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ÔNG TRẦN ĐĂNG KHOA VỚI SỰ NGHIỆP THỦY LỢI VIỆT NAM  

                                                                              Nguyễn Xuân Tiệp (1) 

 

    

   Chính giữa sân của Viện KHTL Việt Nam, 171 phố Tây sơn, Hà nội có một bức tượng 

màu đồng (ảnh) Và nếu đến Thi xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế có một đường phố 

có cùng tên với bức tượng, đó là ông : Trần Đăng Khoa. Không ít người, nhất là các cán 

bộ trẻ trong ngành Thủy lợi chưa biết đầy đủ thông tin về ông ấy. Đó là vị Bộ Trưởng đầu 

tiên trong Chính phủ Liên hiệp thuộc ngành giao thông thủy lợi (1946), là người làm Bộ 

trưởng chuyên ngành, liên tục trong thời gian dài nhất từ 1946 – 1960 (14 năm) và cũng 

là người được giao làm Bộ trưởng ở độ tuổi 40. Ông là vị Bộ trương rất quan tâm đến 

công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham gia công tác giảng dạy về lĩnh vực thủy lợi  

 

       
           (1) Ông Trần Đăng Khoa (trái)  (2) Tượng ông Khoa (3) Đường phố mang tên ông Khoa ơ Huế 

     

Ông là đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên (Khóa 1) được bâu ngày 6 tháng 1 năm 1946 và 

các khóa tiếp theo 2, 3, 4, 5, 6, 7, là Phó Chủ tịch UB Thường vụ Quốc hội (từ tháng 7-

1960 đến 7-1981). Trong thời gian làm công tác chuyên trách của Quốc hội, ông vẩn 

tham gia công tác thủy lợi (kiêm nghiệm giám đốc Viện Nghiên cứu thủy lợi)   

    Ông còn là kỹ sư trẻ được đào tạo thời Pháp thuộc, đã làm công tác giao thông, thủy 

lợi, điện, nước trong 17 năm trước cách mạng tháng 8 (1928-1945) và gần 40 năm sau 
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cách mạng tháng 8 (1945 – 1981), là Bộ trưởng có trình độ chuyên môn sâu, là nhân sĩ 

yêu nước được Bác Hồ dìu dắt từ những ngày đầu của cách mạng và những năm tháng ở 

chiến khu 

     Có thể khẳng định được rằng cuộc đời của ông gắn bó với sự nghiệp thủy lợi Việt nam  

     Ông đã được Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quí : Huân chương Hồ Chí 

Minh, Huân chương Độc Lập hạng nhất, Huân chương chống Pháp hạng nhất, Huân 

chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất và được Xô viết tối cao   Liên Xô 

(1945-1985) tặng thưởng “ Huân chương Hữu nghị giữa các dân tộc “ và tặng “Kỷ niệm 

chương về chiến tranh vệ quốc vĩ đại” 

    Để giúp bạn đọc, nhất là cán bộ trong ngành hiểu thêm về ông, với tư cách là cán bộ 

thủy lợi thế hệ sau này, được biết về ông ấy, đặc biệt được làm việc trực tiếp với ông ấy 

trong thời gian rất ngắn, xin cung cấp thêm một vài thông tin về ông ấy qua bài “Ông 

Trần Đăng Khoa với sự nghiệp thủy lợi”.  

 

                                             Nội dung của bài viết gồm :  

 

TUỔI TRẺ VÀ SỰ NGHIỆP (Học tập và cống hiến, Đi theo con đường mà lớp đàn anh đã đi, Công chức 

và sự cống hiến, Cách mạng và niềm tin, Cách mạng tháng Tám, Bộ trưởng đầu tiên-Thành viên Chính phủ 

liên hiệp, Tiếp tục làm Bộ trưởng.)     

KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC (Chiến khu Vietj Băc, Nhiệm vụ cấp bách, “Phải lo đến thủy lợi”, Bộ 

trưởng Thủy lợi-Kiến trúc, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, Đại biểu quốc hội các khóa từ 1-7, Công tác đối ngoại, 

Đối với Đảng và Bác Hồ)   

HÒA BÌNH LẬP LẠI (ông đã làm Bộ trưởng Giao thông Công chính, Thủy lợi-Kiến trúc, Bộ Thủy lợi) 

ÔNG ĐÃ ĐÓNG GÓP CHO CÁCH MẠNG (về lĩnh vực thủy lợi, Đào tạo cán bộ, Nghiên cứu khoa học,n 

Ý KIẾN KẾT LUẬN (“Cuộc đời đã gắn liền với sự nghiệp phát triển thủy lợi Việt Nam” 

Ý KIẾN CHIA SẺ CÁ NHÂN (Lịch sử Thủy lợi Việt Nam, Các ý kiến trái chiều)  

TÌNH BẠN-TÌNH NGƯỜI (Người bạn, Bó hoa Layon, )     
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                                      TUỔI TRẺ VÀ SỰ NGHIỆP                

                                        Học tập và cống hiến      

 Ông Trần Đăng Khoa, sinh năm 1907 trong một gia đình nghèo, có truyền thống 

yêu nước, ở ngoại ô thành phố Huế ( làng Thế Lại Thượng, huyện Hương Trà ). 

Ông lớn lên như bao đứa trẻ khác trong làng, với hoàn cảnh gia đình khó khăn, 

không được chăm sóc chu đáo, cho đến 11 tuổi ông vẩn sống quanh quẩn trong 

nhà, nên tuổi thơ của ông chịu nhiều thiệt thòi. Ông học ở trường làng, một ngôi 

trường nhỏ, thầy dạy cả chữ quốc ngữ lẩn Pháp ngữ . Được đi học là ông mừng 

lắm, ông ham học và học giỏi, được thầy khen là “sáng dạ”. Một hôm ông được 

lên phố chơi, đi ngang qua trường Đông Ba khang trang, học sinh nề nếp, vừa học 

tập nghiêm chỉnh, vừa được vui chơi giải trí ..ông ước được học ở đó. Mẹ ông biết 

được nguyện vọng của ông và đã nhờ người xin cho vào học và được trường chấp 

nhận ngay, nhưng học phí cao hơn trường làng, và gia đình nghèo, khó khăn, nên 

ông định từ bỏ ước mơ ấy. Nhưng mẹ ông quyết tâm và động viên ông, bà sẽ làm 

tất cả để lo tiền cho ông học …Ông đã trở thành học sinh thành phố. Ông học giỏi, 

kỳ thi elementaire (lớp ba bây giờ) ông đỗ đầu, hai năm sau thi primaire (lớp năm) 

ông cũng đỗ đầu. thời gian này bố ông mất, gia đình đã khó khăn lại khó khăn hơn, 

ông có ý định bỏ học để giúp mẹ nuôi 2 em nhỏ của ông. Nhưng mẹ ông kiên 

quyết động viên ông tiếp tục đến lớp. Để giảm bớt gánh nặng cho mẹ, ông làm gia 

sư để có tiền đóng học phí 

   Quá trình học 4 năm (1921 – 1925) ông đã đứng thứ nhất nhì trong lớp. Nhân có 

dịp thi tuyển sinh vào trường Cao đẳng Công Chính, ông xin thi và thi đậu, được 

ra Hà Nội học. Đây là bước ngoặt của đời ông và là niềm vui, niềm hạnh phúc của 

gia đình nhất là mẹ của ông, nhưng lại là khó khăn quá lớn. Nếu được học ở Hà 

Nội, ông có điều kiện đi xa, được gặp nhiều thầy mới, bạn mới ở đất Bắc, sẽ “khôn 

lớn” nhanh hơn . “Đi một đoạn đường sẽ học được một tràng khôn” cha ông ta đã 

dạy. Mặc dù đã thi đỗ, nhưng ông vẩn chưa biết được có nên học không, vì học phí 

và các chi phí khác quá cao. Nhưng may mắn đã mỉn cười, nhờ sự giúp đỡ của 

nhiều người ông xin được cấp một nửa học bổng để ra Hà Nội học Cao đẳng   

                                 

