Thay i sâu sc nht ca vùng t à Nng/Hòa Vang t sau nm 1945 là
v th ch chính tr. Cách mng Tháng Tám nm 1945 ánh du s cáo
chung ca ch quân ch Vit Nam và khai sinh ch dân ch cng
hòa.

Cu Nguyn Hoàng/Nguyn Vn Tri c xây dng vào na sau thp niên 1960 là cây cu
tui i ln nht ang còn li vi dòng sông Hàn. TRONG NH: Cu Nguyn Vn Tri ngày
nay. nh: XUÂN SN

u tháng 1-1946, ln u tiên c tri à Nng/Hòa Vang c cm lá phiu trên tay bu
Quc hi khóa I nc Vit Nam Dân ch Cng hòa và bu HND các cp. Thi im o,
Hòa Vang là n v hành chính cp huyn ca tnh Qung Nam; còn thành ph à
Nng là n v hành chính trc thuc cp k, ngang cp tnh. Ngoài ra, cn c Ngh
nh s 190-TC ngày 5-2-1946 ca B trng B Tài chính Phm Vn ng, có th thy
à Nng vào thi im này tip tc c xem là trung tâm thu thu trc b khu vc
duyên hi Trung B và Tây Nguyên.
B máy chính quyn cách mng à Nng/Hòa Vang
B máy chính quyn cách mng à Nng/Hòa Vang vi nhng ngi ng u u tú nh
Hunh Ngc Hu (Bí th Thành y, i biu Quc hi khóa I), Lê Vn Hin và Lê
Dung (Ch tch UBND cách mng lâm thi thành ph Thái Phiên/à Nng, i biu
Quc hi khóa I), Lâm Quang Th (Ch tch UBND cách mng lâm thi huyn
Hòa Vang, i biu Quc hi khóa I)… ã iu hành mi hot ng ca a phng mình

theo mt mô hình qun lý khác trc, cho n cui tháng 12-1946, và quan trng
hn là ã lãnh o cuc kháng chin chng Pháp ln th hai - c i din Trung ng ng
và Chính ph ti Nam Trung B Phm Vn ng biu dng, góp phn làm tht bi k
hoch ánh nhanh, thng nhanh ca Pháp, to iu kin cho c nc có thi gian
chuyn vào trng thái chin tranh, tip tc kháng chin trng k. Sau khi tái chim
à Nng/Hòa Vang vào cui nm 1946, ngi Pháp mt ln na trc tip qun lý vùng
t này; n ngày 3-1-1950 bàn giao cho chính quyn Quc gia Vit Nam thân
Pháp. Sau Hip nh Genève nm 1954, vùng t à Nng/Hòa Vang li thuc
quyn qun lý ca chính quyn Vit Nam Cng hòa thân M.
Bc vào cuc kháng chin chng Pháp và chng M kéo dài sut 30 nm, b máy
chính quyn cách mng còn non tr ca à Nng/Hòa Vang chuyn vào vùng t
do/ra vùng gii phóng tip tc lãnh o phong trào u tranh trong vùng ch tm
chim, tip tc i cùng dân tc trong sut cuc trng chinh giành li c lp t do cho n
ngày toàn thng cui tháng 3-1975.
Nu trong Phong trào Ngha hi Qung Nam (1885-1887), Hunh Bá Chánh
- nhân vt th ba ca Tân Tnh - tng xây dng cn c bí mt gi là quân th Giang
Châu ngay trong vùng ch tm chim ( khu vc thuc làng Trung Lng nm gia
Cm L và ò Xu) u tranh v trang chng Pháp, thì tip ni truyn thng “quân th
Giang Châu” y, ngi à Nng/Hòa Vang thi chng M ã hình thành mt s cn c
rt ni ting nh Khu cn c cách mng K20 a Mn (nay thuc phng Khuê M, qun
Ng Hành Sn, c xp hng Di tích cp quc gia vào nm 2010); nh Khu cn c
cách mng B1 Hng Phc (nay thuc phng Hòa Khánh Bc, qun Liên Chiu, ã
c xp hng Di tích cp thành ph nm 2019); nh Khu Cn c cách mng Huyn y
Hòa Vang Phú Túc (nay thuc xã Hòa Phú, huyn Hòa Vang, c Di tích cp
quc gia vào nm 2014); nh Khu cn c ni Sông à trên sông Hàn…; và ã ào
rt nhiu hm bí mt nuôi giu cán b, ni ting nh hm bí mt nhà M Nhu và nhà
M Hin Thanh Khê…
Hoàng Sa là n v hành chính trc thuc chính quyn cách mng à Nng
V a gii hành chính, t sau Cách mng Tháng Tám nm 1945 và trong
kháng chin chng Pháp, chính quyn cách mng ã tin hành 3 ln hp xã
huyn Hòa Vang; nm 1968 chia huyn Hòa Vang thành khu I, khu II và

khu III, sau ó nhp li; ri n tháng 8-1973 li chia thành 3 khu... Nm 1967,
các qun ca thành ph à Nng và huyn Hòa Vang - cùng các huyn th khác
thuc tnh Qung à - cng c hp nht thành c khu Qung à trc thuc Khu V.
c bit, tuy danh chinh ngôn thun thì thi im u nm 1946, qun o Hoàng Sa
thuc quyn qun lý ca tnh Tha Thiên, nhng vào tháng 4-1946, ngh quyt k
hp u tiên ca HND thành ph xác nh qun o Hoàng Sa là mt n v cp xã ca à
Nng. Trong tháng 4 và 5-1946, UBND cách mng thành ph à Nng liên tip
c 2 oàn cán b ra o. n gia nm 1950, c s ng ý ca Uy ban Kháng chin Hành chánh Nam Trung B, Ch tch Uy ban Kháng chin - Hành chánh
thành ph à Nng Ch Vit Tn còn ký quyt nh thành lp Uy ban Kháng chin Hành chánh Hoàng Sa gm 5 ngi, tip tc khng nh qun o Hoàng Sa là mt n
v hành chính trc thuc chính quyn cách mng à Nng (1). Tht ra toàn b qun
o Hoàng Sa cng ã c S a d ông Dng/Service Géographique de
l’Indochine a vào a phn thành ph Tourane t tháng 11-1898 trong tm bn
Tourane phát hành ti Hà Ni (2).
Chính quyn Quc gia Vit Nam và nht là chính quyn Vit Nam Cng hòa cng
có nhng iu chnh v a gii hành chính ni b ca qun Hòa Vang và ca th xã à
Nng, trong ó ni lên là vic chia qun Hòa Vang thành qun Hòa Vang và
qun Hiu c vào gia nm 1958, là vic chuyn mt s xã ca qun Hòa Vang v trc
thuc th xã à Nng, chng hn nm 1958, c quan qun l ca Hòa Vang óng ti xã
Hòa Thun nhng n cui nm 1961, u nm 1962 chuyn v óng ti xã Hòa Th
(nay thuc phng Khuê Trung, qun Cm L). i vi qun o Hoàng Sa, ngày 2210-1951, Th hin Trung Phn Vit Nam Trn Vn Lý ã ký T vn mt s 1403VP/PC/M ngh sáp nhp qun o Hoàng Sa vào Th xã à Nng, nhng ngh
này ng thi cha c Chính ph Quc gia Vit Nam gii quyt.
n ngày 13-7-1961, Tng thng Vit Nam Cng hòa Ngô ình Dim ban hành
Sc lnh s 174-NV, vi ni dung: “Qun o Hoàng Sa, trc kia thuc tnh Tha
Thiên, nay t thuc tnh Qung Nam; Mt n v hành chánh xã bao gm trn qun
o này c thành lp và ly danh hiu là xã nh Hi, trc thuc qun Hòa Vang”(3). n
ngày 21-10-1969, Tng trng B Ni v Vit Nam Cng hòa Trn Thin Khiêm
ban hành Ngh nh s 709-BNV/HCP/26 v vic sáp nhp xã nh Hi vào xã

