viết tin, bài, mở thêm nhiều chuyên mục mới, trong đó
chú trọng đến nội dung công tác tư tưởng nhằm vạch trần âm
mưu của địch, gây căm thù Mỹ - Diệm, củng cố lòng tin của
nhân dân vào sự tất thắng của cách mạng, động viên khí thế
cách mạng và tinh thần mưu trí dũng cảm đấu tranh của các
tầng lớp nhân dân, tạo sự phấn khởi với những kết quả trong
đấu tranh dân sinh, dân chủ, đấu tranh chính trị với kẻ thù;
tăng cường mời gọi và tập hợp thêm đội ngũ cộng tác viên để
nội dung tờ báo ngày càng phong phú, hấp dẫn.
Mặc dù tờ báo của Đảng bộ mang tên Ấp Bắc ra
đời hoạt động trong điều kiện khó khăn, ác liệt, cơ sở vật
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chất thiếu thốn, phương tiện in thô sơ, đội ngũ làm báo
chưa chuyên nghiệp… nhưng được Đảng bộ tin tưởng giao
trách nhiệm, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng.
Quan trọng bậc nhất lúc này là chữ Ấp Bắc. Lãnh đạo Ban
Tuyên huấn giao nhiệm vụ cho hoạ sĩ Châu Hồ(2) vẽ. Đồng
chí Châu Hồ đã nghiên cứu vẽ 5 đến 7 mẫu chữ, thông qua
nhiều lần, sau đó được lãnh đạo Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy
và đồng chí chủ bút thống nhất chọn măng - sét của Báo
Ấp Bắc. Tờ báo mang tên Ấp Bắc của Đảng bộ tỉnh Mỹ
Tho chính thức được xuất bản số đầu tiên (tháng 6-1963)
gồm 8 trang, nội dung có bài xã luận, bài tường thuật trận
đánh Ấp Bắc, bản tin tổng hợp, phóng sự và nhiều tin, bài
khác. Báo Ấp Bắc giai đoạn đầu mỗi tháng ra 2 số, về sau
do chiến tranh ác liệt, địch kiểm soát gắt gao, vật liệu làm
báo khan hiếm, bị địch đánh phá liên tục nên toà soạn Báo
Ấp Bắc cố gắng duy trì ra những số nhân dịp các ngày lể
lớn như: 1/5, 2/9... hoặc trong năm có sự kiện quan trọng
thì ra số đặc biệt; riêng Báo Ấp Bắc Xuân được xuất bản
hàng năm. Tờ báo của Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho đến với người
đọc như luồng sức mạnh, cổ vũ quân và dân ta chiến đấu,
chiến thắng kẻ thù. Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang
và nhân dân trong tỉnh nhìn thấy tờ báo như thấy Đảng,
tinh thần chiến đấu càng hăng say, những luận điệu xuyên
tạc của địch được Báo Ấp Bắc phản bác kịp thời, góp phần
thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển.
Nhà báo - hoạ sĩ Châu Hồ tên thật là Châu Văn Niên, sinh năm 1935, quê xã
Phú Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; tham gia cách mạng năm 1960;
tham gia hoạt động báo chí năm 1963; hy sinh năm 1970.
(2)
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trang

I

Măng - sét đầu tiên của Báo Ấp Bắc.

NHÀ BÁO - HỌA SĨ
CHÂU VĂN NIÊN:

Người vẽ
măng-sét
đầu tiên
Bút danh: Châu Hồ
Năm sinh: 1935
Quê quán: xã Phú Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Năm tham gia cách mạng: 1960
Năm tham gia hoạt động báo chí: 1963
Thuộc cơ quan: Tiểu ban Thông tấn Báo chí tỉnh Mỹ Tho,
Báo Ấp Bắc
Họa sĩ Châu Hồ đảm trách hầu hết việc trình bày, minh
họa các số Báo Ấp Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Măng - sét do họa sĩ vẽ sử dụng suốt thời gian báo chính thức
mang tên Ấp Bắc đến năm 1987.

II

Phụ trang
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Các phóng viên Báo Ấp Bắc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
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Báo Ấp Bắc - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh
Mỹ Tho ra đời là điều kiện khích lệ cho những người làm
báo tiếp cận cuộc sống, xã hội thường xuyên hơn; tiếp xúc
với nhiều con người, nhiều nhân vật khác nhau, từ đó dựng
lên những câu chuyện, tái hiện những gì đã thấy, đã nghe, đã
gặp bằng cảm xúc riêng của mình. Trên trang nhất của các
số Báo Ấp Bắc phần lớn dành để đăng bài xã luận, những
trang sau là những bài: phóng sự, ghi nhanh, những tin tức
tổng hợp, tường thuật lại những trận chiến thắng, phong trào
đấu tranh của quân và dân ta. Báo tập trung phản ánh sự ra
đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam,
đưa tin chiến thắng, tin xây dựng và bảo vệ vùng giải phóng,
tin đấu tranh của đồng bào trong tỉnh và cả nước, tố cáo tội
ác dã man của Mỹ - Diệm, kêu gọi nhân dân đoàn kết đứng
lên đấu tranh.
Được Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam
chiêu sinh khoá báo chí - văn nghệ, đào tạo lực lượng biên
tập các báo ở miền Nam, Ban Tuyên huấn tỉnh Mỹ Tho cử
các đồng chí: Hồ Văn Thạnh, Trần Bửu, Thái Phong, Tám
Chi, Ba Sinh, Vũ Sương đi dự lớp tập huấn. Trong những
ngày đầu của khoá học, đoàn cán bộ tỉnh Mỹ Tho được chỉ
định báo cáo về “Chiến thắng Ấp Bắc” và giới thiệu tờ Báo
Ấp Bắc tại khóa học. Đây là niềm vinh dự của quân và dân
tỉnh nhà. Đến cuối khoá, cùng với các tỉnh bạn, Báo Ấp Bắc
được Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tặng Bằng khen.
Mặc dù làm báo trong điều kiện chiến tranh ác liệt,
nhưng cán bộ, phóng viên, biên tập viên không ngại gian khổ,
hy sinh, đi sát thực tế để có những bài báo sinh động, để các
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số báo của Đảng bộ tỉnh phát triển cả về số lượng lẫn chất
lượng, cả nội dung lẫn hình thức. Tuy phương tiện in còn
thiếu thốn nhưng công nhân in luôn cố gắng bằng mọi cách
để in cho kịp phát hành. Có những lúc tờ báo chuẩn bị
lên khuôn, giặc càn, máy móc, bài vỡ bị bắn phá hư hỏng,
người phụ trách nội dung phải làm lại từ đầu, nhưng những
người làm báo không nản lòng, ngày đêm miệt mài để báo
xuất bản kịp thời. Để nội dung tờ báo đạt chất lượng, đồng
chí chủ bút luôn rút kinh nghiệm từ thực tế, hướng dẫn
các đồng nghiệp cách viết sao cho ngắn gọn, chính xác để
người đọc dễ hiểu, dễ nhớ và có tác dụng tốt trong công
tác tuyên truyền, cổ động. Những người làm báo thường
xuyên đối mặt với những cuộc càn quét, đánh phá của địch,
đêm thì bom pháo dội xuống bất kể lúc nào, có những lúc
đi chiến trường nắm được tin, về vô trãng xê hoặc mắc
võng bên công sự viết để kịp đưa tin. Có những trường hợp
phóng viên theo bộ đội ra chiến trường viết tin chưa kịp gởi
về đã hy sinh...
Việc in và phát hành báo là một trong những nhiệm
vụ quan trọng nhưng cũng rất khó khăn. Trong mưa bom,
lửa đạn khốc liệt, công nhân in vừa là chiến sĩ để bảo vệ cơ
sở in, vừa là người lính bảo vệ những sản phẩm bằng chất
xám của phóng viên. Những người chiến sĩ - công nhân
ngày đêm tìm mọi cách sắp từng chữ chì để làm sao cho nội
dung các bài báo được lên khuôn nhanh, kịp phục vụ cho
lãnh đạo tỉnh, huyện, bộ đội và nhân dân.
Tiêu chí quan trọng của người làm báo được quán
triệt là phải đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối, không để cho
địch thông qua tờ báo mà phát hiện những đồng bào tích
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cực đấu tranh, những cơ sở cách mạng, những bí quyết
để giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh và đặc biệt là
không để thông qua tờ báo mà làm lộ căn cứ của Tỉnh ủy
và các cơ quan.
Trách nhiệm của người chủ bút là duyệt bài và đảm
nhiệm viết xã luận. Ban biên tập có trách nhiệm chọn lọc,
biên tập tin, bài, sắp xếp theo từng chủ đề để có những bài
báo hoàn chỉnh, đạt chất lượng, kịp lên khuôn. Thành quả
lao động của những người làm báo cốt để bạn đọc có những
giây phút trải lòng trên trang giấy, ở nơi đó người đọc có
thể tìm thấy bức tranh chân thật của cuộc sống, chiến đấu
của quân và dân ta; phản ánh tình hình thời sự của chiến
trường, của người dân trong lao động sản xuất, trong chiến
đấu, thấy được sự cảm thông của tác giả với sự mất mát đau
thương do chiến tranh gây ra. Điều mà bạn đọc mong mõi
nhất là những tin chiến thắng, những gương chiến đấu dũng
cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta.
Nhiều lần địch đánh phá ác liệt, toà soạn phải di dời
nhiều nơi; khi đến căn cứ mới, trụ sở toà soạn được xây dựng
trong cái lán nhỏ ở căn cứ; những phóng viên, hoạ sĩ, điêu
khắc, ban biên tập phải tác nghiệp trong điều kiện rất vất vả,
có khi viết bài trên võng, trên sạp cây hoặc lấy thùng đạn kê
làm bàn... nhưng với lòng yêu nghề, các đồng chí đã để lại
cho độc giả nhiều bài viết có giá trị. Ngoài việc nỗ lực sưu
tập thông tin để viết tin tổng hợp, viết bài phản ảnh phục vụ
cho công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng,
các phóng viên, biên tập viên còn làm cho tờ báo thêm sinh
động bởi những bài thơ, truyện ngắn... làm cho người đọc
ghi nhận được những cảm xúc chân thật của tác giả.
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Khi phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân
tỉnh nhà phát triển đều khắp thì hoạt động báo chí được tăng
cường và ngày càng lớn mạnh. Phóng viên và cộng tác viên
tập hợp thành lực lượng yêu nước, tham gia bám sát các
mặt công tác, tập trung viết tin, bài phản ánh phong trào đấu
tranh của quân và dân ta trên khắp chiến trường. Đội ngũ làm
báo đã gián tiếp góp phần đánh bại các cuộc hành quân càn
quét của địch, phá ấp chiến lược, mở mảng, chuyển vùng,
giải phóng nông thôn; đồng thời đánh bại những luận điệu
xuyên tạc của địch trên các báo ngoài thành.
Cuối năm 1963, tình hình trong tỉnh có nhiều chuyển
biến thuận lợi cho cách mạng. Kế hoạch cào nhà, gom dân,
lập ấp chiến lược của địch bị quân và dân ta bẻ gãy bằng ba
mũi giáp công. Quốc sách ấp chiến lược của địch hoàn toàn
bị thất bại tại Mỹ Tho. Trước sự tấn công của các lực lượng
cách mạng, địch phải bỏ các vùng nông thôn, co cụm về cố
thủ ở các thị xã, thị trấn và các đường giao thông chiến lược
quan trọng trong thế bị động, cô lập. Tháng 12-1963, Tổng
thống Mỹ Ken-nơ-đi bị ám sát, Giônxơn lên thay đã cùng Bộ
trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara đưa ra kế hoạch mang
tên McNamara thay thế cho kế hoạch Xtalây - Taylo đã bị
phá sản, hòng tập trung bình định có trọng điểm các tỉnh sát
Sài Gòn, trong đó có tỉnh Mỹ Tho, Gò Công.
Tháng 12-1963, Ban chấp hành Trung ương đề ra
phương châm chiến lược là “Chiến đấu lâu dài, dựa vào sức
mình là chính”. Mục tiêu chủ yếu là “diệt từng bộ phận
quân đội địch, làm thất bại kế hoạch gom dân lập ấp chiến
lược, phá phần lớn ấp chiến lược, giành nhân lực, vật lực cho
cách mạng”. Năm 1964, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo
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đánh bại kế hoạch bình định và tái chiếm của địch, giữ vững
thế chủ động, liên tục tấn công, đánh vào nhiều vị trí kiên
cố, tiêu diệt và làm tan rã nhiều sinh lực địch. Báo Ấp Bắc
bám sát chủ trương của Đảng để đưa tin, bài phản ánh những
chiến công của các lực lượng vũ trang, chính trị, binh vận tấn
công, bao vây đồn bót địch.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển của phong trào cách
mạng trong tỉnh, tháng 1-1964, Ban Thường vụ Tỉnh ủy củng
cố bộ máy Ban Tuyên huấn tỉnh, đồng chí Phạm Thanh, Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách Ban
Tuyên huấn (nhưng chủ yếu phụ trách tổ chức); đồng chí
Huỳnh Văn Niềm, Tỉnh ủy viên phụ trách Tuyên huấn; đồng
thời chỉ đạo củng cố các Tiểu ban chuyên môn trực thuộc
Ban Tuyên huấn bao gồm: Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban
Thông tấn - Báo chí, Tiểu ban Huấn học, Tiểu ban Văn nghệ,
Tiểu ban Giáo dục.
Tiểu ban Thông tấn - Báo chí có hai bộ phận: Thông
tấn và Báo chí. Bộ phận Thông tấn có nhiệm vụ nắm tin qua
đài minh ngữ, tập hợp tin tức, xuất bản bản tin, phát hành
trong tỉnh, cung cấp tin cho Thông tấn xã Trung Nam bộ và
Thông tấn xã Giải Phóng; bộ phận Báo chí phối hợp cùng
nhà in Huỳnh Văn Sâm xuất bản tờ báo Ấp Bắc.
Bộ máy của Tiểu ban Thông tấn - Báo chí được Tỉnh
ủy chỉ định gồm các đồng chí: Hồ Văn Thạnh (Tám Thạnh),
Trưởng tiểu ban, cùng các đồng chí Tám Chí, Ba Hoai, Lê
Phan, Tuấn Ngọc, Vân Lam... Đội ngũ làm báo mặc dù chưa
được đào tạo chuyên sâu nhưng kỹ năng viết tin, bài, được
rèn luyện trong thực tiễn, được các đồng chí lãnh đạo Ban
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Tuyên huấn và Tiểu ban Thông tấn - Báo chí hướng dẫn,
trang bị kiến thức chuyên môn đảm bảo cho những đợt ra
quân xuống các địa phương và những nơi trọng điểm ở các
chiến trường để viết tin, bài cho Báo Ấp Bắc.
Tháng 3-1964, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần
thứ chín của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Mỹ Tho đề ra chủ trương tập trung lực lượng, kiên
quyết đánh bại âm mưu bình định lấn chiếm của địch. Báo Ấp
Bắc viết khá nhiều tin, bài về phong trào chống bình định của
địch, những cuộc đấu tranh của nhân dân, những gương anh
hùng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Mỗi tờ báo đều có bài xã
luận, thơ, tranh châm biếm và nhiều tin, bài khác.
Công tác binh vận là một trong ba mũi đấu tranh cực
kỳ quan trọng nhằm tác động tinh thần binh lính địch. Quá trình
phụ trách chủ bút tờ báo, với kinh nghiệm làm báo lâu đời,
ngoài những tin, bài chính luận, bình luận, xã luận, đồng chí
Hồ Văn Thạnh bằng ngòi bút sắc bén của mình đã viết nhiều
bài bình luận, xã luận về công tác binh vận, qua đó đã thành
công trong việc kêu gọi binh lính, sĩ quan ngụy quân, ngụy
quyền Sài Gòn và gia đình cùng nhân dân đấu tranh, vận động
binh lính, sĩ quan chống lệnh hành quân, càn quét, bắn phá,
bỏ hàng ngũ, mang súng trở về với nhân dân, tham gia chống
Mỹ, cứu nước. Trong số phóng viên của Báo Ấp Bắc, có đồng
chí Thái Phong là người năng nổ, nhạy bén và nhiều kinh
nghiệm, được Tiểu ban Thông tấn - Báo chí phân công đi lấy
tin ở các cơ quan, đoàn thể, chủ yếu là lấy tin qua báo cáo của
các huyện gởi về Văn phòng Tỉnh ủy. Qua thời gian công tác,
đồng chí Thái Phong viết rất nhiều bài báo bằng những cảm
nhận thực tế ở chiến trường.
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Căn cứ Hưng Thạnh, huyện Châu Thành là nơi tập
trung các cơ quan thuộc Tỉnh ủy và các ban, ngành của tỉnh
đóng quân; Ban Tuyên huấn tỉnh và các Tiểu ban trực thuộc
cũng đóng ở đây. Tiểu Ban Thông tấn - Báo chí cũng được bố
trí ở gần Tỉnh ủy để tiện cho phóng viên, biên tập viên nắm
thông tin qua các báo cáo gởi về Tỉnh ủy để viết tin, bài đăng
báo. Dù làm việc trong mưa bom, lửa đạn của địch, nhưng
những người làm Báo Ấp Bắc vẫn hoạt động đều đặn. Tiểu
Ban Thông tấn - Báo chí lúc nầy được tăng cường thêm đồng
chí Thưởng, phụ trách minh ngữ, đảm nhiệm đánh máy, gởi
tin tức về trên, nhận tin tức các nơi gởi về và đi lấy tin từ các
cơ quan để phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Còn
đồng chí Thái Phong được điều xuống huyện, xã, những nơi
có phong trào mạnh để nắm tình hình viết tin, bài.
Mặc dù Nhà in Huỳnh Văn Sâm được thành lập từ
năm 1962, do đồng chí Trần Văn Mai làm Trưởng Ban quản
trị, đồng chí Phạm Văn Đúng (Tư Đúng) làm Phó trưởng
ban, trụ sở đóng ở xã Tân Hoà Đông (huyện Châu Thành),
kỹ thuật in vẫn còn rất thô sơ, các công đoạn in đều làm thủ
công nhưng nhà in đã đảm đương nhiệm vụ hết sức quan
trọng là in báo và các bản tin, tài liệu tuyên truyền của Đảng
bộ. Năm 1963, đồng chí Trần Văn Mai đi học lớp Thông
tấn - Báo chí của R, đồng chí Tư Đúng được phân công
phụ trách Trưởng Ban quản trị. Đầu năm 1964, khi Tiểu ban
Thông tấn - Báo chí được thành lập, nhà in Huỳnh Văn Sâm
là bộ phận trực thuộc Ban Tuyên huấn. Nhà in đã góp phần
cùng Tiểu ban Thông tấn - Báo chí in, xuất bản Báo Ấp Bắc
và những tài liệu tuyên truyền trong cuộc kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước.
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Sau gần một năm tờ báo của Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho
mang tên Ấp Bắc ra đời, ngày 5-2-1964, Báo Ấp Bắc Xuân
Giáp Thìn 1964, 20 trang, ấn hành 5.000 tờ tại nhà in Huỳnh
Văn Sâm ra mắt bạn đọc để làm quà xuân.
Ngày 26-2-1964, quân và dân ta đã tiêu diệt hoàn toàn
Tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến của địch tại xã Bình Trưng,
huyện Châu Thành, đây là thắng lợi lớn đầu tiên ở Mỹ Tho
năm 1964, đánh dấu bước trưởng thành nhanh chóng của
các lực lượng vũ trang và nhân dân ta về mặt chiến thuật và
kỹ thuật. Để ghi lại chiến công oanh liệt vang dội đó, Tiểu
ban Thông tấn – Báo chí quyết định xuất bản số Báo Ấp
Bắc đặc biệt ra ngày 15-4-1964 để thông tin tuyên truyền
về chiến thắng Bình Trưng. Báo gồm 6 trang, in tại nhà in
Huỳnh Văn Sâm, phát hành 5.000 tờ. Tranh do hoạ sĩ Châu
Hồ vẽ; điêu khắc do Hoàng Thọ và Việt Ánh thực hiện.
Ngày 20-7-1964, nhân kỷ niệm 10 năm ngày ký
Hiệp định Genève (20-7-1954 – 20-7-1964), Báo Ấp Bắc
xuất bản số đặc biệt và cũng là số thứ 13 kể từ ngày tờ báo
của Đảng bộ Mỹ Tho mang tên Ấp Bắc. Từ tháng 8-1964
đến tháng 12-1964, Báo Ấp Bắc tiếp tục xuất bản được 3 số
(từ số 14 đến số 16). Sau sự kiện Anh hùng liệt sĩ Nguyễn
Văn Trổi hy sinh, Tiểu ban Thông tấn – Báo chí quyết định
ra số báo Ấp Bắc đặc biệt để truy điệu anh. Ngày 10-121964, Báo Ấp Bắc số thứ 16 - số đặc biệt đăng nhiều tin, bài
về Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trổi ra mắt bạn đọc.
Năm 1965, địch tăng cường đôn quân, bắt lính, tập
trung lực lượng lớn đánh phá vùng giải phóng của ta, hòng
thực hiện cho được kế hoạch bình định lấn chiếm. Mặc dù
địch đẩy mạnh chiến tranh lên mức độ ác liệt, gây cho ta
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nhiều khó khăn, nhưng Toà soạn Báo Ấp Bắc vẫn phối hợp
chặt chẽ với các lực lượng cách mạng liên tục tấn công địch
trên mặt trận tư tưởng; nhiều tin, bài đăng trên báo đã chống
lại có hiệu quả âm mưu bình định lấn chiếm của địch.
Báo Ấp Bắc từ tháng 1 đến tháng 4-1965, mỗi tháng
ra một số, đặc biệt là xuất bản tờ báo Xuân Ất Tỵ năm 1965,
20 trang. Trang bìa tờ báo Xuân do hoạ sĩ Châu Hồ và Xuân
Thu vẽ; tranh minh hoạ của Xuân Thu và Phan Trần Nguyễn;
bản khắc do Trần Thọ, Văn Bá Hạnh, Việt Ánh thực hiện;
trình bày: Lê Thái, Hồng Danh… In tại nhà in Huỳnh Văn
Sâm, phát hành 4.500 tờ.
Thành tích của Báo Ấp Bắc từ năm 1963 – 1965 trong
đó có công sức, trí tuệ của các cộng tác viên đã nhiều năm
gắn bó với Báo Ấp Bắc như: Hữu Đức, Thanh Tâm, Thành
Phát, Minh Hồng, Thanh Thủy, Giang San, Chí Nghĩa, Phạm
Hồng Minh, Đào Viễn Trung, Hồng Triều, Dân Trí, Thanh
Tùng, Trọng Nam, Hữu Kết, Hoàng Ái Việt, Huỳnh Kim
Thạch, Dân Việt, Nguyễn Thanh Liêm, Tư Bắc, Chín Hải,
Hoàng Rê, Võ Văn Trạch, Như Hồ, Út Thanh, Đức Truyền,
Hoài Đô, Trần Công, Hai Cát, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Văn
Nguyễn, Dân Thanh, Tấn Phước, Đồng Ngọc Tự, Thanh
Hồng, Minh Quang, Võ Tiến Dũng, Tư Thi, Sáu Nghĩa,
Hồng Vân, Trinh Nguyện, Năm Bá, Hàn Phong, Vũ Sương…
Trong những lúc chiến đấu ác liệt nhất, những cộng tác viên
hoạt động trên lĩnh vực thông tin tuyên truyền còn là những
người lính xung kích, luôn bám sát chiến trường, theo sát
từng trận đánh, từng đơn vị sản xuất để dựng lại bức tranh
về cuộc sống, về cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và
dân tỉnh nhà.
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Nội dung Báo Ấp Bắc được xuất bản trong giai
đoạn từ tháng 1-1963 đến tháng 4-1965 luôn bám sát
chủ trương của Đảng, Trung ương Cục, Khu 8 và chỉ đạo
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phản ảnh những sự kiện
lịch sử, tuyên truyền về sự phát triển của phong trào cách
mạng quần chúng, những sự kiện nổi bật trong tỉnh. Báo
Ấp Bắc giai đoạn này tập trung tuyên truyền tinh thần
yêu nước, giáo dục truyền thống đấu tranh, động viên
toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân giữ vững tư tưởng
tiến công cách mạng, góp phần vào sự thắng lợi của quân,
dân Mỹ Tho cùng toàn miền Nam, đưa địch vào thế bị
động và Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của địch ở
miền Nam bị phá sản.
II. BÁO ẤP BẮC GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN LỰC
LƯỢNG ĐÁNH MỸ, DIỆT NGỤY VÀ TỔNG TIẾN
CÔNG NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN NĂM 1968
(tháng 4-1965 - tháng 10-1968)
Năm 1965, Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” bị phá
sản, đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh, chuyển sang chiến
lược “Chiến tranh Cục bộ”, đưa quân Mỹ và chư hầu vào
miền Nam Việt Nam. Ở Mỹ Tho, địch xây dựng căn cứ
quân sự ở Đồng Tâm, đưa Sư đoàn 9 Mỹ cùng nhiều máy
bay, xe tăng, tàu chiến vào nhằm thực hiện âm mưu phản
kích, bình định có trọng điểm, hòng chiếm lại những vùng
đã mất; đồng thời thực hiện chiến thuật hai gọng kềm là
“tìm diệt” và “bình định” với hy vọng xoay chuyển tình thế
có lợi cho chúng.
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Tháng 5-1965, Tỉnh ủy Mỹ Tho mở Hội nghị tại
xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, chủ trương thực hiện “chỉnh
nông” của Đảng và mở đợt tiến công đồng loạt trên 3 mặt:
quân sự, chính trị và binh vận, quyết tâm giành thắng lợi
trong năm 1965 và chuẩn bị lực lượng đối phó với “Chiến
tranh cục bộ” của địch. Trước mắt, Tỉnh ủy chỉ đạo phát
động nhân dân học tập Thư của Bác Hồ, Lời kêu gọi quyết
tâm đánh đế quốc Mỹ của Đảng ta; đồng thời phát động quần
chúng nông dân tố khổ giai cấp địa chủ và tay sai, trong đó
tập trung chỉa mũi nhọn vào đế quốc Mỹ đang xâm lược
nước ta. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên huấn
bám sát nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy để chỉ đạo tập trung
tuyên truyền tư tưởng quyết tâm đánh Mỹ và thắng giặc Mỹ
xâm lược; thông qua Báo Ấp Bắc để tuyên truyền vận động
quần chúng tấn công Mỹ - ngụy; vận động cán bộ, đoàn viên,
hội viên, chiến sĩ ở các ngành, đoàn thể, đơn vị vũ trang làm
cộng tác viên viết tin, bài cho Báo Ấp Bắc. Chủ trương của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Ban Tuyên huấn tỉnh Mỹ Tho
triển khai cho Tiểu ban Thông tấn - Báo chí thực hiện nhằm
khắc phục mọi khó khăn, cố gắng đảm bảo cho tờ báo của
Đảng bộ tỉnh được xuất bản hàng tháng. Khẩu hiệu “Quyết
tử cho Tổ quốc quyết sinh” như mệnh lệnh thôi thúc quần
chúng trên khắp tỉnh Mỹ Tho đánh Mỹ - ngụy.
Năm 1965, ở Gò Công địch bình định rất ác liệt.
Đồng chí Vũ Sương phóng viên của Báo Ấp Bắc được phân
công xuống Gò Công để nắm tình hình, viết bài phản ánh
cuộc kháng chiến của quân và dân Gò Công chống địch gom
dân lập ấp chiến lược; đồng chí thâm nhập vào lực lượng
bộ đội đang đóng ở căn cứ xã Kiểng Phước, trong lúc đơn
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vị đang bàn kế hoạch đánh đồn Vàm Láng và thống nhất
điều nghiên, lên phương án chọn ngày, giờ sẵn sàng đánh
địch, đồng chí Vũ Sương nói: “Phải ra trận mạc mới có chất
mà viết”. Đêm 28-10-1965, đồng chí Vũ Sương sắp xếp đồ
đạc gọn gàng gồm: bộ quần áo bà ba đen, chiếc khăn rằn
và cây súng carbine để cùng bộ đội ra chiến trường đi tìm
“chất liệu” viết bài cho báo. Trận đánh đồn Vàm Láng diễn
ra theo kế hoạch. Đại đội 206 địa phương quân Gò Công
nổ súng công đồn lúc trời mưa. Trận đánh diệt gọn đồn bảo
an cấp đại đội của địch tại Vàm Láng. Trong lúc ta và địch
giao tranh ác liệt, nhà báo Vũ Sương bị thương gãy chân.
Khi rút quân, đồng chí lạc ra thớt cá Vàm Láng, địch phát
hiện, chúng bắn đồng chí hy sinh. Địch kéo xác đồng chí về
Gò Ma phơi ngoài lộ. Ngày hôm ấy, trời mưa suốt. Địch để
đồng chí một ngày đêm nằm ngoài lộ, nhân dân xót xa tìm
mọi cách huy động lực lượng vận động thuyết phục địch,
sau đó chúng mới chịu để bà con đem xác đồng chí Vũ
Sương về chôn cất. Nhà báo Vũ Sương - một cây bút đầy
nhiệt huyết đã yên nghĩ vĩnh viễn trên đất Gò Công, nhưng
những bài viết của đồng chí vẫn lưu truyền mãi trong lòng
cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Đến ngày 15-7-1965, Báo Ấp Bắc ra số thứ 22. Nội
dung tờ báo có bài xã luận của Ban Biên tập nói về “Tòng
quân giết giặc Mỹ là nhiệm vụ thiêng liêng và vẻ vang nhất
của thanh niên ngày nay” được đăng trên trang nhất. Từ trang
2 trở đi đăng nhiều tin, bài của nhiều tác giả nói về phong
trào tòng quân giết giặc của các nơi trong tỉnh.
Để kỷ niệm 11 năm ngày ký Hiệp định Giơnevơ
(20-7-1954 - 20-7-1965), được sự chỉ đạo của Ban Tuyên huấn
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Tỉnh ủy, Tiểu ban Thông tấn - Báo chí xuất bản tờ báo Ấp Bắc
số thứ 23. Nội dung tờ báo xuất bản ngày 20-7 lần này, ở trang
nhất và trang 8 đăng bài xã luận của Ban Biên tập với tựa đề:
“Kỷ niệm ngày lịch sử 20-7 Quân dân Mỹ Tho quyết chiến,
quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”. Trong trang 2 và trang 8 đăng
trang trọng “Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch nhân dịp 20-7”.
Nhân ngày Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam gởi
thư cho nông dân lao động cả nước và thực hiện chủ trương của
Tỉnh ủy Mỹ Tho về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi từ
Đảng bộ đến quần chúng nhằm học tập Thư của Bác Hồ, Lời
kêu gọi quyết tâm đánh Mỹ của Đảng ta, phát động quần chúng
tố khổ giai cấp địa chủ và tay sai, tập trung chỉa mũi nhọn vào
đế quốc Mỹ, Tiểu ban Thông tấn – Báo chí cử phóng viên Báo
Ấp Bắc xuống chiến trường tác nghiệp, sát cánh nông dân tìm
hiểu tâm tư, nguyện vọng để viết tin, bài, trong đó có những bài
viết về những trận đánh mà nông dân tham gia.
Thực hiện chủ trương của Đảng bộ, Toà soạn Báo Ấp
Bắc xuất bản số báo thứ 24, ra ngày 20-9-1965. Trong thời
gian này, đồng chí Hồ Văn Thạnh (Tám Thạnh) Phó Trưởng
ban thứ nhất Ban Tuyên huấn tỉnh Mỹ Tho được giao nhiệm
vụ là Trưởng tiểu ban Thông tấn – Báo chí. Với trách nhiệm
này, đồng chí vừa là người làm báo, vừa làm chủ bút, vừa
tổ chức cho phóng viên và kêu gọi cộng tác viên viết tin,
bài; đồng chí phân công phóng viên bám chiến trường, thâm
nhập các đơn vị bộ đội, du kích, đến các vùng ven quốc lộ
4 (Quốc lộ 1A), vành đai Bình Đức, thị xã, thị trấn để săn
tin, chụp ảnh, viết bài; đồng chí cùng Ban Biên tập và nhà in
luôn tạo mọi điều kiện để Báo Ấp Bắc xuất bản đúng kỳ.
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Ngày 5-10-1965, sau thời gian chuẩn bị tin, bài, biên
tập, sắp chữ... Báo Ấp Bắc số 25 được ra mắt bạn đọc để Kỷ
niệm 20 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng
9. Tranh minh hoạ do hoạ sĩ Châu Hồ vẽ; bản khắc do Bá
Hạnh và Việt Ánh thực hiện. Tờ báo có 8 trang, in tại Nhà in
Huỳnh Văn Sâm và phát hành 4.500 tờ.
Ngày 5-11-1965, Báo Ấp Bắc xuất bản số thứ 26 để
kỷ niệm một năm ngày Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trổi
hy sinh. Trang nhất và trang 8, ngoài bức chân dung anh
Nguyễn Văn Trổi do hoạ sĩ Châu Hồ vẽ, báo còn đăng bài
xã luận: “Noi gương Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trổi, thi
đua diệt giặc và tay sai. Trả thù nhà, đền nợ nước”.
Ngày 10-12-1965, Báo Ấp Bắc ra số thứ 27, số đặc
biệt Kỷ niệm 25 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23-11-1940
– 23-11-1965). Báo có 8 trang, in tại nhà in Huỳnh Văn Sâm,
phát hành 3.500 tờ.
Mặc dù chiến tranh diễn ra ác liệt, Tỉnh ủy và Ban
Tuyên huấn vẫn cử 10 cán bộ dự khoá học (khóa 2) do Ban
Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam tổ chức đào tạo
các lĩnh vực: Tuyên truyền, báo chí, văn nghệ, văn công,
giáo dục. Tham dự khoá này ở Mỹ Tho có các đồng chí: Tư
Thống, Trần Công, Chín Tỉnh, Tám Đầy, Vân Lam, Công
Tạo, Đạt Dân, Hoàng Oanh, Tuấn Ngọc, Trần Hưởng, Năm
Bi, Ái Việt, Chín A, Phạm Khắc. Nội dung lớp học, ngoài
việc hướng dẫn viết tin, bài, còn hướng dẫn in sách báo, tài
liệu tuyên truyền.
Đầu năm 1966, Toà soạn Báo Ấp Bắc chuyển về huyện
Cái Bè (ở các xã: Hậu Mỹ, Hậu Thành, Hoà Khánh), nhà in
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cũng chuyển theo đóng ở kinh Chuối (xã Hậu Mỹ). Trong thời
gian này, mặc dù địch càn quét, đánh phá, bắn bom pháo rất ác
liệt nhưng Báo Ấp Bắc vẫn tiếp tục hoạt động với yêu cầu: Hình
thức của tờ báo trình bày phải đẹp, hấp dẫn; kỹ thuật in không
thua kém báo ngoài vùng địch tạm chiếm; nội dung phong phú.
Ngày 15-1-1966 Toà soạn Báo Ấp Bắc xuất bản số
thứ 28 nhân dịp Xuân Bính Ngọ, gồm các chuyên mục: nhạc,
thơ, phóng sự, tranh đả kích...Tranh minh họa của hoạ sĩ
Châu Hồ; khắc gỗ: Bá Hạnh, Việt Ánh, Trần Thọ; trình bày:
Phạm Văn Đúng (Tư Đúng), Như Tâm, Thanh Tuấn; có 6
trang, in tại nhà in Huỳnh Văn Sâm, phát hành 4.500 tờ.
Tháng 2-1966, địch bắt đầu triển khai xây dựng căn
cứ ở Đồng Tâm để chuẩn bị đưa Sư đoàn 9 Mỹ đến bình định
vùng đồng bằng Nam bộ. Địch đã gây ra sự phẫn nộ của
quần chúng; gây khó khăn mới cho quân và dân trong tỉnh,
nhất là quân - dân huyện Châu Thành và các xã vành đai trực
tiếp đương đầu với Mỹ. Chúng tăng cường càn quét và dùng
phi, pháo đánh phá địa hình, đóng thêm đồn bót, củng cố lại
hệ thống ấp chiến lược ven lộ 4, lộ 24 (nay là Quốc lộ 1 và
Quốc lộ 50) và quanh thị xã Mỹ Tho, Gò Công, mở rộng khu
trù mật Mỹ Phước Tây, chi khu Cai Lậy, xây dựng thêm khu
quân sự và bãi đáp trực thăng ở An Thái Trung, huyện Cái
Bè. Chúng triển khai các đội tàu nhỏ hoạt động trên sông
Tiền để hỗ trợ cho việc xây dựng căn cứ; đồng thời sử dụng
pháo tầm xa từ sông Tiền bắn vào vùng Nam và Bắc lộ 4.
Tỉnh ủy chủ trương huy động toàn lực lượng vũ trang,
chính trị, binh vận trong tỉnh, kết hợp với lực lượng của Khu
tập trung đánh phá nhằm tiêu diệt, tiêu hao nhiều sinh lực
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địch, chủ yếu là đánh bọn yểm trợ lực lượng xây dựng căn cứ
Đồng Tâm và các phương tiện kỹ thuật như tàu cuốc, xe ủi,
xà lan... để kéo dài thời gian hoàn thành căn cứ của chúng;
đồng thời mở nhiều đợt học tập cho toàn thể cán bộ, bộ đội
và nhân dân nhằm quán triệt tinh thần đánh Mỹ, nêu cao
quyết tâm thắng Mỹ. Thực hiện chủ trương của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Thông tấn - Báo chí phân công cán bộ,
phóng viên bám sát chiến trường để viết tin, bài. Phóng viên
báo đi đến đâu được đồng bào nuôi dưỡng, bảo bọc và tin,
bài gửi về kịp thời để đăng báo.
Làm báo trong thời gian này là nhiệm vụ cực kỳ khó
khăn mà cán bộ lãnh đạo cũng như phóng viên, biên tập viên
đều băn khoăn trăn trở. Nói toà soạn báo, tưởng chừng như
có trụ sở, có đủ lực lượng, phương tiện in ấn, mạng lưới phát
hành, nhưng thực tế thiếu thốn về mọi mặt. Để có tờ báo ra
mắt độc giả, mỗi cán bộ vừa là biên tập viên, vừa làm phóng
viên, vừa là công nhân in và vừa phát hành. Trong khi đó
địch luôn tìm mọi cách tiêu diệt căn cứ toà soạn để những
bài viết, những chủ trương, chỉ đạo quan trọng được đăng tải
trên các số báo không tồn tại được trong dân. Do đó, chỗ ở,
nơi làm việc của báo được sắp xếp, bố trí đơn sơ, gọn gàng
và luôn di chuyển nhiều nơi để tránh sự theo dõi của giặc.
Thông thường là bám sát dân, chọn những căn chòi của dân
làm cơ quan báo. Ban Biên tập, phóng viên, cơ sở in... mỗi
bộ phận đóng một nơi. In xong đưa ra trạm giao liên để phát
hành. Càng đi sâu vào dân, người làm báo mới hiểu thấu tấm
lòng của nhân dân ta trong đánh Mỹ, không sợ gian khổ, hy
sinh, luôn ủng hộ, che chở, cung cấp nguyên vật liệu để các
số báo được xuất bản kịp thời. Mặc dù trong vòng vây của
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địch, đâu đâu cũng tràn ngập tài liệu, báo chí phản động,
nhưng tờ báo của Đảng bộ tỉnh đã có sức mạnh đánh bật các
luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ thù.
Trách nhiệm của Ban Biên tập báo là làm thế nào để
những bài báo được đến với dân, dân đọc dễ hiểu, dễ nhớ.
Muốn đạt được tiêu chí đó, Ban Biên tập sửa chữa bài rất kỹ,
sửa từng câu, từng chữ, quan tâm cách dùng từ ngữ cho hợp
với dân. Kẻ thù cũng phải nể nang khi cầm báo cách mạng.
Trong số những đồng chí trong Ban Biên tập, có các đồng
chí Hồ Văn Thạnh, Lâm Quang Định, Trần Văn Mai... là
những cây cổ thụ của những người làm báo ở tỉnh. Các đồng
chí đã nhập tâm vào những bài viết của phóng viên để thổi
hồn các bài viết đến với dân như ngọn đuốc sống soi đường
dẫn lối.
Ngày 30-2-1966, Báo Ấp Bắc xuất bản số thứ 29. Nội
dung tờ báo này chủ yếu ca ngợi chiến thắng của quân dân
trong tỉnh ở Ngã Tư Văn Cang (huyện Cái Bè) và tổng hợp
tin chiến thắng của quân - dân Mỹ Tho đầu năm 1966.
Để kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5, Báo Ấp Bắc
xuất bản số thứ 31. Nội dung tờ báo phản ảnh thành tích của
quân và dân trong kháng chiến chống Mỹ - ngụy; về làn sóng
chống Mỹ xâm lược, ủng hộ Việt Nam của công nhân và
nhân dân thế giới đang phát triển mạnh mẽ và sôi nổi, dồn đế
quốc Mỹ và bọn tay sai vào tình thế hết sức lúng túng.
Năm 1966, Tỉnh ủy Mỹ Tho phối hợp với quân khu,
mở mặt trận đường 4 nhằm đánh vào vùng yết hầu của địch,
cắt đứt và uy hiếp con đường giao thông chính nối liền với
các tỉnh miền Tây buộc địch phải phân tán lực lượng, tạo
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điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng các con đường tiếp
vận của ta đi các nơi. Trong thời gian này, Toà soạn Báo Ấp
Bắc thường xuyên đối phó với nhiều cuộc càn quét, đánh
phá của địch nên việc làm báo không còn đều đặn như trước.
Đến ngày 1-6-1966, Báo Ấp Bắc mới ra được số thứ 32.
Tháng 10-1966, Toà soạn Báo Ấp Bắc vừa chuyển về
đóng ở căn cứ xã Hậu Mỹ, huyện Cái Bè, địch phát hiện, đổ
quân mở cuộc càn ở vùng Lung Cá Trê. Trong lúc đang tác
nghiệp, nhiều phóng viên đã hy sinh anh dũng ở chiến trường
hoặc ở căn cứ khi đang làm nhiệm vụ biên tập, in báo. Địch đổ
quân càn vào vùng Lung Cá Trê thuộc xã Hậu Mỹ, các đồng
chí làm báo vào công sự hoặc hầm bí mật để tránh địch lùng
sục, bắt bớ. Khi địch đến các nhà dân bỏ trống để tìm hầm của
cán bộ cách mạng, chúng phát hiện hầm bí mật của anh em
làm báo trong nhà (3), chúng bắn đồng chí Trần Thọ (Sáu Thọ)
hy sinh. Đồng chí Trần Thọ hy sinh là tổn thất lớn cho Báo Ấp
Bắc, tờ báo mất đi một nhà điêu khắc tài ba.
Đầu năm 1967, mặc dù khó khăn ác liệt nhưng Báo
Ấp Bắc Xuân Đinh Mùi vẫn được xuất bản 18 trang, in tại
nhà in Huỳnh Văn Sâm, phát hành 3.000 tờ. Ảnh trang bìa
do hoạ sĩ Châu Hồ vẽ.
Tháng 7-1967, Quân khu chọn Mỹ Tho làm trọng điểm
“Tổng công kích - Tổng khởi nghĩa”. Thị xã Mỹ Tho được tách
ra thành lập thành phố ngang cấp tỉnh trực thuộc Khu; tách
hai huyện Hoà Đồng và Gò Công thành lập Tỉnh ủy Gò Công.