                               Đi theo con đường mà lớp đàn anh đã đi  
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Ông được ra Hà Nội học Cao đẳng. Đây cũng là thời kỳ đất nước có nhiều biến 

chuyển, tác động không nhỏ đến tầng lớp sinh viên. Những sự kiện bắt bớ, tù đày, 

chém giết.. những chiến sĩ cách mạng, những người yêu nước của chính quyền 

Pháp, đã dấy lên phong trào yêu nước của học sinh, sinh viên trong cả nước..Ông 

tích cực tham gia các phong trào sinh viên khởi xướng, cùng với sinh viên Cao 

đẳng Công chính dự lễ truy điệu cụ Phan Châu Trinh (trong đó có sự tham gia của 

ông Phạm Văn Đồng lớp tú tài bản xứ ở trường Bưởi và các sinh viên trường Cao 

đẳng Sư Phạm như Nguyễn Khánh Toàn, Đặng Thai Mai, Tôn Quang Phiệt bị thực 

dân Pháp đuổi học ), tham gia các cuộc biểu tình đón tiếp cụ Huỳnh Thúc Kháng, 

cụ Ngô Đức Kế , tham dự lễ tang cụ Lương Văn Căn đã biến thành một cuộc biểu 

tình rầm rộ của học sinh, sinh viên Hà Nội.     

     Do nhiệt tình tham gia các hoạt động của sinh viên , nên ông đã bị chính quyền 

cảnh cáo, giám hiệu nhà trường cắt học bổng 2 tháng  

    Ông có nhiều bạn cùng lứa của thời sinh viên và bạn đồng nghiệp trong thời 

gian học tập và công tác. Ông rất quí trọng bạn và bạn cũng rất quí trọng ông . Có 

một người bạn ông nhắc đến, đó là sinh viên Phó Đức Chính,là người bạn thân 

cùng trường, ở cùng phòng, nằm cạnh nhau   

    Tốt nghiệp ! chia tay nhau kẻ Bắc người Nam (ông về Huế, bạn Phó Đức Chính 

về Phú Thọ), đến năm 1930 nghe tin Phó Đức Chính “lên đoạn đầu đài” cùng với 

9 người yêu nước khác đứng đầu là Nguyễn Thái Học, ông không chỉ sửng sốt, 

cảm động, thương tiếc mà còn cảm thấy hổ thẹn, vì ông chưa làm được gì cho đất 

nước. Ông suy nghĩ, băn khoăn, suy nghĩ, lựa chọn hướng tới con đường cách 

mạng mà các lớp đàn anh đã đi ! Con đường cách mạng chân chính. 

                                       Công chức và sự cống hiến  

    Ông đã thi đỗ tốt nghiệp công chính (Agent technique – Cán bộ kỹ thuật). Vì 

ông đỗ đầu nên Trường cho thi thêm một bậc nữa (là ạdjoint technique – Trên cán 

bộ kỹ thuật một bậc) ông cũng đỗ đầu và được cử về Huế làm việc ở Ty Công 

chính Thừa Thiên, ông bắt đầu công việc của một công chức giao thông công 

chính  

   Trong thời gian làm việc ông vẩn tiếp tục học chuyên môn bằng hàm thụ trường 

kỹ sư Eyrolles, Paris và ông đã thi đậu tham sự bậc trên, sau đó (1932) ông thi đậu 

kỹ sư công chính. Theo ông nghĩ phải học để nâng cáo hiểu biết, làm chủ khoa 
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học, kỹ thuật, không phụ thuộc người Pháp, là điêu kiện để làm chủ đất nước. Ông 

đã tập trung vào lĩnh vực chuyên môn sâu, rút ra các bài học kinh nghiệm trong 

thực tế (chủ yếu giao thông, thủy lợi, nước , điện)      

    Trong thời gian này ông đã thiết kế, nghiên cứu các công trình : 