Hòa Long thuc qun Hòa Vang tnh Qung Nam (nay thuc phng Hòa Hi,
qun Ng Hành Sn thành ph à Nng), kèm theo mt bn a gii xã Hòa Long
mi - cng có th gi ây là ng thái “kéo Hoàng Sa vào t lin”.
Nhng cây câu âu tiên bc qua sông Han
Cây cu u tiên bc qua sông Hàn là cu Maréchal De Lattre De Tassigny,
thng gi là cu De Lattre dài 520m do hãng Eiffel ca Pháp thit k và xây
dng vào nm 1951(4). Cây cu th hai bc qua sông Hàn là cây cu dã chin
mang tên Nguyn Hoàng/Nguyn Vn Tri xây dng vào na sau thp niên
1960. Cu Nguyn Hoàng/Nguyn Vn Tri không phi là cây cu u tiên bc qua
sông Hàn nh cu De Lattre/Trình Minh Th/Trn Th Lý nhng là cây cu tui i
ln nht ang còn li vi dòng sông này. Du c xây dng lúc ngi Pháp sp ra i nh
cu De Lattre, hay lúc ngi M va mi n nh cu Nguyn Hoàng, ng thi c hai u
là phng tin phc v ch yu cho quân vin chinh xâm lc.
Nhìn chung v h tng ô th vùng t à Nng/Hòa Vang t sau nm 1945 n nm
1975, có th thy ngày càng xut hin nhiu công trình dành cho hot ng quân
s, c bit t sau khi M quân vào vnh à Nng m u thi k trc tip tham chin trên
chin trng Vit Nam, chng hn nh sân bay à Nng - mt sân bay lng dng
nhng c xem là cn c không quân quan trng ca M trong nhng nm 19651975; nh sân bay Nc Mn cùng bãi áp máy bay trc thng trên nh Kim Sn
và sân bay trc thng trên nh Sn Trà ca quân i M t na cui thp niên 1960;
nh Trm Radar Sn Trà c mnh danh là Mt thn ông Dng bi tm quan sát
không gian rt rng, là hai tòa nhà màu trng hình cu trên nh núi do ngi M
xây dng vào na u thp niên 1960, trc khi quân vin chinh M b hi tháng 31965; nh quân cng à Nng c xây dng gn cu Nguyn Hoàng và cu Trình
Minh Th...
Tháng 1-1953, B Quc phòng Pháp chun y xây dng c s phát in dành
riêng cho quân vin chinh Pháp ti à Nng vi tên gi Trung tâm Phát in ca
quân i. Cui tháng 6-1953, Nhà máy in Liên Trì c ngi Pháp khi công xây
dng ti a im nay là tr s Tng Công ty in lc min Trung (góc ng Duy Tân Trng N Vng). Công vic tin hành d dang thì Pháp tht bi ti in Biên Ph, phi
chp nhn ký kt Hip nh Genève chm dt s có mt ca quân vin chinh Pháp ti

Vit Nam.
Do vy, Nhà máy in Liên Trì c quân i Pháp bàn giao cho quân i Sài Gòn
và sau ó quân i Sài Gòn ã ng ý cho Công ty SIPEA qun lý khai thác
Nhà máy in Liên Trì trong vòng 20 nm (t tháng 8-1955 n tháng 8-1975).
Tháng 11-1956, sau khi Nhà máy in Liên Trì chính thc hot ng, Công ty
SIPEA cho dng phát in ti khu vc nhà máy ng Phan ình Phùng (ã hot ng
t nm 1922) và chuyn các máy phát in ây vào Nhà máy in Nha Trang. K
t thi im này, Nhà máy in Liên Trì tr thành c s phát in chính ti à Nng; khu
vc nhà máy ng Phan ình Phùng ch còn s dng làm vn phòng giao
dch(5).
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