Lúc này đồng chí Châu Hồ (ở cùng hầm với đồng chí Sáu Thọ) nhờ đi lấy
tư liệu để chuẩn bị cho tờ báo xuân nên thoát chết.
(3)

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

67

Do vậy, Ban Tuyên huấn tỉnh Mỹ Tho phân công các đồng
chí: Năm Thọ, Ba Sinh, Vân Lam và vài nhân viên nhà in
về Gò Công chuẩn bị cho Chiến dịch Mậu Thân năm 1968.
Tuy chia tỉnh, nhưng Báo Ấp Bắc vẫn có nhiệm vụ hỗ trợ
một số cán bộ theo yêu cầu của thành phố Mỹ Tho và tỉnh
Gò Công; đồng thời cử cán bộ xuống các trọng điểm gồm:
Năm Hát, Ba Thanh, Ba Lêmốp, Đoàn Tứ, Chí Nhân, Phan
Hoài Nam, nhà văn Võ Trần Nhã, nhạc sĩ Hoàng Việt, hoạ
sĩ Quốc Trọng… bám theo từng địa bàn, từng bộ phận tiền
phương của ta.
Thời gian này, công tác báo chí của Phân ban Tỉnh
ủy Gò Công do đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Phó Ban Tuyên
huấn tỉnh Gò Công phụ trách. Những sự kiện diễn ra trên
chiến trường Gò Công được đồng chí viết gửi về đăng trên
Báo Ấp Bắc, giúp cho bạn đọc am hiểu được diễn biến chiến
trường trong tỉnh Mỹ Tho, Gò Công. Ở chiến trường Gò
Công, việc xây dựng cộng tác viên cho báo trong điều kiện
địch tăng cường bình định, chiếm đóng, kềm kẹp, kiểm soát
gắt gao làm cho cán bộ, chiến sĩ hy sinh, thương vong và cơ
sở cách mạng bị tổn thất nặng... Trong số những cán bộ hy
sinh có đồng chí Nguyễn Văn Sinh.
Đầu tháng 11-1967, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ
đạo Ban Tuyên huấn tỉnh Mỹ Tho xây dựng kế hoạch in báo
Xuân năm 1968 với tiêu chí đề ra là phải xứng tầm với tinh
thần và khí thế của cuộc Tổng khởi nghĩa, tổng công kích
xuân Mậu Thân năm 1968.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại
căn cứ xã Hậu Mỹ, huyện Cái Bè, Tiểu ban Thông tấn - Báo
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chí triển khai kế hoạch chuẩn bị làm Báo Ấp Bắc Xuân Mậu
Thân năm 1968. Phóng viên được phân công xuống chiến
trường nắm tình hình để viết bài, còn nhà in thì tất bật chuẩn
bị chất liệu để in.
Tối 18-12-1967, tại vùng Đất Sét xã Hoà Khánh,
huyện Cái Bè, nơi trụ sở của Tiểu ban Thông tấn - Báo chí
đang đóng quân, các đồng chí làm báo cùng nhau làm bửa
cơm chia tay, để sáng hôm sau mọi người đi xuống chiến
trường tác nghiệp. Trong lúc đồng chí Thái Phong đang ngồi
thổi lửa, đồng chí Năm Hưởng ngồi phía sau, địch đang bắn
pháo về phía xã Mỹ Thiện, bất chợt chúng hướng về phía Hoà
Khánh, tiếng pháo nổ sát bên căn cứ, đồng chí Năm Hưởng
bị một mảnh pháo ghim vào giữa trán. Anh ngã xuống. Đồng
đội quây quần băng bó vết thương. Anh không nói được lời
nào. Nhìn mọi người mà hai dòng nước mắt anh hoà với
máu chảy dài trên mặt. Gần một giờ sau, anh Năm Hưởng đã
bỏ lại đồng đội, ra đi trong vô vàn tình yêu thương của mọi
người. Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Mỹ Tho tổ chức truy điệu
và chôn cất đồng chí Năm Hưởng xong, cánh nhà báo chia
tay nhau đi xuống chiến trường. Chuyến đi này mỗi người
gói theo hành trang nặng trĩu tình yêu thương đồng đội, với
quyết tâm dùng ngòi bút của mình để lột tả những tội ác của
giặc Mỹ đã gây ra cảnh đau thương mất mát cho đồng bào,
đồng chí của mình.
Cuối năm 1967, khu vực xã Hậu Mỹ, huyện Cái
Bè - nơi Tiểu ban Thông tấn - Báo chí đóng quân, giặc càn
quét ác liệt. Nhà in Huỳnh Văn Sâm từ rừng Hưng Thạnh,
huyện Châu Thành Bắc chuyển về kinh Chuối; còn bộ phận
văn phòng Tiểu ban Thông tấn – Báo chí, trong đó có cả

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

69

tổ khắc gỗ, hoạ sĩ thì đóng ở ngã tư Cây Vừng, xã Hậu Mỹ
Bắc. Nhà in Huỳnh Văn Sâm tập trung chuẩn bị làm Báo Ấp
Bắc Xuân Mậu Thân năm 1968... Việc cung cấp nguyên, vật
liệu cho nhà in rất khó khăn nhưng nhờ tổ chức tốt nên tổ
tiếp liệu cũng qua mặt được sự kiểm soát gắt gao của địch.
Căn cứ đóng quân ở đâu là lãnh đạo nhà in xây dựng cơ sở
tiếp nguyên, vật liệu đến đó. Việc vẽ, in bìa, khắc gỗ mặc
dù có kế hoạch chuẩn bị chu đáo nhưng hết sức khó khăn vất
vã. Muốn có bức tranh đẹp ở bìa của tờ báo phải nghiên cứu
mẫu giấy carton, thợ khắc gỗ cắt thủng giấy carton, dùng
con cóc thợ bạc bơm hơi, xịt dàn đều từng màu nước qua kẻ
khắc, tách màu trên từng mẫu, sau đó đến khâu cuối cùng là
in thạch bản, dùng nguyên liệu nước đường nấu lên rồi lau
mặt đá. Trải qua nhiều công đoạn, bìa báo hoàn thành 3 màu,
tít bài, ký hoạ - minh hoạ của từng bài cũng được làm xong
tại căn cứ ngã tư Cây Vừng, sau đó chuyển vào kinh Chuối
cho công nhân sắp chữ chì.
Để bảo vệ lực lượng và phương tiện in, Toà soạn báo
làm hầm kiên cố chống bom pháo ở 2 tuyến (trong địa hình
và ở nhà dân). Ban biên tập thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh
ủy, tỉnh đội, tổ chức nhận tin từ Văn phòng Tỉnh ủy, từ các
cộng tác viên, các ngành, mặt trận, các đoàn thể; từ thị trấn,
thành phố; từ phóng viên theo bộ đội bám trận địa,.. đưa về
bằng đường hợp pháp hoặc qua hệ thống giao bưu.
Vào mùa nước nổi, xây dựng công sự khó khăn, để
bảo toàn lực lượng, có lúc phải phân tán, né địch đánh điểm,
những người làm báo phải thức dậy sớm, nấu ăn xong còn
gói cơm theo, bơi xuồng vào Lung Cá Trê trước 4 giờ sáng.
Xuồng phải giấu kín trong các chòi dân bỏ trống giữa đồng
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nước, giữa đồng lúa Trường Hưng mênh mông để tránh địch
phát hiện. Ngày nào cũng vậy, đến chiều tối mới bơi xuồng
về căn cứ. Dù vậy, báo vẫn xuất bản, nội dung tin, bài luôn
bám sát chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo
phục vụ cho công tác tuyên truyền của Đảng bộ.
Năm 1968, các cơ quan của Tỉnh ủy, Ban Tuyên huấn
tỉnh Mỹ Tho dời về căn cứ Tân Hoà Đông (huyện Châu
Thành) và cơ quan báo cũng dời về đóng ở gần đó. Để đảm
bảo tờ báo hoạt động liên tục, các đồng chí Hồ Văn Thạnh,
Thái Phong, Võ Phát Thưởng che 3 tấm nhựa dưới lùm đưng
để làm việc. Hơn một tháng sau, cơ quan tỉnh có lệnh dời ra
khu vực Ấp Bắc - Nhị Bình thuộc huyện Châu Thành. Cơ
quan báo cũng dời theo.
Ở căn cứ mới, để tờ báo của Đảng bộ hoạt động đều
đặn, Ban biên tập phân công các biên tập viên phụ trách các
chuyên mục: xã luận – phong trào, tin vắn, tổng hợp, mẫu
chuyện, phóng sự, tường thuật, trang văn nghệ, thơ, truyện
ngắn, tranh...; các đồng chí trong toà soạn lấy manh đệm trải
dưới gốc trâm bầu, ngồi quây quần bàn việc viết bài cho báo.
Để có những trang báo, Ban biên tập cử một đồng chí
vào nhà in chịu trách nhiệm sửa bản in ban đầu trước khi báo
lên khuôn. Công nhân in vất vã ngày đêm, thậm chí phải đổi
bằng xương máu để Báo Ấp Bắc Xuân Mậu Thân năm 1968
được phát hành về đến từng xã, đến tận tay những cán bộ,
chiến sĩ trước lúc xuống đường tiến công địch trong chiến
dịch Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968.
Địa chỉ phát hành báo đặt tại nhà in để tổ phát hành đưa đến
nơi gần nhất của giao bưu và chuyển cho các cơ quan, đơn
vị. Báo còn được chuyển cho bộ đội, các đồng chí huyện ủy
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viên, thủ trưởng các ngành về dự Hội nghị Tỉnh ủy mang về
địa phương, cơ sở. Ngoài ra còn sử dụng đường hợp pháp
nghi trang đưa báo về thành phố Mỹ Tho, các thị trấn, huyện
Chợ Gạo và tỉnh Gò Công.
Tờ báo Ấp Bắc Xuân Mậu Thân năm 1968 hoàn thành
gồm 16 trang, in tại nhà in Huỳnh Văn Sâm, phát hành 3.000
tờ. Tranh bìa do hoạ sĩ Châu Hồ vẽ; tổ khắc gỗ do Việt Ánh
thực hiện.
Xuân năm 1968, qua các đợt tấn công vào thành phố
Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các thị trấn, ta tập trung lực
lượng đánh vào cơ quan chỉ huy của địch. Lực lượng ta tấn
công ồ ạt, lúc đầu địch có phần bị động, hoang mang, ta
đã giành thắng lợi lớn nhưng sau đó chúng tập trung lực
lượng phản kích, đẩy dần lực lượng ta ra khỏi thành phố
bằng những cuộc hành quân càn quét kết hợp với bom pháo
đánh phá ác liệt.
Trung tuần tháng 4-1968, ở Gò Công địch liên tiếp
mở nhiều cuộc càn quét bao vây căn cứ Bình Xuân hòng
tiêu diệt Tiểu đoàn 514B của tỉnh. Đồng chí Tuấn Ngọc,
phóng viên Báo Ấp Bắc được phân công xuống tỉnh Gò
Công để viết bài cho Báo Ấp Bắc và Tập san Văn nghệ tỉnh
Mỹ Tho. Vào buổi chiều của tháng 4-1968, sau chuyến đi
thâm nhập tiểu đoàn 514B về, đồng chí Tuấn Ngọc từ xã
Tân Bình Điền (nay là xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông)
đang gói hành trang, ba lô, súng đạn và những bài báo mới
viết xong, chuẩn bị theo giao liên về căn cứ Báo Ấp Bắc
(đang đóng ở huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho), thì có tin
địch càn vào xã. Từ xóm nhà đồng bào ngoài đồng trống,
đồng chí Tuấn Ngọc cùng đồng đội chạy về hướng biển,
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nơi có một vạt rừng để tránh cuộc càn của địch. Trên đường
đi, đồng chí bị máy bay trinh sát “đầm già” (L19) của địch
phát hiện, chúng lao xuống bắn rốc-két liên hồi. Đồng chí
Tuấn Ngọc hy sinh. Đêm hôm đó, má Tư và đồng bào tại
chỗ lặng lẽ, người cho ván, người đóng hòm, cùng nhau
làm lễ truy điệu và chôn cất đồng chí Tuấn Ngọc tại nghĩa
địa xã Tân Bình Điền, ven biển Gò Công. Đồng chí Tuấn
Ngọc mất đi, nhân dân Gò Công và Báo Ấp Bắc luôn ghi
tạc những năm tháng thực thi nhiệm vụ của người phóng
viên bất tử trên mảnh đất quê hương.
Trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu
Thân năm 1968, Tiểu ban Thông tấn - Báo chí đã tăng cường
phóng viên xuống chiến trường gắn với bộ đội chủ lực của
Khu, tỉnh và địa phương trọng điểm để săn tin, viết bài phản
ánh diễn biến cuộc đấu tranh chống Mỹ - ngụy của quân và
dân Mỹ Tho, Gò Công.
Từ thực tế chiến trường, tin, bài đăng trên các số báo Ấp
Bắc khá sinh động. Ngoài những tin hằng ngày, tờ báo có tin
tổng hợp hàng tháng, có bài tập hợp chuyên đề theo đường lối
chính trị, vũ trang “hai chân, ba mũi”; có những mẫu chuyện
về tấm gương chiến sĩ và đồng bào ta chiến đấu hy sinh oanh
liệt ở những vùng tạm chiếm; có những bài phóng sự, ký sự,
tùy bút viết về những vùng nông thôn do nhân dân làm chủ.
Ngoài ra còn viết các loại ký, truyện ngắn, kịch ngắn, chập cải
lương, các loại bài cổ nhạc, tân nhạc, vẽ tranh để minh hoạ,
châm biếm cho tờ Ấp Bắc thêm sinh động.
Năm 1968, Tiểu ban Thông tấn – Báo chí được
bổ sung thêm đồng chí Đoàn Việt Thủy phụ trách biên tập.
Những tin, bài do Việt Thủy biên tập ngắn gọn, cô đọng, súc
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tích. Phóng viên giai đoạn này tuy ít được đào tạo, nhưng
được học kinh nghiệm ở các đồng nghiệp đàn anh về nghiệp
vụ và được trải nghiệm qua tác nghiệp ở chiến trường nên
những tin, bài ngày càng súc tích, sát thực tế, chất lượng cao.
Người làm báo luôn xác định “cây bút cũng là một thứ vũ
khí, phóng viên cũng là chiến sĩ” nên khi đi chiến trường rất
hăm hở, tự nguyện, tay bút, tay súng thâm nhập các địa bàn
giữa ta và địch tranh chấp; đi vào các đơn vị bộ đội, du kích,
ở những nơi chiến trường ác liệt, phóng viên vừa là người
bạn chiến đấu, vừa là người cung cấp tin tức cho các lực
lượng nên được đồng đội và nhân dân quí mến, giúp đỡ, bảo
vệ. Sản phẩm trí tuệ của họ là những bài báo giàu tính chiến
đấu và mang tính giáo dục, hiệu triệu nên đã góp phần nâng
chất các phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng và
của tờ báo Đảng bộ địa phương.
Một trong những khâu quan trọng trong công tác báo
chí không thể thiếu được là nhà in. Trong tình hình Mỹ Tho
là địa bàn cài răng lược giữa ta và địch thì việc ăn, ở, làm việc
của nhà in phải tương đối ổn định mới hoàn thành nhiệm vụ.
Riêng việc mua sắm các phương tiện để phục vụ in báo cũng
rất khó khăn. Các phương tiện như chữ chì, mực in, giấy sáp,
giấy in báo với số lượng lớn đều phải mua ở vùng địch kiểm
soát, do bộ phận tiếp liệu của Tỉnh ủy phụ trách. Mua xong,
vận chuyển về căn cứ cũng là việc không phải dễ. Làm sao
tránh được tai mắt của địch, lại phải vận chuyển qua đồn bót
và sự kiểm soát gắt gao của địch. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của
nhân dân, ta giải quyết trót lọt, đưa các nguyên vật liệu về
căn cứ phục vụ cho việc in báo kịp thời. Có những lúc nhà in
chưa nhận kinh phí, đồng bào gom góp tiền cho mượn.
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Từ tháng 5-1965 đến tháng 10-1968, Toà soạn Báo Ấp
Bắc ra được 26 số. Nội dung các số báo được các phóng viên
phản ánh một cách trung thực, sinh động về việc thực hiện
chủ trương của Trung ương Cục, của Mặt trận dân tộc giải
phóng miền Nam, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là
của Ban Tuyên huấn tỉnh về cuộc sống, chiến đấu của quân
và dân trong tỉnh.
Thành quả của Báo Ấp Bắc trong những năm
1965 - 1968 đã góp phần cùng Ban Tuyên huấn tỉnh Mỹ Tho,
Gò Công tuyên truyền đưa đường lối, chủ trương của Đảng và
những chiến công của các lực lượng cách mạng lan toả khắp
các địa phương, tạo ra khí thế tiến công địch mạnh mẽ, làm
lung lay ý chí chiến đấu của quân địch. Những thắng lợi của
quân - dân Mỹ Tho và Gò Công đã góp phần cùng nhân dân cả
nước đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam
và “Chiến tranh phá hoại” ở miền Bắc của đế quốc Mỹ.
Thắng lợi trong giai đoạn này đã nói lên rằng Ban
Tuyên huấn tỉnh Mỹ Tho, Gò Công nói chung, lực lượng
những người làm báo nói riêng với tinh thần chịu đựng gian
khổ, luôn cùng nhân dân lập nhiều chiến công, góp phần nêu
cao quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ.
III. BÁO ẤP BẮC GÓP PHẦN ĐÁNH BẠI CÁC CUỘC
PHẢN KÍCH VÀ LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC
“VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH” CỦA ĐỊCH
(tháng 11-1968 – tháng 1-1973)
Thắng lợi của quân và dân tỉnh Mỹ Tho, Gò Công,
thành phố Mỹ Tho trong những năm 1965 - 1968, nhất là
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cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968
đã góp phần cùng quân và dân cả nước đánh bại chiến lược
“Chiến tranh cục bộ” của Mỹ, buộc đế quốc Mỹ phải xuống
thang chiến tranh và rút quân về nước. Để khôi phục quyền
lực và tăng cường sức mạnh, chúng viện trợ cho ngụy quyền
Sài Gòn để tiếp tục thực hiện cuộc chiến tranh ở Việt Nam
bằng chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”, tập trung nguồn
lực thực hiện 3 hình thức: giành dân, bóp nghẹt, hủy diệt; kết
hợp các thủ đoạn chính trị, kinh tế, văn hoá với chiến tranh
gián điệp, chiến tranh tâm lý để xoá bỏ các cơ sở cách mạng,
xây dựng cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa thực dân mới.
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam
về việc gấp rút xây dựng chính quyền địa phương để tiến tới
thành lập Chính phủ lâm thời ở miền Nam Việt Nam, tháng
11-1968, Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Mỹ Tho được
thành lập và ra mắt nhân dân trong tỉnh. Đầu năm 1969, thực
hiện Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Cục về tiếp tục đẩy
mạnh tổng công kích, tổng khởi nghĩa trên cả 3 vùng, Tỉnh
ủy Mỹ Tho, Gò Công và thành phố Mỹ Tho chỉ đạo toàn
quân, toàn dân khẩn trương chuẩn bị kế hoạch tiến công - nổi
dậy năm 1969.
Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới, Ban Tuyên huấn
tỉnh Mỹ Tho cử 3 đồng chí trong Tiểu ban Thông tấn - Báo
chí đi dự lớp báo chí theo thư chiêu sinh của Ban Tuyên huấn
Trung ương Cục miền Nam, gồm: Hoài Dũng, Hồng Nhan
và Việt Thủy. Sau khi lớp bế giảng, các đồng chí trở về địa
phương tiếp tục nhận nhiệm vụ. Trên đường đi về, bị sư đoàn
9 ngụy kết hợp địa phương quân mở cuộc càn vào căn cứ cách
mạng. Địch bắn xối xả vào trận địa, trong trận đầu, đồng chí

76

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

Việt Thủy bị thương nặng, được đồng đội đưa về tuyến sau để
điều trị. Địch tiếp tục đổ quân càn vào khu vực xã Hậu Mỹ,
đồng chí Việt Thủy được đưa xuống hầm bí mật nhưng do
địch ngâm quân dài ngày, vết thương quá nặng, không đủ điều
kiện chăm sóc, đồng chí trút hơi thở cuối cùng (chết ngạt dưới
hầm) tại lòng đất xã Hậu Mỹ. Gần một năm hoạt động trong
ngành báo chí, Việt Thủy đã để lại trong lòng đồng chí, đồng
đội nhiều tình cảm và ấn tượng khó phai.
Trong thời gian này, Báo Ấp Bắc vẫn xuất bản được
số báo thứ 54, in tại nhà in Huỳnh Văn Sâm, phát hành
3.000 tờ. Khoảng tháng 8-1969, đồng chí Hồ Văn Thạnh,
Trưởng Tiểu ban Thông tấn - Báo chí phân công đồng chí
Nguyễn Ngọc Châu, cán bộ Tiểu Ban biệt phái sang Văn
phòng Tỉnh ủy nghiên cứu báo cáo các nơi gởi về để viết
tin, bài cung cấp cho các cơ quan: Báo Ấp Bắc, Đài minh
ngữ, Thông tấn xã Khu 8 và Đài Phát thanh giải phóng.
Lượng thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy do đồng chí Ngọc
Châu viết gởi về đã phục vụ kịp thời cho bản tin tổng hợp
đăng trên các số Báo Ấp Bắc.
Trong năm 1969, để chuẩn bị cho Mỹ rút quân,
quân chủ lực ngụy hỗ trợ cho các tiểu đoàn bảo an triển
khai đóng đồn bót, ngăn chặn các tuyến đường hành lang
vận chuyển của ta. Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Tiểu ban
Thông tấn - Báo chí và nhà in hằng ngày phải đối mặt với
các cuộc càn quét, đóng đồn bót của địch. Có lúc không
còn tiền chi ăn, căn cứ hết gạo, mắm, muối không còn,
trong khi đó hàng ngày anh em phải làm việc quần quật,
lại phải đối phó với bom pháo, càn quét của địch suốt
ngày đêm. Nhưng nhờ bà con thương yêu, tranh thủ lúc
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chiều địch co cụm lại, đêm đến bà con lén lút cung cấp
lương thực và thực phẩm cho các cơ quan.
Tuy Mỹ đã rút quân khỏi căn cứ Đồng Tâm nhưng
vẫn đưa quân chủ lực hỗ trợ cho các tiểu đoàn bảo an triển
khai đóng đồn bót; đồng thời tập trung quân ngăn chặn
các tuyến đường giao thông liên lạc, bình định, tái chiếm
lộ 20 và khu trù mật Hậu Mỹ (huyện Cái Bè). Trước tình
hình đó, lãnh đạo tỉnh Mỹ Tho, Gò Công chỉ đạo xây dựng
căn cứ lõm, hình thành thế cài răng lược, xen kẽ giữa ta
với địch, tổ chức diệt các đồn bót ác ôn, vận động nhân
dân cô lập các đồn bót khác.
Cuối năm 1969, Tỉnh ủy quyết định dời căn cứ
và toàn bộ cơ quan từ Cái Bè về xã Long Trung, huyện
Cai Lậy Nam. Ban Tuyên huấn cùng các bộ phận chuyển
căn cứ về xã Long Trung. Toà soạn Báo Ấp Bắc và nhà
in cũng chuyển về xã Long Trung nhằm đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ mới. Việc chuyên chở hàng tấn chữ chì qua lộ 4,
qua đồn bót địch trót lọt là sự dũng cảm, thông minh, sáng
tạo của cán bộ, phóng viên, nhân viên trong sự đùm bọc,
góp sức, chở che của nhân dân, trong đó có bà Ba Đính,
chị Tám Lạc, cô Hai Thơm...
Ở căn cứ Long Trung, Ba Rài, mặc dù phải đối mặt
với nhiều cuộc càn quét, khủng bố, đánh phá địa hình, đốt
nhà, gom dân của địch, nhưng toà soạn báo vẫn chuẩn bị
bài cho việc xuất bản tờ báo Ấp Bắc Xuân Kỷ Dậu năm
1969. Ban biên tập phân công phóng viên đi chiến trường
tìm “chất liệu” để viết tin, bài; nhà in chuẩn bị giấy, mực
in, chữ chì...khi hoàn thành tờ báo, đồng chí Trần Công
Thoại hy sinh (vì bị pháo của địch).
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Báo Ấp Bắc Xuân Kỷ Dậu năm 1969 được in bằng
chữ chì, bìa 4 màu. Tờ báo được phát hành đến tay cán bộ,
chiến sĩ và cơ sở làm món quà tết. Nội dung Báo Ấp Bắc
Xuân Kỷ Dậu năm 1969 có 10 trang, in tại Nhà in Huỳnh
Văn Sâm, phát hành 3.000 tờ. Tranh bìa và minh hoạ do
hoạ sĩ Châu Hồ thực hiện.
Trong việc phát hành Báo Ấp Bắc được các trạm giao
liên xem như thư “thượng khẩn”, không để báo ứ đọng. Quần
chúng nòng cốt phối hợp bộ đội địa phương giúp các trạm
giao liên mang báo vượt lộ 4, qua sông đưa đến tay người
đọc. Người phát hành báo luôn xác định thà hy sinh, quyết
không để báo lọt vào tay giặc.
Cuối năm 1969, địch tập trung binh lực và hoả lực của
Sư đoàn 7, các tiểu đoàn bảo an của tỉnh, bọn dân vệ, biệt kích
mở chiến dịch dài ngày, sử dụng tối đa bom pháo, kết hợp
máy bay, bộ binh quyết bình định vùng 20-7. Với phương
pháp phân tích khoa học, đánh giá đúng kẻ thù, nắm vững
đường lối chiến tranh nhân dân, với tư tưởng tấn công tiêu diệt
địch để giành quyền làm chủ và làm chủ để tiêu diệt địch, dưới
sự lãnh đạo sáng suốt của Tỉnh ủy, Tỉnh đội Mỹ Tho và Bộ
tham mưu quân sự tiền phương của khu Trung Nam bộ, tỉnh
Mỹ Tho xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân và tập thể điển
hình, xuất sắc trong việc chống địch bình định. Báo Ấp Bắc
là cơ quan ghi lại những hình ảnh đẹp đó thể hiện qua những
trang báo nhằm phát huy những nhân tố tích cực để cổ vũ
phong trào đấu tranh của quân và dân trong tỉnh.
Do địch càn quét, đánh phá ác liệt, đa số phóng viên
của Tòa soạn Báo Ấp Bắc đi tác nghiệp đã anh dũng hy sinh
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ở các chiến trường Gò Công, Cái Bè và Cai Lậy. Nhà in
Huỳnh Văn Sâm thường xuyên phải đối phó với những cuộc
càn quét, bắn phá của địch. Việc cung cấp giấy, mực in, máy
đánh chữ, giấy sáp... là vấn đề khó khăn vì địch kiểm soát
gắt gao, nếu mua được phải vượt qua hàng rào kiểm soát của
mật báo, chỉ điểm và số lượng cũng rất ít. Trước tình hình đó,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên huấn tỉnh bằng
mọi cách tờ Ấp Bắc Xuân năm 1970 phải ra mắt và đến tận
tay nhân dân trước Tết Nguyên đán. Các đồng chí trong Tòa
soạn Báo Ấp Bắc họp tại đình Mỹ Yên, xã Mỹ Long, huyện
Cai Lậy để bàn kế hoạch thực hiện với quyết tâm phải hoàn
thành tờ báo Xuân năm 1970 theo chỉ đạo của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy và phân công mỗi đồng chí phụ trách một chuyên
mục, phải hoàn thành trong vòng một tuần.
Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí cán bộ,
phóng viên: Trần Công, Việt Trung, Lê Quang, Ngọc Châu
vượt lộ, băng sông, qua đồn bót để tác nghiệp; đồng thời
phối hợp các đồng chí cộng tác viên của Báo Văn Nghệ,
Báo Quân Đội như: Minh Khiết, Lê Trạm, Lê Hà, Đoàn Tứ
và những cộng tác viên của Báo Ấp Bắc trong một tuần làm
việc ngày đêm, các chuyên mục: xã luận, tường thuật, văn
thơ, mẫu chuyện, câu đối tết, tranh vui, nhạc xuân, “sớ táo
quân”... đều có tin, bài đầy đủ, sinh động được đăng trên tờ
báo Xuân, phản ánh toàn diện các mặt công tác, chiến đấu
của quân và dân trong tỉnh. Khi tin, bài của phóng viên gửi
về, các đồng chí trong Ban biên tập tranh thủ đọc, duyệt
ngày đêm và đưa đi in.
Báo Ấp Bắc Xuân Canh Tuất 1970 được in giấy sáp,
bìa 3 màu, phát hành hơn 1.000 tờ. Để có được tờ báo xuân,
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trong đó có công lao của đồng chí Lê Anh Vui (Ba Vui) ngày
đêm ngồi trong hầm chống pháo để đánh máy từng trang.
Bộ phận in sáp cũng làm việc trong hầm, dưới làn pháo của
địch. Tranh bìa và tranh minh hoạ tờ báo đều khắc bằng gỗ,
nét chữ đẹp, sắc sảo. Dùng bàn in tự chế, mỗi ca in hai người
ngồi đối diện nhau trên bàn máy; người lăn mực, người đặt
giấy in và kéo rulô trực tiếp lên mặt chữ. Cứ in vài chục
trang là phải dừng lại để sửa chữa hoặc thay chữ. Máy in
hoạt động suốt ngày đêm để báo kịp ra chiến trường. Người
viết báo, in báo cũng là người phát hành báo. Báo được chở
đi bằng xuồng, thường là đi ban đêm, ít đi ban ngày vì sợ lộ
bí mật nơi in báo. Trạm giao liên cách nhà in chừng 30 cây
số. Đến trạm giao liên, báo tiếp tục có mặt trên khắp các
chiến trường trong tỉnh.
Làm báo trong kháng chiến có cái vui nhưng cũng rất
gian nan, vất vã. Hàng năm, cứ gần tết địch thường tập trung
càn quét, đánh phá rất ác liệt, nhất là vùng giải phóng, vùng
tranh chấp, vùng ven và vùng căn cứ cách mạng. Lực lượng
làm báo trong những ngày chiến đấu ác liệt đó phải ngồi viết
trong hầm hoặc trên công sự để tránh đạn, nhưng các đồng
chí từ lãnh đạo đến phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên,
nhân viên nhà in đều hạ quyết tâm phấn đấu để báo xuân
kịp phát hành trước tết. Báo xuân đến tay bộ đội, chiến sĩ,
du kích, đồng bào vùng giải phóng, vùng ven, vùng bị địch
kềm kẹp là món quà tinh thần quý giá. Bởi báo là cầu nối, là
nguồn cổ vũ lớn lao, làm tăng thêm lòng tin của các tầng lớp
nhân dân đối với Đảng, với cách mạng.
Để sẵn sàng đối phó với từng mũi bộ binh địch càn
quét vào địa điểm đóng quân của tòa soạn, lực lượng bảo
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vệ, du kích cơ quan ngày đêm thay phiên nhau leo lên ngọn
cây canh gác; đồng thời gài lựu đạn, đào hầm chông xung
quanh căn cứ để bảo vệ địa bàn. Với niềm lạc quan cách
mạng, cứ qua một trận càn, một loạt pháo thì các anh em
công nhân nhà in, người sắp chữ, người lo mực, người
khắc gỗ, người tát mương, bắt tôm cá cải thiện bửa ăn; câu
chuyện chiến đấu và công tác lại râm ran sôi nổi. Đêm đêm,
khi từng cánh quân của địch rút ra lộ 4 hoặc co cụm lại, thì
anh em phóng viên bung ra thăm bà con chí cốt, được bà
con đùm bọc nuôi dưỡng, cho từng bửa cơm, thương như
con cháu trong nhà. Tình cảm đó là sức mạnh kỳ diệu, hun
đúc tinh thần thà chết chứ quyết không dao động đầu hàng
địch và cũng nhờ đó mà anh em vượt qua mọi khó khăn ác
liệt, chiến đấu đến thắng lợi.
Với tinh thần tiến công cách mạng, địch ngừng bắn
phá là ta in báo, cho nên không đầy 3 tuần lễ, tờ Báo Xuân Ấp
Bắc năm 1970 in xong và dự định phát hành trước thời gian
quy định. Bỗng một trận pháo bắn vào hầm in báo, miểng
pháo văng làm rách hư gần 300 bìa báo. Anh em phải gấp
rút khắc phục, vẽ, khắc gỗ, sắp chữ..., làm việc ngày đêm để
hoàn thành bìa báo cho kịp thời gian phát hành. Kết quả Báo
Ấp Bắc Xuân Canh Tuất năm 1970 kịp thời ra mắt bạn đọc.
Đầu năm 1970, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị, có Tỉnh đội,
các địa phương và cơ sở dự. Tiểu ban Thông tấn - Báo chí
được phân công mang báo Xuân đến trao tận tay các đồng
chí đại biểu, các đồng chí rất mừng khi nhận được Báo Xuân
Ấp Bắc - một trong những bằng chứng về sự tồn tại vững
vàng của cách mạng. Thông qua các đồng chí đại biểu, trong
vài đêm vượt lộ, qua đồn bót, Báo Ấp Bắc được về tới Gò
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Công, Hòa Đồng, Chợ Gạo, Cai Lậy, Cái Bè, Châu Thành,
thành phố Mỹ Tho, vào các trường học, các thị trấn qua nòng
cốt binh vận đến các vùng địch tạm chiếm. Báo Ấp Bắc đã
góp phần tạo niềm tin, thôi thúc đồng bào, các lực lượng vũ
trang đấu tranh giành thắng lợi.
Nhận được báo xuân mọi người đều mừng rỡ, nhất
là đồng bào ở vùng bị địch kềm kẹp. Mỗi lần địch đổ quân
càn quét, bọn tâm lý chiến của địch thường tung tin chúng
đã tiêu diệt được Nhà in Huỳnh Văn Sâm và cơ quan đầu
não của Báo Ấp Bắc nên đồng bào rất băn khoăn, lo lắng.
Nhận được tờ Báo Xuân, bà con như trút hết nổi lo âu. Nhiều
người nói “Báo còn là Đảng còn, cách mạng còn”. Lòng tin
của bà con được nhân lên gấp bội.
Từ giữa năm 1970, tình hình chiến trường có lợi cho
cách mạng. Tiểu ban Thông tấn - Báo chí lần lượt bám các
xã Long Trung, Long Tiên, Mỹ Long (huyện Cai Lậy Nam).
Đội ngũ biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên ngày càng
đông đảo và có nhiều kinh nghiệm, tạo điều kiện cho Báo
Ấp Bắc hoạt động thuận lợi. Những người ở vùng địch kiểm
soát cũng gửi tin bài cho báo. Lực lượng biên tập và đông
đảo phóng viên được phân công thường xuyên bám chiến
trường, thâm nhập các đơn vị bộ đội, du kích, đến các vùng
ven quốc lộ 4, vành đai Bình Đức, thị xã, thị trấn, vào các
vùng tranh chấp để săn tin, chụp ảnh, viết bài...
Ngày 30-6-1970, địch mở cuộc càn vào xã Long
Trung. Chúng chia làm 2 cánh: cánh nổi và cánh chìm.
Cánh nổi có xe tăng, tàu biệt kích và bom, pháo; cánh chìm
thì bí mật nằm im phục kích. Khi địch càn vô căn cứ, đồng
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chí Châu Hồ báo với anh em trong Tiểu ban Thông tấn - Báo
chí và Ban Tuyên huấn tỉnh Mỹ Tho: “Nó tới rồi, chạy đi”.
Đồng chí chạy trước, lọt vào ổ phục kích của địch. Chúng nổ
súng, đồng chí hy sinh.
Năm 1970, thực hiện Chỉ thị của Trung ương Cục
miền Nam, Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ: “Bám đất, bám dân
và bám địch mà đánh, tích cực xây dựng lực lượng tại chỗ,
giành dân, giành quyền làm chủ, tiến lên giải phóng xã, ấp;
tăng cường giáo dục tư tưởng, củng cố lập trường cho cán
bộ, đảng viên, chống chiêu hồi, chiêu hàng của địch”. Năm
1970 cũng là năm địch thực hiện chiến lược “Việt Nam
hoá chiến tranh”, Sư đoàn 7 ngụy hành quân càn quét, đốt
nhà, gom dân ở vùng giải phóng và vùng tranh chấp. Đồng
bào ta tổ chức đấu tranh chống đối quyết liệt. Cô Xuân,
một nữ sinh quê ở Nhị Bình nắm rõ tình hình, cung cấp tin
cho phóng viên viết bài bằng nhiều thể loại, kể cả viết theo
dạng trào phúng, đả kích đăng ở mục “Tư trời biển” của
báo Tia Sáng. Bài viết yêu cầu quận trưởng Cai Lậy can
thiệp, bênh vực dân. Khi báo phát hành, nhân dân đổ xô ra
mua báo. Các sạp báo ở Cai Lậy không còn tờ nào. Nhiều
người chạy xuống Mỹ Tho mua. Bà con khen: “Báo viết đã
quá! Không lẽ quận trưởng Cai Lậy không bênh vực dân
mình”. Dư luận quần chúng bàn tán suốt mấy ngày liền
nhằm chống âm mưu cào nhà, gom dân của Mỹ - Thiệu.
Đài Phát thanh giải phóng và Đài tiếng nói Việt Nam phát
thanh liên tiếp nội dung bài báo này.
Qua đó, Tỉnh ủy rút kinh nghiệm, chỉ đạo Báo Ấp Bắc
không những tập trung viết bài cho Báo Ấp Bắc mà còn cung
cấp tin, bài viết với nhiều thể loại khác nhau và lấy nhiều bút
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danh để tránh kẻ địch theo dõi, thông qua đường dây công
khai để gởi cho các Toà soạn báo ngoài thành để lợi dụng Báo
Sài Gòn, Báo Tia Sáng đăng tải, tiếp tục tuyên truyền, cổ động
nhân dân trong vùng giải phóng và vùng tranh chấp.
Cuối năm 1970, trước tình hình địch tập trung bắn
phá ác liệt, căn cứ của Tiểu ban Thông tấn - Báo chí đóng
ở địa hình bất lợi (sát sông Tiền, đối diện xã Ngũ Hiệp,
huyện Cai Lậy Nam). Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tiểu
ban Thông tấn - Báo chí cùng các bộ phận của Ban Tuyên
huấn tỉnh Mỹ Tho chuyển cơ quan xuống giữa bót Cả Mít
và Ba Hơn thuộc xã Long Tiên và lần lượt bám các xã Long
Tiên, Mỹ Long. Về đây, Tiểu ban Thông tấn - Báo chí được
bố trí đóng ở Cây Dầu, kinh Ông Mười, xã Mỹ Long, huyện
Cai Lậy Nam.
Năm 1971, Ban Tuyên huấn tỉnh quyết định chuyển
Văn phòng Ban và Tiểu ban Thông tấn - Báo chí sang Kinh
Năng, xã Long Định (huyện Châu Thành Bắc) để tập trung
làm báo xuân phục vụ đồng bào trong dịp tết. Chuyển căn
cứ trong điều kiện không có giao liên hướng dẫn, đoàn
phải tự bảo vệ, tự bám đường mà đi. Trên đường đi đến
xã Bình Trưng (huyện Châu Thành), 2 đồng chí vướng lựu
đạn gài của địch bị thương(4) và đoàn đã nhanh chóng vượt
qua những đợt pháo địch bắn dồn dập về phía có tiếng lựu
đạn nổ để kịp qua Lộ 4 (QL 1A hiện nay) trước khi trời
sáng. Hôm sau ở địa điểm mới, các đồng chí trong Tiểu
Ban Thông tấn – Báo chí khẩn trương viết bài, biên tập.
2 đồng chí bị thương là đồng chí Long bảo vệ và đồng chí Trần Bửu Trưởng Tiểu Ban văn nghệ
(4)
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Báo lúc này không in được bằng chữ chì, do đó phải chuyển
nội dung cho đánh máy, in bằng giấy sáp. Trong lúc đang
làm báo Xuân năm 1971, đồng chí Trần Công hy sinh, Ban
Tuyên huấn và Tiểu Ban Thông tấn – Báo chí sau khi làm
lễ truy điệu đồng chí Trần Công xong, tất cả đều hạ quyết
tâm bằng mọi giá phải ra tờ Báo Xuân Ấp Bắc năm 1971 kịp
phục vụ đồng bào trong dịp tết.
Đội ngũ biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên tuy
hàng ngày phải đối mặt với địch nhưng với tinh thần tiến công
cách mạng, cộng với kinh nghiệm trong công tác và chiến
đấu, đội ngũ những người làm báo ngày càng dày dạn, cộng
tác viên được bổ sung, thậm chí những người ở vùng địch
kiểm soát cũng gửi tin bài cho Báo Ấp Bắc. Trong những đợt
đi công tác, Báo Ấp Bắc bị tổn thất rất lớn vì nhiều đồng chí
bị bắt, hy sinh ở chiến trường hoặc ở căn cứ, nhưng tin, bài
vẫn đảm bảo phục vụ công tác tuyên truyền của Đảng về tiếp
tục chống địch bình định, động viên tinh thần các lực lượng
vũ trang và cán bộ cơ quan làm nòng cốt cho chi bộ, du kích
xã, ấp phát động quần chúng bao vây tiến công đồn bót bằng
3 mũi giáp công.
Ngày 20-1-1971, Tổ biên tập tin và Báo Ấp Bắc được
Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Mỹ Tho tặng Bằng khen
về thành tích: “Vượt qua mọi khó khăn ác liệt, chấp hành
tốt sự chỉ đạo của cấp trên. Viết 42 bài, in một tờ báo, 2 tập
san, 59 tờ tin, 405 tin đưa về trên”. Cũng trong thời gian này,
Tiểu ban Thông tấn - Báo chí tỉnh Mỹ Tho được Chính phủ
Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tặng
Huy chương hạng Nhất về thành tích: “Cán bộ nhân viên
vững vàng, bám trụ, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành
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nhiệm vụ. Đã ra 1 tờ báo, viết 46 bài, 2 tập san, đưa 405 tin,
in 59 tờ tin với 24.050 số và 139.000 trang”.
Giữa năm 1971, các đồng chí trong Ban Tuyên huấn
Tỉnh ủy Gò Công nhận thấy tờ văn nghệ chỉ đăng các thể loại
văn học nghệ thuật, không chuyên tải được nội dung tuyên
truyền, vận động quần chúng tấn công địch nên đã đề nghị
với Tỉnh ủy Gò Công cho xuất bản tờ báo của tỉnh. Đồng chí
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Thắng (Ba Gạo) chỉ đạo Ban
Tuyên huấn tỉnh viết văn bản đề nghị, trong đó nói rõ mục
đích yêu cầu, tên tờ báo, ban biên tập, lực lượng cộng tác
viên (lúc này Gò Công không có phóng viên chuyên nghiệp),
định kỳ ra báo và số lượng phát hành.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh
ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng được Ban Tuyên huấn tỉnh
giao nhiệm vụ ở lại căn cứ Văn phòng Tỉnh ủy để viết văn
bản đề nghị. Tờ báo Bất Khuất của Đảng bộ Gò Công được
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phê duyệt. Ban Tuyên huấn tỉnh
quyết tâm ra số đầu vào dịp tết – Xuân năm 1972.
Để có nội dung tờ báo, được sự hỗ trợ của Văn
phòng Tỉnh ủy Gò Công, trực tiếp là đồng chí Phan Minh
Quang – Chánh văn phòng Tỉnh ủy, thông báo các nơi,
nhờ đó tin, bài được gởi về Ban Tuyên huấn tỉnh khá
nhiều. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng được phân công
phụ trách tờ báo, vừa sửa bài, vừa viết xã luận, vừa làm
ma-két…Sau đó, Ban Tuyên huấn bổ sung các đồng chí
phóng viên của Báo Ấp Bắc tỉnh Mỹ Tho tăng cường
xuống Gò Công như: Lê Tuyết Hồng (Tư Hồng), Nguyễn
Việt Ánh (Ba Ánh) phụ giúp đồng chí Quốc Hùng để
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hình thức và nội dung của tờ báo được phong phú, sinh
động, hấp dẫn hơn.
Việc xuất bản tờ báo trong điều kiện Gò Công đang
gặp khó khăn về nơi ăn, ở, làm việc, tài chính, về in, phát
hành... Ngay cả việc mua giấy, mực cũng rất vất vả. Giấy
in báo mua mỗi lần 5 - 10 ký, không mua được nhiều, nếu
không có giấy báo thì mua giấy gạch ca rô khổ 22 x 33cm
để in. Mực in thì mua từng ống, mỗi ống 0,5 kg. Nhiều khi
không mua được phải tự chế bằng mỡ bò trộn với khói đèn
để làm mực. Còn in thì chỉ in bằng “quai guốc”. Tức đánh
máy chữ trên giấy sáp ép vào khuôn lụa tự chế, rồi tra mực
vào kéo bằng quai guốc.
Khoảng tháng 10-1971, tin, bài đã hoàn tất, Ban
Tuyên huấn thống nhất cho ra số đầu của tờ Bất Khuất tỉnh
Gò Công 16 trang. Đầu tháng 11-1971 bắt đầu in và chỉ có
màu đen, thấy không hấp dẫn, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng
nhờ đồng chí Bùi Xuân Chỉnh ở cơ quan tài chính của tỉnh
đến vẽ thêm cành mai, chim, bướm, hoa lá... bằng màu mực
của học sinh, để cho tờ báo hấp dẫn hơn.
Mọi việc xong xuôi, chỉ còn chờ phát hành vào
trước Tết Nguyên Đán năm 1972 nhưng bị trận càn lớn
của địch, tờ báo Bất Khuất phải bỏ vào lu chôn cất. Địch
bắn xối xả bom pháo vào địa hình, các lu chứa báo, tài
liệu của Ban Tuyên huấn tỉnh Gò Công có một số bị bể,
nước, bùn, đất trộn lẫn, báo và tài liệu bị hư rách, không
còn nhận dạng được. Một số lu khác mất cả báo lẫn lu, chỉ
còn lại một hố sâu. Cầm những mảnh báo vỡ vụn trên tay
không ai nói nên lời. Tờ báo Bất Khuất của Đảng bộ tỉnh
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Gò Công xuất bản số đầu và cũng là số cuối cùng không
phát hành được.
Cuối năm 1971, chiến trường tỉnh Mỹ Tho địch bình
định rất ác liệt, chúng tập trung cả Sư đoàn 7 và Sư đoàn 9 kết
hợp pháo binh, không quân đánh phá cả 2 vùng Nam - Bắc
lộ 4, đặc biệt chúng đánh vào các lõm căn cứ của Tỉnh ủy,
Huyện ủy và tiếp tục mở rộng vùng chiếm đóng, gom dân,
đánh phá kho tàng và các hành lang vận chuyển của ta. Ở vùng
yếu, địch tiếp tục bình định, đốt phá địa hình, kềm kẹp quần
chúng hòng đánh bật thế bám trụ của lực lượng vũ trang và cắt
đứt sự tiếp tế của quần chúng với lực lượng cách mạng.
Ban Tuyên huấn tỉnh Mỹ Tho cùng các bộ phận được
sự chỉ đạo của Tỉnh ủy chuyển địa bàn về căn cứ Huyện ủy
Châu Thành Bắc hoạt động. Tiểu ban Thông tấn - Báo
chí vượt qua lộ 4 về tá túc với huyện đội Châu Thành Bắc tại
kinh Năng, ấp Long Hoà B, xã Long Định. Vừa đến nơi, chưa
ổn định chỗ ăn ở, làm việc, tối hôm sau, đồng chí Nguyễn
Ngọc Châu (Hai Châu), Trưởng tiểu ban Thông tấn - Báo
chí bị pháo địch bắn bị thương ở cánh tay, đồng đội đưa
đồng chí đi điều trị tại trạm quân y huyện Châu Thành. Để
có bài xã luận cho báo, trong thời gian dưỡng thương, đồng
chí Nguyễn Ngọc Châu phải nhờ anh em trong quân y chép
nội dung bài của đồng chí để kịp phục vụ cho tờ báo Xuân
năm 1972.
Ở đây, mọi người từ lãnh đạo đến phóng viên, công
nhân in đều khẩn trương chuẩn bị cho tờ báo Xuân năm 1972.
Cũng như những năm trước, nội dung tin, bài bám theo chủ
trương của Tỉnh ủy, phân công phóng viên viết bài theo chuyên
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mục; hoạ sĩ, tổ khắc gỗ chăm chút từng nét bút để bìa tờ báo
và nội dung có những hình ảnh phong phú, phản ánh đúng
thực tế chiến trường. Báo Xuân Ấp Bắc năm 1972 ra kịp thời,
làm món quà xuân cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Mặc dù bận rộn, đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Trưởng
Ban Tuyên huấn chỉ đạo Tiểu ban Thông tấn - Báo chí phải
quyết tâm vừa đối phó với địch, vừa viết tin, bài cho báo
xuân phát hành trước ngày 15 tháng Chạp năm 1971 (âm
lịch), tức ngày 30-1-1972. Các phóng viên vừa bám sát mặt
trận để nắm tin, viết bài, vừa đắp công sự, xây dựng lán trại
để ổn định nơi ăn, ở cho Tiểu ban. Công việc đánh máy tin,
bài... chuẩn bị chưa xong, địch đổ quân càn quét. Chúng kết
hợp bộ binh với pháo binh. Máy đánh chữ cùng tin, bài và
các dụng cụ in ấn của báo đều bị phá hủy. Các đồng chí lãnh
đạo, phóng viên vừa tự tạo lại cái mới, vừa móc nối cơ sở
mua sắm lại phương tiện in; đồng thời mượn máy đánh chữ
của huyện đội tập trung đánh lại tin, bài và viết thêm tin, bài
mới để in báo.
Chiến trường miền Nam từ cuối năm 1969 đến năm
1972 rất ác liệt. Địch tiến hành chiến thuật “tát nước, bắt cá”,
càn quét, đốn cây, cất đồn bót dày đặc nhằm chia cắt nhân
dân với cách mạng. Vùng nông thôn và căn cứ lõm của ta
bị thu hẹp dần. Lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành
phải chia nhỏ lực lượng, bố trí ở xen kẻ theo kiểu cài răng
lược giữa các đồn bót địch. Phong trào cách mạng một số nơi
gặp khó khăn.
Thực hiện chủ trương mở đợt tiến công chiến lược
năm 1972 của Bộ chính trị; thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần
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thứ 11, Chỉ thị 13 của Trung ương Cục miền Nam và Nghị
quyết của Khu ủy Khu 8, ngày 14-1-1972, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Mỹ Tho tổ chức Hội nghị tại xã Long Trung, huyện
Cai Lậy Nam đề ra nhiệm vụ mùa hè năm 1972 là: “Động
viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh nỗ lực vượt
bậc, nổi dậy và tiến công mạnh mẽ, liên tục đều khắp 3 vùng
nhằm tiêu diệt, tiêu hao, làm tan rã thật nhiều sinh lực địch.
Ra sức giải phóng xã, ấp, mở rộng vùng nông thôn, chuyển
thế giành chính quyền và làm chủ...”
Để chuẩn bị cho chiến dịch năm 1972, Ban Tuyên
huấn tỉnh Mỹ Tho và Ban Biên tập Báo Ấp Bắc dời căn cứ về
huyện Châu Thành Bắc. Đồng chí Nguyễn Văn Vũ - Trưởng
Ban tuyên huấn tỉnh Mỹ Tho lãnh đạo đưa toàn bộ Ban biên
tập qua quốc lộ 4, trong một tuần đến nơi an toàn.
Cuối năm 1972, với khí thế thắng lợi của cuộc tiến
công và nổi dậy năm 1972, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo
ra tờ báo Xuân năm 1973. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, mặc dù tình hình có nhiều khó khăn nhưng Ban
Tuyên huấn tỉnh quyết tâm triển khai thực hiện.
Để chuẩn bị in báo Xuân năm 1973, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Mỹ Tho chỉ đạo phải khôi phục lại nhà in chữ chì để
tiếp tục in báo. Mặc dù địch bình định, đánh phá ác liệt,
chữ chì thiếu trầm trọng, mực, giấy in cũng thiếu nhiều,
nhưng Ban Tuyên huấn quyết tâm in tờ báo Xuân năm 1973
bằng chữ chì.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Tiểu
ban Thông tấn - Báo chí xây dựng kế hoạch xuất bản tờ báo
xuân. Trên cơ sở đó phân công cán bộ, phóng viên đi chiến
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trường nắm tình hình để viết tin, bài; đồng thời huy động lực
lượng ở các ban, ngành khác cùng tham gia như: Tiểu ban
Văn nghệ, Tiểu ban Giáo dục... Nội dung tờ báo bao gồm
nhiều thể loại như tin tức, phóng sự, ghi nhanh, tin tổng hợp,
“sớ táo quân”, tập trung nhiều bài viết về kết quả thực hiện
Hiệp định Paris của địch, về sự đấu tranh của quân và dân ta
buộc địch thi hành Hiệp định; về tình hình chiến sự, chiến
thắng của quân và dân ta, cũng như vạch trần tội ác của Mỹ ngụy. Tờ báo xuân đã phản ánh một cách sâu sắc, chân thực
về các sự kiện nổi bật trên khắp chiến trường.
Để cho tờ báo Xuân năm 1973 phát hành kịp thời, Ban
Tuyên huấn tỉnh Mỹ Tho củng cố nhà in, phân công đồng
chí Năm Thanh làm Giám đốc. Bộ máy Nhà in chữ chì trên
cơ sở nhân sự của tổ in sáp gồm các đồng chí: Năm Thanh,
Minh Tiến, Bé Ba, Bé Ba (y tá - Bé Ba 7 ngón) và trưng
dụng thêm các đồng chí: Đỗ Nguyễn Vũ (Tiểu Ban Thông
tấn - Báo chí), Nguyễn Việt Ánh (Tiểu Ban Văn nghệ), Năm
Tỉnh và Phước Tường (Văn phòng Ban Tuyên huấn tỉnh)
cùng 5 đồng chí của Nhà in Lý Tự Trọng (Khu 8) chi viện:
Trung, Dũng, Vân, Trãi và Thanh. Thành lập xong bộ máy,
Nhà in chữ chì phân công nhau đốn cây, chặt lá cất nhà, đắp
bờ thành (cao 1 mét) xung quanh để phòng, tránh bom pháo
của địch.
Khó nhất là chữ chì. Mặc dù được tin Khu 8 sẽ chi
viện, nhưng Ban Tuyên huấn vẫn tổ chức đoàn cán bộ đi lên
ấp 14 xã Long Trung, huyện Cai Lậy Nam tìm số chữ chì do
đồng chí Năm Thanh và Cu Chín cất giấu sau khi chuyển căn
cứ từ xã Hậu Mỹ, huyện Cái Bè về. Gần 10 ngày tìm kiếm
mà không được cục chì nào. Đến đầu tháng 12-1972, bài vở
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cơ bản xong, nhưng tin tức về việc cung cấp chữ chì của nhà
in Lý Tự Trọng hỗ trợ vẫn chưa thấy. Trong khi chờ đợi, nhà
in phân công nhau tìm gỗ tốt để đóng hộp đựng chữ. Nhưng
trong địa hình không có loại gỗ tốt, mua thì sợ bị lộ, cuối
cùng thống nhất phương án đi tìm cây và thành lập tổ đi tìm
cây gồm 7 đồng chí(5), địa điểm là ngôi nhà gỗ thao lao sát
bót Bảy Lúa(6). Số cây tìm được là bộ đòn tay 5x7 và 4 kèo
7x14. Lợi dụng trăng cuối tháng, tổ “tập kích” đến địa điểm,
khoảng 1 giờ 30 phút tháo xong, cột thành 2 bè, dự kiến bè
cặp theo kinh ông Mười ra kinh Bang Lợi, vòng lên Cái Mít
(xã Long Tiên), nhưng bè chưa được 500 mét thì bị phát
hiện, hai đồng chí Vũ và Năm Tỉnh phải bè đến gần bót Thôn
Liễn (khoảng 700 mét) bỏ lại đó. Việc vận chuyển số gỗ nêu
trên bị thất bại. Cuối cùng, các đồng chí Vũ, Năm Tỉnh và
Năm Thanh phải trở lên đình Ba Hơn cắt một số cây trính và
cây xiên bị bom còn sót lại về sử dụng.
Khi được tin chữ chì của khu chi viện đã về tới Ấp
Bắc. Kế hoạch tải chữ chì được Ban Tuyên huấn triển khai
nhanh chóng và thành lập ngay tổ tải chữ chì, gồm các
đồng chí: Năm Thanh, Cu Chính, Minh Tiến, Dụng, Hoàng
Hà, Bé Ba, Long, Đỗ Nguyễn Vũ. Các đồng chí cấp tốc
vượt qua lộ 4 cùng 5 đồng chí của khu bàn việc tổ chức
đưa về. Nhưng gần một tháng tổ không qua được lộ 4.

Tổ tìm cây gồm các đồng chí: Bảy Hoa, Bảy Lẹ, Bằng, Tâm, Ý, Năm Tỉnh,
Vũ.
(6)
Bót Bảy Lúa cặp Rạch Sâu, phía dưới kinh ông Mười xã Mỹ Long, huyện
Cai Lậy, bót này đã bị ta bức chạy. Chủ căn nhà tản cư ra thành, nhà đã dỡ ngói
và vách, gởi lại cho cháu là du kích ấp Phú An, xã Nhị Quí giữ.
(5)
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Cuối cùng báo cáo về Ban Tuyên huấn, sau đó Ban Tuyên
huấn báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được Ban Thường
vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Tỉnh đội cử đồng chí Năm Diệp, Phó tham
mưu Tỉnh đội cùng với 2 đồng chí (Dũng, Hải) giao bưu của
tỉnh, 1 chiến sĩ trinh sát kỹ thuật và 1 chiến sĩ bảo vệ hỗ trợ.
Kế hoạch qua lộ 4 được thực hiện, đến 5 giờ chiều số
lượng chữ chì được tập kết tại kinh II (cách lộ 4 khoảng 2 cây
số). Đồng chí Năm Diệp theo dõi địch qua máy PRC25 của
trinh sát kỹ thuật, đồng chí Hải và Dũng ra kinh I bám lộ 4
để nắm tình hình. Đến 8 giờ tối, thấy trên lộ không có gì khả
nghi, tổ sắp xếp đội hình, sinh hoạt mật khẩu, hành quân vượt
lộ 4. Khi đến sát kinh cặp lộ 4, hai mũi đi đầu dừng lại quan
sát, thấy yên tĩnh, dự định vượt qua. Bất ngờ bị địch phục kích
sẵn, chúng nổ súng, ném lựu đạn về phía ta, các đồng chí trong
tổ vừa đánh trả, vừa hô xung phong và rút về phía sau an toàn.
Nhiều lần qua lộ không thành, cuối cùng đồng chí Đỗ Nguyễn
Vũ đề nghị phương án đi qua lộ 4 đoạn xã Nhị Mỹ, huyện Cai
Lậy, được anh em trong đoàn thống nhất. Đồng chí Vũ đi điều
nghiên, móc nối cơ sở, gặp đồng chí Hùng (chốt giao liên của
huyện Cai Lậy Bắc) và Đời (giao liên khu) bàn kế hoạch qua
lộ cùng Năm Thanh, Trung, Dũng.
Sáng hôm sau, lính Sư đoàn 7 của địch càn vào
khu vực từ cầu Bà Quạ lên xã Tân Hội, huyện Cai Lậy
Bắc và đóng quân đêm ở phía ngoài bưng Bồn Bồn (cách
nơi ta cất chữ chì gần 1 cây số). Trời chạng vạng tối, anh
em lách về lấy chữ chì và hành quân. Số lượng chữ chì
nhiều và nặng, nhưng nhờ gặp được lực lượng du kích
của ta hướng dẫn, cuối cùng qua được lộ 4, đến 1 giờ
khuya, lượng chữ chì đã được chuyển về đến cơ quan.
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Ngày hôm sau, nhà in bắt tay vào sắp chữ theo sự phân
công. Đến 23 tháng chạp (tức 26-1-1973), nội dung tờ báo
cơ bản được in xong, chỉ còn trang bìa (in bốn màu) gặp khó
khăn. Vì trang bìa có câu: “Không có gì quí hơn độc lập tự
do” của Bác Hồ, mà chữ lớn chỉ có một co, nếu sắp đúng câu,
đủ chữ thì quá khít, nhìn giống như chữ “tây” có dấu. Bàn đi,
tính lại, cuối cùng thống nhất bỏ chữ “có” và câu nói của Bác
chỉ còn lại “Không gì quí hơn độc lập tự do”. Tờ báo Ấp Bắc
Xuân in được 2.500 tờ và phát hành vào ngày 28-1-1973(7).
IV. BÁO ẤP BẮC GÓP PHẦN ĐẤU TRANH CHỐNG
ĐỊCH BÌNH ĐỊNH VÀ  TỔNG TIẾN CÔNG NỔI DẬY
ĐẦU NĂM 1975 (28-1-1973 - 30-4-1975)
Ngày 27-1-1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến
tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được ký kết nhưng
Mỹ và ngụy với bản chất hiếu chiến vẫn tiếp tục thực hiện
chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”, nhằm duy trì chủ
nghĩa thực dân kiểu mới của Mỹ ở niềm Nam. Ta và địch
tiếp tục giằng co quyết liệt. Địch đồng loạt triển khai các
chiến dịch, ráo riết bắt lính đôn quân, đóng đồn bót nhằm
xoá thế “da beo” giữa vùng giải phóng và vùng địch tạm
chiếm; đưa sĩ quan ác ôn về cơ sở để củng cố ngụy quyền
và các tổ chức phản động; úp bộ nhân dân vào Đảng Dân
chủ của Thiệu...

Tờ báo Ấp Bắc Xuân phát hành được một tuần, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Mỹ
Tho phê bình Ban Tuyên huấn trích câu nói của Bác Hồ in trên báo thiếu chữ
“có”. Lãnh đạo Ban Tuyên huấn tỉnh đã nhận khuyết điểm với Ban Thường
vụ Tỉnh ủy.
(7)
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Ở chiến trường Mỹ Tho, địch triển khai thực hiện kế
hoạch lấn đất, giành dân, khống chế không cho tụ tập đông
người, ra lệnh cấm trại, giới nghiêm 100% trong quân đội
của chúng và tập trung binh lực đi lấn đất, cắm cờ, giành
dân, đóng thêm đồn bót xen kẻ ở những khu đông dân nhằm
ngăn chặn sự tiếp tế của quần chúng đối với lực lượng cách
mạng. Ở Gò Công, địch chiếm hầu hết các ấp đã giải phóng
trong năm 1972 và một số lõm căn cứ của huyện Chợ Gạo.
Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Mỹ Tho, Gò Công và
thành phố Mỹ Tho chỉ đạo các cấp, các ban, ngành, đoàn thể
phát huy tinh thần tiến công địch, phát triển phong trào đấu
tranh, kiên quyết chống lại hành động phá hoại Hiệp định của
địch, tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên huấn xây
dựng kế hoạch hành động, trong đó nhấn mạnh công tác báo
chí phải quyết tâm xuất bản số báo đặc biệt nói về Hiệp
định Paris, nhiều tin bài đã phản ánh kịp thời sự kiện quan
trọng này. Tiểu ban Thông tấn – Báo chí phân công phóng
viên vào vùng giải phóng chụp ảnh, viết bài phản ánh sinh
hoạt trong vùng giải phóng, tố cáo địch phá hoại Hiệp định...
Báo Ấp Bắc phát hành rộng rãi trên khắp các chiến trường,
đăng những bài tuyên truyền về quan điểm, đường lối, nội
dung của Hiệp định, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên
quyết đấu tranh buộc địch phải thi hành Hiệp định Paris.
Trước tình hình địch trắng trợn vi phạm Hiệp định
Paris, Khu ủy và Ban Tuyên huấn Khu 8 chủ trương: “Làm
báo trong kháng chiến là để phát động toàn dân đánh thắng
giặc Mỹ xâm lược. Đối tượng phát động là cán bộ, chiến
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sĩ và quần chúng. Viết sao cho quần chúng dễ hiểu, dễ nhớ,
dễ làm theo và in dễ đọc. Dù trong kháng chiến nhưng hình
thức tờ báo phải đẹp, hấp dẫn; kỹ thuật không được thua tờ
báo ở thành”.
Thực hiện chủ trương của Khu ủy, Tỉnh ủy Mỹ Tho
chỉ đạo tờ báo của Đảng bộ phải bám sát chủ trương của
Tỉnh ủy và tình hình thực tế ở chiến trường. Quán triệt tinh
thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tiểu ban Thông tấn - Báo chí xây
dựng và triển khai kế hoạch viết báo để tuyên truyền chống
địch vi phạm Hiệp định. Đề cương chi tiết được đồng chí
Trưởng Tiểu ban xây dựng và phân công cán bộ, phóng
viên đi chiến trường ở các huyện để nắm tình hình, nhất là
nắm những sự kiện nổi bật về các trận đánh, những gương
chiến đấu anh dũng của quân và dân ta. Lúc này, trụ sở
Tiểu ban Thông tấn - Báo chí đóng ở xã Long Tiên, huyện
Cai Lậy Nam(8).
Trong chiến dịch mùa khô năm 1974, đồng chí Hồ
Văn Thạnh, Phó Trưởng Ban thứ nhất, Ban Tuyên huấn tỉnh
Mỹ Tho nói với những người làm báo: “Vào chiến dịch này,
phải ra cho được Báo Ấp Bắc số đặc biệt khi mở màn chiến
dịch để vừa phát huy khí thế của cuộc tấn công nổi dậy, vừa
gây hoang mang, dao động trong hàng ngũ địch”. Từ ý kiến
chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Thạnh, bên cạnh lực lượng của
Báo Ấp Bắc còn có sự cộng tác của các anh em làm báo, văn
nghệ, nhiếp ảnh, quay phim của Khu 8.
Năm 1974, Tiểu ban Thông tấn – Báo chí dời qua xã Mỹ Hạnh Đông, huyện
Cai Lậy Bắc.
(8)
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Phụ trang

V

Phụ trang

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

Làm báo thời chiến.

VI

Phụ trang

Không chỉ là người ký quyết định thành lập Báo Ấp Bắc sau 30-4-1975, đồng chí Huỳnh Văn Niềm còn thường xuyên viết
xã luận cho Báo Ấp Bắc. 									
Ảnh: MẠNH TIẾN
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VII

Phụ trang

Nhà báo Hồ Văn Thạnh tiếp các phóng viên quốc tế những ngày sau giải phóng.
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Trong chiến tranh, hành trang của người làm báo chỉ
có cái ba lô, khẩu súng, cây viết và trái lựu đạn gài. Nhưng
với tinh thần sẵn sàng “tìm việc mà viết, tìm giặc mà đánh”,
cánh nhà báo không thể ngồi chờ bộ đội ta thắng trận trở về
mới tới hỏi han, ghi chép. Tất cả phải vào trận như người
lính. Một bài báo viết trên chiến trường có cả chiến công và
máu của đồng đội mình trong đó. Trong chiến dịch mùa khô
năm 1974, giới làm báo rất băn khoăn làm sao khi kết thúc
trận tấn công phải chuyển cho được những tin, bài, hình ảnh
về Báo Ấp Bắc để được duyệt, lên khuôn in và phát hành
đúng theo yêu cầu. Chiến thắng Vĩnh Kim (huyện Châu
Thành) là trận mở màn của chiến dịch vừa giành được, các
phóng viên trở về căn cứ Báo Ấp Bắc giữa lúc chiến trường
Mỹ Tho đi vào cao điểm của những trận đánh công đồn, đả
viện của quân và dân ta. Ban Biên tập Báo Ấp Bắc nhận
được bài ký “Từ mặt trận Vĩnh Kim” của tác giả Tiền Phong
và một loạt tin chiến thắng của anh chị em phóng viên Báo
Ấp Bắc từ chiến trường gởi về đã vội vã duyệt, lên khuôn,
nhân viên nhà in cố gắng thức in trong đêm để sáng kịp phát
hành đến trạm giao liên. Các trạm giao liên khi nhận Báo Ấp
Bắc, dù khó khăn cách mấy cũng phải chuyển đi đến nơi cho
kịp thời. Đồng bào ở vùng địch tạm chiếm chuyền tay nhau
xem tờ Báo Ấp Bắc để biết tin chiến sự, biết tình hình khắp
nơi và hỗ trợ cho cách mạng lúc khó khăn.
Trên các số báo Ấp Bắc và các tờ tin của tỉnh trong
những năm 1973 - 1975 luôn đảm bảo tính thời sự, bài
vỡ phong phú, tập trung tuyên truyền chống Mỹ - Thiệu vi
phạm Hiệp định Paris; động viên, cổ vũ nhân dân xuống
đường, nổi dậy chống địch lấn chiếm, cắm cờ ngụy ở vùng
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giải phóng, nêu cao ý chí quyết tâm và tinh thần tự lực tự
cường “xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải
phóng tỉnh”; tập trung mọi lực lượng cho chiến dịch Hồ Chí
Minh lịch sử.
Xã hội đã dành cho nhà báo những đặc ân cao quý,
thậm chí là sự tin tưởng, yêu mến, chỗ dựa của người dân
lúc đứng trước những khó khăn. Trách nhiệm của người
cầm bút phải sống và làm việc sao cho xứng đáng với đặc
ân đó. Tư cách của người cầm bút sẽ quyết định ánh mắt
của công chúng đối với mình: nể trọng hay xem thường. Báo Ấp Bắc của Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho trong kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước đã thể hiện được điều đó; các cán
bộ, phóng viên, biên tập viên đã tác nghiệp và thực hiện
tốt nhiệm vụ, không những định hướng cho quân và dân
ta trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm mà còn giúp cho
quần chúng nhân dân tăng thêm lòng tin đối với Đảng trong
sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ tờ Thông tin Mỹ Tho
những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, được đổi tên thành
tờ Báo Ấp Bắc của Đảng bộ tỉnh, mặc dù gặp nhiều khó
khăn trong bom đạn của quân thù, nhưng Báo Ấp Bắc vẫn
hoạt động đều đặn, báo xuân hàng năm là món quà đầu
năm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Lực lượng cán bộ,
phóng viên, biên tập viên mặc dù đã chiến đấu, hy sinh,
nhiều đồng chí đã ngã xuống trong khi đang làm nhiệm
vụ, nhưng những đồng chí còn lại vẫn gánh vác công việc
với tinh thần trách nhiệm cao, đã làm việc cật lực, cố gắng
truyền tải hết những chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của
Đảng, những sự kiện nóng bỏng của chiến trường, những
tin chiến thắng, những gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh
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của quân và dân ta để động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân
chiến đấu và chiến thắng.
Những nhà báo trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ,
cứu nước đã trở thành chiến sĩ, họ không sợ khó, không ngại
khổ, không sợ hy sinh, xông pha trước bom đạn của quân
thù ở chiến trường, len lỏi cùng sống với nhân dân, với bộ
đội để tìm hiểu cuộc sống, tinh thần chiến đấu của quân và
dân ta. Đối với họ, được viết về cuộc chiến đấu của đồng
bào, chiến sĩ là niềm tự hào và họ sẵn sàng cầm bút ra chiến
trường. Những bài viết thời kỳ này giúp người đọc thấy được
bằng hình ảnh, nghe được bằng âm thanh và rung động được
bằng chính những cảm nhận từ con tim mình, thấy được tinh
thần đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước.
Sáng ngày 1-5-1975, Tiểu ban Thông tấn - Báo chí
vào thị trấn Cai Lậy rộn ràng trong niềm vui chiến thắng, các
phóng viên, biên tập viên, cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến hết
sức mình cho sự nghiệp cách mạng, cho lý tưởng cao đẹp.
Những người làm báo đã tác nghiệp một cách thầm lặng, đã
vượt qua bao gian khó, bằng ngòi bút và tư duy của mình đã
đem lại cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân những bức tranh
lịch sử sinh động, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại vào
mùa Xuân năm 1975 của dân tộc.
Đề tài chiến tranh rất rộng lớn, thực tế cuộc sống vốn
phong phú, có nhiều vấn đề để viết, để chia sẻ với nhân dân.
Trong không khí tưng bừng của ngày hội giải phóng miền
Nam, thống nhất Tổ quốc, những người làm báo phát huy
truyền thống vẻ vang, bất chấp mọi khó khăn gian nguy.
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Qua các cao trào đấu tranh của quân và dân tỉnh nhà, đội
ngũ làm báo đã thật sự nâng vị trí, phát huy vai trò của mình
trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bọn tay sai. Từ
thế hệ này đến thế hệ khác, khi đất nước hoà bình độc lập,
non sông quy về một mối, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội
ngũ làm báo tiếp tục cống hiến sức mình, góp phần cho sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
Với những thành tích trong kháng chiến chống Mỹ,
cứu nước, Báo Ấp Bắc đã được Mặt trận Dân tộc Giải phóng
miền Nam Việt Nam tặng Huy chương Giải phóng hạng Nhất
và được các cấp, các ngành tặng nhiều Bằng khen.
Với thành tích trong kháng chiến chống Mỹ, Báo Ấp
Bắc được Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền
Nam Việt Nam tặng thưởng Huy chương Giải phóng hạng
Nhì và Huy chương Giải phóng hạng Nhất.
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Chương III
BÁO ẤP BẮC THỜI KỲ 1975 - 1986
I. BÁO ẤP BẮC TỈNH MỸ THO (1975 - 1976)
Tỉnh Mỹ Tho năm 1967 được chia tách thành ba đơn
vị cấp tỉnh (tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công và thành phố Mỹ
Tho) trực thuộc T2 (khu 8 cũ), tên gọi là miền Trung Nam
bộ. Tỉnh Mỹ Tho gồm có 4 huyện: Cai Lậy, Cái Bè, Châu
Thành và Chợ Gạo. Thành phố Mỹ Tho từ khi được nâng lên
ngang đơn vị tỉnh, là trọng điểm chỉ đạo của T2. Trong chiến
dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 cũng
như trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thành phố Mỹ
Tho được khu tập trung lực lượng chi viện. Về báo chí, Tiểu
ban Thông tấn - Báo chí của Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu
8 có tờ Báo Giải Phóng. Cán bộ, phóng viên của Báo Giải
Phóng luôn bám sát chiến trường trọng điểm săn tin, chụp
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ảnh, viết bài phản ánh trên báo. Đặc biệt, trong chiến dịch
Hồ Chí Minh lịch sử, phóng viên ảnh kịp thời ghi lại được
nhiều bức ảnh quý giá trong thời khắc lịch sử có một không
hai ở thành phố này.
Ở tỉnh có Báo Ấp Bắc và Tổ Thông tấn trực thuộc
Tiểu ban Thông tấn - Báo chí của Ban Tuyên huấn Tỉnh
ủy Mỹ Tho, trước ngày giải phóng, do cán bộ, phóng viên
được điều sang các cơ quan khác và một số bị địch bắt hoặc
hy sinh, đến ngày giải phóng chỉ còn đồng chí Lâm Quang
Định, Trưởng Tiểu ban và một nhân viên làm công tác thông
tấn. Từ quý III năm 1974 không ra được báo, chỉ ra bản tin
không định kỳ. Lúc này, đồng chí Lâm Quang Định đang
đi học ở Ban Tuyên huấn Trung ương Cục. Sau giải phóng,
đồng chí trở về nhận việc, củng cố Tiểu ban. Trong lúc thiếu
người, chưa tuyển dụng được người có khả năng làm báo,
Tiểu ban chỉ thực hiện việc chép tin đọc chậm của Đài Phát
thanh Giải phóng, kết hợp lấy tin từ Văn phòng Tỉnh ủy về
biên tập lại, ra tờ Tin tức Mỹ Tho, in stencil, định kỳ nửa
tháng ra một lần, phát hành các nơi trong tỉnh cổ vũ phong
trào cách mạng những ngày đầu giải phóng.
Để khắc phục tình trạng trên, Ban và Tiểu ban mở
lớp bồi dưỡng cấp tốc lực lượng thông tín viên, cộng tác
viên, chọn người từ cán bộ, nhân viên ở các Ban Tuyên huấn
huyện, mỗi nơi từ 2 đến 3 người, hầu hết là học sinh, sinh viên
vừa mới tuyển dụng. Lớp có khoảng 30 học viên, trong 15
ngày được trang bị kiến thức về việc viết tin, bài và chụp ảnh
. Phần tin, bài do đồng chí Lâm Quang Định phụ trách; phần
chụp ảnh do đồng chí Quốc Thái (bị địch bắt đã được trao
trả) phụ trách. Sau lớp học, tỉnh giữ lại 2 người làm phóng
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viên Báo Ấp Bắc. Tuy mới được trang bị một số bài học có
tính vở lòng, khi trở về huyện hàng ngày anh chị em hăng
hái xuống xã, ấp săn tin, lấy ảnh ngụy quân, ngụy quyền ra
trình diện, đăng ký học tập cải tạo; phản ánh phong trào quần
chúng trở về ruộng vuờn cũ dựng lại nhà cửa, khai thông
mương rãnh, phục hóa ruộng đồng chuẩn bị sản xuất…
Cuối năm 1975, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy giao Tiểu
ban Thông tấn - Báo chí ra báo Xuân Ấp Bắc Bính Thìn năm
1976. Lúc này, nhà in Huỳnh Văn Sâm chuẩn bị sáp nhập
với nhà in Lý Tự Trọng của Ban Tuyên huấn Khu ủy ở thành
phố Mỹ Tho. Vì nhà in Huỳnh Văn Sâm chưa kịp ổn định,
máy móc thiết bị cũ kỹ, thiếu thốn, nên tờ báo xuân được đưa
đi in ở Sài Gòn. Đồng chí Trưởng ban Tuyên huấn Nguyễn
Văn Vũ chỉ đạo nội dung báo phải thể hiện đặc điểm của một
tỉnh nông – công nghiệp, hình thức phải đẹp, trang nhã, xứng
tầm với cái Tết giải phóng đầu tiên.
Tuy còn khó khăn, nhưng Báo Ấp Bắc có thuận lợi rất
lớn là được cán bộ, phóng viên Báo Giải phóng đóng ở thành
phố Mỹ Tho tham gia tích cực, viết bài cộng tác, kể cả biên
tập, trình bày, sửa bản in ... Một trong các đồng chí góp công
lớn cùng đồng chí Lâm Quang Định thực hiện báo Xuân Ấp
Bắc Bính Thìn năm 1976 là đồng chí Cao Nguyên Khởi (bút
danh Tiền Phong).
Ảnh bìa tờ báo Xuân được bố trí cô thôn nữ mặc áo
bà ba trắng đứng giữa cánh đồng lúa, hai tay ôm bó lúa trĩu
hạt vàng. Chiếc nón lá đội lệch phía sau ót, tóc chải bảy ba,
tươi cười phô hàm răng trắng muốt. Xa xa trên cánh đồng có
chiếc máy cày đang có người lái và rặng cây xanh vắt ngang.
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Trên hết là bầu trời xanh, một cành hoa mai lã ngọn sang
phía phải của khung ảnh và trên cùng ở góc trái là manchette
(tên báo) ẤP - BẮC với tất cả các chữ cái đều kiểu chữ in
hoa thẳng đứng, có nét lớn nét nhỏ, có gạch đầu gạch chân,
có gạch nối ở giữa hai chữ Ấp Bắc như trong kháng chiến.
Hàng chữ dưới chân manchette cũng bằng chữ in hoa, có tiêu
đề: “CƠ QUAN TRANH ĐẤU CỦA NHÂN DÂN TỈNH
MỸ - THO”. Phía trên cùng của góc phải là lời Chúc mừng
năm mới (năm 1976) của Chủ tịch Tôn Đức Thắng:
Bắc - Nam thống nhất
Đoàn kết một lòng
Đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc
lên chủ nghĩa xã hội.
Mừng Xuân mới, cố gắng mới, thắng lợi mới.
Báo Xuân Ấp Bắc Bính Thìn năm 1976 có 20 trang
gồm cả 4 trang bìa, khổ 30x42cm. Ảnh bìa do đồng chí Trần
Biểu, phóng viên ảnh của Báo Giải Phóng khu thực hiện. Cô
thôn nữ trong ảnh bìa là cô Lựu, diễn viên Đoàn Văn công
tỉnh Mỹ Tho. Các tin, bài bên trong, mở đầu với bài xã luận
nhan đề: “Mừng Xuân toàn thắng, Mỹ Tho quyết cùng cả
nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã
hội”; bài trả lời phỏng vấn của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Công
Bình với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về những nhiệm
vụ trước mắt của tỉnh Mỹ Tho, còn lại là những bài dạng tùy
bút, bút ký, mẩu chuyện của các tác giả Đoàn Tứ, Trần Bửu,
Công Tạo, Cao Nguyên Thanh (một bút danh khác của đồng
chí Cao Nguyên Khởi), Lê Anh Vui, Đức Trọng… Thơ, câu
đối, câu đố của Lê Hà, Việt Ánh. Song tấu “Táo Mỹ Tho báo
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cáo” của Hà Quang Phong. Ảnh của Trần Biểu, Quốc Thái,
Đinh Đăng Định. Nội dung tin, bài khá phong phú, ca ngợi
thắng lợi vĩ đại của dân tộc, sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình
của Đảng, phản ánh thành tựu của tỉnh trong việc khắc phục
hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống
nhân dân những tháng đầu sau ngày giải phóng…
II. BÁO ẤP BẮC TỈNH TIỀN GIANG (1976-1986)
Thực hiện Nghị định 03/NĐ-1976 ngày 24-2-1976
của Hội đồng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa
miền Nam Việt Nam về “Giải thể khu, hợp nhất các tỉnh
miền Nam Việt Nam”, ba đơn vị gồm tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò
Công và thành phố Mỹ Tho hợp nhất thành tỉnh Tiền Giang.
Ngày 1-3-1976, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội thống nhất đã
chính thức ra Nghị định về việc thành lập tỉnh Tiền Giang,
đơn vị hành chính cấp tỉnh của nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, gồm 1 thành phố, 1 thị xã, 7 huyện và 145
xã, phường, thị trấn. Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Tiền Giang được
thành lập do đồng chí Lê Văn Phẩm (Chín Hải) làm Bí thư.
Sau khi giải thể khu, hợp nhất tỉnh, cán bộ các ban,
ngành, đoàn thể của khu được phân công về tỉnh Tiền Giang
công tác theo nguyện vọng. Cũng như các ban, ngành, đoàn
thể khác, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Tiền Giang được thành lập
mới trên cơ sở tập hợp cán bộ có nguồn gốc từ các Ban Tuyên
huấn khu 8, tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công và thành phố Mỹ Tho,
do đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, làm Trưởng Ban và Ban Tuyên huấn không còn các Tiểu
ban trực thuộc như trong kháng chiến. Tiểu ban Thông tấn -
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Báo chí tự giải thể, thành lập Tòa soạn Báo Ấp Bắc, trụ sở đặt
tại số 7, đường Rạch Gầm, phường 1, thành phố Mỹ Tho. Nhà
in Huỳnh Văn Sâm của tỉnh hợp nhất với nhà in Lý Tự Trọng
của khu lấy tên nhà in Huỳnh Văn Sâm, sau đổi thành Xí
nghiệp in tỉnh Tiền Giang. Đồng chí Lâm Quang Định chuyển
sang công tác khác. Báo Ấp Bắc do đồng chí Nguyễn Văn Vũ
kiêm chức Chủ nhiệm, đồng chí Lê Hà làm Chủ bút, đồng chí
Tiền Phong làm Thư ký tòa soạn, đồng chí Mộc Đạt làm biên
tập viên. Trong thời gian này, Báo Ấp Bắc có một Tổ Đảng
do đồng chí Lê Hà làm Tổ trưởng, sinh hoạt trong Chi bộ Ban
Tuyên huấn Tỉnh ủy. Cùng với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, biên
tập viên, phóng viên từ trong kháng chiến chống Mỹ, Báo Ấp
Bắc bổ sung thêm người rút từ các huyện về và tuyển dụng
thêm học sinh, sinh viên để bồi dưỡng làm phóng viên. Ngoài
ra còn có lực lượng cộng tác viên là các nhà văn, nhà thơ, nhà
báo, nhà nghiên cứu có uy tín, tập kết trở về, hầu hết quê gốc
Tiền Giang, qua Báo Ấp Bắc gửi gắm tâm huyết, nỗi lòng với
quê hương, như Bảo Định Giang, Đoàn Giỏi, Khương Minh
Ngọc, Diệp Minh Tuyền, Việt Ánh...
Sau khi xuất bản báo Xuân Ấp Bắc Bính Thìn năm
1976 và qua củng cố nhân sự, Tòa soạn tiếp tục thực hiện
số báo đầu năm vào ngày 12-4-1976, bên dưới manchette
là tiêu đề “TIẾNG NÓI CỦA NHÂN DÂN TỈNH TIỀN
GIANG”. Đến số báo 23 ngày 10-11-1976 đổi là “CƠ
QUAN CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG ĐẢNG
LAO ĐỘNG VIỆT NAM”. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ IV, Đảng ta đổi tên là Đảng Cộng sản Việt Nam thì
tiêu đề được đổi thành “CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG”.
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Ngày 17-9-1976, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành
Quyết định 298/QĐ về việc đổi tên “Báo Ấp Bắc” thành “Báo
Tiền Giang”. Về cán bộ lãnh đạo, ở Điều II của Quyết định
này ghi: Ban Biên tập “Báo Ấp Bắc” cũ chuyển thành Ban
Biên tập “Báo Tiền Giang”. Ngày 30/11/1976 Ban Thường
vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 437/QĐ về việc xếp lương
cho cán bộ lãnh đạo, ở Điều I của Quyết định này ghi: “Nay
xếp lương đồng chí Cao Nguyên Khởi (Tiền Phong) chức vụ
Tổng Biên tập, bậc lương 83 đồng (tám mươi ba đồng), cán
sự 5. Sau khi có nhiều ý kiến đóng góp, nhất là ý kiến của các
đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, ngày 8-4-1977 Ban
Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định 051/QĐ giữ lại tên “Báo
Ấp Bắc”. Về cán bộ lãnh đạo, ở Điều IV của Quyết định này
ghi: Sẽ có quyết định riêng chỉ định Ban Biên tập Báo. Các
Quyết định trên được đồng chí Huỳnh Văn Niềm, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy ký.
1. Những nội dung tuyên truyền chủ yếu
Thời kỳ 1976-1986, Trung ương Đảng có 2 kỳ Đại
hội (lần thứ IV và lần thứ V), Đảng bộ tỉnh Tiền Giang cũng
có 2 kỳ Đại hội (lần thứ I và lần thứ II). Báo Ấp Bắc bám
sát các Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản
ánh các phong trào hành động cách mạng, tâm tư, nguyện
vọng của quần chúng, tập trung trên các lĩnh vực sau đây:
a/ Xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, giữ
vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới
của Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế
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Trước mắt cũng như lâu dài, xây dựng chính quyền
cách mạng vững mạnh ở các cấp là nhiệm vụ có tầm quan
trọng hàng đầu. Đặc biệt, trong một hai năm đầu sau giải
phóng, chính quyền phải ổn định nhanh về an ninh chính trị
và trật tự xã hội, kịp thời trấn áp bọn phản động ngóc đầu
dậy, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng; đồng thời phải
ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ quyền dân chủ của nhân
dân. Thường xuyên kiểm tra và dựa vào quần chúng tích cực
để ngăn chặn những hành động lạm quyền, ức hiếp nhân
dân, xâm phạm tài sản của Nhà nước và nhân dân… Đó là
tinh thần Nghị quyết 24 (khóa III) của Trung ương Đảng ban
hành ngày 29-9-1975. Trong thời gian này, mảng tin, bài,
ảnh về xây dựng chính quyền cách mạng chiếm dung lượng
lớn và thường xuyên. Trên số báo đầu năm 1976 tập trung
tuyên truyền về cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống
nhất, khóa VI; về các Nghị quyết quan trọng của kỳ họp thứ
nhất của Quốc hội, trong đó có Nghị quyết về đổi tên nước
từ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam; về các hoạt động lập thành tích chào mừng
thắng lợi của cuộc bầu cử…Cùng với tuyên truyền về Quốc
hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các
ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở tỉnh cũng được
phản ánh thường xuyên trên báo.
Khi vừa kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước, bọn Khơme đỏ đã ngang nhiên đánh phá,
tàn sát đồng bào ta ở biên giới Tây Nam. Trước tình hình
đó, ngày 7-1-1979, quân tình nguyện Việt Nam đã hỗ
trợ lực lượng cách mạng do Đảng Nhân dân Cách mạng
Campuchia lãnh đạo, đánh đổ chế độ Khơme đỏ, giải
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phóng Phnom Pênh, các tỉnh lỵ và nhiều vùng nông thôn
rộng lớn.
Ngày 17-2-1979, nhà cầm quyền Trung Quốc đã trắng
trợn xua quân tấn công nước ta trên toàn tuyến biên giới Việt –
Trung. Chính phủ nước ta ra Tuyên bố lên án âm mưu và tội
ác của Trung Quốc. Ngày 4-3-1979, Ban Chấp hành Trung
ương Đảng ta ra Lời kêu gọi các Đảng Cộng sản và công
nhân trên thế giới, các phong trào cách mạng và các tổ chức
dân chủ quốc tế, nhân dân và chính phủ các nước hãy vì
hòa bình và công lý kiên quyết lên án bọn phản động Trung
Quốc xâm lược. Ngày 5-3-1979, Ủy ban Thường vụ Quốc
hội ra Nghị quyết và Chủ tịch nước ra Lệnh Tổng động viên
mọi công dân trong lứa tuổi do Luật định đều phải gia nhập
lực lượng vũ trang. Ngày 5-3-1979, Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Tiền Giang ra Lời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn
viên, chiến sĩ và đồng bào trong tỉnh biến căm thù thành sức
mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu
cầu của đồng bào và chiến sĩ nơi biên giới.
Nhiều cuộc mít tinh diễn ra bày tỏ sự hưởng ứng mạnh
mẽ đối với Lời kêu gọi của Trung ương, của tỉnh. Hàng ngàn
đoàn viên thanh niên viết đơn tình nguyện, có những lá đơn
viết bằng máu, xin gia nhập lực lượng vũ trang đi chiến đấu
ở biên giới phía Bắc. Hàng vạn cán bộ, đoàn viên, thanh niên
cơ quan, trường học ở thành phố và thị trấn trong tỉnh tham
gia luyện tập quân sự sẵn sàng chiến đấu. Cuối tháng 4-1979
tỉnh ta đã tuyển hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên, thành Tiểu
đoàn mang tên Ấp Bắc đưa ra miền Bắc.
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Năm 1983, để khoét sâu thêm những khó khăn của
ta, nhà cầm quyền Trung Quốc dựng lên vụ “nạn kiều”, kích
động đồng bào gốc Hoa chạy ra nước ngoài “tị nạn”, tạo ra
một khoảng trống về sản xuất, kinh doanh ở nước ta và gây
xáo động nhân tâm, bất lợi cho Đảng và Nhà nước ta.
Thực hiện tình nghĩa của tỉnh hậu phương đối với
tỉnh kết nghĩa ở biên giới phía Bắc, đầu tháng 8-1984, Tiền
Giang cử một đoàn cán bộ mang Thư của Tỉnh ủy đi thăm
và tặng quà chiến sĩ, đồng bào tỉnh Hà Tuyên do đồng chí
Lê Quang Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm
Trưởng đoàn. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo và phóng viên
Báo Ấp Bắc. Sau chuyến đi, Báo Ấp Bắc ra số báo đặc biệt
giới thiệu về tỉnh Hà Tuyên, thể hiện tình cảm và sự ủng hộ
của hậu phương đối với tiền phương.
Ở biên giới Tây Nam, lực lượng vũ trang tỉnh ta sau
khi góp phần giải phóng nhân dân Campuchia khỏi họa diệt
chủng của bọn Khơme đỏ, để tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế
giúp bạn bảo vệ và xây dựng đất nước, tỉnh ta được phân
công giúp đỡ, chi viện tỉnh Puốcxát với nghĩa vụ và tình
cảm giữa 2 tỉnh kết nghĩa; kết nghĩa ở cả 2 cấp: tỉnh với tỉnh,
huyện với huyện, thành phố Mỹ Tho với thị xã Puốcxát; giúp
đỡ toàn diện về công tác đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn
thể, quân sự, an ninh, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục…Tỉnh
ta cử một đoàn chuyên gia đáp ứng đầy đủ những việc trên
và đưa các đơn vị vũ trang đến đứng chân trên từng địa bàn.
Năm 1983, đoàn cán bộ, phóng viên của Báo Ấp Bắc sang
Puốcxát, được chính quyền bạn giúp đỡ thâm nhập khắp các
nơi trong tỉnh và đã xuất bản số báo đặc biệt về Puốcxát.

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

111

b/ Khôi phục và phát triển kinh tế, cải tạo quan hệ
sản xuất cũ, từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới xã
hội chủ nghĩa
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và củng
cố chính quyền cách mạng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội, nhiệm vụ có tính cấp bách khác trong những
ngày đầu sau giải phóng là đẩy mạnh khai hoang, phục hóa,
khôi phục và ổn định sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cung
ứng lương thực, thực phẩm cho nhân dân. Thực hiện chủ
trương của Tỉnh ủy, ngày 12-3-1976, UBND tỉnh tổ chức
cuộc họp bàn về công tác thủy lợi, yếu tố quan trọng hàng
đầu của sản xuất nông nghiệp. Báo Ấp Bắc số 6 (10-6-1976)
tập trung phản ánh thành quả của phong trào ra quân làm
thủy lợi. Bài xã luận viết: “Vừa qua, nhiệt liệt hưởng ứng lời
kêu gọi của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, quân và dân Tiền
Giang với lực lượng thanh niên dẫn đầu đã dồn sức hoàn
thành dứt điểm các công trình thủy lợi quy định”. Trọng thể,
sôi nổi nhất là Đại hội “Những đóa hoa đầu mùa” của tuổi
trẻ Tiền Giang, biểu dương thành tích xuất sắc của 500 thanh
niên ưu tú trên các công trình thủy lợi tỉnh nhà. Mở đầu bản
Báo cáo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Ngọc, Bí thư Tỉnh
Đoàn, nêu bật: “Chúng ta vô cùng biết ơn Đảng bộ tỉnh đã
chỉ hướng thủy lợi cho chúng ta đi, tạo ra trận địa chiến đấu
mới cho tuổi trẻ Tiền Giang biến chủ nghĩa anh hùng cách
mạng trong kháng chiến thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng
trong lao động sản xuất xây dựng quê hương giàu mạnh”.
Nhấn mạnh vai trò và truyền thống của một tỉnh sản
xuất lương thực, đồng thời hưởng ứng chủ trương của Tỉnh
ủy về tập trung phát triển cây lúa, đồng chí Việt Ánh, nhà
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thơ, nhà nghiên cứu lịch sử, đã viết bài đăng nhiều kỳ trên
báo nhan đề “Tiền Giang - tỉnh trọng điểm lúa của Tổ quốc”,
giới thiệu lịch sử, con người, tiềm năng, triển vọng của Tiền
Giang trên mặt trận sản xuất nông nghiệp. Bài báo được mở
đầu mỗi kỳ bằng bốn câu thơ ca ngợi quê hương:
Tiền Giang! Ôi Tiền Giang
Nước tuôn dòng bạc, đất tuôn vàng
Trăm năm truyền thống hoa trăm sắc
Ắt hẳn đường lên ngập ánh quang.
Trong sản xuất nông nghiệp, bốn khâu liên hoàn
“nước, phân, cần, giống” được Đảng bộ và nhân dân Tiền
Giang quan tâm giải quyết một cách đồng bộ, tập trung vào
những khâu yếu nhất trong từng lúc, từng nơi. Về phân bón,
ngay sau ngày giải phóng tỉnh đã phát động bà con nông dân
làm phân chuồng, phân xanh. Năm 1980, để góp phần hoàn
thành chỉ tiêu sản xuất 1 triệu tấn phân hữu cơ của tỉnh, Báo
Ấp Bắc đã mở chuyên mục “Làm thế nào để có một triệu tấn
phân hữu cơ?”, đăng các ý kiến phân tích tác dụng, cách chế
biến, sử dụng phân hữu cơ…
“Cần” và “giống” thì nông dân Tiền Giang vốn nổi
tiếng về thâm canh, tăng vụ, lai tạo giống, ứng dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi để tăng năng
suất, thế mạnh này được phát huy tối đa. Đặc biệt, năm 1978
thiên tai, dịch bệnh nặng nề khiến 3 vụ lúa liên tiếp bị thất
mùa, sản lượng lúa chỉ đạt 40% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Nhà
nước phải nhập khẩu lương thực cứu đói. Trước khó khăn
chưa từng có, bà con nông dân đã cùng với Nhà nước và các
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nhà nông học ra sức chọn giống, nhân giống kháng sâu rầy,
khôi phục sản xuất. Câu chuyện “Bảy hạt giống thần kỳ”
IR36 do anh nông dân Võ Văn Chung ươm trồng, nhân rộng
như một huyền thoại, được tuyên truyền rất sinh động trên
Báo Ấp Bắc. Những nông dân giỏi nhân giống sau đó cũng
được nở rộ như các anh: Tư Tải, Bảy Nhỏ, Hai Lạc và hàng
trăm nông dân tiên tiến khác.
Đồng hành cùng bà con nông dân và sát cánh với
những nông dân tiên tiến là các kỹ sư nông nghiệp trong tỉnh
như Nguyễn Văn Thanh, Đỗ Văn Chuông, Lê Văn Chuẩn,
Nguyễn Văn Khang, Lê Văn Quân… và các nhà khoa học
nổi tiếng cả nước như GSTS Võ Tòng Xuân, ThS Hải dương
học Bùi Thị Lạng… Các kỹ sư, các nhà khoa học này rất tận
tình chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con
nông dân, nhất là cho những “kỹ sư chân đất”. Đối với Báo
Ấp Bắc, đây là lực lượng cộng tác viên rất quan trọng, giúp
chuyên mục “Nông dân tìm hiểu” trên Báo Ấp Bắc thêm
khởi sắc, có những bài trở thành “cẩm nang” của nông dân.
Khi nông dân còn làm ăn cá thể thì việc đóng thuế và
bán lúa dư cho Nhà nước là những vấn đề quan trọng. Đóng
thuế là nghĩa vụ của công dân thì tương đối dễ; còn bán lúa
dư thì đòi hỏi tinh thần tự giác cao, nếu giá cả thu mua thấp
hơn nhiều so với giá thị trường và “thuận mua vừa bán” thì
rất khó huy động. Có lúc ta quản lý thị trường theo kiểu
“ngăn sông cấm chợ” đã gây ra ách tắc lưu thông hàng hóa
nói chung, lương thực, thực phẩm nói riêng, làm cho người
sản xuất thiếu hăng hái, sản xuất bị đình trệ, nguồn lúa dư
ngày càng ít ỏi. Để tập dượt nông dân quen dần con đường
làm ăn tập thể, tỉnh ta đẩy mạnh việc xây dựng các tổ vần đổi
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công, tổ đoàn kết sản xuất ở nông thôn, về mặt tuyên truyền
cổ động, Báo Ấp Bắc đã đăng bài thơ “Vận động vần đổi
công” dài 110 câu của nhà thơ Việt Ánh.
Thành tựu về Tổ đoàn kết sản xuất nổi tiếng nhất là
ở Gò Công, được báo, đài trong, ngoài tỉnh tuyên truyền
thường xuyên, được nhiều địa phương bạn đến học tập rút
kinh nghiệm. Để tạo mô hình hợp tác xã nông nghiệp bậc
cao, rút kinh nghiệm cho cả vùng Nam bộ, Trung ương và
tỉnh ta quyết định chọn xã Tân Hội (Cai Lậy), là xã anh hùng
thời kháng chiến chống Mỹ làm thí điểm đầu tiên vào giữa
năm 1977 và bắt đầu sản xuất tập thể từ vụ lúa hè thu năm
này. Nhưng “con chim đầu đàn” của cả vùng Nam bộ mặc
dù được Trung ương và tỉnh hỗ trợ tích cực về cán bộ, máy
móc, vật tư, tiền vốn… nhưng vẫn ỳ ạch do làm ăn theo lối
cũ “rong công, phóng điểm”. Sau nhờ có nhiều cải tiến, nhất
là từ khi có Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về
“khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động” ra đời, hợp
tác xã Tân Hội mới được vực dậy.
Để động viên giai cấp nông dân phát huy truyền thống
yêu nước, một lòng đi theo Đảng, Tỉnh ủy đã gửi Thư kêu
gọi bà con nông dân hưởng ứng phong trào làm ăn tập thể từ
các hình thức thấp như thành lập tổ vần đổi công, tổ đoàn kết
sản xuất lên tập đoàn sản xuất, hợp tác xã nông nghiệp, trên
cơ sở đó tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện,
đặc biệt là lương thực để có nhiều lúa dư bán cho Nhà nước.
Bức thư được triển khai thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu
rộng ở nông thôn, tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ trong bà con
nông dân thực hiện chủ trương của Đảng.
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Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III (vòng hai) năm 1983
đã đề ra mục tiêu hoàn thành cơ bản hợp tác hóa nông nghiệp
với 2 hình thức tập đoàn sản xuất và hợp tác xã vào năm
1985. Nhằm phát huy các thế mạnh, khai thác có chiều sâu
lao động, đất đai, ngành nghề của tỉnh, Đại hội đã đề ra “5
chương trình kinh tế - xã hội có mục tiêu”, trong đó, hợp tác
hóa nông nghiệp thuộc chương trình khai thác tổng hợp vùng
lúa năng suất cao.
Từ ngày Đại hội thành lập hợp tác xã nông nghiệp Tân
Hội (7-2-1977) đến tháng 10-1984 Tiền Giang được Trung ương
công nhận là tỉnh hoàn thành cơ bản hợp tác hóa nông nghiệp
ở Nam bộ. Ngày 10 và 11-1-1985, tỉnh mở hội nghị công bố
Quyết định công nhận của Trung ương. Đồng chí Vũ Oanh, Ủy
viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nông nghiệp Trung
ương mang Thư của Ban Bí thư Trung ương Đảng gửi Đảng bộ
và nhân dân Tiền Giang đến đọc tại hội nghị.
Trong đợt Hội đồng Nhà nước phong tặng danh hiệu
Anh hùng Lao động và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ
trang nhân dân ngày 29-8-1985, Tiền Giang có 2 đơn vị là
Hợp tác xã nông nghiệp Tân Hội (Cai Lậy), Hợp tác xã nông
nghiệp Bình Tây (Gò Công Tây) và một cá nhân là anh Trần
Văn Hậu (công nhân Hợp tác xã cơ khí Thống nhất - Cai
Lậy) được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Về cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, Tiền
Giang đã cơ bản hoàn thành chuyển các cơ sở tư bản tư
doanh trong công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương nghiệp
và dịch vụ quan trọng thành các xí nghiệp quốc doanh, công
tư hợp doanh.
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c/ Giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây
dựng đời sống văn hóa lành mạnh
Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương
Đảng và của Tỉnh ủy, Báo Ấp Bắc đã kết hợp tuyên truyền
giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội một cách nhuần
nhuyễn thông qua giáo dục truyền thống yêu nước và truyền
thống cách mạng trong các tầng lớp nhân dân.
Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các vị Anh
hùng dân tộc Trương Định, Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, kỷ
niệm chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút; kỷ niệm ngày sinh
của Hồ Chủ tịch, ngày thành lập Đảng, Khởi nghĩa Nam Kỳ,
Cách mạng Tháng Tám; kỷ niệm chiến thắng Giồng Dứa,
Cổ Cò, Ấp Bắc, 30-4… Báo Ấp Bắc đều có ra số đặc biệt,
chuyên trang đặc biệt.
Tại Lễ kỷ niệm 192 năm chiến thắng Rạch Gầm - Xoài
Mút (năm 1977) tỉnh tổ chức rất trọng thể. Báo Ấp Bắc số 33
(tuần lễ từ 19-1 đến 26-1-1977) có bài xã luận phân tích ý nghĩa
sâu sắc về chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút. Lễ kỷ niệm chiến
thắng Rạch Gầm - Xoài Mút lần thứ nhất được tổ chức hoành
tráng tại xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, bên phải vàm Rạch
Gầm trên bến sông Tiền, có hàng vạn đồng bào, cán bộ, chiến
sĩ trong và ngoài tỉnh đến dự. Nội dung tuyên truyền về chiến
thắng Rạch Gầm - Xoài Mút rất phong phú, ngoài những bài
nghiên cứu của các nhà khoa học được đăng trên báo, dịp này
tỉnh còn phối hợp với Viện Khoa học xã hội miền Nam xuất bản
cuốn Lịch sử trận Rạch Gầm - Xoài Mút, phát hành rộng rãi.
Trong kháng chiến, không có điều kiện tổ chức kỷ
niệm các sự kiện lịch sử dân tộc nói chung và trong tỉnh nói
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riêng; kể cả kỷ niệm các sự kiện lịch sử cách mạng trong
tỉnh, ngoài tỉnh cũng chỉ tổ chức một số cuộc như Kỷ niệm
sinh nhật Bác, ngày thành lập Đảng. Kể từ năm đầu sau giải
phóng, các sự kiện và nhân vật thuộc lịch sử dân tộc từng
diễn ra trên địa bàn tỉnh được tổ chức kỷ niệm đầy đủ, tạo
nền nếp về sau; đối với Báo Ấp Bắc đều có xuất bản số đặc
biệt để chào mừng những ngày kỷ niệm đó. Các lĩnh vực
văn hóa - xã hội rộng lớn gồm giáo dục, khoa học, văn học,
nghệ thuật, nếp sống, y tế, thể dục - thể thao, nghề nghiệp,
việc làm, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo… cũng là
những nội dung được thông tin tuyên truyền thường xuyên
trên Báo Ấp Bắc. Đáng chú ý có hai nhân tố mới về nếp
sống văn hóa xuất hiện năm 1982, 1983. Đó là ngày 26-91982, lần đầu tiên có đôi tân hôn đến viếng Nghĩa trang liệt
sĩ tỉnh, thắp hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt
sĩ, bày tỏ lòng biết ơn những người đã hy sinh cho Tổ quốc,
dân tộc, cho hạnh phúc của các thế hệ đời sau, trong đó có
mình. Đó là đám cưới của 2 cô gái con đồng chí Lê Quang
Đồng, lúc đó là Giám đốc Sở Thông tin - Văn hóa. Các đôi
tân hôn đến đây không chỉ để thực hiện nghĩa cử “uống nước
nhớ nguồn”, mà còn kết hợp chụp ảnh lưu niệm với nhiều
cảnh trí đẹp. Sau đó có nhiều lễ cưới khác noi gương, tạo
thành nét đẹp văn hóa ngày cưới. Báo Ấp Bắc cũng có một
số phóng viên, nhân viên, họa sĩ trong ngày cưới đến Nghĩa
trang liệt sĩ thắp hương, dâng hoa tưởng niệm và chụp ảnh
như Huỳnh Thị Lệ, Nguyễn Văn Phước Cường, Trần Tâm,
Trần Thị Ngọc Huệ. Theo thống kê của Ban Quản trang, có
hơn 5.000 đôi tân hôn đến đây thực hiện nét đẹp văn hóa
này. Người chụp ảnh đôi tân hôn viếng Nghĩa trang liệt sĩ
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tỉnh đẹp nổi tiếng, cũng là người đi tiên phong trong việc này
là phóng viên Báo Ấp Bắc Duy Anh - người đã đoạt nhiều
giải thưởng về nhiếp ảnh trong nước và đoạt một số giải
quốc tế, đã trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh tầm cỡ của cả nước.
Về sau Duy Anh đã tổ chức Studio ngoài trời tại Nghĩa trang
liệt sĩ chuyên chụp ảnh cưới. Trên Báo Ấp Bắc số 304 ngày
13-1-1983 có bài “Cần chăm sóc tốt một mầm non văn hóa
vừa xuất hiện” của Trường Hưng, nhằm cổ vũ cho nhân tố
văn hóa mới này.
Ngày giáp Tết Quý Hợi năm 1983, tại Nông trường
Tân Lập, lần đầu tiên một đám cưới có đến 21 cô dâu, 21 chú
rể được tổ chức với người đứng ra làm chủ hôn là ông Chủ
tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Bình. Phản ánh đám cưới này
có bài ghi chép nhan đề “Đám cưới “to” nhất tỉnh” của Lê
Phú Khải đăng trên Báo Ấp Bắc số 308 ngày 17-2-1983.
Trong thời gian này, Tiền Giang nhiều lần đón tiếp
các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đến thăm và làm việc,
như Bác Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước; đồng chí Lê Duẩn,
Tổng Bí thư; đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Hội đồng
Nhà nước; đồng chí Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hội đồng Bộ
trưởng; đồng chí Phạm Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ
trưởng… Mỗi đồng chí đều để lại ấn tượng sâu sắc với đảng
bộ và nhân dân Tiền Giang qua sự chỉ đạo sâu sát, ân cần, sự
động viên, cổ vũ mạnh mẽ. Trong đó, đồng chí Phạm Văn
Đồng, trong chuyến thăm và chúc Tết đảng bộ và nhân dân
Tiền Giang ngày 24-1-1985, đã có buổi nói chuyện với gần
1.000 cán bộ đảng, quân, dân, chính rất thân tình, ấm áp và
xúc động. Với phong cách hào sảng, giọng nói vang ấm quen
thuộc, đồng chí chúc mừng những thắng lợi, những thành
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tựu của đảng bộ và nhân tỉnh nhà, chúc Tiền Giang tiếp tục
kiên trì phấn đấu tiến lên giành những thắng lợi mới to lớn
hơn nữa, nhằm biến Tiền Giang thành một tỉnh điển hình,
một bông hoa tươi đẹp của chủ nghĩa xã hội của đồng bằng
sông Cửu Long giàu đẹp và của cả nước. Đồng chí nhấn
mạnh: “Đó là điều quan trọng nhất mà hôm nay tôi đến đây
nói với các đồng chí với tất cả tình cảm của tôi, với tất cả
nhiệt tình của tôi, với tất cả niềm tin của tôi. Cơ sở của niềm
tin đó là những thắng lợi gần 10 năm qua của Tiền Giang và
truyền thống yêu nước, cách mạng của nhân dân Tiền Giang.
Và nếu các đồng chí đồng ý, thì tôi sẽ góp phần vào việc này,
tôi sẽ làm người công dân danh dự của tỉnh Tiền Giang của
các đồng chí”.
Những nội dung được phản ánh trên Báo Ấp Bắc giai
đoạn 1975 - 1986 không chỉ dừng lại ở những vấn đề, sự
kiện nêu trên, mà còn bao quát toàn bộ những vấn đề do cuộc
sống đặt ra, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo sự lãnh
đạo của Tỉnh ủy.
2. Tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động nghiệp vụ của
Tòa soạn Báo Ấp Bắc
Tình hình tổ chức bộ máy
Sau khi thành lập tỉnh Tiền Giang (01/3/1976) lực
lượng ở Toà soạn Báo Ấp Bắc tiếp tục hoạt động với các
thành viên và chức danh như trước đây. Đến 13-5-1978, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Quyết định thành lập Ban Biên tập mới
do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Phẩm ký. Theo đó, đồng
chí Cao Văn Sáu (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng
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Ban Tuyên huấn, kiêm các chức vụ: Giám đốc Trường Đảng,
Trưởng Ban Khoa giáo, Chủ tịch Hội Văn nghệ) là Tổng
Biên tập Báo Ấp Bắc; đồng chí Tiền Phong (Thư ký tòa
soạn) là Phó Tổng Biên tập thứ nhất; đồng chí Trần Bửu
(Chủ nhiệm Quốc doanh phát hành sách được điều động về)
là Phó Tổng Biên tập.
Để lãnh đạo toàn diện cơ quan Báo Ấp Bắc, ngày
25-6-1979, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định
995/QĐ-TU thành lập Chi bộ cơ sở Báo Ấp Bắc, chỉ định
đồng chí Trần Bửu làm Bí thư lâm thời. Trong 2 năm
1980-1981, đồng chí Trần Bửu được cử đi học Trường Đảng
cao cấp Nguyễn Ái Quốc (Hà Nội), khi học xong đồng chí
Trần Bửu trở về tiếp tục công tác ở Báo Ấp Bắc, ngày 203-1984 được đề bạt làm Tổng Biên tập. Từ năm 1981-1982,
đồng chí Tiền Phong được cử đi học Trường Đảng cao cấp
Nguyễn Ái Quốc (Hà Nội), khi trở về được điều sang làm
Phó Giám đốc Đài Phát thanh tỉnh Tiền Giang. Đồng chí
Kim Tinh với chức danh là Thư ký Toà soạn Báo Ấp Bắc
(sau khi chuyển từ Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh về)
được đề bạt làm Phó Tổng Biên tập kiêm Thư ký Tòa soạn.
Biên chế của Báo Ấp Bắc trong giai đoạn 1975-1986
dao động từ 20 đến 25 người, được tổ chức như sau:
- Ban Biên tập: Lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước
Tỉnh ủy về mọi hoạt động của Báo Ấp Bắc.
- Thư ký tòa soạn và phóng viên: Chịu trách nhiệm tổ
chức viết tin, bài và thực hiện toàn bộ quy trình xuất bản báo.
Sau đó, bộ phận này tách ra làm 2 Tổ phóng viên: Tổ Phóng
viên Kinh tế và Tổ Phóng viên Văn - Xã. Hai tổ này kết hợp
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với Phòng Trị sự quản lý lực lượng phóng viên và quan tâm
chăm lo đối với lực lượng cộng tác viên. Lực lượng cộng tác
cho Báo Ấp Bắc lúc này khá đông đảo (trong và ngoài tỉnh),
trong đó có nhiều cộng tác viên tiêu biểu như: Bảo Định
Giang, Đoàn Giỏi, Khương Minh Ngọc, Diệp Minh Tuyền,
Lê Phú Khải, Cao Thiên Tư, Nguyễn Thành Úc, Nguyễn
Quốc Hùng, Nguyễn Lê Hải Bình, Đinh Công Minh, Nguyễn
Văn Thanh, Đỗ Văn Chuông, Nguyễn Văn Chuẩn, Lê Đức
Lập, Lê Mai, Từ Tâm… Đặc biệt, tham gia viết xã luận và
những bài chính luận quan trọng là các đồng chí Huỳnh Văn
Niềm, Cao Văn Sáu và Trần Văn Mai.
- Phòng Trị sự: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện
những công việc như: văn thư, phát hành, quảng cáo, kế
toán, thủ quỹ, quản lý tài sản cơ quan… Trưởng Phòng Trị
sự lần lượt là các đồng chí: Nguyễn Văn Nghiêm (Đại úy
quân đội phục viên), Nguyễn Đức Trọng. Phòng này còn có
nhiệm vụ cùng với các đoàn thể giữ gìn nền nếp sinh hoạt ở
cơ quan, làm tham mưu cho Chi bộ Đảng lãnh đạo cơ quan,
các đoàn thể. Trong 3 đoàn thể ở cơ quan (Đoàn Thanh niên,
Công đoàn, Hội Phụ nữ), thì Chi Đoàn hoạt động mạnh nhất.
Đầu tiên là Phân Đoàn sinh hoạt ghép với Chi Đoàn cơ sở
Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy. Đến năm 1978 tách ra thành lập
Chi Đoàn Báo Ấp Bắc. Bí thư Chi Đoàn lần lượt là các đồng
chí: Nguyên Đức Trọng, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Văn
Thiểu, Nguyễn Văn Phước Cường, Nguyễn Đức Lập, Văn
Công Hùng.
- Tổ Công tác bạn đọc: Nhiệm vụ của Tổ là nghe, tiếp
nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo
các hướng: chuyển cho cơ quan hữu quan giải quyết, trả lời;

122

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

điều tra, xác minh nếu chính xác báo cáo Ban Biên tập quyết
định đăng nguyên văn lên báo hoặc phân công phóng viên
đi viết bài điều tra đăng sau. Tổ Công tác bạn đọc sau đó
được nâng lên thành Phòng Công tác bạn đọc, do đồng chí
Nguyễn Văn Phước Cường làm Trưởng phòng.
3. Sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với Báo Ấp Bắc
Để nâng số lượng và chất lượng Báo Ấp Bắc, ngày
21-4-1977, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn
035/CV-TU gởi các ty, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các
huyện (thị) chỉ đạo việc mua, đọc và sử dụng Báo Ấp Bắc
trong việc tuyên truyền, phát động quần chúng thi hành chủ
trương của Tỉnh ủy. Đặc biệt, chuẩn bị cho đợt sinh hoạt
chính trị quan trọng nhân Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 26-CT/TU về việc “Tăng cường
nâng cao chất lượng Báo Ấp Bắc” do đồng chí Phó Bí thư
Tỉnh ủy Huỳnh Văn Niềm ký ngày 25-11-1981.
Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng Báo Ấp Bắc,
Ban Thường vụ nhắc nhở các đồng chí trong Tỉnh ủy, lãnh
đạo các ty, ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia viết bài,
đọc và phê bình báo (kể cả Báo Nhân Dân của Trung ương
Đảng). Đối với Báo Ấp Bắc, Chỉ thị yêu cầu phải thực hiện
đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh uỷ để thực hiện tốt
chức năng, nhiệm vụ của mình. Mỗi số báo, mỗi thể loại
đều phải đảm bảo chất lượng về nội dung; phản ánh, biểu
dương kịp thời các phong trào, nhân tố tích cực, điển hình
tiên tiến; nghe ý kiến chính đáng của quần chúng đóng góp
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phê bình xây dựng Đảng phản ánh trên mặt báo. Có kế hoạch
bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, thực
hiện chế độ nhuận bút hợp lý. Việc phát hành phải được tổ
chức rộng rãi, chú trọng nhân dân lao động ở các cơ sở sản
xuất, các vùng nông thôn. Hình thức tờ báo phải trình bày
trang nhã, nhẹ nhàng, dễ đọc, dễ hiểu, cùng với nội dung
phong phú, đa dạng, nâng lên tính cổ động, tính hướng dẫn
của báo. Nhiệm vụ trước mắt của Báo Ấp Bắc là phải chuẩn
bị chu đáo về mọi mặt để tuyên truyền về Đại hội V của
Đảng, thể hiện cho được khí thế mới của phong trào thi đua
lập thành tích chào mừng Đại hội. Chỉ thị kết luận: Tham gia
viết, đọc và làm theo báo Đảng là việc làm cần thiết đối với
mọi người, nhằm không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết
về đường lối, chủ trương của Đảng, về sự chỉ đạo từng lúc
của Đảng bộ tỉnh và mọi phong trào chung trong tỉnh. Vì vậy
mỗi đảng bộ phải có trách nhiệm lãnh đạo tốt việc sinh hoạt
báo Đảng trong phạm vi của mình, nhằm làm cho phong trào
sinh hoạt làm theo báo Đảng không ngừng mở rộng.
4. Một số hoạt động nghiệp vụ của Báo Ấp Bắc
Chuyên trang, chuyên mục được coi như “xương
sống” của tờ báo, được bố trí hài hòa trên các trang báo theo
các thứ tự ưu tiên về nội dung, được họa sĩ chăm chút vẽ cho
phù hợp với nội dung và “bắt mắt” độc giả. Ngay từ năm
1976, các thể loại, chuyên trang, chuyên mục trên báo được
thực hiện và ổn định dần như: Xã luận, Tin vắn, Sinh hoạt
Đảng, Giáo dục, Sức khỏe, Người tốt việc tốt, Tiền Giang
đất nước – con người, Thơ, Nông dân tìm hiểu, Thư bạn
đọc, Chuyện rằng… Những năm về sau, có một số chuyên

124

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

trang, chuyên mục được đổi tên hoặc thêm trang, mục mới.
Như mục Chuyện rằng văn vần, không ký tên tác giả, sau
đổi thành mục Bàn chuyện đó đây văn xuôi với bút danh
Thợ Cày. Mục Thư bạn đọc vừa đăng thư của cộng tác viên,
bạn đọc tâm tình, góp ý cho báo vừa đăng đơn, thư thắc mắc,
khiếu nại của bạn đọc, yêu cầu cán bộ, cơ quan có thẩm
quyền giải quyết, trả lời.
Trong giao lưu với cộng tác viên, bạn đọc, người phát
hành, công nhân in, thỉnh thoảng Ban Biên tập có đăng thư
gửi cảm ơn nhân dịp hoàn thành báo xuân, báo ra số đặc biệt
hoặc tổ chức họp mặt cộng tác viên lấy kiến đóng góp phê
bình báo. Đáng chú ý, nhân dịp chào Xuân Đinh Tỵ năm
1977, Ban Biên tập tổ chức cuộc họp mặt vào chiều 26-11977 gồm cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Ấp Bắc với
các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, đại diện một số cơ quan và
cộng tác viên. Khách ngoài tỉnh có các đồng chí ở Nhà xuất
bản Ngoại văn do đồng chí Nguyễn Khắc Viện, Tổng Biên
tập dẫn đầu và đại diện Báo Đồng Khởi (Bến Tre). Trong
bản báo cáo cũng như ý kiến đóng góp của các đại biểu đều
nhất trí đánh giá năm qua Báo Ấp Bắc có nâng lên về chất
lượng nội dung và cải tiến về hình thức. Phần hạn chế, yếu
kém nêu bật hai việc: Chủ đề từng tờ báo chưa tập trung,
chưa mở được mục phê bình, đấu tranh chống tiêu cực; bài
viết thường dài, còn sai sót về số liệu, địa danh, tên họ…. và
cho tới thời điểm này, Báo Ấp Bắc vẫn chưa có chức danh
Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập mà còn gọi là Chủ nhiệm,
Chủ bút (theo bản tin đăng trên số báo 34 ngày 26-1-1977).
Về số kỳ, số trang, số lượng phát hành, nơi in, giá bán,
trải qua các thời kỳ như sau: Báo giữ định kỳ xuất bản vào
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ngày thứ tư hằng tuần bắt đầu từ số 15 ra ngày 15-9-1976.
Về số trang, màu sắc thì khi 4 trang, khi 8 trang, khi 2 màu,
khi một màu. Số lượng phát hành không đồng đều. Có một
số tờ báo ghi số lượng phát hành ở cuối trang chót, nhưng
nhiều tờ không có thông tin này. Những tờ có ghi thì con số
phát hành là 5.000. Một số tờ báo là số đặc biệt kỷ niệm ngày
lịch sử có phối hợp với ngành chủ quản thì số lượng tăng vọt
lên gấp đôi, gấp ba. Nơi in lúc đầu ở nhà in Huỳnh Văn Sâm,
sau chuyển đến in ở nhà in Báo Nhân Dân, nhà in Báo Sài
Gòn Giải phóng, rồi trở về in ở Xí nghiệp in Tiền Giang (đổi
tên từ nhà in Huỳnh Văn Sâm). Giá bán biến động theo giá
cả thị trường, theo các lần đổi tiền và theo số trang.
Tóm lại, ở giai đoạn 1975 –1986 trong điều kiện Tiểu
ban Thông tấn - Báo chí không còn phóng viên, nhân viên,
chỉ có một đồng chí cán bộ được phân công làm Trưởng Tiểu
ban, nhưng sau khi tiếp quản thị trấn Cai Lậy, đã cố gắng
khắc phục khó khăn để xuất bản Báo Ấp Bắc, bắt đầu từ tờ
Ấp Bắc Xuân Bính Thìn năm 1976. Thời diểm này, Báo Ấp
Bắc còn mang tiêu đề “Cơ quan tranh đấu của nhân dân tỉnh
Mỹ Tho”. Sau khi hợp nhất tỉnh, Báo Ấp Bắc ra số đầu năm
1976 vào ngày 12-4, với tiêu đề “Tiếng nói của nhân dân
tỉnh Tiền Giang”. Sau đó bình quân mỗi tuần xuất bản một
số 4 trang. Đến 22-9-1976 báo ra định kỳ mỗi tuần một số,
4 trang hoặc 8 trang khi có yêu cầu.
Về nội dung, báo bám sát đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dưới sự lãnh đạo,
chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban
Tuyên huấn Tỉnh ủy. Nội dung thông tin, tuyên truyền, phản
ánh trên báo rất phong phú, đa dạng, thường tập trung vào
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các lĩnh vực xây dựng, cải tạo và phát triển kinh tế; xây dựng
Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, bộ đội, công an, giáo
dục, y tế, đền ơn đáp nghĩa… Nổi bật thường xuyên trên
báo là các sự kiện về Đại hội Đảng các cấp, các cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội, HĐND, hoạt động tiếp xúc cử tri của các
đại biểu; kỷ niệm các sự kiện và nhân vật trong lịch sử dân
tộc, lịch sử cách mạng…Nội dung tin, bài, ảnh phản ánh các
phong trào hành động cách mạng của quần chúng, nêu gương
người tốt việc tốt cũng được chú trọng, chiếm dung lượng
tương đối lớn trong các trang báo. Đặc biệt, năm 1979 Báo
Ấp Bắc mở Cuộc thi viết về “Nguời tốt việc tốt” có chấm và
phát giải thưởng. Báo có nhiều chuyên trang, chuyên mục
giữ được thường xuyên, lâu dài, như trang Thơ, trang Thể
thao, các mục Xã luận, Tiền Giang - Đất nước - Con người,
Sinh hoạt Đảng, Dưới mái trường, Sức khỏe, Nông dân tìm
hiểu, Ý kiến bạn đọc, Bàn chuyện đó đây…
Tuy nhiên, về hình thức tờ báo trình bày còn dàn đều;
bài viết của phóng viên, cộng tác viên phần nhiều còn dài;
khâu biên tập còn hạn chế. Về nội dung, chủ yếu thông tin,
tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước; chưa thực hiện đầy đủ chức năng
“diễn đàn của nhân dân”.

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

127

Chương IV
BÁO ẤP BẮC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI
THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA,
HIỆN ĐẠI HÓA
(tháng 11/1986 – tháng 12/2010)
I/- BÁO ẤP BẮC GÓP PHẦN THỰC HIỆN ĐƯỜNG
LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG (tháng 11/1986 – 1995)
Với tiềm năng và thế mạnh của một tỉnh ở đồng bằng
sông Cửu Long, nhất là về sản xuất nông nghiệp, sau 10 năm
khắc phục hậu quả chiến tranh, Tiền Giang đã xác lập được
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp và công
thương nghiệp. Vào đầu năm 1986, 5 chương trình kinh tế có
mục tiêu của tỉnh được thực hiện và đạt được những thành
tựu quan trọng, trong đó nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế
hoạch. Hai chương trình lớn của Tiền Giang là “Khai hoang
Đồng Tháp Mười” và “Ngọt hóa Gò Công” tiếp tục được
thực hiện, đã mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp, thâm
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canh tăng vụ, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, phân bố lại lao
động và dân cư.
Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 năm 1986 Đại hội
VI của Đảng được tiến hành tại Hà Nội. Đại hội khẳng định:
“Nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát trong những năm
còn lại của chặng đường đầu tiên là ổn định mọi mặt tình
hình kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần
thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
trong chặng đường tiếp theo”(1). Đây là Đại hội mở đầu cho
công cuộc đổi mới.
Cuối năm 1986, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà
báo Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội nêu trọng tâm là quán
triệt tinh thần chỉ đạo, đổi mới của Đảng trên các lĩnh vực,
trước hết là trên lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội, trong đó có
hoạt động báo chí.
Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 10 năm 1986, Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ IV được tiến hành.
Đây là đại hội của sự vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới
của Đảng vào điều kiện cụ thể của Tiền Giang, nhằm thúc
đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Thời gian này,
5 chương trình phát triển kinh tế có mục tiêu là: Vùng lúa
cao sản, vùng cây công nghiệp, vùng cây ăn trái, vùng chăn
nuôi công nghiệp, vùng nuôi trồng – đánh bắt – chế biến
thủy sản đã thực hiện đến năm thứ 2; việc quy hoạch vùng
sản xuất bước đầu mở ra khả năng phát triển kinh tế tập trung
và toàn diện dựa trên cơ sở tiềm năng phong phú của vùng
đất Tiền Giang.
(1)

Văn kiện Đại hội VI Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Phụ trang

Báo Ấp Bắc làm việc với Vụ Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin.
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Phóng viên Báo Ấp Bắc đi chiến trường biên giới Tây Nam năm 1979.

Phụ trang

Phóng viên Báo Ấp Bắc với sĩ quan, chiến sĩ ở Trường Sa.
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Phóng viên Báo Ấp Bắc đang tác nghiệp.
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Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, Đại hội Đảng bộ tỉnh
chỉ rõ: “Phát triển sự nghiệp văn hóa – xã hội vừa tạo ra
động lực phát triển kinh tế, vừa trực tiếp tác động vào việc
xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa”. Đối với báo
chí, Đại hội chủ trương: “Báo chí của Đảng hướng dẫn,
giải thích các chủ trương của Đảng và phản ánh thiết thực
phong trào sản xuất, chiến đấu, xây dựng cuộc sống mới,
đấu tranh chống các hiện tượng trì trệ, tiêu cực. Báo chí còn
phải hướng dẫn tốt dư luận quần chúng, chống mọi thủ đoạn
gieo rắc nghi ngờ, hoang mang, chống các hoạt động chiến
tranh tâm lý của địch.
Thông tin đại chúng nhằm cổ vũ tinh thần lạc quan,
phấn khởi vượt qua khó khăn của quần chúng. Ở xã, phường
có bản tin, mở phòng đọc sách báo”.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV đã khẳng
định về chức năng và nhiệm vụ của báo chí tỉnh nhà. Sau đại
hội, Báo Ấp Bắc tiến hành nhiều cuộc hội thảo các chuyên đề
trong lĩnh vực báo chí như về thể tài, về quan điểm báo chí
cách mạng, về tính chiến đấu, tính chân thực, tính công khai,
tính dân chủ trong báo chí…và đề ra chương trình hành động,
đổi mới công tác báo chí trong tình hình mới. Những vấn đề về
vai trò của báo chí tham gia tác động vào việc lập lại kỷ cương
và công bằng xã hội, về chống tiêu cực, về những nguyên tắc
chủ yếu của báo chí, mở rộng tính công khai, về thông tin 2
chiều, đa dạng hóa thông tin… luôn được sự quan tâm của
độc giả trong tỉnh, được Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy và lãnh đạo
của Báo Ấp Bắc quan tâm bồi dưỡng, chỉ đạo cho lực lượng
phóng viên, cộng tác viên thực hiện đúng chức năng của báo
chí và nhiệm vụ của phóng viên trong thời kỳ đổi mới.
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Trong buổi đầu của công cuộc đổi mới, với không
khí cởi mở, thẳng thắn, dân chủ, Báo Ấp Bắc theo tinh thần
“Những việc cần làm ngay” của tác giả N.V.L., từng bước
tạo cho mình một hình ảnh mới, với sự quan tâm và ủng hộ
của cán bộ và nhân dân trong tỉnh.
1. Củng cố, kiện toàn về tổ chức
Ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh,
Ban lãnh đạo Báo Ấp Bắc bắt tay vào việc củng cố tổ chức,
xây dựng chương trình hành động nhằm đưa tờ báo đạt một
bước tiến mới, đáp ứng được yêu cầu đổi mới tờ báo của
Đảng bộ tỉnh và sự mong đợi của nhân dân. Trong thời gian
này Ban lãnh đạo Báo Ấp Bắc gồm có: Đồng chí Trần Bửu
làm Tổng Biên tập từ năm 1984; Phó Tổng Biên tập: đồng
chí Kim Tinh (tên thật Huỳnh Kim Sanh). Năm 1986 đồng
chí Nguyễn Thị Bạch Vân được cử đi học trường Nguyễn
Ái Quốc; sau khi học xong, cuối năm 1988 đồng chí được
chuyển về Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy; năm 1989 được phân
công trở về Báo Ấp Bắc với chức vụ Phó Tổng Biên tập.
Tháng 9 năm 1989, khi đồng chí Trần Thanh Hải từ
Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy được điều về làm Tổng Biên tập
và đồng chí Nguyễn Thị Bạch Vân được cử về làm Phó
Tổng Biên tập, đồng chí Trần Bửu (nguyên Tổng Biên tập)
được chuyển vể Ban Tuyên huấn và đồng chí Kim Tinh
(nguyên Phó Tổng Biên tập) không còn công tác ở Báo Ấp
Bắc, lúc này Báo Ấp Bắc có 31 cán bộ, công chức, viên
chức (có 6 hợp đồng), Chi bộ có 7 đảng viên chính thức,
Chi đoàn có 7 đoàn viên. Ngoài lực lượng phóng viên còn

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

131

tổ chức mở rộng mạng lưới cộng tác viên. Thời kỳ này Báo
Ấp Bắc có mạng lưới cộng tác viên khá đông, có những
cộng tác viên ở tận Cà Mau và ở các thành phố lớn như Hà
Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh, như Võ Đắc Danh (Cà
Mau), Đắc Lê (Hà Nội); các nhà thơ nổi tiếng như Hoàng
Cầm, Trần Dần; các nhà nghiên cứu như Nguyễn Đắc Xuân
(Huế), Hoàng Minh Phương, Phạm Hồng Phước, Trương
Ngọc, Hoàng Ngọc Tuấn, Vũ Đức Sao Biển (thành phố Hồ
Chí Minh),…
Trong những năm 1986 – 1987, do yêu cầu của công
cuộc đổi mới, nhiều đảng viên của Báo Ấp Bắc được cử đi
học hoặc chuyển công tác. Tháng 8 năm 1986, do yêu cầu
bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ lãnh đạo công tác
báo chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định cử đồng chí Trần
Bửu, Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc đi học tại Liên Xô 2 tháng.
Thời gian này Tòa soạn chỉ còn lại 2 đảng viên là đồng chí
Trần Bửu (Tổng Biên tập) và đồng chí Kim Tinh (Phó Tổng
biên tập), sinh hoạt ghép với Chi bộ Nghiên cứu Lịch sử
Đảng thành Chi bộ Nghiên cứu Lịch sử Đảng – Báo Ấp Bắc.
Tháng 7 năm 1987, chi bộ kết nạp thêm đồng chí Nguyễn
Văn Phước Cường, như vậy chi bộ có 3 đảng viên và được
tách khỏi Chi bộ Nghiên cứu Lịch sử Đảng – Báo Ấp Bắc để
thành lập Chi bộ Báo Ấp Bắc. Tháng 7 năm 1988 Chi bộ Báo
Ấp Bắc trực thuộc Đảng bộ Dân – Chính – Đảng.
2. Đổi mới về hình thức, nội dung tờ báo
Ngày 03/5/1987, Báo Ấp Bắc chính thức ra mắt bạn
đọc tờ Ấp Bắc chủ Nhật. Như vậy, từ đây Báo Ấp Bắc mỗi
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tuần ra 2 số (số thứ Tư và số chủ Nhật). Tờ Ấp Bắc thứ Tư
vẫn 8 trang. Tờ Ấp Bắc chủ Nhật khổ nhỏ hơn, có 16 trang.
Lúc này tờ Ấp Bắc thứ Tư (xuất bản từ tháng 9 năm
1976) được đổi mới về hình thức và nâng chất về nội dung.
Trên trang nhất, Ban Biên tập cho chạy những tít lớn, bao
gồm những tin, bài quan trọng, đăng chủ trương của Đảng,
những hoạt động chính trên địa bàn tỉnh, những vấn đề bạn
đọc đặc biệt quan tâm, những tin nóng hổi, những bài xã
luận…
Ở trang 2, đăng những bài trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, những bài có tính chất lý luận nhằm định hướng cho
người đọc về quan điểm chính trị đúng đắn, phê phán những
quan điểm sai trái, đi ngược lại đường lối đổi mới của Đảng,
hoặc lợi dụng sự đổi mới để gieo rắc tâm lý đòi dân chủ quá
trớn, vu khống, nói xấu cá nhân hoặc tổ chức; những bài lý
giải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để quần
chúng dễ dàng tiếp nhận, thông hiểu.
Trên trang 3, Ban Biên tập mở “Trang bạn đọc” để
nhân dân, các cơ quan, tổ chức phản ánh những nguyện
vọng với các mục nhỏ, như: “Trao đổi ý kiến”, “Tiếp thu
phê bình”, “Trả lời thư bạn đọc”, “Qua thư bạn đọc”, “Ý
kiến bạn đọc”, “Kết quả thư bạn đọc”, “Hộp thư”, v.v… tạo
không khí dân chủ, cởi mở trên trang báo. “Trang bạn đọc”
thật sự là diễn đàn của nhân dân, tính công khai, tính dân chủ
được thể hiện một cách rõ ràng, minh bạch, tạo được sự tin
cậy của nhân dân. Với “Trang bạn đọc”, đã bắc một cầu nối
giữa Tòa soạn và bạn đọc, tạo điều kiện để quần chúng được
nói lên tiếng nói của mình.
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Trang 4 và trang 5, Ban Biên tập dành cho “Trang
huyện”. Những thông tin quan trọng về các hoạt động ở
huyện được đăng trên mặt báo. Ở số cuối tháng, trang
4 và 5 là trang “Văn hóa – văn nghệ”. Đây là trang dành
cho độc giả thưởng thức các tác phẩm văn học – nghệ
thuật, vừa để tìm hiểu thêm lĩnh vực văn học - nghệ
thuật, vừa để chiêm nghiệm những vấn đề về cuộc sống
và là nơi để giải trí, thư giãn, tạo cho tờ báo có sự nhẹ nhàng,
tươi mát hơn, đáp ứng sự yêu thích văn học - nghệ thuật của
độc giả.
Trang 6, trang 7 là “Trang kinh tế” và những chuyên
mục: “Thông báo và quảng cáo”, “Góc những người thích
đùa”. Trang kinh tế đăng tải nhiều bài viết về các hoạt động
kinh tế, phản ánh những cách làm hay, đạt hiệu quả cao của
các đơn vị kinh tế; các phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn
vị, các ngành, các địa phương hoặc những biểu hiện tham ô,
gian lận, móc ngoặc, tắc trách… làm thiệt hại tiền bạc của
nhân dân, làm thất thoát tài sản của Nhà nước. Bên cạnh
những bài viết được nhiều người quan tâm, “Góc những
người thích đùa” tạo ra nụ cười thâm thúy, dành cho những
người thích được suy ngẫm từ những vụ việc cụ thể, đặc biệt
trong quan niệm sống, lối sống, các mối quan hệ thiếu minh
bạch, tệ mê tín dị đoan, … để rút ra những bài học bổ ích cho
riêng mình.
Trang 8 là trang cuối của tờ báo, tập trung cho
các chuyên mục: “Thể thao”, “Hoa đẹp Tiền Giang”, “Đầu
làng cuối phố”, “Hộp thư Tòa soạn”, các tin vắn… Chuyên
mục “Hoa đẹp Tiền Giang” được bạn đọc chú ý, bởi báo
đưa lên những gương “người tốt, việc tốt” trong các phong
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trào thi đua, trong cuộc sống thường nhật, những gương hy
sinh thầm lặng… để biểu dương những người đã có những
đóng góp cho xã hội, đang làm cho cuộc sống ngày càng
tốt đẹp hơn, đẩy lùi những cái xấu, cái ác tồn tại trong xã
hội. Chuyên mục “Đầu làng cuối phố” phản ánh những vụ
việc đã diễn ra, có thể đó là một sự kiện đánh dấu thắng lợi
ở một địa phương nào đó; có thể là những việc làm không
tốt, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, nhằm giúp người đọc rút
ra những bài học từ những vụ việc được nêu trên mặt báo.
Chuyên mục “Thể thao” thường cập nhật các hoạt động thể
thao trong tỉnh và trong nước, đặc biệt là các sự kiện thể thao
quốc tế mà người hâm mộ quan tâm.
Báo Ấp Bắc thứ Tư được in bằng chữ chì tại nhà máy
in Báo Sài Gòn Giải Phóng. Các khâu biên tập, maquette đều
được thực hiện tại tòa soạn. Phần maquette do họa sĩ Trần
Tâm thực hiện. Riêng chữ “ẤP BẮC – Cơ quan của Đảng
bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Tiền Giang – Tiếng nói
của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang”
vẫn như cũ, do họa sĩ Thiện Phương thiết kế (từ năm 1987
đến năm 1999, phần maquette do họa sĩ Đức Minh; từ năm
1999 đến năm 2009 do họa sĩ Thiện Phương và từ năm 2009
đến nay do họa sĩ Lê Duy thực hiện).
Năm 1987, sau một thời gian chuẩn bị, Ban Biên tập
cho ra đời những số báo với nội dung được đổi mới rõ rệt,
lượng thông tin nhiều và đa chiều hơn, những vụ việc được
nêu lên đều có độ chính xác cao, tiếng nói của người dân
trên “Trang bạn đọc” được tôn trọng, tạo ra sự cởi mở của
báo chí, người đọc cảm thấy có độ tin cậy cao hơn. Những
cố gắng ấy của Ban Biên tập đã tạo sự quan tâm đặc biệt của

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

135

độc giả đối với Báo Ấp Bắc. Đặc biệt, khi vụ án băng cướp
Nguyễn Hữu Phước được điều tra, xét xử, với tính chất đặc
biệt nghiêm trọng, Báo Ấp Bắc đã tăng trang, tăng chuyên
đề để cung cấp cho người đọc những tình tiết, những người
có liên quan đến vụ án mà người đọc đang mong đợi được
thông tin. Bên cạnh tờ An Ninh Tiền Giang của Công an
Tiền Giang, Báo Ấp Bắc đã cho ra nhiều kỳ, tường thuật chi
tiết vụ án. Chưa bao giờ tờ báo được người đọc đón đợi như
trong thời điểm mở rộng điều tra và xét xử vụ án. Báo được
in tại thành phố Hồ Chí Minh, xe phải chở báo về trong đêm
để rạng sáng tờ báo có trên tay bạn đọc ở hầu hết các quán
cà phê, ở tận các xã vùng sâu trong tỉnh, thậm chí phát hành
đến các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam bộ, đặc biệt tại
thành phố Hồ Chí Minh.
Cùng với việc đổi mới nội dung, tăng trang, tăng các
chuyên mục, được sự ủng hộ nhiệt tình của độc giả, Ban
Biên tập Báo Ấp Bắc mạnh dạn nâng số lượng phát hành từ
1.000 tờ lên 5.000 tờ; những số đặc biệt, có vụ án hoặc có
những vẫn đề nổi cộm, số lượng được nâng lên nhiều hơn, từ
30.000 đến 50.000 tờ, nhằm đáp ứng nhu cầu của độc giả.
Trong thời gian đầu của công cuộc đổi mới, Ban Biên
tập cho đăng tải nhiều bài đề cập đến sự đổi mới tư duy. Tác
giả Trần Bạch Đằng là một trong những tác giả được bạn đọc
yêu thích, do tư duy sắc sảo và đứng về lẽ phải, bênh vực
cho lẽ phải. Ngoài Trần Bạch Đằng còn có Nguyễn Khắc
Viện cũng được bạn đọc yêu thích do sự quan tâm đến thời
cuộc và tiếng nói có trách nhiệm của ông. Những bài viết
“nói thẳng, nói thật” và có trách nhiệm được bạn đọc đón
nhận, đặc biệt ở giới trẻ, góp phần tạo ra không khí đổi mới,

136

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

bước đầu là từ trong nhận thức để đi đến hành động. “Trang
bạn đọc” - một diễn đàn của công dân, nơi công dân được
quyền nêu ý kiến hoặc kiến nghị của mình đối với các cơ
quan Nhà nước, tạo ra không khí dân chủ. Nhờ vậy “Trang
bạn đọc” được rất nhiều người quan tâm. Trong những nội
dung thường được đề cập trong “Trang bạn đọc”, có một nội
dung được nhiều người quan tâm là vấn đề ruộng đất. Vấn
đề ruộng đất trong giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới thực
sự nóng bỏng. Nhiều nơi trong tỉnh, nông dân đòi lại đất đã
điều hòa trong thời kỳ xây dựng tập đoàn sản xuất, gây ra sự
tranh chấp, xung đột giữa các cá nhân, hoặc giữa cá nhân với
hợp tác xã hoặc với chính quyền địa phương. Nhiều vụ việc
đã được phản ánh trên mặt báo.
Để có cơ sở giải quyết vấn đề về ruộng đất, Báo Ấp
Bắc thứ Tư số 594, ra ngày 14/9/1988 đăng toàn văn Chỉ
thị số 47 – CT/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Việt Nam “về việc giải quyết một số
vấn đề cấp bách về ruộng đất”. Chỉ thị 47 của Bộ Chính trị
là cơ sở để giải quyết vấn đề ruộng đất đang rất nóng bỏng
ở nông thôn.
Để góp phần chống tiêu cực, làm trong sáng các mối
quan hệ xã hội, đem lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng
và Nhà nước, từ số báo 597, ra ngày 05/10/1988, Ban Biên
tập chủ trương mở chuyên mục “Diễn đàn nhân dân” nhằm
tạo cho công dân được nói lên tiếng nói của mình trước
những hiện tượng tiêu cực, góp phần xây dựng chính quyền
vững mạnh. Phần lớn nội dung đăng trên chuyên mục này là
những việc làm tắc trách của những cơ quan, đơn vị; những
đơn tố cáo việc làm sai trái, vi phạm pháp luật mà không
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được giải quyết; những vụ việc lợi dụng chức quyền để vun
vén cho lợi ích cá nhân hoặc trù dập những người yếu thế;
hiện tượng một số nơi địa chủ ngóc đầu dậy; việc thu hồi
nhà của cá nhân không đúng pháp luật; việc đề bạt những
cán bộ kém phẩm chất đạo đức và năng lực; nạn cờ bạc, đá
gà, nhậu say gây rối; vạch mặt kẻ quan liêu, tham nhũng làm
mất lòng tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương,
v.v… Chuyên mục “Diễn đàn nhân dân” luôn được độc giả
đón đợi, bởi tính thời sự, tính cụ thể của các vụ việc mà đội
ngũ phóng viên không thể đi vào mọi ngõ ngách của cuộc
sống để viết được.
Bên cạnh chuyên mục “Trang bạn đọc” và “Diễn đàn
nhân dân”, Ban Biên tập mở thêm chuyên mục “Góc những
người thích đùa”; ở những số báo mà chuyên mục này có
dung lượng lớn thì ghi “Trang những người thích đùa” hoặc
“Câu lạc bộ những người thích đùa”. Chuyên mục này có
những bài với những nụ cười mỉa mai, hóm hỉnh để người
đọc suy ngẫm từ những câu chuyện được kể, từ những bài
thơ “châm” đả kích những thói hư tật xấu, những hiện tượng
tiêu cực diễn ra trong xã hội.
Từ năm 1988 đến năm 1991 Báo Ấp Bắc xuất bản
lên tới 50.000 bản/kỳ, một con số rất ấn tượng, tự cân đối
được tài chính, không chỉ do các chuyên mục đáp ứng được
sự mong đợi của người đọc, mà còn do có được những bài
phóng sự điều tra sắc sảo. Đội ngũ phóng viên trong thời
gian này đã có mặt ở hầu hết các “điểm nóng” để viết tin, bài,
mổ xẻ những vấn đề nhằm đưa ra ánh sáng mọi ngóc ngách
của sự việc. Mặt khác, đội ngũ phóng viên đã phát hiện, giới
thiệu, cổ vũ những mô hình kinh tế mới, những nhân tố mới,
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những người tốt việc tốt, giúp nhân dân trong tỉnh hiểu toàn
diện hơn về tình hình mọi mặt của tỉnh nhà. Nhiều vụ việc
tiêu cực nhờ báo chí phát hiện trước, sau đó mới được tiếp
tục điều tra và đưa ra xét xử; vai trò xung kích của báo chí
được thể hiện một cách cụ thể, qua báo chí chức năng giám
sát của nhân dân cũng được thể hiện rõ ràng hơn.
Từ sau Đại hội VI của Đảng, với không khí đổi mới,
đặc biệt là đổi mới tư duy, các phóng viên của báo vừa trau
dồi thêm nghề nghiệp, vừa tác nghiệp ở hầu hết các lĩnh vực,
đưa đến bạn đọc những thông tin “nóng sốt”, mổ xẻ được
những vấn đề mà bạn đọc quan tâm. Để có những bài viết
tạo ấn tượng cho người đọc, các phóng viên phải đi sâu vào
mọi ngõ ngách của cuộc sống để phát hiện những vấn đề mà
độc giả đang mong đợi và cung cấp cho độc giả những thông
tin đặc biệt mà chỉ phóng viên qua tác nghiệp mới có được.
Có thể nói, không xã nào của tỉnh Tiền Giang không có bước
chân của phóng viên. Bước chân của họ, cây viết, máy ghi
âm, máy chụp hình của họ, thậm chí cả sự trả giá cho việc
mạo hiểm để ghi lại những hoạt động phạm pháp của các
đối tượng và cả sự đầu tư trí tuệ của họ đã tạo ra những bài
phóng sự điều tra hấp dẫn đối với bạn đọc, làm cho trang
báo có chiều sâu và tươi mới như chính cuộc sống vốn có mà
người đọc chưa được chứng kiến.
Với tư duy đổi mới, nhạy bén, sắc sảo trong cái nhìn
biện chứng, thích ứng nhanh với nền kinh tế hàng hóa nhiều
thành phần, Ban Biên tập Báo Ấp Bắc mạnh dạn cho xuất bản
thêm tờ Ấp Bắc Chủ Nhật, số đầu tiên ra ra ngày 03/5/1987
chào mừng Kỷ niệm 12 năm Ngày giải phóng hoàn toàn
miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/1987).
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Tờ Ấp Bắc Chủ Nhật có khổ nhỏ hơn tờ Ấp Bắc thứ
Tư, chỉ 20 x 28 cm, nhưng có đến 16 trang, có nhiều chuyên
mục như: an ninh – xã hội, câu chuyện hàng tuần, trao đổi
tâm tình, theo dòng thời sự, thế giới tuần qua, hóm hỉnh, giao
lưu – kết bạn, tiểu phẩm, chuyện cảnh giác, an ninh trật tự,
thể thao, diễn đàn bạn đọc, hôn nhân – gia đình, văn hóa –
văn nghệ, câu lạc bộ những người thích đùa,… Ngoài những
chuyên mục trên, tờ Ấp Bắc Chủ Nhật còn đăng tải nhiều
bài phóng sự, điều tra phản ánh những hiện tượng tiêu cực
trong hoạt động kinh tế - xã hội; lên tiếng cảnh báo về tình
trạng xuống cấp đạo đức của một số cán bộ thoái hóa biến
chất, những biểu hiện về lối sống sa đọa, những hoạt động
phi pháp của các cá nhân hoặc tổ chức làm ảnh hưởng đến
uy tín của Đảng và Nhà nước. Nhiều bài phản ánh một cách
sinh động về những cá nhân, đơn vị làm ăn giỏi; về những
tấm gương lao động, những người tốt, việc tốt để nhân rộng
những điển hình, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ấp Bắc Chủ Nhật cũng đăng tải những ý kiến của người
dân phản ánh những việc làm sai trái ở cơ quan, đơn vị,
địa phương, thể hiện chức năng giám sát của nhân dân. Nội
dung thông tin của Ấp Bắc Chủ Nhật do có nhiều bài viết
sinh động, hấp dẫn, hướng tới nhiều đối tượng, vừa thông tin
ở phạm vi rộng, vừa phản ánh những vụ việc nổi cộm trong
tỉnh và vừa giải trí nên được độc giả ở nhiều địa phương
trong nước yêu thích.
Nếu Ấp Bắc thứ Tư chủ yếu đề cập những vấn đề
lớn, vấn đề “nóng” diễn ra trong tỉnh, thì Ấp Bắc Chủ Nhật
được mở rộng, đề cập nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực hơn và
đặc biệt là những vấn đề về quốc tế, văn hóa – thể thao,
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an ninh trật tự và các lĩnh vực mà bạn đọc quan tâm. Nhờ
vậy, Ấp Bắc Chủ Nhật thu hút được đông đảo bạn đọc, số
lượng in nhiều và phạm vi phát hành cũng rộng hơn. Ấp
Bắc Chủ Nhật do mở rộng nội dung nên thu hút khá nhiều
cộng tác viên trong cả nước. Nhiều cây bút quen thuộc với
bạn đọc cả nước cộng tác cho tờ báo này như: Đắc Lê,
Hồ Nguyễn, Hoàng Minh Phương, Huấn Toàn, Phạm Hồng
Phước, Trương Ngọc, Từ Kế Tường, Trần Thanh Phong,
v.v…Cùng với lực lượng phóng viên của báo và mạng lưới
cộng tác viên, tờ báo vừa có sắc thái riêng biệt, vừa có nét
chung của một tờ báo vượt ra khỏi phạm vi một tỉnh. Trong
các chuyên mục, nét nổi bật của Ấp Bắc Chủ Nhật là tham
gia vào cuộc đấu tranh chống tiêu cực, lên tiếng cảnh báo
trước công luận những nguy cơ do những vụ việc tiêu cực
gây nên, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bảo vệ và phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc, tuyên truyền cổ vũ toàn dân phát huy
có chọn lọc nền văn hóa tiên tiến của các nước trên thế giới,
góp phần nâng cao dân trí, khơi dậy truyền thống yêu nước,
yêu chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.
Bên cạnh việc có mặt kịp thời ở những điểm “nóng”
trong hoạt động kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh, đội ngũ
phóng viên còn có mặt ở những sự kiện quan trọng, đưa lên
mặt báo những tin tức nóng hổi, mang đến những thông tin
quý giá để người đọc hiểu sâu hơn, cụ thể hơn về tình hình
trong tỉnh.
Nhờ đa dạng về chuyên mục, phong phú về nội dung,
tờ Ấp Bắc Chủ Nhật đã đến được nhiều đối tượng, nhiều lứa
tuổi với những sở thích khác nhau. Người yêu thích thể thao
có thể đọc được ở đây tin tức thể thao trong tỉnh, trong nước
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và thế giới. Đối với các bạn trẻ, Ấp Bắc Chủ Nhật dành từ
1 đến 2 trang để “trao đổi tâm tình”, giới thiệu thời trang và
giao lưu kết bạn. Trang tin Quốc tế đề cập đến những diễn
biến quan trọng diễn ra trên thế giới, cập nhật thông tin về
những cuộc xung đột, những cuộc chiến tranh mà nhân loại
quan tâm, về hoạt động của những nhà lãnh đạo các nước có
ảnh hưởng đến các châu lục trên thế giới, về những mưu toan
của chủ nghĩa đế quốc… tạo cho người đọc quan tâm đến
thời cuộc và có cái nhìn tổng thể về bức tranh thế giới trong
những thời điểm khác nhau.
Trong Chuyên mục “Câu chuyện hàng tuần” Ban
Biên tập đã đưa ra những vấn đề quan trọng, cung cấp cho
người đọc những số liệu để minh chứng cho luận điểm của
mình; đưa những nội dung chỉ thị, nghị quyết của Đảng
đến với người đọc, làm cho người đọc hiểu thêm, thấm
nhuần và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước. Các lĩnh vực thường được đề cập
là đấu tranh chống văn hóa phản động, đồi trụy; quản lý,
khai thác tài nguyên, môi trường; hoạt động của các đoàn
thể; những vấn đề mà nhiệm vụ công tác tư tưởng cần tập
trung trong những khoảng thời gian nhất định; phát động
các phong trào quần chúng đấu tranh chống tham nhũng,
các tệ nạn xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
nâng cao hiệu quả công tác thanh tra; tạo sự chuyển biến
mới về công tác hộ tịch; phát huy thế mạnh về sản xuất
nông nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh; đẩy
mạnh phong trào nhân dân làm thủy lợi; phát triển phong
trào nuôi thủy sản...Chuyên mục Câu chuyện hàng tuần
đề cập đến mọi khía cạnh của cuộc sống, hướng các hoạt
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động tới sự phát triển bền vững, nâng cao mức sống của
nhân dân, phát triển nền văn hóa truyền thống đậm tính
dân tộc, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mà Nghị
quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh đề ra.
Cũng như tờ Ấp Bắc thứ Tư, tờ Ấp Bắc Chủ Nhật mở
chuyên mục “Câu lạc bộ những người thích đùa” với những
bài viết châm biếm nhẹ nhàng nhưng sâu cay về những thói
hư tật xấu; những “quan” quan liêu, móc ngoặc; những vụ
việc tiêu cực; những cách làm ăn phi pháp; lối sống tha
hóa,...Trong chuyên mục này còn có những tranh, những bài
thơ châm biếm để bạn đọc suy ngẫm và rút ra được bài học
trong cuộc sống.
Tờ Ấp Bắc Chủ Nhật được phát hành rộng rãi
trong các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ
Chí Minh và cả Hà Nội, đã thu hút được một số lượng
lớn độc giả, nhờ đó tờ Ấp Bắc Chủ Nhật “nuôi” được
tờ Ấp Bắc thứ Tư, từ đó Báo Ấp Bắc được Vụ Báo chí
biểu dương là một trong những tờ báo ở phía Nam sớm
đổi mới thông tin tại Hội nghị do Ban Tuyên huấn Trung
ương triệu tập.
Bên cạnh tờ Ấp Bắc Chủ Nhật, đối với tờ Ấp Bắc
thứ Tư vẫn giữ 8 trang, nhưng có một số thay đổi về chuyên
mục. Trên trang nhất, dành cho những tin bài quan trọng; ở
các thời điểm đặc biệt như tất niên, tân niên, các ngày lễ lớn,
Ban Biên tập cho đăng “Xã luận” hoặc “Lá thư Tòa soạn”
để thông tin những vấn đề cần thiết, nêu quan điểm của Tòa
soạn và định hướng dư luận.
Trang 2 được xác định là trang “Chính trị - xã hội”.
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Trên trang này đăng những tin, bài về các hoạt động có ý
nghĩa chính trị, các bài phản ánh những thành tựu về kinh tế
- xã hội và mục “đọc báo bạn”, cung cấp thêm cho người đọc
những tin quan trọng về các hoạt động mang dấu ấn ở những
lĩnh vực khác nhau diễn ra ở các địa phương khác.
Trang 3 là trang “Kinh tế”. Trang này đăng những bài
viết về những hoạt động kinh tế, các mô hình sản xuất; kinh
nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, khai thác tiềm năng ở các vùng
đất, vùng biển trong tỉnh và mở chuyên mục “Nông dân tìm
hiểu” nhằm giúp nông dân có thêm kiến thức, kinh nghiệm
trong trồng trọt và chăn nuôi.
Trang 4 và trang 5 là trang “Văn hóa – nghệ thuật”.
Hai trang này giới thiệu những tác phẩm văn học của các
tác giả trong và ngoài tỉnh, với nội dung phản ánh đa dạng
về cuộc sống từ những góc nhìn khác nhau, tạo ra một sân
chơi hấp dẫn của người yêu nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu
giải trí của độc giả. Trang “Văn hóa – nghệ thuật” cũng
giới thiệu những tài năng nghệ thuật trong tỉnh và trong
nước, các phong trào văn hóa – văn nghệ của tỉnh nhà,
những gương mặt trên lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, thời
trang của thế giới. Trên trang này, có chuyên mục “Đất
nước – Con người” nhằm giới thiệu với độc giả về đất nước
và con người Tiền Giang – một vùng đất thuộc đồng bằng
sông Cửu Long nhiều kinh rạch, hệ sinh thái phong phú,
giàu tiềm năng, có bề dày truyền thống đấu tranh chống
giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước, có nhiều con người
nổi tiếng ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, có nhiều lễ hội
đặc trưng, nhiều đặc sản nổi tiếng trong và ngoài nước,
quê hương của nghệ thuật cải lương với nhiều nghệ sĩ tài
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danh. Ở 2 trang này còn dành một góc cho tranh biếm họa,
thơ châm biếm nhằm đả kích những thói hư tật xấu, mê tín
dị đoan, lối làm việc tắc trách gây phiền hà cho nhân dân,
bên cạnh đó còn mở mục “Dành cho bạn nhỏ”, giới thiệu
những mẫu chuyện vui, những chuyện cổ tích có tính giáo
dục, những tranh vui, những bài thơ dành cho lứa tuổi thiếu
niên – nhi đồng.
Trang 6 dành cho chuyên mục “Diễn đàn nhân dân”,
tạo điều kiện cho nhân dân được nói lên tiếng nói của mình
để đóng góp cho Đảng và chính quyền ở tất cả các lĩnh vực.
Nhân dân có thể phản ánh những việc làm trái pháp luật,
những vụ việc tiêu cực ở một cơ quan hay địa phương nào
đó, hoặc biểu dương những gương người tốt việc tốt. Trên
trang này còn có mục “Trả lời bạn đọc” nhằm trả lời những
thắc mắc hoặc đề cập những vấn đề mà bạn đọc quan tâm.
Trang 7 là trang “Thông tin – Quảng cáo”, dành cho
những cá nhân, đơn vị, cơ sở sản xuất – kinh doanh quảng
cáo sản phẩm, mua bán bất động sản, có nhu cầu về thông tin
hoặc đăng những thông báo từ Tòa soạn.
Trang 8 là trang cuối của tờ báo, dành nhiều chuyên mục
để cung cấp nhiều thông tin trên những lĩnh vực mà người đọc
quan tâm như: thể thao, những tin vắn về hoạt động của các
ngành, các cấp. Trên trang này, 2 chuyên mục được duy trì đều
đặn và được bạn đọc quan tâm là “Hoa đẹp Tiền Giang” và “Đầu
làng cuối phố”. “Hoa đẹp Tiền Giang” là chuyên mục đăng tải
những gương người tốt việc tốt. Chuyên mục “Đầu làng cuối
phố” thông tin về những vụ án, những vụ việc vi phạm pháp luật,
những công trình bị xuống cấp, những việc làm tắc trách...
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Giữa năm 1993, được sự cho phép của Bộ Văn hoá –
Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) Ban Biên
tập xuất bản Nguyệt san Ấp Bắc chuyên đề về Phụ nữ. Với
cách trình bày khá hấp dẫn, nhiều hình ảnh đẹp, Nguyệt san
Ấp Bắc Phụ nữ được phát hành trong cả nước, đặc biệt là
thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều cây bút có tiếng trong làng
báo tham gia viết bài cho Nguyệt san Ấp Bắc Phụ nữ, trong
đó có nhiều dịch giả, nhà văn, nhà thơ, tạo cho Nguyệt san
có sức hấp dẫn đặc biệt. Nguyệt san Ấp Bắc Phụ nữ lấy thu
bù chi, góp phần giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Toà
soạn Báo Ấp Bắc.
Sau khi Luật Báo chí năm 1989 có hiệu lực, Báo Ấp
Bắc đã có những bước tiến quan trọng trong việc thể hiện
những quan điểm cơ bản của công cuộc đổi mới báo chí
của Đảng và Nhà nước ta cũng như ý nguyện của nhân dân.
Thông qua cuộc đấu tranh chống tiêu cực, Báo Ấp Bắc đã
góp phần vào cuộc vận động làm trong sạch tổ chức đảng,
bộ máy nhà nước, lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, góp
phần phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng và trong xã
hội, minh oan cho những người vô tội, lên án những hành
vi trù dập người phê bình. Báo cũng lên án những người
lợi dụng dân chủ để vu cáo, xuyên tạc sự thật; hỗ trợ các cơ
quan pháp luật và quần chúng chống tiêu cực làm rõ nhiều
vụ việc, từ đó quần chúng ngày càng tin tưởng vào báo
Đảng và tin vào công lý.
Báo Ấp Bắc với ý thức trách nhiệm xã hội của mình,
bằng nhiều hình thức và thể tài, đã mạnh dạn đưa lên mặt
báo, phanh phui trước công luận nhiều vụ tiêu cực, nghiêm
khắc phê phán những trường hợp đặc quyền đặc lợi, vi

146

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

phạm quyền công dân, áp bức quần chúng...; đồng thời cổ
vũ những cách làm ăn hay, những việc làm tốt, những tấm
gương điển hình trên mọi lĩnh vực. Những việc làm đó đã
tạo cầu nối vững chắc giữa Đảng và nhân dân, nhân dân đặt
trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào sự
thành công của công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, trong quá
trình đổi mới báo chí, đặc biệt là những năm đầu của công
cuộc đổi mới, Báo Ấp Bắc có lúc thiên về chống tiêu cực,
chưa thật coi trọng việc phát hiện và cổ vũ gương người
tốt, việc tốt.
Trong những năm đầu của công cuộc đổi mới, báo
chí nói chung, Báo Ấp Bắc nói riêng đã bắt đầu có những
đổi mới, cải tiến nhất định. Nhiều cuộc hội thảo về báo chí
diễn ra nhằm xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của
báo chí địa phương trong thời kỳ đầu đổi mới. Cũng qua các
cuộc hội thảo, tọa đàm, khái niệm về báo chí địa phương
cũng được xác định một cách đúng đắn và toàn diện hơn,
phù hợp với tình hình mới. Trong thời gian này, Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo để Báo Ấp Bắc có sự
cải tiến và đi đúng hướng, xác định báo địa phương là báo
Đảng ở tỉnh, phải trở thành công cụ sắc bén trong công tác
tư tưởng; đồng thời là món ăn tinh thần không thể thiếu ở
địa phương. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của báo
chí địa phương được xác định rõ, trước hết phải là công cụ,
là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ địa phương; đồng thời
là một trong những phương tiện hướng dẫn dư luận. Mặt
khác, báo chí địa phương cũng là diễn đàn của nhân dân,
phản ánh nguyện vọng, ý kiến của nhân dân về các lĩnh vực
của đời sống xã hội ở địa phương.
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Để báo chí hoạt động đúng hướng, ngày 31- 31992, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 08
– CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo và quản lý nhằm
nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác báo chí, xuất
bản”. Tiếp đó, ngày 17 - 4 – 1992, Ban Tư tưởng – Văn
hóa Trung ương có văn bản Hướng dẫn 176 thực hiện Chỉ
thị nói trên. Đây là một sự kiện quan trọng đối với ngành
tư tưởng văn hóa nói chung và lĩnh vực báo chí nói riêng.
Chỉ thị khẳng định những tiến bộ của báo chí nước ta trong
thời kỳ đổi mới: “Báo chí (bao gồm báo nói, báo viết, báo
hình) đã thông tin nhanh, phong phú, đa dạng, nhiều chiều
theo định hướng chính trị của Đảng, đã phổ biến đường
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời phản
ánh nguyện vọng chính đáng và ý kiến xây dựng của nhân
dân, phê phán những quan điểm sai trái, chống những
luận điệu thù địch”. Chỉ thị cũng nêu rõ: “Song, bên cạnh
những ưu điểm cơ bản nói trên, công tác báo chí, xuất bản
còn nhiều khuyết điểm, nhược điểm, trong đó có những
khuyết điểm nghiêm trọng và kéo dài…Sự lãnh đạo, quản
lý còn lỏng lẻo của các cơ quan chức năng Trung ương,
của nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chủ quản có
báo và nhà xuất bản là nguyên nhân quan trọng của tình
trạng nói trên”.
Ngày 20 - 4 - 1992, Hội đồng Bộ trưởng ban hành
Nghị định 133 – HĐBT “Quy định chi tiết thi hành Luật
Báo chí”. Sau khi có Chỉ thị 08 và Nghị định 133, Tỉnh
ủy chủ trương sắp xếp lại hệ thống báo chí, xuất bản theo
hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy trực tiếp làm việc với lãnh đạo Báo Ấp Bắc và
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khẳng định sự đóng góp của báo chí tỉnh nhà vào công cuộc
đổi mới, đánh giá báo chí của tỉnh đã đi sâu vào thực tiễn
đời sống, đưa chù trương, đường lối của Đảng và chính
sách, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng; phát
hiện, giới thiệu, cổ vũ những mô hình kinh tế mới, cách làm
ăn có hiệu quả, những gương người tốt, việc tốt; thể hiện
rõ quan điểm bảo vệ và phát huy bản sắc, truyền thống văn
hóa dân tộc; tuyên truyền cổ vũ nhân dân phát huy có chọn
lọc nền văn hóa tiên tiến của các nước trên thế giới, góp
phần nâng cao dân trí, ngăn chặn văn hóa xấu; khơi dậy
và biến những hoạt động xã hội từ thiện trở thành phong
trào của toàn xã hội; đồng thời yêu cầu Báo Ấp Bắc quan
tâm xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tránh
khuynh hướng thương mại hóa, xa rời tôn chỉ mục đích.
Đánh giá về báo chí Tiền Giang, số báo ra ngày
24/6/1992 đăng bài “Báo chí Tiền Giang có những chuyển
biến quan trọng” được trích từ ý kiến của đồng chí Trần
Văn Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 67 năm ngày Báo chí
cách mạng Việt Nam 21/6: “Hòa trong dòng đổi mới của
toàn Đảng và toàn dân, báo chí của tỉnh ta đã có những
chuyển biến quan trọng. Chúng ta đã khắc phục cơ bản
việc thông tin đơn điệu, một chiều trước đây, thay vào đó là
hướng đi mới, thông tin đa dạng, phong phú, nhiều chiều,
phản ánh được những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống. Có
thể nói chúng ta đã trả lại cho báo chí trong thời kỳ đổi mới
này chức năng vốn có của nó. Nếu đánh giá về thành tựu
đổi mới của báo chí, có lẽ đây là sự chuyển biến đáng ghi
nhận. Nhờ sự chuyển biến này mà báo chí được thừa nhận
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là món ăn tinh thần không thể thiếu được của Đảng bộ và
nhân dân trong tỉnh. Cũng từ sự chuyển hướng đúng đắn
của báo chí như vậy nên mới phát huy, khơi dậy được tiềm
năng sáng tạo, sự nhiệt tình hăng say, hứng thú của anh chị
em làm báo trong tỉnh. Bây giờ anh chị em làm báo viết tốt
hơn trước kia, viết mạnh tay hơn, phản ánh trung thực hơn
những vấn đề của cuộc sống. Nhiều anh chị em cầm máy,
cầm bút bước đầu đã tự khẳng định được mình trong sự
nghiệp báo chí. Chúng ta rất tự hào có được những phóng
viên trẻ, tuổi nghề chưa là bao nhưng đã có mặt bằng những
tác phẩm sáng tạo của mình trong các lần dự thi trong nước
và quốc tế đạt giải cao. Đây là những nhân tố mới rất đáng
trân trọng”.
Công cuộc đổi mới của Đảng và nhân dân đã đi qua
một thập kỷ đầu tiên - một thập kỷ đầy khó khăn, thách
thức, nhưng thành quả đạt được cũng rất to lớn và đáng trân
trọng. Đất nước đã vượt qua được cuộc khủng hoảng kinh
tế - xã hội trầm trọng nhất sau 2 cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đời sống của nhân dân được
cải thiện khá nhanh. Trong bước đi lên của dân tộc có sự
đóng góp của báo chí. Đối với Tiền Giang, Báo Ấp Bắc
bằng sự bám sát thực tiễn của tỉnh nhà, đã góp phần tổng
kết và phổ biến kinh nghiệm những điển hình tiên tiến;
đồng thời đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, các tệ
nạn xã hội, cổ vũ phong trào hành động cách mạng của
nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị
quyết của các kỳ Đại hội lần thứ IV và thứ V của Đảng bộ
tỉnh đã đề ra. Đó là niềm tự hào của đội ngũ những người
làm Báo Ấp Bắc của tỉnh nhà.
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II/- BÁO ẤP BẮC GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH
TẾ - XÃ HỘI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA,
HIỆN ĐẠI HÓA (1996 – 2010)
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI được tiến hành từ
ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 năm 1996, xác định phương
hướng nhiệm vụ 5 năm (1996 – 2000) là: “Tập trung phát
triển chiều sâu và bền vững nông – lâm – ngư nghiệp; đẩy
mạnh tốc độ phát triển công nghiệp và dịch vụ, tạo ra bước
chuyển dịch căn bản cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công
nghiệp hóa hiện đại hóa”.(2) Đối với lĩnh vực văn hóa – xã
hội, Nghị quyết nêu rõ: “Thường xuyên nâng cao sự hiểu
biết về chính trị, tạo sự nhất trí trong nội bộ, nhân dân về
đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật. Tiếp tục phát
triển và nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng của
nhân dân. Phấn đấu thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng
cuộc sống mới ở địa bàn dân cư và nâng cao hiệu quả phong
trào “xóa đói giảm nghèo”.(3)
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, nền kinh tế của
tỉnh có sự chuyển biến nhanh. Tổng sản phẩm (GDP) hàng
năm tăng bình quân 8,2%, phần lớn hộ nông dân chuyển
mạnh sang sản xuất hàng hóa, kinh tế trang trại hình thành và
phát triển. Các chương trình trọng điểm như: Chương trình
phát triển kinh tế lúa gạo, chương trình phát triển kinh tế
vườn, chương trình phát triển kinh tế thủy sản, chương trình
phát triển công nghiệp chế biến, chương trình phát triển kết
Trích Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang trình Đại hội VI,
nhiệm kỳ 1996 - 2000
(3)
Trích Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang trình Đại hội VI,
nhiệm kỳ 1996 - 2000
(2)
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cấu hạ tầng nông thôn và chỉnh trang đô thị đạt hiệu quả
tốt, mở ra những khả năng mới để phát triển kinh tế - xã
hội tỉnh nhà.
Đối với báo chí, những năm đầu thực hiện công
nghiệp hóa, hiện đại hóa là những năm mà báo chí Việt Nam
phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê, đến năm 1997, cả nước
có 450 đơn vị báo chí với 563 ấn phẩm các loại. Đội ngũ làm
báo lên tới 7.560 người. Bên cạnh những thành tựu, báo chí
nước ta xuất hiện khuynh hướng thương mại hóa với nhiều
biểu hiện khác nhau và có xu hướng phát triển. Một số ấn
phẩm bị tư nhân thao túng, nhiều nhà báo vi phạm đạo đức
nghề nghiệp, chế độ chính sách đối với báo chí chưa được
quan tâm.
Để khắc phục các khuyết điểm đó và tạo điều kiện
cho báo chí phát triển, ngày 17 - 10 - 1997, Bộ Chính trị
ban hành Chỉ thị 22 về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường
sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản”. Chỉ thị
nêu rõ: “Hoạt động báo chí - xuất bản đã có những chuyển
biến tích cực và tiến bộ nhiều mặt sau khi có Chỉ thị 08CT/TW”... Chỉ thị cũng nêu những thiếu sót, khuyết điểm
như: “Khuynh hướng thương mại hóa” coi nhẹ biểu dương
“người tốt, việc tốt”, “coi nhẹ công tác đấu tranh tư tưởng”.
Chỉ thị nhấn mạnh “Kiểm tra và xử lý những hành động tiêu
cực, những vi phạm pháp luật về hoạt động báo chí, xuất bản
còn chậm”. Chỉ thị nêu một số nhiệm vụ quan trọng như:
“Nắm vững quan điểm và định hướng trong hoạt động báo
chí – xuất bản, trong đó nhấn mạnh: Báo chí – xuất bản đặt
dưới sự lãnh đạo của Đảng, phải đảm bảo tính tư tưởng, tính
chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng; tiếp
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tục phát triển sự nghiệp báo chí – xuất bản đi đôi với quản
lý tốt. Bộ Văn hóa – Thông tin chủ trì phối hợp với Hội Nhà
báo Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu,
đề nghị sửa đổi, bổ sung và ban hành chế độ, chính sách tạo
điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí. Các cấp ủy, chính
quyền, cơ quan chủ quản phải chịu trách nhiệm về mọi mặt
quản lý và chỉ đạo chặt chẽ báo chí, xuất bản của cấp mình,
ngành mình, đơn vị mình”.
Sau khi Chỉ thị 22 được ban hành, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy tổ chức các Hội nghị học tập quán triệt Chỉ thị 22
trong cán bộ, công chức, đặc biệt là các ngành có liên quan.
Đối với ngành Văn hóa – Thông tin, Báo chí – xuất bản, Xí
nghiệp in Tiền Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp chỉ
đạo các đơn vị này thực hiện các nội dung của Chỉ thị 22, đặc
biệt là chấn chỉnh về công tác xuất bản, in ấn, trong đó nhấn
mạnh việc tránh in ấn các ấn phẩm chạy theo lợi nhuận, xa
rời tôn chỉ mục đích, bị tư nhân thao túng; củng cố bộ máy
tổ chức, đào tạo cán bộ trong cơ quan báo chí có chuyên môn
sâu; xuất bản nhiều ấn phẩm có giá trị, có tính nhân văn sâu
sắc, cổ vũ cho công cuộc đổi mới của Đảng và quy hoạch
báo chí – xuất bản đến năm 2000.
1. Củng cố bộ máy, hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt
động của Báo Ấp Bắc, thực hiện các chương trình hành
động, phát triển toàn diện tờ báo của Đảng bộ tỉnh
Báo Ấp Bắc đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện
của Đảng bộ Tiền Giang, vừa là tiếng nói của Đảng bộ, chính
quyền vừa là diễn đàn của nhân dân; tích cực tuyên truyền

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

153

chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn
Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục
tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Trong điều kiện mới, trước những tác động của mặt
trái kinh tế thị trường đối với hoạt động báo chí, Báo Ấp Bắc
luôn được sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong
việc định hướng tư tưởng chính trị, nhất là đối với những
vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Báo Ấp Bắc luôn
coi trọng việc đổi mới tư duy về báo chí, đảm bảo tính đa
dạng, tính tư tưởng, tính chiến đấu, chống lại những luận
điệu xuyên tạc của kẻ thù, tạo một kênh thông tin quan trọng,
không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân tỉnh
nhà, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,
sự quản lý, điều hành của Nhà nước và tin tưởng vào sự
thắng lợi của công cuộc đổi mới.
Báo Ấp Bắc đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo,
thỉnh thị ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tăng
cường công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao vai trò lãnh
đạo trong cơ quan báo; coi trọng việc quy hoạch, đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên làm công tác báo chí;
không ngừng nâng cao chất lượng của tờ báo, đáp ứng nhu
cầu hưởng thụ thông tin của cán bộ, công chức và nhân dân
tỉnh nhà. Thực hiện Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính trị về
việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, ngày 19/6/1997 Ban
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri 09 – TT/TU “Về việc
mua, đọc báo, tạp chí của Đảng”.
Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) ra Nghị quyết về
công tác tư tưởng, lý luận và hoạt động báo chí. Nghị quyết
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khẳng định: “Báo chí nước ta là báo chí cách mạng, đặt dưới
sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát
và xây dựng của nhân dân”; đồng thời yêu cầu báo chí tiếp
tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông
tin, cổ động.
Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ
quan báo chí, ngày 01 tháng 12 năm 2004, Bộ Chính trị ra
Thông báo kết luận 162 – TB/TW về “Một số biện pháp tăng
cường quản lý báo chí trong tình hình mới”. Thông báo kết
luận chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm của báo chí như xa
rời tôn chỉ, mục đích; sa vào giật gân, câu khách, chạy theo
lợi ích kinh tế thuần túy; sao nhãng biểu dương người tốt;
nặng thông tin mặt tiêu cực, mặt trái xã hội; làm “nóng” một
số vấn đề kinh tế - xã hội đất nước một cách không đáng có...
Sau khi có Thông báo kết luận 162, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
có buổi làm việc với Báo Ấp Bắc. Trong phát biểu kết luận,
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Kim Cúc chỉ đạo: “Báo Ấp
Bắc cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp ủy, chính
quyền và các đoàn thể các cấp nhằm bám sát nhiệm vụ chính
trị, nhu cầu thông tin tuyên truyền ở cơ sở; đề cập, phản ánh,
tham gia tháo gỡ những bức xúc đặt ra từ cơ sở. Việc xây
dựng và phát triển Báo Ấp Bắc là trách nhiệm của từng Đảng
bộ. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy kết
hợp chỉ đạo công tác của các cấp với quan tâm chỉ đạo, nhắc
nhở thường xuyên đối với cấp ủy cơ sở, các ban, ngành,
đoàn thể huyện về vấn đề mua và đọc Báo Ấp Bắc...”.
Để làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Đảng trong cơ
quan báo chí, ngày 21/4/2006, Bộ Chính trị ban hành Quy
định 165 – QĐ/TW “Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng
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bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí”. Sau hơn 2 năm thực
hiện Thông báo kết luận 162 – TB/TW, ngày 11/10/2006,
Bộ Chính trị (Khóa X) ra Thông báo kết luận 41 – TB/TW,
nội dung Thông báo đặc biệt coi trọng chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh
đạo cơ quan chủ quản trong công tác quản lý, bổ nhiệm,
miễn nhiệm cán bộ báo chí; trực tiếp chịu trách nhiệm về
các sai phạm của cơ quan báo chí thuộc quyền. Nhấn mạnh
về công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò của tổ chức
đảng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các
cơ quan báo chí; khẳng định nguyên tắc Đảng thống nhất
lãnh đạo, định hướng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương,
đường lối và chiến lược phát triển về công tác cán bộ. Mặt
khác, đề cao việc quản lý hoạt động báo chí theo pháp luật
của Nhà nước.
Từ tinh thần chỉ đạo và kết quả đạt được qua việc thực
hiện các chỉ thị, thông báo đã nêu trên, tại Hội nghị Trung
ương 5 (khóa X) từ ngày 5 – 14/7/2007 đã thảo luận và ra
Nghị quyết “Về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu
cầu mới”. Lần đầu tiên, hoạt động báo chí được Trung ương
đề cập một cách toàn diện và sâu sắc trong một Nghị quyết
hết sức quan trọng. Nghị quyết chỉ rõ: Đổi mới, tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
của Nhà nước đối với hoạt động báo chí. Coi trọng, chăm lo
công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, đề cao
trách nhiệm đảng viên của người làm báo, nhất là người giữ
cương vị lãnh đạo. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ
chức đảng, đảng viên ở các cơ quan báo chí, cơ quan chủ
quản, cơ quan quản lý báo chí về thi hành Điều lệ Đảng, các
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quy định của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động báo chí.
Xây dựng quy chế để thường xuyên làm tốt việc định hướng
và cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là đối với các vấn đề
quan trọng, phức tạp, nhạy cảm về đối nội, đối ngoại; nghiên
cứu bổ sung, sửa đổi Luật Báo chí và các văn bản quy phạm
pháp luật liên quan; quy định thẩm quyền, trách nhiệm, cơ
chế phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo báo chí của Đảng, cơ
quan quản lý báo chí của Nhà nước, Hội Nhà báo và cơ quan
chủ quản báo chí đối với cơ quan báo chí và người làm báo;
xây dựng chế tài đủ mạnh, xử lý dứt điểm, kịp thời, nghiêm
minh các sai phạm.
Ngày 31/7/2008, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 25 –CT/
TW “Về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ
quan báo chí”. Chỉ thị nêu: “Kết hợp chặt chẽ công tác quản
lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng với công tác kiểm
tra, giám sát đảng viên trong các cơ quan báo chí. Bên cạnh
việc quản lý đảng viên trong chi bộ, cần kết hợp với việc
lấy ý kiến nhận xét, đánh giá về đảng viên của quần chúng
trong cơ quan báo chí, của cấp ủy nơi gia đình cư trú, nơi đến
cư trú hoặc cơ sở đào tạo; có kế hoạch giáo dục, rèn luyện
phóng viên, biên tập viên trẻ tuổi để họ sớm đứng trong hàng
ngũ của Đảng”. Ngày 06/10/2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Tiền Giang ra Quyết định 638 – QĐ/TU ban hành Quy chế
phối hợp công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh.
Nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quyết định,
Báo Ấp Bắc đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động. Quy
chế ghi: “Báo Ấp Bắc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:
Thông tin – tuyên truyền trung thực, khách quan, chính xác
về mọi mặt tình hình địa phương, trong nước và quốc tế, đảm
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bảo lợi ích đất nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân
dân. Phát hiện, phản ánh, biểu dương điển hình, nhân tố mới,
tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các
hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nhân rộng cái tốt, ngăn
ngừa, xóa bỏ cái xấu. Khai thác thông tin lành mạnh, bổ ích,
góp phần thỏa mãn nhu cầu giải trí, nâng cao kiến thức trong
nhân dân, mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau trong nhân dân địa
phương và cộng đồng các dân tộc trong nước và quốc tế. Tổ
chức và tham gia tổ chức các hoạt động khác nhằm nâng cao
uy tín của báo, góp phần thúc đẩy các hoạt động xã hội. Báo
Ấp Bắc có quyền khước từ thực hiện các hoạt động không
phù hợp, trái với pháp luật, vi phạm quy định về đạo đức
nghề nghiệp trong hoạt động báo chí”.
Về tổ chức bộ máy, Quy chế ghi: “Lãnh đạo cơ quan
Báo Ấp Bắc là Ban Biên tập, bao gồm Tổng Biên tập và từ
1 đến 2 Phó Tổng Biên tập. Ban Biên tập chịu trách nhiệm
trước pháp luật, cơ quan chủ quản, Ban Tuyên giáo Trung
ương và Bộ Thông tin – Truyền thông về mọi hoạt động của
Báo Ấp Bắc. Các bộ phận trực thuộc: Báo Ấp Bắc tổ chức
thành 4 phòng trực thuộc gồm: 2 Phòng phóng viên, Phòng
Thư ký – xuất bản và Phòng Trị sự”.
Báo Ấp Bắc có 1 chi bộ, trực thuộc Đảng bộ Dân
Chính Đảng (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh). Chi bộ
Báo Ấp Bắc vào năm 1986 có 2 đảng viên (do một số đảng
viên đã chuyển công tác), đã phát triển thêm trong những
năm tiếp theo và đến năm 2010 Chi bộ có 18 đảng viên. Chi
bộ đã lãnh đạo cơ quan báo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm
vụ chính trị được giao. Thường xuyên bám sát nhiệm vụ
chính trị của địa phương, kịp thời phản ánh những vấn đề có
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tính thời sự, những vấn đề bức xúc mà bạn đọc và nhân dân
quan tâm. Tạo những điều kiện tốt nhất cho phóng viên viết
tin, bài, cung cấp hình ảnh để đăng trên báo. Quan tâm thông
tin, tuyên truyền sâu rộng về việc “Học tập và làm theo tư
tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam”. Phản ánh đậm nét kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ
các cấp, các kỳ họp HĐND, các hoạt động chào mừng những
ngày lễ lớn; kết hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa
phương thực hiện các chuyên mục, chuyên trang, phụ trang.
Kịp thời phát hiện, giới thiệu, phổ biến những kinh nghiệm,
điển hình, nhân tố mới trong quá trình phát triển kinh tế - xã
hội. Đặc biệt về tình hình khiếu kiện của công dân, đã kịp
thời tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân chấp hành
quyết định của cấp có thẩm quyền; đối với những vụ tham
nhũng, tiêu cực cũng được phát hiện, phản ánh kịp thời,
chính xác, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần củng cố và
nâng cao lòng tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng
và quản lý của Nhà nước.
Về Ban lãnh đạo Báo Ấp Bắc, có thay đổi về nhân sự:
- Từ năm 1984 đến giữa năm 1989: Tổng Biên tập
Trần Bửu
Phó Tổng Biên tập: Kim Tinh (Huỳnh Kim Sanh).
- Từ giữa năm 1989 đến giữa năm 1996: Tổng Biên
tập: Trần Thanh Hải
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thị Bạch Vân.
- Từ giữa năm 1996 đến giữa năm 2008:
Tổng Biên tập: Nguyễn Thị Bạch Vân.
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Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Lập
Phó Tổng Biên tập: Đỗ Thị Hương Thu (từ tháng
6/2004 – 6/2006)
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Hữu Đức (từ tháng
1/2008 – 6/2008)
- Từ tháng 7/2008 đến cuối năm 2010:
Tổng Biên tập: Nguyễn Hữu Đức (tiếp tục là Tổng
Biên tập đến sau năm 2010)
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Lập (tiếp tục làm
Phó Tổng Biên tập đến sau năm 2010)
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Tân (từ tháng
7/2009 đến sau năm 2010).
Cơ quan Báo Ấp Bắc có 4 phòng: Phòng Trị sự, Phòng
Thư ký – Xuất bản, Phòng Phóng viên Chính trị - Văn xã –
Nội chính, Phòng Phóng viên kinh tế.
Về lãnh đạo chi bộ, từ năm 1986 đến năm 2010 cũng
có những thay đổi về nhân sự ở chức danh Bí thư:
- Đồng chí Kim Tinh (Huỳnh Kim Sanh), Bí thư chi
bộ từ năm 1986 – 1989.
- Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Vân, Bí thư từ năm 1989
– 1996
- Đồng chí Nguyễn Đức Lập, Bí thư từ năm 1996 –
1998
- Đồng chí Văn Công Hùng, Bí thư từ năm 1998 –
2000
- Đồng chí Nguyễn Đức Lập, Bí thư từ năm 2000 –
2005
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- Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Vân, Bí thư từ năm
2005 – 2008
- Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Bí thư từ năm 2008 –
2010 và sau năm 2010
Với bộ máy ngày càng hoàn thiện, tư duy làm báo
ngày càng đổi mới, công nghệ làm báo ngày càng hiện đại,
Báo Ấp Bắc không ngừng cải tiến, đổi mới về hình thức và
nâng cao chất lượng nội dung thông tin, đáp ứng yêu cầu
phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu thông
tin của bạn đọc.
2. Báo Ấp Bắc góp phần xây dựng và phát triển kinh tế
- xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Vào giữa thập kỷ 90 của thế kỷ XX, kỹ thuật in bằng
điện tử thay thế cho cách in bằng chữ chì đã trở nên phổ
biến. Nhiều tờ báo tính đến việc tăng trang, tăng phụ bản,
phụ trương. Cùng với sự đổi mới tư duy về báo chí, sự mở
cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, lượng thông tin về mọi mặt đời
sống tại địa phương, trong nước và quốc tế nhiều hơn, đến
với người đọc, người nghe, người xem nhanh hơn. Trong thời
gian này, theo nguyện vọng của đông đảo bạn đọc, Ban Biên
tập Báo Ấp Bắc xin phép Ban Tuyên giáo và Ban Thường vụ
Tỉnh ủy cho ra đời tờ Ấp Bắc Văn hóa Thể thao.
Tờ Ấp Bắc Văn hóa Thể thao ra hàng tuần từ năm
1996. Đây là tờ báo được phát hành rộng, thu hút được đông
đảo bạn đọc quan tâm đến đời sống văn hóa – thể thao trong
và ngoài nước. Ấp Bắc Văn hóa Thể thao có 8 trang, khổ 28
x 42 cm, trong đó có 4 trang (trang 1, 4, 5 và trang 8) in 4
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màu, các trang còn lại in 2 màu. Nội dung tờ báo bao gồm:
Các tin chính về văn hóa – thể thao và thời sự thể thao ở
trang 1; “sổ tay thể thao” ở trang 2 và 3; “bóng đá thế giới” ở
trang 4 và 5; “quả bóng lăn tròn” ở trang 6; “khắp vận động
trường” và “chuyện phiếm” ở trang 7; “tin thể thao” ở trang
8. Tờ báo do họa sĩ Hồ Điệp trình bày, lọc màu tại xí nghiệp
Hoàng Anh, in tại xưởng in Ban Tư tưởng Văn hóa Thành
ủy thành phố Hồ Chí Minh. Bằng nội dung phong phú, đề
cập đa chiều từ những góc nhìn khác nhau về các sự kiện văn
hóa – thể thao diễn ra trong tỉnh, trong nước và trên thế giới,
đã làm cho tờ báo trở thành món ăn tinh thần của rất nhiều
người, đặc biệt là giới trẻ và giới hâm mộ các anh tài ở nhiều
bộ môn thể thao khác nhau trên thế giới. Sự có mặt của tờ Ấp
Bắc Văn hóa Thể thao cùng với các tờ báo khác như Ấp Bắc
thứ Tư, Ấp Bắc Chủ nhật, Ấp Bắc chuyên đề Phụ nữ đã góp
phần đưa Báo Ấp Bắc đến với đông đảo bạn đọc ở các tỉnh
lân cận và các thành phố lớn. Nhờ vậy, tên Báo Ấp Bắc của
Tiền Giang trở nên quen thuộc đối với rất nhiều người.
Cuối năm 1999 đầu năm 2000, Tòa soạn gặp khó
khăn, nhất là về tài chính. Thực hiện Chỉ thị 22 của Bộ Chính
trị về “Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác
báo chí, xuất bản”, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy, Tòa soạn quy hoạch lại việc xuất bản các tờ báo. Tờ Ấp
Bắc Văn hóa Thể thao ngừng xuất bản, tập trung cho tờ báo
chính, để ra 3 số/ tuần. Tờ Ấp Bắc Chủ Nhật được thay đổi
khổ báo, giống tờ Ấp Bắc thứ Tư. Một số chuyên mục của tờ
Ấp Bắc Văn hóa Thể thao được chuyển sang tờ Ấp Bắc Chủ
Nhật. Trong điều kiện khó khăn về tài chính, tờ Ấp Bắc Chủ
Nhật chỉ kéo dài đến năm 2002. Tờ Ấp Bắc thứ Tư vẫn là tờ
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báo chính, năm 1996, Báo Ấp Bắc thứ Tư vẫn tiếp tục thực
hiện các chuyên mục chính như những năm trước, tuy nhiên
về nội dung, có một số chuyên mục được đầu tư nhiều hơn.
Các phụ bản, phụ trương của Báo Ấp Bắc vào thời kỳ này
khá phong phú, như phụ bản: “An toàn giao thông”, “Bảo
vệ nguồn lợi thủy sản”, “Vì trẻ em”, phụ bản ngành tư pháp,
phụ bản ngành công an nhân dân; phụ trương tìm hiểu văn
kiện Đại hội Đảng… Đến năm 2000, tờ Ấp Bắc thứ Tư cũng
là tờ báo chính, vẫn giữ 8 trang. Trang 1 đăng các tin chính;
trang 2 dành cho chuyên mục “Chính trị - xã hội”; trang 3
với chuyên mục “Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn”;
trang 4 và 5 là các chuyên mục “An ninh – Quốc phòng”
và “Bạn đọc”; trang 6 và 7 đăng các tin, bài về các lĩnh vực
kinh tế, văn hóa, xã hội và một phần dành cho mục “Thông
báo – Quảng cáo”; trang 8 có các chuyên mục “Hoa đẹp Tiền
Giang”, “Thể thao”, “Tin vắn”. Nhân các ngày lễ lớn, các
ngày kỷ niệm của các ngành, các sự kiện chính trị…có thêm
các phụ trang, phụ bản (gồm 4 trang) như: phụ trang Chữ
Thập Đỏ, phụ trang Vì Trẻ em, phụ trang Dân số, phụ trang
Cảnh sát nhân dân, phụ bản Đại hội Đảng bộ tỉnh, phụ bản
Đại hội các đoàn thể…
Từ đầu năm 2001, Báo Ấp Bắc ra 2 số: thứ Tư và thứ
Sáu. Các số đều có 8 trang, vẫn giữ khổ 28 x 42 cm. Các số
đặc biệt in 16 trang. Ở trang 1 đăng các tin, bài quan trọng;
trang 2 là chuyên mục “Chính trị - xã hội”; trang 3 là trang
Kinh tế; trang 4: Giáo dục; trang 5: Văn hóa – Văn nghệ;
trang 6: Pháp luật – Đời sống; trang 7 có một ít tin, bài và
“Thông báo – quảng cáo”; trang 8: Thể thao và tin An ninh
– trật tự.
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Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị ,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết vào ngày
25/01/2002. Hội nghị cho rằng: Qua 4 năm triển khai thực
hiện Chỉ thị 22, Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch 12,
tiến hành sắp xếp lại mạng lưới báo chí – xuất bản trên địa
bàn tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Trong
hoạt động, báo chí tỉnh nhà luôn bám sát nhiệm vụ chính trị
địa phương. Báo Ấp Bắc đã thông tin tuyên truyền nhiều
điển hình, nhân tố mới, góp phần vào việc nâng cao dân
trí, từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Báo
đã có bước đổi mới về hình thức và nâng chất về nội dung,
tăng cường thông tin nhiều chiều, thực hiện tốt chức năng
“là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong
tỉnh”.
Năm 2004, Báo Ấp Bắc xuất bản thêm 1 kỳ, ra ngày
thứ Hai, như vậy mỗi tuần Báo Ấp Bắc xuất bản 3 kỳ (thứ
Hai, thứ Tư và thứ Sáu). Để có thêm tờ Ấp Bắc thứ Hai, cán
bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên tòa soạn phải nỗ lực
phấn đấu để có đủ tin, bài cho 3 số báo. Sự có mặt của tờ
Ấp Bắc thứ Hai đã giúp bạn đọc tỉnh nhà có thêm thông tin
về nhiều mặt trong đời sống thường nhật, giúp bạn đọc nắm
được thông tin nhanh hơn, nhu cầu được thông tin của nhân
dân được đáp ứng ngày càng tốt hơn. Các tờ Ấp Bắc thứ Hai,
thứ Tư và thứ Sáu đều có 8 trang. Trên trang 1, vẫn chạy tít
lớn của những tin, bài chính; trang 2 và 3 là trang kinh tế;
trang 4 và 5 dành cho chuyên mục An ninh – Trật tự; trang
6 là các bài viết về các lĩnh vực khác nhau trong đời sống;
trang 7 dành cho thông báo, quảng cáo; trang 8 dành cho thể
thao và chuyên mục “Hoa đẹp Tiền Giang”, một số tờ có
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thêm chuyên mục “Từ Mỹ Thuận đến Vàm Láng”.
Hàng năm, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, việc chuẩn bị
bài cho số báo Xuân, số tất niên và số tân niên luôn trở nên
khẩn trương. Để có những bài “nóng hổi” mang tính thời
sự, “tươi tắn” sắc màu của cuộc sống và sắc xuân, lực lượng
phóng viên của báo đến các nơi đã hoặc đang diễn ra những
sự kiện để đưa vào trang báo Xuân những thành tựu và niềm
vui trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp mọi người
thưởng thức phần không khí vui tươi ấy.
Ngày 13/2/2004, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội
nghị bàn việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về
cơ sở. Tại Hội nghị này Thường trực Tỉnh ủy đánh giá và chỉ
đạo: “Từ khi ra đời trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước
đến nay, trải qua hơn 40 năm hoạt động, Báo Ấp Bắc đã góp
phần xứng đáng trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Các thế hệ những người làm
Báo Ấp Bắc đã tỏ rõ bản lĩnh, không nề hà gian khổ, bám sát
cơ sở, kịp thời thông tin tuyên truyền những điển hình, nhân
tố mới từ phong trào quần chúng, được quần chúng tin yêu
đón nhận, được Đảng tin cậy, là vũ khí đấu tranh của Đảng
trên mặt trận tư tưởng văn hóa...Vấn đề tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với báo chí nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động của báo chí cần được quan tâm
thường xuyên. Báo Ấp Bắc cần xây dựng mối quan hệ chặt
chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể các cấp nhằm
bám sát nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thông tin tuyên truyền ở
cơ sở, đề cập, phản ánh, tham gia tháo gỡ những bức xúc đặt
ra từ cơ sở. Việc xây dựng và phát triển Báo Ấp Bắc là trách
nhiệm của toàn Đảng bộ. Các đồng chí lãnh đạo huyện ủy,
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thành ủy, thị ủy kết hợp chỉ đạo công tác của các cấp quan
tâm chỉ đạo, nhắc nhở thường xuyên đối với cấp ủy cơ sở,
các ban, ngành đoàn thể huyện về vấn đề mua và đọc Báo Ấp
Bắc”. Sau Hội nghị này, các huyện, thành, thị ủy ban hành
công văn chỉ đạo mua và đọc Báo Ấp Bắc.
Từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn
01-CV/TU, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học...trên
địa bàn tỉnh mua và đọc Báo Ấp Bắc nhiều hơn. Để tạo được
uy tín của tờ báo, những người làm báo của Báo Ấp Bắc
đã tác nghiệp một cách thận trọng, thông tin chính xác và
kịp thời. Từ khi xuất bản 3 số/tuần, Báo Ấp Bắc có điều
kiện đăng nhiều tin, bài, chuyển tải kịp thời hơn đến bạn
đọc những thông tin cần thiết; những quan điểm, đường lối,
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
giới thiệu kịp thời hơn những mô hình, những nhân tố mới,
những điển hình tiên tiến, những tác phẩm văn học – nghệ
thuật cùng nhiều nội dung khác.
Từ năm 2007, Báo Ấp Bắc được tăng từ 8 lên 12
trang. Các chuyên trang, chuyên mục có sự thay đổi chút ít.
Trang 1 vẫn như trước; trang 2 và 3 là chuyên trang “Chính
trị - Thời sự”; trang 4 và 5 là trang Kinh tế; trang 6 và 7 là
trang Văn hóa – Văn nghệ; trang 8 thường có chuyên mục
“Thế giới hôm nay” và “Thế giới 360 độ”; trang 9 dành cho
Thể thao; trang 10 và 11 là trang “Xã hội” và thông báo –
quảng cáo – rao vặt; trang 12 có chuyên mục “Hoa đẹp Tiền
Giang” và quảng cáo. Với 12 trang, mỗi tuần xuất bản 3
kỳ, tin, bài, hình ảnh phong phú, chuyển tải nhiều nội dung,
phản ánh nhiều khía cạnh của cuộc sống, tờ báo trở nên sinh
động hơn.
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Trong không khí đổi mới hoạt động báo chí, tỉnh
Tiền Giang tổ chức Hội thảo Báo Đảng đồng bằng sông
Cửu Long về “Vai trò của báo chí tham gia đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Hội thảo nhằm trao
đổi những kinh nghiệm và bàn biện pháp nâng cao vai trò
của báo chí trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực. Thực tế cho thấy, Báo Đảng khu vực đồng
bằng sông Cửu Long phát hiện, tham gia đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực chưa nhiều, nguyên nhân chủ
yếu là do chưa được sự tiếp sức mạnh mẽ từ các cấp uỷ
Đảng và sự hợp đồng tác chiến của các cơ quan bảo vệ
pháp luật nên các nhà báo chưa mạnh dạn. Phần lớn các
tham luận đề cập đến việc cần thiết phải có sự lãnh đạo,
định hướng, ủng hộ và khích lệ của các cấp ủy Đảng, chính
quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng;
đồng thời Ban Biên tập và mỗi nhà báo phải không ngừng
rèn luyện “cái tài, cái tầm và cái tâm”.
Để đảm bảo thực hiện tốt việc thông tin giữa các sở,
ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Mỹ Tho, thị xã Gò Công với Ủy ban nhân dân tỉnh và phản
hồi thông tin cho báo chí về các vấn đề mà báo chí đã nêu
được kịp thời, chính xác, đúng pháp luật, Ủy ban nhân dân
tỉnh có Văn bản 4363/UBND –TH ngày 31/7/2007, chỉ đạo
các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã Gò
Công, thành phố Mỹ Tho về việc phản hồi thông tin gởi đến
cơ quan báo chí. Nôi dung văn bản nêu: “Khi có thông tin
của báo chí có liên quan đến sở, ban, ngành, địa phương nào
thì lãnh đạo của đơn vị, địa phương đó phải chủ động chỉ
đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan tiến hành kiểm tra các
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thông tin báo chí đã nêu. Chậm nhất là 5 ngày làm việc, lãnh
đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan phải gửi thông
tin phản hồi đến các báo có liên quan được biết; đồng thời
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi”. Văn bản của Ủy
ban nhân dân tỉnh tạo thêm điều kiện để các cơ quan, đơn vị
có trách nhiệm hơn đối với báo chí và là nhịp cầu giữa báo
chí với công chúng.
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, để chuẩn bị cho
Báo Ấp Bắc có một Tổng Biên tập mới, thay cho đồng chí
Nguyễn Thị Bạch Vân, đang là Tổng Biên tập sẽ về hưu
vào tháng 5 năm 2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều đồng
chí Nguyễn Hữu Đức, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy về
công tác tại tòa soạn. Từ ngày 01/7 2008, đồng chí Nguyễn
Hữu Đức được bổ nhiệm chức danh Tổng Biên tập. Vào
thời gian này, Báo Ấp Bắc tiếp tục cải tiến về hình thức và
nâng chất về nội dung. Manchette Báo Ấp Bắc trước đây in
màu xanh được thay bằng màu đỏ, tươi tắn hơn. Báo vẫn 12
trang, nhưng được bổ sung các các chuyên mục: “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thuế và cuộc
sống”, “Tài nguyên và môi trường”; các chuyên trang như:
“Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn”, “Vì người nghèo”,
“Chăm sóc sức khỏe sinh sản”; chuyên trang huyện, thành,
thị; các phụ trương như: “Đời sống văn hóa”, “An toàn giao
thông”, phòng chống HIV/AIDS v.v… tạo cho tờ báo có sắc
thái mới.
Cùng với việc phòng, chống tiêu cực, tham nhũng,
góp phần vào cuộc vận động làm trong sạch tổ chức Đảng,
bộ máy Nhà nước, lành mạnh hóa các mối quan hệ xã hội,
Báo Ấp Bắc đã có nhiều cố gắng phát hiện, giới thiệu những
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nhân tố mới, cổ vũ những “điểm sáng”, những điển hình tiên
tiến, người tốt, việc tốt. Nhìn lại các số báo, có thể thấy Báo
Ấp Bắc đã chú ý biểu dương những cái mới, cái tốt; nhiều
kinh nghiệm của nhân dân, của các tập thể được tổng kết
qua các phong trào thi đua. Trên mặt báo xuất hiện ngày
càng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, những
thành tựu, những điển hình tốt trên các lĩnh vực, ở các cấp,
các ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh.
Để nắm tình hình hoạt động của Báo Ấp Bắc, ngày
15/10/2008, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Kim Cúc cùng
đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Hoàng Diệu
và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Hà có buổi
làm việc với Ban Biên tập và các cán bộ chủ chốt của Báo Ấp
Bắc. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Báo Ấp Bắc, đồng
chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá: “Trong thời gian qua, đơn vị đã
có nhiều nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Báo
tiếp tục đổi mới từ hình thức đến nội dung theo hướng bám
sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để thông tin, tuyên
truyền, đặc biệt là trong việc tăng trang cả 3 số báo phát hành
trong tuần (từ 8 trang lên 12 trang) với số lượng phát hành
được mở rộng đến cơ sở; đội ngũ phóng viên năng nổ, viết
tin, bài có chất lượng được bạn đọc đánh giá cao; tổ chức tốt
mạng lưới cộng tác viên. Báo đã nỗ lực khắc phục khó khăn
về tài chính, thực hiện tốt các quy định về tài chính, tiết kiệm
trong chi tiêu, bảo đảm cân đối cho các hoạt động của cơ
quan”. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Báo Ấp Bắc: “Cần chú trọng
tuyên truyền những vấn đề bức xúc mà người dân quan tâm
để báo đến tay người dân ngày càng nhiều hơn; hàng tuần
nên duy trì chuyên đề về “Nông nghiệp – Nông dân – Nông
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thôn” để mở rộng phát hành đến nông dân; chú trọng phát
hành báo trong các trường học. Đối với nguyệt san Ấp Bắc
chuyên đề Phụ Nữ cần tập trung tuyên truyền về giới nhiều
hơn như: công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, việc chăm
sóc con cái, vai trò của phụ nữ ngày nay, phụ nữ làm kinh tế
giỏi, hoạt động xã hội của nữ giới…”
Phát huy thế mạnh của mình, Báo Ấp Bắc đã cố gắng
vượt ra ngoài các khuôn sáo, tạo nên sắc thái mới cả nội
dung lẫn hình thức. Bằng sự nỗ lực của các phóng viên, bức
tranh cuộc sống hiện lên chân thực, sinh động bằng những
thông tin phong phú và kịp thời; chất lượng văn hóa và chất
lượng nghề nghiệp cũng được nâng lên một bước đáng kể,
tạo được sự hấp dẫn của một tờ báo Đảng, nhờ thế tờ báo đến
với nhiều đối tượng bạn đọc ở Tiền Giang.
Tại Đại hội VI – Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền
Giang, nhiệm kỳ 2010 – 2015, đồng chí Trần Thị Kim Cúc,
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
phát biểu: Là người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn
hóa, với sự cố gắng thâm nhập sâu vào thực tiễn cuộc sống
đầy sôi động, dưới ánh sáng của học thuyết Mác – Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần cộng sản, nhiều nhà báo đã
được tôi luyện và trưởng thành, sáng tạo nên nhiều tác phẩm
báo chí hay, mang tính nhân văn cao.
Đi sâu vào thực tiễn cuốc sống, tính dự báo của Báo
Ấp Bắc ngày càng cao. Không ít phóng viên đã mạnh dạn
mổ xẻ những hiện tượng, những vấn đề ở nhiều lĩnh vực
khác nhau một cách sắc sảo, hướng cho người đọc có sự nhìn
nhận một cách khoa học, biện chứng.
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Nhìn chung trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 trở đi)
Báo Ấp Bắc đã có nhiều tin, bài được bạn đọc quan tâm, để
lại những dấu ấn tốt đẹp. Nhiều tác phẩm báo chí được đăng
trên Báo Ấp Bắc đã đoạt được giải cao trong Giải báo chí
Tiền Giang (sau này là Giải báo chí Nguyễn Văn Nguyễn) và
giải báo chí Bông lúa vàng được tổ chức hàng năm.
Nét nổi bật của Báo Ấp Bắc trong 35 năm qua (tính
từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) là phục vụ thông
tin, tuyên truyền kịp thời các ngày lễ, các sự kiện lớn của
đất nước và địa phương; tích cực tuyên truyền chủ nghĩa
Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối,
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân;
phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, tham gia tích cực vào cuộc
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu;
chống lại những thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu
“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần quan
trọng vào quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội, củng cố
lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
đất nước.
Với nhãn quan chính trị đúng đắn, sắc sảo, nhạy bén
và tinh thần trách nhiệm cao của người làm báo, nhất là cán
bộ lãnh đạo, đứng đầu là Tổng Biên tập, 24 năm qua (1986
– 2010), Báo Ấp Bắc đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích
và có sự phát triển đúng hướng. Từ tuần Báo Ấp Bắc (ra thứ
Tư hàng tuần), rồi thêm tờ Ấp Bắc Chủ Nhật, Nguyệt san
Ấp Bắc chuyên đề Phụ Nữ và đến nay mỗi tuần có 3 số, mỗi
số 12 trang (có 4 trang in 4 màu và 8 trang in 2 màu), với số
lượng phát hành khoảng 5.400 tờ mỗi số (chưa kể các phụ
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trang và các số đặc biệt có tăng trang), Báo Ấp Bắc ngày
càng phong phú về nội dung, đẹp về hình thức, đem đến cho
công chúng món ăn tinh thần quý giá.
Sở dĩ Báo Ấp Bắc phát triển đúng hướng, ngày càng
đáp ứng được nhu cầu thông tin của bạn đọc là nhờ sự quan
tâm của các cấp ủy, chính quyền, của các sở, ban, ngành,
đoàn thể và nhờ sự phấn đấu bền bĩ của tập thể cán bộ, công
chức, viên chức của Báo Ấp Bắc, đặc biệt là đội ngũ phóng
viên – những người “lính xung kích” trên mặt trận tư tưởng
– văn hóa đã góp phần to lớn trong việc làm nên tầm vóc
của một tờ báo, tạo ra những con số, con chữ biết nói, làm
nên “phần hồn” của những trang báo. Ở mỗi tờ báo đều thấp
thoáng bóng dáng của Ban Biên tập, mang đậm dấu ấn của
người chỉ huy là Tổng Biên tập. Trong thời kỳ đổi mới, với
sự đổi mới tư duy về báo chí, Báo Ấp Bắc đã góp mặt xứng
đáng trong báo giới Việt Nam.
Với những thành tích đã đạt được, Báo Ấp Bắc
được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng
Ba, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều Bằng
khen, Giấy khen.
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TỔNG LUẬN

Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo của
Đảng bộ tỉnh Tiền Giang được hình thành và phát triển, đóng
góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Trải qua các
giai đoạn cách mạng, từ tờ báo: Dân Cày, Nông Dân, Tiến
Lên, Đấu Tranh, Giải Phóng, Tin Tức, Thông tin Mỹ Tho…
đến nay là Báo Ấp Bắc đã thực hiện tốt công tác thông tin,
tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị
ở địa phương và nhu cầu của bạn đọc trong từng giai đoạn
cách mạng.
Báo Đảng ở Tiền Giang là sản phẩm tất yếu của quá
trình đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhân dân ta; là đội quân
đi đầu trong công tác tư tưởng - văn hóa, với chức năng
tuyên truyền, vận động nhân dân đứng lên làm cách mạng vì
độc lập, tự do, gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.
Báo Đảng ở Tiền Giang là con đẻ của phong trào cách mạng,
là vũ khí đấu tranh sắc bén, có hiệu quả, góp phần quan trọng
vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, tiến lên chủ
nghĩa xã hội.
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Báo Đảng ở Tiền Giang đặt dưới sự lãnh đạo của
Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng chính trị tư tưởng, lấy phục
vụ nhân dân làm mục tiêu cao cả của mình. Lý tưởng, tôn
chỉ, mục đích của Báo Đảng ở Tiền Giang là phục vụ nhiệm
vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, góp phần vào sự nghiệp đấu
tranh lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, đế quốc,
xóa bỏ bóc lột; giành độc lập dân tộc, mang lại tự do hạnh
phúc cho nhân dân; xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do tính chất, tôn chỉ, mục
đích của báo, mặc dù trải qua bao sóng gió, trước thủ đoạn
thâm độc cũng như sự đàn áp khốc liệt của kẻ thù, nhưng
Báo Đảng ở Tiền Giang luôn vượt qua mọi tình huống khó
khăn, thử thách để tồn tại và phát triển.
Báo Đảng ở Tiền Giang đã không ngừng phát huy
đặc điểm nổi bật là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, là
diễn đàn của nhân dân. Ngoài hoạt động chuyên môn nghiệp
vụ, Báo Đảng còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn,
đáp nghĩa, hoạt động từ thiện xã hội. Những việc làm đó góp
phần làm đẹp thêm hình ảnh nhân văn của người phóng viên,
biên tập viên, cộng tác viên của báo, góp phần củng cố lòng
tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của
Nhà nước.
Trong quá trình hoạt động, Báo Đảng Tiền Giang tìm
được phong cách riêng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của
địa phương, của Đảng bộ tỉnh. Báo Đảng tỉnh luôn phát huy
truyền thống, giữ vững chất lượng và uy tín, không ngừng
đổi mới, vươn lên trong điều kiện còn nhiều khó khăn về
mọi mặt. Với những đóng góp tích cực của mình, Báo Đảng
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ở Tiền Giang thực sự đã trở thành một bộ phận cấu thành
của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam; là lực lượng
tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Đảng và Nhà
nước ta.
Hơn 80 năm qua, Báo Đảng tỉnh Tiền Giang có nhiều
đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và lịch sử
của địa phương trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, đánh
thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lập nên nhiều
thành tích đáng kể.
1- Tuyên truyền, giáo dục có hiệu quả chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nội
bộ và nhân dân
Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính
sách, pháp luật của Nhà nước trong nội bộ và nhân dân ở mọi
giai đoạn cách mạng là nhiệm vụ quan trọng của Báo Đảng
tỉnh. Thông qua báo Đảng làm cho mỗi người dân đều thấu
hiểu đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp
luật của Nhà nước. Qua công tác thông tin, tuyên truyền kết
hợp với tổ chức các phong trào hành động cách mạng, với
các cuộc vận động đã tạo được sự phấn khởi, thúc đẩy phong
trào cách mạng của quần chúng không ngừng phát triển, biến
quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước thành hành động thực tiễn của nhân dân.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Báo Đảng luôn
kiên định mục tiêu, lý tưởng; nêu cao bãn lĩnh chính trị;
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giữ vững lập trường, quan điểm cách mạng; phát huy tốt
vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, góp phần củng
cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Thông
qua những trang báo, công tác tuyên truyền, giáo dục đã biến
quan điểm, lý luận cách mạng thành hành động cách mạng,
làm chuyển biến mọi mặt trong đời sống xã hội theo hướng
tích cực và phát triển; làm rõ giữa cái đúng và cái sai, cái
tiêu cực và cái tích cực, giữa tư tưởng tiến bộ và tư tưởng
lạc hậu...Việc thông tin, tuyên truyền các sự kiện quan trọng
và kỷ niệm các ngày lễ lớn đã góp phần tạo sự phấn khởi
trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; trên cơ sở đó tăng
cường củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và
hành động - cội nguồn làm nên sức mạnh tổng hợp để tận
dụng mọi thời cơ, vượt qua mọi thách thức, biến khó khăn
thành thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa
phương.
2- Thực tiễn xã hội được phản ánh sinh động,
khách quan; thông tin chính xác, kịp thời
Phản ánh thực tiễn xã hội sinh động, khách quan là
linh hồn của tờ báo. Báo Đảng tỉnh Tiền Giang từ khi thành
lập đến nay luôn phản ánh trung thực, khách quan, sinh động
mọi mặt hoạt động trong đời sống xã hội. Qua mỗi trang báo
thực tiễn cuộc sống được tái hiện sinh động, đầy sức sống,
nhất là các sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng tạo ra bước
ngoặt lớn cho phong trào cách mạng ở địa phương. Phản ánh
thực tiễn xã hội một cách trung thực, khách quan đã nâng cao
đuợc giá trị và uy tín của Báo Đảng. Sự trung thực, khách
quan của Báo Đảng tạo nên niềm tin mãnh liệt trong cán bộ,
đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng
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vào sự thắng lợi của cách mạng, vào tương lai tươi sáng của
dân tộc trên bước đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Trong quá trình hoạt động, Báo Đảng tỉnh luôn đảm
bảo tính thời sự, phản ánh kịp thời, sâu sắc tình hình mọi
mặt của đất nước và của địa phương. Hoạt động của Báo
Đảng tỉnh luôn tuân thủ nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện,
trực tiếp, nên ngăn chặn kịp thời những biểu hiện coi nhẹ ý
nghĩa chính trị, giá trị văn hoá, thẩm mỹ và chức năng tuyên
truyền, giáo dục, định hướng dư luận xã hội của báo. Báo
Đảng luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu, tổng kết thực
tiễn; đồng thời phát hiện vấn đề mới do thực tiễn đặt ra để bổ
sung vào hệ thống lý luận của Đảng.
3. Đào tạo đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên
vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ
Thành tựu nổi bật của Báo Đảng Tiền Giang hơn 80
tồn tại và phát triển là đào tạo một đội ngũ cán bộ, phóng
viên, biên tập viên vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên
môn, nghiệp vụ.
Đa số cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên
Báo Đảng Tiền Giang từ ngày ra đời đến nay đều là những
chiến sĩ tiên phong trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa
của Đảng, trung với Đảng, hiếu với dân, luôn hoàn thành
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, biên tập viên,
phóng viên, nhân viên Báo Đảng đã trưởng thành qua thực
tế của cuộc chiến đấu lâu dài, gian khổ với những bài báo
hừng hực hơi thở của cuộc sống. Nhiều cán bộ, biên tập viên,
phóng viên, nhân viên Báo Đảng sau này trở thành cán bộ
lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm ở địa phương.
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4- Phát huy nhân tố mới, đề cao người tốt việc tốt
Báo Đảng tỉnh Tiền Giang luôn phát huy nhân tố mới,
nêu gương người tốt việc tốt, đề cao tấm gương tận trung
với nước, tận hiếu với dân, đoàn kết thương yêu giúp đỡ
lẫn nhau, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, của cách
mạng. Đề cao đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức trách
nhiệm, tôn trọng luật pháp, giữ gìn kỷ cương phép nước. Đề
cao những tấm gương yêu nước, liêm khiết, có cuộc sống
lành mạnh; đồng thời lên án mọi thói hư tật xấu, tiêu cực,
tham nhũng, phản nước, hại dân.
Báo Đảng tỉnh Tiền Giang luôn giới thiệu nhân tố
mới, nhân điển hình tốt, tạo thành phong trào cách mạng
của quần chúng trong đấu tranh giành chính quyền về tay
nhân dân; trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc,
gương người tốt việc tốt được phổ biến, học tập tạo thành
phong trào chống giặc giữ làng, cứu nước. Sau khi đất nước
thống nhất, Báo Đảng tỉnh cũng đã giới thiệu nhiều tấm
gương tiêu biểu trong học tập, lao động, công tác được Đảng
và Nhà nước biểu dương. Báo Đảng tỉnh cũng đã thực hiện
có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục trong
quá trình thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước do
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
Ngoài ra, Báo Đảng tỉnh Tiền Giang cũng luôn đề
cao cảnh giác với kẻ thù, kẻ xấu; chống lại mọi âm mưu phá
hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; chống
tư tưởng cá nhân, cục bộ, bè phái, thoái hóa biến chất, lên án
mạnh mẽ mọi tệ nạn xã hội trái với thuần phong mỹ tục của
dân tộc.

178

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

Từ thực tiễn hoạt động của Báo Đảng ở Tiền Giang,
có thể rút ra một số bài học như sau:
a- Chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong cơ
quan Báo Đảng
Công tác xây dựng Đảng là một trong những công tác
có tính quyết định đến sự thành bại của Báo Đảng. Trong
công tác xây dựng Đảng có 3 việc cần quan tâm đúng mức
trong bất kỳ giai đoạn nào đó là xây dựng Đảng về mặt chính
trị, tư tưởng và tổ chức. Phải chú trọng công tác xây dựng
Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ
và nâng chất đảng viên, trong đó chú ý xây dựng đội ngũ
phóng viên, biên tập viên, cán bộ lãnh đạo phải “vừa hồng,
vừa chuyên”. Mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân
viên Báo Đảng không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao
bản lĩnh chính trị vững vàng, trau dồi đạo đức cách mạng và
đạo đức của người làm báo; phải thực sự trở thành chiến sĩ
tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa bảo vệ Đảng, Nhà
nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao trình độ
chính trị, chuyên môn, pháp luật, khoa học - kỹ thuật, ngoại
ngữ, vi tính...
Hầu hết những người tham gia làm báo có thành phần
xuất thân từ nông dân, do đó việc giáo dục cho cán bộ, phóng
viên, biên tập viên nắm vững chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư
tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, giúp
đảng viên giữ vững quan điểm, lập trường, có bãn lĩnh chính
trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng là việc làm thường
xuyên và rất quan trọng.
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Báo Đảng tỉnh cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán
bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, làm cho mỗi người
thật sự là chiến sĩ ưu tú, có nhiều kinh nghiệm, liên hệ chặt
chẽ với quần chúng. Đó là điều kiện bảo đảm vai trò lãnh đạo
của Đảng với quần chúng, bảo đảm công tác báo chí được
duy trì, củng cố và phát triển.
b- Luôn thực hiện đúng định hướng, nhiệm vụ
công tác tư tưởng của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa
phương
Nhân dân Mỹ Tho, Gò Công sớm tiếp thu sâu sắc
đường lối, chủ trương của Đảng, tự nguyện, tự giác đi theo
Đảng và được Đảng đem lại cho nhân dân những quyền lợi
thiết thực. Dù địa bàn Mỹ Tho, Gò Công gần với Sài Gòn, là
trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật của
cả vùng, những tư tưởng phi vô sản đã tác động đến một bộ
phận nhân dân nhưng những tư tưởng ấy từng bước bị đẩy
lùi ra khỏi tư tưởng quần chúng. Có được thành tựu đó, trong
đó có sự đóng góp rất lớn của Báo Đảng ở địa phương.
Giai đoạn 1930 – 1931, trên cơ sở xác định nhiệm vụ
cách mạng, Báo Đảng tỉnh tập trung cổ vũ, phát động phong
trào đấu tranh giành quyền lợi dân sinh, dân chủ kết hợp với
đấu tranh chính trị.
Giai đoạn 1936 – 1939, Báo Đảng tập trung chĩa mũi
nhọn chống bọn thực dân và bọn tay sai, chống phát xít,
chống chiến tranh, đòi quyền dân sinh, dân chủ với những
khẩu hiệu thiết thực. Năm 1940, quán triệt chủ trương của
Xứ ủy Nam kỳ, của Đảng bộ Mỹ Tho, Báo Đảng tỉnh tuyên
truyền và định hướng việc chuẩn bị khởi nghĩa, vì vậy trong
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cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tháng 11-1940, Mỹ Tho là một
trong những cái nôi và là trung tâm của cuộc khởi nghĩa.
Đây là đề tài lớn trong hoạt động của Báo Đảng địa phương
ở giai đoạn này.
Trong khởi nghĩa giành chính quyền - Tháng Tám
năm 1945, Báo Đảng tỉnh đã đi tiên phong trong việc tuyên
truyền, kêu gọi nhân dân hưởng ứng chủ trương của Đảng,
đoàn kết nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân; thông
qua Báo Đảng nhân dân đồng tình ủng hộ, do đó phong trào
cách mạng ở Mỹ Tho, Gò Công phát triển mạnh, chớp đúng
thời cơ giành chính quyền về tay nhân dân.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Báo Đảng tỉnh đã kịp
thời cổ vũ phong trào cách mạng giành thắng lợi, lực lượng
cách mạng phát triển rộng khắp, một bộ phận quan trọng
trong các tầng lớp trung gian cũng hăng hái tham gia vào
lực lượng cách mạng, thế và lực của cách mạng lớn mạnh,
làm cho tương quan lực lượng giữa cách mạng và phản cách
mạng không ngừng thay đổi có lợi cho cách mạng. Thông
qua Báo Đảng tỉnh, uy tín và ảnh hưởng của Đảng bộ ngày
càng lớn đối với nhân dân trong suốt hai cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như
trong hòa bình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa.
Lực lượng phóng viên, biên tập viên của Báo Đảng
tỉnh luôn tích cực tham gia và thể hiện vai trò đi đầu trên lĩnh
vực tư tưởng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng,
củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với
sự nghiệp cách mạng của đất nước.
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Công tác báo chí của Đảng luôn khẳng định mục tiêu,
lý tưởng của Đảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa
cộng sản trên đất nước ta; luôn luôn tuyên truyền, giáo dục
toàn dân lòng yêu nước để ra sức xây dựng và bảo vệ đất
nước, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chống mọi âm
mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó Báo
Đảng còn ra sức tuyên truyền, giáo dục pháp luật để mọi
người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
c- Chủ động phản bác kịp thời những luận điệu
xuyên tạc Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí
Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách,
pháp luật của Nhà nước
Mỗi bước tiến lên của cách mạng, nhất là trước những
thắng lợi mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, các thế lực thù địch
ra sức chống phá cách mạng, trong đó có những luận điệu
xuyên tạc Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh,
chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của
Nhà nước. Do đó đối với những người làm Báo Đảng phải
kịp thời phản bác những luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các
thế lực thù địch. Nếu không kịp thời vạch trần mọi âm mưu
xấu xa của các thế lực thù địch, thì một bộ phận nhân dân do
thiếu thông tin dễ hoang mang, dao động và giảm sút lòng
tin. Chính vì vậy, đi đôi với giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa
Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Báo Đảng tỉnh
phải thường xuyên nâng cao tính chiến đấu, chủ động phản
bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù
địch, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù để giữ
vững trận địa tư tưởng, đem lại niềm tin cho nhân dân.
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d- Tăng cường xây dựng khối đoàn kết nội bộ
Đoàn kết trong Đảng là không có tình trạng “trống
đánh xuôi, kèn thổi ngược”; tổ chức Đảng tuy có nhiều người
nhưng ý chí chỉ là một. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng
dựa trên cơ sở đấu tranh bảo vệ những nguyên tắc của Đảng
trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
có lý, có tình, bằng tình cảm cách mạng trong sáng, tình
thương yêu đồng chí, đồng bào. Đoàn kết, thống nhất trong
Đảng là mỗi đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm,
phải đoàn kết thống nhất trong tư tưởng và hành động. Lịch
sử hoạt động của Báo Đảng Tiền Giang hơn 80 năm qua đã
chứng minh được điều đó.
Từ thực tiễn hoạt động trong thời gian qua, tổ chức
Đảng trong cơ quan Báo Đảng cần tổng kết rút kinh nghiệm
để xây dựng và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ
Đảng và trong cơ quan. Xây dựng sự đoàn kết thống nhất
trong nội bộ phải dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư
tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng. Tuân
thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên
thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình. Đây là một trong
những biện pháp hữu hiệu để tăng cường sự đoàn kết thống
nhất trong Đảng, trong nội bộ cơ quan.
e- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm báo
Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phóng viên, biên
tập viên; chú trọng bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện cán bộ trong
thực tiễn. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Đảng
phải ra sức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; phải nói đúng, viết hay, am hiểu lý
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luận và thực tiễn; lời nói phải đi đôi với việc làm, nói và làm
theo đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo Đảng cần có
chính sách phù hợp để thu hút cán bộ, phóng viên, biên tập
viên có năng lực, trình độ, tâm huyết với nghề nghiệp. Đào tạo
đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên cho Báo Đảng phải
vừa toàn diện, vừa chuyên sâu.
Trong giai đoạn hiện nay, cũng như các cơ quan, đơn
vị khác, Báo Đảng ở Tiền Giang đang đứng trước cơ hội và
thách thức lớn; có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó
khăn. Trên cơ sở kinh tế ngày càng phát triển, trình độ dân
trí ngày càng cao, nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân
ngày càng phát triển; từ những thành tựu và kinh nghiệm có
được qua hơn 80 năm hoạt động và phát triển, tin tưởng rằng
Báo Đảng Tiền Giang sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ
và vững chắc.
Càng tự hào với thành tựu và truyền thống tốt đẹp của
Báo Đảng tỉnh hơn 80 năm qua, cán bộ, phóng viên, biên
tập viên, nhân viên Báo Đảng Tiền Giang hôm nay càng
phải nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ vững quan điểm, lập
trường, nâng cao bãn lĩnh chính trị, ra sức học tập nâng cao
trình độ về mọi mặt, nâng cao kiến thức và phương pháp
hoạt động báo chí, thực hiện tốt vai trò là người lính tiên
phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, góp phần đẩy mạnh
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời
kỳ hội nhập và phát triển.
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PHỤ LỤC
I. LÃNH ĐẠO BÁO ẤP BẮC (TỪ NĂM 1963 ĐẾN NAY)
A. CÁC CHỨC DANH ĐỨNG ĐẦU
1- HỒ VĂN THẠNH
Chức danh: Trưởng Tiểu Ban Thông tấn - Báo chí
thuộc Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Mỹ Tho. Phụ trách Báo Ấp
Bắc (tháng 3-1963 – tháng 4-1975).
Bút danh: Thành Chương
Người đề xuất và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Mỹ
Tho chấp thuận lấy tên Chiến thắng Ấp Bắc đặt tên cho Báo
Đảng tỉnh Mỹ Tho là Báo Ấp Bắc (tháng 3-1963).
2 - LÂM QUANG ĐỊNH
Chức danh: Trưởng Tiểu Ban Thông tấn - Báo chí
thuộc Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Mỹ Tho. Phụ trách Báo Ấp
Bắc (từ 30-4-1975 đến khi thành lập tỉnh Tiền Giang vào
năm 1976).
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3 - NGUYỄN VĂN VŨ
Chức danh: Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Chủ
nhiệm Báo Ấp Bắc thời gian đầu thành lập tỉnh Tiền Giang.
4 - LÊ NGUYÊN
Chức danh: Chủ bút Báo Ấp Bắc thời gian đầu thành
lập tỉnh Tiền Giang.
Bút danh: Lê Hà
5 - CAO VĂN SÁU
Chức danh: Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Tiền
Giang kiêm Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc (từ năm 1978-1984).
Bút danh: Long Hưng
6 - TRẦN BỬU
1989)

Chức danh: Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc (từ năm 1984Bút danh: Trường Hưng, Trần Quân.
7 - TRẦN THANH HẢI

Chức danh: Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc (từ năm 1989
đến 1996).
Bút danh: Thanh Nguyên
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8 - NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN
Chức danh: Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc (từ năm 1996
đến 2008).
9 - NGUYỄN HỮU ĐỨC
Chức danh: Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc (từ năm 2008
đến nay).

B - CÁC PHÓ TỔNG BIÊN TẬP BÁO ẤP BẮC
1 - CAO NGUYÊN KHỞI
Chức danh: Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc (từ năm
1978-1984).
Bút danh: Tiền Phong
2 - HUỲNH KIM SANH
Chức danh: Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc (từ năm
1984 đến 1989).
Bút danh: Kim Tinh
3 - NGUYỄN ĐỨC LẬP
Chức danh: Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc (từ năm
1996 đến nay).
Bút danh: Lê Nguyễn, Cỏ Thơm, Người Sông Tiền
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4 - ĐỖ THỊ HƯƠNG THU
Chức danh: Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc (từ năm
2004 đến 2006).
5- NGUYỄN MINH TÂN
Chức danh: Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc (từ năm
2009 đến nay).

II. DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, BIÊN TẬP
VIÊN, PHÓNG VIÊN, NHÂN VIÊN CÔNG TÁC TẠI
BÁO ẤP BẮC (TỪ NĂM 1963 ĐẾN NAY)

TT

HỌ VÀ TÊN/
BÚT DANH

QUÊ QUÁN/
ĐỊA CHỈ
LIÊN HỆ

CHỨC
DANH
Trưởng Tiểu
Ban Báo chí,
phụ trách
Báo Ấp Bắc

01

Hồ Văn Thạnh
(Thành Chương)

xã Phú Túc,
Châu Thành,
Bến Tre

02

Nguyễn Thanh
Hoai

phường 8, TP.
Mỹ Tho

Phóng viên

03

Thái Phong

xã Thanh Bình,
Chợ Gạo

Phóng viên
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04

Cao Văn Sáu (Long Hưng)

xã Long Hưng,
huyện Châu
Thành, Tiền
Giang

05

Lê Hà

xã Phú An Hòa,
Châu Thành,
Bến Tre

Nhà thơPhụ trách
Báo Ấp Bắc

Trần Văn Mai

Lý Thường
Kiệt, phường 5,
TP. Mỹ Tho

Phụ trách
lãnh đạo

07

Lâm Quang Định

Nam Kỳ Khởi
Nghĩa,
phường 1, TP.
Mỹ Tho

Phụ trách
lãnh đạo

08

Mai Văn Tư
(Minh Thông)

xã Đạo Thạnh,
TP. Mỹ Tho/
phường 6, TP.
Mỹ Tho

Phóng viên,
nguyên GĐ
Đài PT-TH
Tiền Giang

09

Nguyễn Văn
Châu

Long Tiên,
Cai Lậy

Phóng viên

10

Công Tạo

xã Song Bình,
Chợ Gạo

Phóng viên

06

Tổng Biên
tập

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

189

Trần Bửu

phường 8, TP.
Mỹ Tho

Phó và Tổng
Biên tập-Bí
thư CB

Cao Nguyên
Khởi
(Tiền Phong)

xã Hữu Định,
Châu Thành,
Bến Tre/
Phường 1, Mỹ
Tho

Phó Tổng
Biên tập

13

Trần Thanh Hải

Long Trung,
Cai Lậy/ P.5,
TP. Mỹ Tho

Tổng Biên
tập

14

xã Đăng Hưng
Nguyễn Thị Bạch Phước, Chợ
Vân
Gạo/P.10, Mỹ
Tho

15

Huỳnh Kim Sanh
(Kim Tinh)

xã Hữu Định,
TKTS-Phó
Châu Thành,
Tổng Biên
Bến Tre/P6, TP. tậpMỹ Tho
Bí thư CB

Nguyễn Đức Lập

PV-Phó
Tổng Biên
tậpBí thư CBBí thư Chi
đoàn

11

12

16

TT Mỹ Phước,
Tân Phước/P.5,
TP. Mỹ Tho

Phó và Tổng
Biên tập Bí thư CBThư ký CĐ
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17

Đỗ Thị Hương
Thu

xã Phú An, Cai
Lậy/P.10,
TP. Mỹ Tho

PV-Phó TBT

18

Nguyễn Hữu Đức

Hòa Tịnh, Chợ
Gạo

Phó và TBTBí thư CB

19

Nguyễn Minh
Tân

Tân Mỹ Chánh,
Mỹ Tho

Phó TBT

20

Nguyễn Văn
Nghiêm

Tân Mỹ Chánh,
Mỹ Tho

Chánh Văn
phòng

Trần Thị Hương

P.5, TP. Mỹ
Tho

Chánh Văn
phòngThư ký CĐ

22

Trần Năng Đạt
(Mộc Đạt)

xã Vĩnh Kim,
Châu Thành/xã
Tam Bình, Cai
Lậy

TKTS

23

Nguyễn Văn
Thành (Quốc
Thái)

xã Trung An,
Mỹ Tho

PV Nhiếp
ảnh

24

Nguyễn Thị
Phước Lộc

Phường 8, TP.
Mỹ Tho

Phóng viên

21
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25

Trần Hồng

nguyên cán bộ
Sở VH-TT

Phóng viên

26

Võ Minh Mẫn

Cty Cao su Dầu
Tiếng

Phóng viên

27

Nguyễn Hữu Na

28

Nguyễn Văn Sự

P6, Mỹ Tho

Phóng viên

29

Nguyễn Hoàng
Lâm

Bình Phan, Chợ
Gạo

Phóng viên

30

Nguyễn Hữu Lộc

An Hữu, Cái Bè Phóng viên

31

Nguyễn Hữu Đức An Hữu, Cái Bè Phóng viên

Phóng viên

Từ Công Mánh

Bình Nhì, Gò
Công Tây /
Đài TT Gò
Công Tây

Phóng viên

33

Nguyễn Đức
Trọng

xã Bình Phan,
Chơ Gạo/
phường 10, TP.
Mỹ Tho

PV-Trưởng
Phòng Trị
sựBí thư Chi
đoàn

34

Nguyễn Thanh
Nhàn

Thị xã Gò
Công/phường 1, Phóng viên
TP. Mỹ Tho

32
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Nguyễn Văn
Minh (Bé)

Đăng Hưng
Phước, Chợ
Gạo

Nguyễn Văn
Thiểu

PV-Trưởng
Phòng Trị sựThị xã Gò Công
Bí thư Chi
đoàn

37

Nguyễn Ngọc
Lan (Mạnh Tiến)

Tân Hòa Thành,
Tân Phước/
phường 9, TP.
Mỹ Tho

38

Trần Kim Ngôi

39

Nguyễn Thị Cúc

Tân Hương,
Châu Thành

Kế toán

40

Thi Thị Xuân

Mỹ Lương,
Cái Bè

Phóng viên

Trần Thiện
Phương

xã Bình Ninh,
Chợ Gạo/
phường 10, TP.
Mỹ Tho

Họa sĩ

35

36

41

Phóng viên

PV-Trưởng
phòng TKXB
Bí thư Chi
đoàn
Nhân viên
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42

Huỳnh Thị Lệ
(Quỳnh Lệ)

phường 3, TP.
Mỹ Tho/45,
Võ Văn Tần,
Q3, TP. Hồ Chí
Minh

43

Lê Dũng

Thị trấn Cai
Lậy

Phóng viên

44

Lư Ngọc Ngoan

Tân Phong, Cai
Lậy

Phóng viên

Nguyễn Thị
Thanh Hảo

Thị trấn Chợ
Gạo /
phường 4, TP.
Mỹ Tho

Nhân viêncán bộ Hội
NB

Nguyễn Văn Sơn

Đồng Sơn, Gò
Công Tây/
phường 4, TP.
Mỹ Tho

Phóng viên

Dương Hữu Lễ

TT Cai Lậy/
phường 3, TP.
Mỹ Tho

PV-Tư liệu

45

46

47

Phóng viên
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48

49

Văn Công Hùng

Bình Xuân, Gò
Công Đông/
Trưởng Đài TT
Gò Công Đông

Phóng viênTrưởng
Phòng PVBí thư CB,
Bí thư Chi
đoàn

Trần Thị Ngọc
Huệ

phường 1, TP.
Mỹ Tho/
Q.10-TP. Hồ
Chí Minh

Kế toán-PV

PV-Trưởng
Phòng
CTBĐ,
Chủ tịch Hội
NB

50

Nguyễn Văn
Phước Cường

phường 3, Mỹ
Tho

51

Lê Minh Trí

Q.3, TP. Hồ Chí
PV
Minh

52

phường 5, TP.
Nguyễn Thái Duy
Mỹ Tho

53

Song Thuận,
Châu Thành/
phường 4, TP.
Mỹ Tho

Huỳnh Thị Thu

Phóng viênPhó Phòng
TKXB

Thủ quỹ
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54

Nguyễn Thị Kim
Quyên

xã Kim Sơn,
Châu Thành/
phường 6, TP.
Mỹ Tho

55

Trần Việt Tấn

Mỹ Lương, Cái
Bè

PV Tư liệu

56

Nguyễn Hoàng
Minh

xã Bình Phú,
Cai Lậy/
phường 6, TP.
Mỹ Tho

PV

Phạm Tường
Phùng

Thanh Bình,
Chợ Gạo

PV

58

Đồng Hữu Tế
Thế

TT Vĩnh Bình,
Gò Công Tây /
cán bộ Sở KHCN Tiền Giang

PV

59

Dương Kiến
Trung

Tân Lý Tây,
Châu Thành

Tài xế

Trần Tâm

phường Tân
Long, TP. Mỹ
Họa sĩ
Tho/
P5, TP. Mỹ Tho

57

60

PV
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Nguyễn Đức
Minh

TX Gò Công
/Giáo viên
Trường ĐH
Tiền Giang

Họa sĩ

62

Huỳnh Công Bá

phường 4, TP.
Mỹ Tho /
PV Thời báo
Kinh tế Việt
Nam

PV

63

Trần Minh Sơn

Tư Nghĩa,
Quảng Ngãi

PV

64

Nguyễn Duy Anh

Sài Gòn/phường
PV
4, TP. Mỹ Tho

Lê Tấn Vũ

phường 5,
TP.Mỹ Tho/
Báo Nhân Dân

66

Nguyễn Văn
Trạch

Thạnh Nhựt, Gò
Công Tây/ Phó PV-Trưởng
TBT Báo Người Phòng PV
Lao Động

67

Phạm Thị Mai
Hương

Đạo Thạnh, TP.
Mỹ Tho /Báo
Long An

PV

68

Nguyễn Thanh
Danh

phường 5, TP.
Mỹ Tho

PV-Phó
Phòng PV

61

65

PV

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

197

69

Dương Thanh
Huy

Phú Túc, Châu
Thành, Bến Tre

PV

70

Nguyễn Văn
Hoàng

Tân Trung, TX.
Gò Công

Lái xe-Phát
hành, quảng
cáo

71

Trịnh Văn Đời

P6, TP. Mỹ Tho

Phó Trưởng
Phòng TS

72

Nguyễn Kim
Thương

Đạo Thạnh, TP.
Mỹ Tho

PV- Văn thư

73

Lê Huy Cường

An Thạnh
Thủy, Chợ Gạo

Quảng cáoPhát hành

74

Nguyễn Quốc
Bình

xã Trung An,
TP. Mỹ Tho

Lái xe

75

Mai Xuân Mai

Đức Huệ, Long
An /
Đạo Thạnh, TP.
Mỹ Tho

Kế toán

76

Trác Thị Hồng
Phượng

Bình Đức, Châu
Văn thư
Thành

77

Lê Ngọc Rĩ

phường 4, TP.
Mỹ Tho

Văn thư

78

Lê Kim Thảo

phường 5, TP.
Mỹ Tho

Văn thưQuản trị
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79

Lê Bá Lộc
(Lê Huỳnh)

Ô Môn, Cần
Thơ/ phường 6,
TP. Mỹ Tho

PV- Trưởng
Phòng PV

80

Nguyễn Trọng
Tấn

xã Mỹ
Lương,Cái Bè /
Đạo Thạnh, TP.
Mỹ Tho

PV- Phó
Trưởng
Phòng PV

81

Nguyễn Hữu Chí

Bình Phục
Nhứt, Chợ Gạo

PV

82

Nguyễn Hạnh
Nga

Long Trung,
Cai Lậy

PV

83

Lê Phương Mai

TT Chợ Gạo

PV

84

Nguyễn Ngọc
Minh Châu

phường 6, TP.
Mỹ Tho

PV

85

Phạm Văn Sơn
(Duy Sơn)

TT Tân Hiệp,
Châu Thành

PV- Trưởng
Phòng PV

86

Nguyễn Thái
Thiện

Xuân Đông,
Chợ Gạo/
Đạo Thạnh, TP.
Mỹ Tho

PV- Phó
Trưởng
Phòng PV

87

Bùi Thị Hữu
Nghị

Mỹ Long, Cai
Lậy

PV
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88

Ngô Văn Tông

Tân Phú, Tân
Phú Đông

PV

89

Nguyễn Văn Sự

Mỹ Thành Bắc,
Cai Lậy

PV

90

Lê Minh Huệ

Đạo Thạnh, TP.
Mỹ Tho

Kỹ thuật viên

91

Nguyễn Quốc
Việt

Nhị Bình, Châu
Thành

PV-BTV

92

Trần Thị Tiệp

Mỹ Phước Tây,
Cai Lậy

Kỹ thuật viên

93

Nguyễn Thị Bạch Đăng Hưng
Cúc
Phước, Chợ Gạo

94

Võ Quốc Khánh

Bình Phú, Cai
Lậy

Kỹ thuật viên

95

Nguyễn Thanh
Tú

Song Thuận,
Châu Thành

PV

96

Phạm Văn Tùng

Đạo Thạnh, TP.
Mỹ Tho

PV-Tư liệu

97

Nguyễn Thị Kim
Oanh

phường 8, Mỹ
Tho

PV-Kế toán

PV-Tư liệu
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Nguyễn Thanh
Hải

phường 4, Mỹ
Tho /Hội Nhà
báo

PV

Lê Thanh Liêm

Bình Đức Châu Thành
(PV Đài PTTH
Tiền Giang)

PV

100 Lê Xuân Lương

Thanh Hóa/
Phường 5, TP.
Mỹ Tho

PV

PV

98

99

101

Huỳnh Thị Cẩm
Nhung

Tân Bình- Cai
Lậy/
Báo Người Lao
Động

102

Trần Thị Anh
Thư

Kiểng Phước,
Gò Công Đông

PV

103

Đinh Xuân
Trường

Quảng Bình/
Đạo Thạnh,
TP. Mỹ Tho/
Hà Nội

PV

104

Nguyễn Đình
Soạn

Hà Nội

Cố vấn TBT
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Võ Thị Hồng
Phượng

106 Trần Tuấn Lâm

201

xã Xuân Đông,
huyện Chợ Gạo

Kỹ thuật viên

xã Bình Trưng,
huyện Châu
Thành

Kỹ thuật viên

107

Nguyễn Khắc
Thuyên

xã Nhị Mỹ,
huyện Cai Lậy

Kỹ thuật viên

108

Ưng Thị Hoàng
Yến

Phước Thạnh,
Châu Thành

Kỹ Thuật
viên

109 Lê Minh Duy

Mõ Cày Bắc,
Bến Tre

Họa sĩ

110 Võ Thị Xu Ni

Mỹ Phước Tây,
Cai Lậy

Phóng viên

111 Phạm Thành Tín

An Giang

Kỹ Thuật
viên

Huỳnh Thị Bé
112
Năm

Tam Bình, Cai
Lậy / Phường 1, Phóng viên
TP. Mỹ Tho

113 Mai Thị Tấn

phường 4, TP.
Mỹ Tho

Nhân viên
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III. DANH SÁCH NHÀ BÁO LIỆT SĨ ĐÃ CÔNG TÁC
TẠI BÁO ẤP BẮC
Nguồn: Theo “Chân dung Nhà báo Liệt sĩ” (Hội Nhà
báo Việt Nam xuất bản tháng 7 năm 1996) và theo sưu tầm,
cung cấp của gia đình

TT

HỌ VÀ
TÊN/
BÚT
DANH

QUÊ QUÁN

01

Võ Văn
Lam Vân Lam

Xã Tân Điền, huyện
Gò Công Đông,
Tiền Giang

Phóng viên

02

Lư Văn
Quảng Tuấn
Ngọc

xã Phú Túc, huyện
Châu Thành,
Bến Tre

Phóng viên
(HS: Tháng
4 - 1968)

03

Trần
Hưởng

xã Mỹ Phong,
TP.Mỹ Tho, Tiền
Giang

Phóng viên

Trần Thọ

xã Mỹ Phong,
TP.Mỹ Tho, Tiền
Giang

Phóng viên
(HS: tháng
10-1969)

04

CHỨC
DANH
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05

Châu Văn
Niên Châu Hồ

06

Trần
Công
Thoại
- Trần
Công

07

08

09

10

xã Phú Mỹ, huyện
Tân Phước,
Tiền Giang

203

Họa sĩ (HS:
1970)

Phường Long Sơn,
TX. Tân Châu

Phóng viên
Trưởng tiểu
ban Văn
nghệ, (HS:
1970)

Lý Văn
Cần Lý Cần

TP. Cần Thơ

Tổ trưởng
Phóng viên
nhiếp ảnh
(HS: 31-121967)

Lê Văn
Bé

xã Mỹ Phước Tây,
huyện Cai Lậy, Tiền
Giang

Phóng viên
(HS: 11-11967)

Phan Tấn
Phước Lương
Tấn Đức

xã Vĩnh Kim, huyện
Châu Thành,
Tiền Giang

Phóng viên
nhiếp ảnh
(HS: 25 - 8 1968)

Nguyễn
Văn Bé

ấp Mỹ Chánh, xã
Hậu Mỹ Bắc,
huyện Cái Bè, Tiền
Giang

Phóng viên
(HS: 28-31969)
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Nguyễn
Văn BenNguyễn
Hoàng
Sơn

xã An Thạnh Thủy,
huyện Chợ Gạo,
Tiền Giang

Phóng viên
(HS:1969)

Nguyễn
Văn Biền

ấp Mỹ Trinh, xã
Hậu Mỹ Nam,
huyện Cái Bè, Tiền
Giang

Phóng viên
(HS: 17-21969)

Nguyễn
Văn Dũng
- Vũ
Sương

ấp Mỹ Lương, xã
Long Tiên,
huyện Cai Lậy, Tiền
Giang

Phóng viên
(HS: 17-21965)

Trần Văn
Đấu Việt
Trung

xã Kim Sơn, huyện
Châu Thành,
Tiền Giang

Phóng viên
(HS: 18-31971)

15

Trần Thị
Gấm

ấp Láng Biển, xã
Mỹ Phước Tây,
huyện Cai Lậy, Tiền
Giang

Phóng viên
(HS: 20-91966)

16

Nguyễn
Văn Lâm
- Trần
Lâm

ấp Thạch Hòa, xã
An Thạnh Thủy,
huyện Chợ Gạo,
Tiền Giang

Phóng viên
(HS:1967)

11

12

13

14
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19

20

21

22
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Nguyễn
Văn Mẹo

xã Tân Bình, huyện
Cai Lậy,
Tiền Giang

Phóng viên
(HS:24-81971)

Phan Văn
Mến

xã Mỹ Phước Tây,
huyện Cai Lậy,
Tiền Giang

Phóng viên
(HS:2-111971)

Bùi Văn
Mến

ấp Cửu Hòa, xã
Thân Cửu Nghĩa,
huyện Châu Thành,
Tiền Giang

Phóng viên
(HS:26-71966)

Huỳnh
Văn
NgungThanh
Cần

xã Long Định,
huyện Châu Thành,
Tiền Giang

Phóng viên
(HS:2-71968)

Nguyễn
Văn Mót

ấp Mỹ Chánh, xã
Hậu Mỹ Bắc, Cái
Bè, Tiền Giang

Phóng viên
(HS:4-41968)

Đồng
Thành
NhiệmBa Nhiệm

ấp Thanh Lạc Đông,
xã Thạnh Nhựt,
Gò Công Tây, Tiền
Giang

Phóng viên
(HS:9-11965)
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Lê Văn
Ni Bảy Ni

xã Hậu Thành,
huyện Cái Bè,
Tiền Giang

Phóng viên
(HS: 26-31968)

Lê Văn
Quân Chín
Quân

ấp Quý Phước, xã
Nhị Quý,
huyện Cai Lậy, Tiền
Giang

Phóng viên
(HS: 22-41975)

25

Phùng
Văn Quý

ấp Nam, xã Tân
Điền,
huyện Gò Công
Đông, Tiền Giang

Phóng viên
(HS: 18-31971)

26

Lê Văn
Quý

xã Mỹ Trung, huyện
Cái Bè, Tiền Giang

Phóng viên
(HS: 29-21969)

27

Đinh Văn
Sót

xã Hậu Mỹ Bắc,
huyện Cái Bè,
Tiền Giang

Phóng viên
(HS: 24-31969)

28

Nguyễn
Văn Tánh

xã Mỹ Phong, TP.
Mỹ Tho, Tiền Giang

Phóng viên
(HS: 30-61970)

Nguyễn
Hữu Tài

xã Tân Hội, huyện
Cai Lậy,
Tiền Giang

Phóng viên
(HS: 1-111968)

23

24

29
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30

31

32

33

34

35
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Nguyễn
Bá Tòng
- Nguyễn
Quốc
Hùng

ấp Long Thạnh, xã
Long An, huyện
Châu Thành, Tiền
Giang

Phóng viên
(HS: Tháng
7-1967)

Võ Thanh
Tòng Mười
Giang

ấp Long Hòa A, xã
Lương Hòa Lạc,
huyện Chợ Gạo,
Tiền Giang

Phóng viên
(HS: năm
1968)

Ngô Văn
Tòng

ấp 5, xã Đạo Thạnh,
TP. Mỹ Tho,
Tiền Giang

Phóng viên
(HS: 13-41968)

Huỳnh
Văn
Thảnh

ấp 1, xã Tân Bình,
huyện Cai Lậy,
Tiền Giang

Phóng viên
(HS: 23-31972)

xã Long Tiên, Cai
Lậy, Tiền Giang

Phóng viên
(HS: 18-91969)

xã Thân Cửu Nghĩa,
huyện Châu Thành,
Tiền Giang

Phóng viên
(HS: 24-31969)

Huỳnh
Quốc
Thắng Quốc Việt
Huỳnh
Khánh
Thọ
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36

37

38

39

40

41

Hồ Văn
Thơm Nguyễn
Văn Sinh

xã Thanh Bình,
huyện Chợ Gạo,
Tiền Giang

Phụ trách báo
chí
(HS:10-81968)

Đoàn
Thị Việt
ThủyNguyễn
Thị Thủy

xã Đông Hòa Hiệp,
huyện Cái Bè,
Tiền Giang

Phóng viên
(HS:1960)

Trần Văn
Trí Sáu Dân

xã Lương Hòa Lạc,
huyện Chợ Gạo,
Tiền Giang

Phóng viên
(HS:1975)

Lê Văn
Tất Sáu
Thanh

xã Mỹ Trung, huyện
Cái Bè,
Tiền Giang

Phóng viên

Ngô Phúc
Văn

xã Tân Phú, huyện
Cai Lậy,
Tiền Giang

Phóng viên
(HS: 4-41968)

Lê Phú
Vĩnh Lê Phan

ấp Tân Phong, xã
Tân hội, huyện Cai
Lậy, Tiền Giang

Phóng viên
(HS: 10-101966)

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

Phụ trang

XIII

NGUYỄN VĂN NGUYỄN
- Chủ nhiệm tờ Báo Búa Liềm - cơ quan tuyên truyền
của liên Tỉnh ủy Mỹ Tho - Bến Tre, tháng 5/1931
- Thư ký Tòa soạn Báo L’Avant garde (Tiền Phong) cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản
Đông Dương, năm 1937

XIV

Phụ trang
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HỒ VĂN THẠNH

Trưởng Tiểu ban Thông tấn - Báo chí thuộc Ban Tuyên huấn
Tỉnh ủy Mỹ Tho. Phụ trách Báo Ấp Bắc
(tháng 3-1963 đến tháng 4-1975).
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LÂM QUANG ĐỊNH

Phụ trang

XV

Trưởng Tiểu ban Thông tấn - Báo chí thuộc Ban Tuyên huấn
Tỉnh ủy Mỹ Tho. Phụ trách Báo Ấp Bắc
(từ 30-4-1975 đến khi thành lập tỉnh Tiền Giang năm 1976).

XVI

Phụ trang
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NGUYỄN VĂN VŨ

Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm
Báo Ấp Bắc thời gian đầu thành lập tỉnh Tiền Giang.
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LÊ NGUYÊN

Phụ trang

Chủ bút, phụ trách Báo Ấp Bắc
thời gian đầu thành lập tỉnh Tiền Giang.

XVII

XVIII

Phụ trang
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CAO VĂN SÁU

Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Tiền Giang
kiêm Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc
từ năm 1978 - 1984.
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TRẦN BỬU

Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc
từ năm 1984-1989.

Phụ trang

XIX

XX

Phụ trang
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TRẦN THANH HẢI

Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc
từ năm 1989-1996.
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NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN
Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc
từ năm 1996-2008.

Phụ trang

XXI

XXII

Phụ trang
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NGUYỄN HỮU ĐỨC

Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc
từ năm 2008 đến nay.
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CAO NGUYÊN KHỞI

Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc
từ năm 1978-1984

Phụ trang

XXIII

XXIV

Phụ trang
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HUỲNH KIM SANH

Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc
từ năm 1984-1989
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NGUYỄN ĐỨC LẬP

Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc
từ năm 1996 đến nay

Phụ trang

XXV

XXVI

Phụ trang
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ĐỖ THỊ HƯƠNG THU

Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc
từ năm 2004-2006
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NGUYỄN MINH TÂN

Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc
từ năm 2009 đến nay

Phụ trang

XXVII

Phụ trang

LỊCH SỬ BÁO ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG

Phát hành báo.

XXVIII
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MỤC LỤC
Lời giới thiệu

5

Chương mở đầu
Khái quát về vùng đất và con người
Tiền Giang

10

Chương I
BÁO ĐẢNG TỈNH MỸ THO, TỈNH GÒ CÔNG
TRONG ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN
THÁNG TÁM - 1945; TIẾN HÀNH CUỘC KHÁNG
CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ GIAI ĐOẠN
ĐẦU KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC
(tháng 4-1930 - tháng 12-1962)
I./ Báo Đảng trong đấu tranh giành chính quyền tháng
Tám -1945 (tháng 4-1930 - tháng Tám - 1945)
1./ Các tờ báo Đảng ra đời và hoạt động trong giai
đoạn 1930-1940
2./ Các tờ báo Đảng ra đời và hoạt động giai đoạn
1941-1945
II./ Báo đảng hoạt động trong cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp xâm lược (tháng 9-1945 – tháng
7-1954)
III./ Báo Đảng hoạt động trong thời kỳ đấu tranh chống
Mỹ, cứu nước (tháng 8-1954 - tháng 12-1962)

15
20
26

27
33
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Chương II
BÁO ẤP BẮC TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN
CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC Ở TỈNH MỸ THO,
GÒ CÔNG (tháng 1-1963 – tháng 4-1975)
I./ Báo Ấp Bắc trong thời kỳ chống phá ấp chiến lược, mở
mảng chuyển vùng, giành chính quyền, làm chủ ở nông
thôn (tháng 1-1963 – tháng 4-1965)
II./ Báo Ấp Bắc góp phần phát triển lực lượng đánh Mỹ,
diệt ngụy và tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân
năm 1968 (tháng 4-1965 – tháng 10-1968)

43

58

III./ Báo Ấp Bắc góp phần đánh bại các cuộc phản kích và
làm thất bại Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”
của địch (tháng 11-1968 – tháng 1-1973)

74

IV./ Báo Ấp Bắc góp phần đấu tranh chống địch bình định
và Tổng tiến công nổi dậy đầu năm 1975 (28-1-1973
– 30-4-1975)

94

Chương III
BÁO ẤP BẮC THỜI KỲ 1975 – 1986
I./ Báo Ấp Bắc tỉnh Mỹ Tho (1975 – 1976)

101

II./ Báo Ấp Bắc tỉnh Tiền Giang (1976-1986)

105

1./ Những nội dung tuyên truyền chủ yếu
2./ Tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động nghiệp vụ
của Tòa soạn Báo Ấp Bắc
3./ Sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với Báo
Ấp Bắc
4./ Một số hoạt động nghiệp vụ của Báo Ấp Bắc

107
119
122
123
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Chương IV
BÁO ẤP BẮC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA,
HIỆN ĐẠI HÓA (tháng 11/1986 – tháng 12/2010)
I./ Báo Ấp Bắc góp phần thực hiện đường lối đổi mới của
Đảng (tháng 11/1986 – 1995)
1./ Củng cố, kiện toàn về tổ chức
2./ Đổi mới về hình thức, nội dung tờ báo

127
130
131

II./ Báo Ấp Bắc góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá (1996 – 2010)

150

1./ Củng cố bộ máy, hoàn thiện quy chế tổ chức và
hoạt động của Báo Ấp Bắc, thực hiện các chương
trình hành động, phát triển toàn diện tờ báo của
Đảng bộ tỉnh

152

2./ Báo Ấp Bắc góp phần xây dựng và phát triển
kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa

160

TỔNG LUẬN

172

PHỤ LỤC
I./

Lãnh đạo Báo Ấp Bắc (từ năm 1963 đến nay)

184

II./ Danh sách cán bộ lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên,
nhân viên công tác tại Báo Ấp Bắc (từ năm 1963 đến nay)
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III./ Danh sách nhà báo liệt sĩ đã công tác tại Báo Ấp Bắc

202

Chịu trách nhiệm xuất bản
NGUYỄN HỮU ĐỨC
Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc
Chế bản vi tính
TRẦN THỊ TIỆP
ƯNG THỊ HOÀNG YẾN
VÕ THỊ HỒNG PHƯỢNG

Giấy phép xuất bản số 91/GP-STTTT do Sở Thông tin
và Truyền thông Tiền Giang cấp ngày 27/6/2013.
In 500 quyển, khổ 15 x 22 cm tại Công ty TNHH MTV
In Sài Gòn Giải phóng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
In xong và nộp lưu chiểu tháng 7 năm 2013.