-  Các câu đường giao thông vận tải ở miền nam Trung bộ, đăc biệt là  

các tuyến đương chiến lược Tây nguyên, như đường 14 

- Các hệ thống thủy lợi, như hệ thống Phan Rang, hệ thống Tuy hòa,  

các hồ chứa nước như Cam ly, Hồ Xuân hương (Đà Lạt), Thủy thiện (Bình Định) 

các tram thủy điện như Ankroet (Đà Lạt) dự án công trình Đa nhim (Dran-

Kronpha),  dự án cảng Cam ranh, các công trình bảo vệ bờ biển, bờ sông, cúng 

nhiêu công trình thủy lợi khác ở miền Nam Trung bộ 

 -       Các hệ thống cung cấp nước sạch trong các thành phố (Quảng Ngãi, Qui 

Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Đà Lạt, Ban Mê Thuột.) Các 

hệ thống phát điện, đường dây tải điện cao thế, cùng nhiều công trình kiến trúc 

thành phó miềm Nam Trung bộ 

    Ngoài các hoạt động chuyên môn ông tham gia công tác xã hội, cùng với các 

cộng sự xây dựng câu lạc bộ thể dục thể thao, Câu lạc bộ truyền bá quốc ngữ 

Khánh hòa, tổ chức văn nghệ, tổ chức diễn thuyết .. 

Tất cả những việc làm trên đã hướng ông đến mục tiêu là làm được gì cho dân cho 
nước, tìm đến con đường cách mạng chân chính, cách mạng vô sản.. 

                                    Cách mạng và niềm tin 

    Đối với ông Cách mạng không còn là khái niệm mơ hồ, cách mạng đang ở phía 
trước. Ông đã đến với cách mạng . 

     Sau đảo chính Nhật 9-3-1945, ông làm Giám đốc Công chính Miền Nam Trung 
bộ, quản lý công trình thuộc các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và các tỉnh 
cao nguyên Trung bộ  

    Năm 1945 ông đã 39 tuổi, có nghĩa là ông đã sống trong chế độ cũ có 39 năm. 

Trừ tuổi thơ ấu và thời gian học hành thi ông đã có 17 năm làm công chức giao 

thông công chính cho Pháp (chính quyền cũ)   

    Là một trí thức xuất thân trong nghèo khó, tự vươn lên, ông muốn làm một việc 

gì đó có lợi cho dân, cho nước nhiều hơn. Đó là cách mạng 
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                                        Cách mạng tháng Tám  

Ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở thành ngày hội của toàn dân, nhân dân Hà nội và 

các tỉnh trong cả nước, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh, Chủ tich Hồ Chí 

Minh đã lần lượt giành lại chính quyền. Cũng trong thời điểm đó tại tỉnh Khánh 

hòa, nhân dân giành lại chính quyền ở Nha trang và toàn tỉnh                

 Chính quyền cách mạng lâm thời tỉnh Khánh hòa được thành lập. Ông Nguyễn 

Văn Chi được cử làm chủ tịch, ông Nguyễn Cự Hải làm Phó Chủ tịch. Ông được 

chính quyên Cách mạng giao làm Ủy viên giao thông trong chính quyền đồng thời 

phụ trách công chính khu vực miền Nam Trung bộ  

   Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp được sự đồng tình của đế quốc Anh, 

sử dụng cả quân đội Ấn và Nhật gây hấn ở Nam bộ sau đó đánh ra Nha Trang . 

Chính quyền cách mạng rút dần vào chiến khu tiếp tục lãnh đạo nhân dân kháng 

chiến. Trong thời gian ngắn ông Trần Hữu Dực Chủ tịch UBCM (Ủy ban cách 

mạng) lâm thời Trung bộ vào làm việc với UBCM Khánh Hòa. Làm việc xong ông 

Trần Hữu Dực chỉ thị ông ra Huế ngay để nhận chức Giám đốc Công chính Trung 

bộ . Ông bắt đầu làm việc trong chính quyền mới – Chính quyên Cách mạng với 

khí thế mới. Đây là cơ hội để ông thể hiện tinh thần yêu nước, cống hiến, phung sự 

đất nước, như ông hằng mong muốn    

   Cũng trong thơi gian đó ông còn được lãnh đạo Kỳ Bộ Việt Minh tin tưởng, 

động viên để ông ra ứng cử Đại biều Quốc Hội và ông được Chính Phủ Trung 

ương cử vào Ủy ban Kiến thiết Quốc gia, làm việc tại Hà Nội . Đây là một cơ hội 

lớn đồng thời là khó khăn lớn đối với ông và gia đình ông lúc bấy giờ, phải rất nỗ 

lực mới vượt qua được. Ông trúng cử đại biểu Quốc Hội tỉnh Thừa Thiên (khóa 1) 

được bầu ngày 6-1-1946. Nhận được tin ông vui sướng gắn với trách nhiệm cao cả 

mà nhân dân, Đảng giao phó cho ông  

   Tình hình Hà Nội lúc bấy giờ rất căng thẳng, đang có trên 20 vạn quân Tàu 
Tưởng, sống đồi bại, cướp bóc, hãm hiếp trắng trợn. Lư Hán chiếm phủ toàn 
quyền cũ, mưu đô cướp nước Việt Nam. Thực dân Pháp thì rục rịch gây hấn khắp 
nơi. Một số tổ chức như Quốc dân đảng, Đại Việt ..đứng đầu là những tên phản 
quốc gây rối loạn bằng các cuộc biểu tình, truyền thanh, báo chí, bắt cóc, tống 
tiền, ám sát..đòi ghế trong Quốc hội, trong Chính phủ mặc dù không được dân bầu   
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Bộ trưởng đầu tiên - Thành viên của Chính phủ liên hiệp 

      Cuộc hội nghị liên tịch ở Ngũ xã (Hà Nội) đã thống nhất giao cho Quốc dân 

Đảng và Cách mạng dồng mịnh hội 70 ghế trong Quốc hội và đã xác định thành 

phần Chính phủ gồm các thành viên thuộc các Đảng phái : 

Thủ tướng Chính phủ                                           Chủ tịch Hô Chí Minh 

Phó Thủ tường Chính phủ                                    Nguyễn Hải Thần    

Các bộ trưởng  

Bộ Nội vụ (không đảng phái)                               Huỳnh Thúc Kháng  

Bộ Quốc phòng ((không đảng phái)                     Phan Anh 

Bộ Tài chính (Việt Minh)                                      Lê Văn Hiến                      

Bộ Giao thông Công chính ( Việt Minh)             Trần Đăng Khoa  

Bộ Ngoại giao ( Việt Nam Quốc dân Đảng)         Nguyễn Tường Tam 

Bộ Kinh tế ( Việt Nam Quốc dân Đảng)               Chu Bá Phượng 

Bộ Giáo dục (Đảng Dân Chủ Việt Nam)              Đặng Thai Mai  

Bộ Tư pháp (Đảng Dân Chủ Việt Nam)               Bồ Xuân Luật  

Bộ Y Tế (Cách mạng Đồng minh hội)                 Trương Đình Chi      

Quốc phòng ủy viên hội                                         

Chủ nhiệm ( Việt Minh)                                        Võ Nguyên Giáp 

Phó chủ nhiệm ( Việt Nam Quốc dân Đảng)        Vũ Hồng Khanh 

 

 Ngày 2-3-1946 Quốc hội khóa 1 họp lấn đầu tiên tại Hà Nội , ông được phân công 

phụ trách Bộ Giao thông Công chính trong chính phủ Liên hiệp kháng chiến là một 

Bộ dành cho Việt Minh theo hiệp thương giữa các đảng phái lúc bấy giờ. Như vậy 

ông đã trở thành thành viên của Chính phủ Liên hiệp với tư cách là Việt Minh 

 

                                            Tiếp tục làm Bộ trưởng  

   Sau đó Quốc hội khoa 1 họp tình hình trong nước căng thẳng, Nguyễn Hải Thần 

bỏ chay theo Tưởng Giới Thạch, nhân sự trong Chính phủ liên hiệp có nhiều thay 

đổi, nhưng riêng ông Trần Đăng Khoa vẩn được giữ nguyên chức vụ Bô trửởng Bộ 

Giao thông công chính  
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                                                  Bức ảnh công bố lần đầu 

Bức ảnh trên chụp chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị trong Hội đồng Chính phủ và nhân sĩ tại 

Việt Bắc năm 1948 được gia đình nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Năng An tặng bảo tàng Hô Chí Minh 

tháng 10 năm 2000 

Từ trái sang phải : Hàng trước :Các vị Nghiêm Xuân Yêm, Vũ Đình Tụng, Võ Nguyên Giáp, Hồ 

Chí Minh, Bùi Bằng Đoàn, Phan Anh, Lê Văn Hiến, Bùi Công Trừng, Phan Mỹ, