
 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Hàm Thuận (08/4/1975 – 08/4/2020) 

----- 
I. TÌNH HÌNH CHIẾN TRƯỜNG HÀM THUẬN: 

Cách đây 45 năm, cùng với quân và dân tỉnh Bình Thuận và cả nước, quân 
và dân Hàm Thuận kiên trì giữ vững niềm tin dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên 
cường bám đất, bám làng, chấp nhận mọi hy sinh, gian khổ và giành nhiều thắng 
lợi vẻ vang, góp phần giải phóng quê hương, đất nước thoát khỏi sự kềm kẹp, 
thống trị của các thế lực ngoại xâm. 

Hàm Thuận là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, với một dãi 
đất kéo dài ven biển và núi rừng bao bọc, khép kín Phan Thiết, là cửa ngõ, là bàn 
đạp quan trọng tiến công vào Phan Thiết, trung tâm đầu não của địch ở tỉnh Bình 
Thuận, Hàm Thuận còn là hậu phương lớn về nhân tài vật lực phục vụ cho chiến 
trường. Thế trận ấy, đã tạo cho Hàm Thuận thành chiến trường nóng bỏng, giằng 
co quyết liệt giữa ta với địch. Trong suốt 20 năm tiến hành cuộc chiến tranh xâm 
lược, địch đã huy động mọi phương tiện chiến tranh, xây dựng hệ thống đồn bót, 
ấp chiến lược, thực hiện các cuộc càn quét, với nhiều quy mô khác nhau đánh phá 
để tiêu diệt phong trào cách mạng nhằm thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất 
nước ta.

Trước âm mưu thủ đoạn của kẻ thù với nhiều chiến lược chiến tranh, quân 
và dân Hàm Thuận với truyền thống đoàn kết và ý chí bất khuất, kiên cường đã 
vùng lên diệt ác, phá kèm, phá bỏ ấp chiến lược, làm tiêu hao sinh lực địch, gây 
cho kẻ thù nhiều tổn thất nặng nề. Trận đánh giải phóng Chi khu Thiện Giáo vào 
ngày 08/4/1975 của quân và dân Hàm Thuận, với sự chi viện của quân chủ lực là 
trận đánh tiêu biểu, tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi cho quân ta tấn công giải phóng 
huyện Hàm Thuận, giải phóng tỉnh Bình Thuận 19/4/1975, góp phần giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975. 

Trãi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ, Hàm Thuận Bắc có trên 6.000 cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh, hơn 
5.000 người bị thương tật do chiến tranh và tra tấn, tù đày, nhiều gia đình đã mất đi 
từ 3 đến 5 người con thân yêu của mình. Hàng trăm người mẹ lần lượt đưa tiễn 
chồng, con mình ra trận và nhiều người trong số đó đã vĩnh viễn nằm lại ở chiến 
trường vì hòa bình, độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Nhiều tên đất, tên làng 
của  Hàm Thuận  đã  đi  vào  lịch  sử  như:  “Khu Lê  bất  khuất”,  “Tam giác  kiên 
cường”, “Nam Sơn trung dũng”. Với những chiến công oanh liệt và những đóng 
góp to lớn cho cách mạng. Năm 1978 quân và dân huyện Hàm Thuận đã vinh dự 
được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân. Các đơn vị bộ đội và địa phương được phong tặng danh hiệu anh hùng bao 
gồm: đơn vị  C430 Hàm Thuận,  đơn vị  C450 Thuận Phong, Ban an ninh Hàm 



Thuận; 13/17 xã, thị trấn: Hàm Liêm, Hàm Chính, Hồng Sơn, Đông Giang, Hàm 
Hiệp, Hàm Thắng, Hàm Phú, Hàm Trí, Hồng Liêm, La Dạ, Hàm Đức, thị trấn Ma 
Lâm và Phú Long; 10 cán bộ, chiến sĩ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân, đó là: Từ Văn Tư, K’Đen, Nguyễn Hội, Nguyễn Thị 
Ngư, Đặng Văn Lãnh, Lương Văn Năm, Phạm Thị Mai, Trương Sanh Thạch, Ngô 
Thị Ngư, Nguyễn Thị Hòa; cùng với 329 Bà mẹ được tôn vinh danh hiệu Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng.

II. HÀM THUẬN BẮC 45 NĂM XÂY DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN:

 Sau giải phóng, Đảng bộ và nhân dân Hàm Thuận bắt tay vào hàn gắn vết 
thương chiến tranh với biết bao khó khăn. Sản xuất lạc hậu, thấp kém, ruộng đất 
tan hoang, làng xóm tiêu điều, xác xơ do bom cày đạn xới. Cơ sở hạ tầng hầu như 
không có gì, đời sống đại bộ phận nhân dân hết sức nghèo nàn. Song, được sự 
quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Tỉnh và bằng ý chí quyết tâm và tiếp nối truyền 
thống anh hùng, cán bộ và nhân dân Hàm Thuận nổ lực phấn đấu vượt qua mọi 
khó khăn, chung sức, chung lòng từng bước khôi phục phát triển sản xuất, ổn định 
cuộc sống. Cùng với Tỉnh Bình Thuận và cả nước trong 45 năm xây dựng và phát 
triển, với gần 37 năm chia tách huyện và 34 năm thực hiện đường lối đổi mới, 
Hàm Thuận Bắc đã có những bước phát triển vượt bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
hàng năm luôn đạt khá; cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng 
tích cực; huy động vốn xã hội cho đầu tư phát triển đạt kết quả, nhiều cơ sở hạ tầng 
quan trọng phục vụ dân sinh kinh tế như điện, thủy lợi, giao thông, trường học, 
trạm y tế, nhà văn hoá…được đầu tư xây dựng mới; hoạt động  văn hóa – xã hội có 
nhiều tiến bộ, nhất là công tác giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hóa, đền ơn 
đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho người nghèo... Tình hình kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Thu nhập và đời sống 
phần lớn nhân dân ổn định, một bộ phận có cải thiện đáng kể, hộ giàu, khá tăng 
lên, hộ nghèo giảm mạnh; quốc phòng an ninh được giữ vững. Xây dựng nông 
thôn mới đạt nhiều kết quả, làm cho bộ mặt đô thị, nông thôn huyện nhà ngày càng 
thêm khởi sắc. 

 Kỷ niệm 45 năm giải phóng Hàm Thuận là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân Hàm Thuận Bắc ôn lại lịch sử đấu tranh hào hùng của quê hương, mảnh đất 
kiên trung trong 2 cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược đầy hy sinh, gian khổ 
nhưng rất anh dũng tự hào. Qua đó, củng cố niềm tin và phát huy truyền thống 
cách mạng, ý chí, tự lực, tự cường trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hàm 
Thuận anh hùng, cùng với cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.
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