ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1223 /SVHTTDL-QLVHTT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Viễn A

Hậu Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
Thực hiện Công văn số 1737/UBND-NCTH ngày 17 tháng 9 năm 2021
của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ
họp thứ Hai của HĐND tỉnh khóa X (Kèm theo Báo cáo số 807/BC-MTTQ-BTT
ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Hậu Giang). Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn
số 1185/SVHTTDL-QLVHTT ngày 23 tháng 9 năm 2021 trả lời ý kiến, kiến nghị
của cử tri sau Kỳ họp thứ Hai HĐND Khóa X.
Đối với kiến nghị của cử tri ở xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ về việc
“gắn pano và vẽ chiếc Trực thăng ở ngã tư tại kênh Trực Thăng để giáo dục
con cháu về ý nghĩa lịch sử của kênh Trực Thăng”, ngày 28 tháng 9 năm 2021,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phân công Bảo tàng tỉnh Hậu Giang cùng
phòng chuyên môn thuộc Sở phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban
nhân dân xã Vĩnh Viễn A (huyện Long Mỹ) gặp và trao đổi trực tiếp với cử tri
có ý kiến, kiến nghị cụ thể như sau:
- Theo lời kể của ông Bùi Văn Một, sinh năm 1955 tại ấp 6, xã Vĩnh Viễn
A thì ông được nghe kể lại trước kia Chi bộ xã Vĩnh Viễn đã huy động Nhân
dân đào kênh để khai thông thủy lợi làm ruộng (kênh rộng khoảng 2m). Trong
thời gian Tiểu khu Chương Thiện cho máy bay xuống và bắt người dân đào
kênh giam tại Vị Thanh (Chương Thiện), trong đó có anh trai của ông Một, số
còn lại địch chuyển về giam tại Khám Lớn Cần Thơ. Do vậy, ông Một đề nghị
xây dựng pano có hình ảnh máy bay Trực Thăng để giáo dục truyền thống lịch
sử cho con em sau này.
- Theo tài liệu lịch sử Đảng bộ xã Vĩnh Viễn A thì vào năm 1962, Chi bộ
xã Vĩnh Viễn tiến hành cuộc họp bàn và quyết định đào một con kênh tắt để
tránh 2 đồn giặc, nối từ ngọn rạch Chà Là bên ấp 8 qua rạch Kỳ Đà trên ngọn
Cái Dứa bên ấp 6, con kênh có tổng chiều dài khoảng 6km. Xã đã lập ra Ban chỉ
huy để phóng và đào kênh do ông Sáu Tam làm Trưởng ban và ông Năm Đơn
làm phó ban (cả hai đều ở ấp 6). Dân công đào kênh được huy động từ các ấp
7,8,9,10. Khoảng 8 giờ sáng ngày 19 tháng 2 năm 1962, trong khi người dân
đang đào kênh thì xuất hiện gần 20 chiếc trực thăng “sâu rọm” (H-21) từ bên
hướng Vị Thanh bay qua sà xuống bất ngờ đổ quân vây bắt người dân đào kênh.
Chúng đã bắt tất cả 62 người, bắn bị thương 1 người. Số người này bị giam ở Vị
Thanh (Chương Thiện) 2 tháng, sau đó thả một số người, còn lại 18 người chúng
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giải lên Khám Lớn Cần Thơ giam 12 tháng mới thả về. Một thời gian sau, ta tiếp
tục vận động dân công đào kênh theo dự định ban đầu (đào vào ban đêm).
Để đánh dấu sự kiện lịch sử quan trọng này của xã, nhân dân xã Vĩnh
Viễn đặt tên cho con kênh là Kênh Trực Thăng, địa danh kênh Trực Thăng ra
đời kể từ đó. Hiện tại đầu kênh, có cống ngăn mặn có mang tên là “Cống Trực
bởi: Nguyễn Thanh
Thăng” do xã thực hiện. Do vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấyKý
Triều
Cơ quan: Tỉnh Hậu
Giang
không nhất thiết phải dựng pano theo đề nghị của cử tri Bùi Văn Một./.
Thời gian ký:
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở (để biết);
- Bảo tàng tỉnh (để theo dõi);
- Lưu: VT, QLVHTT.
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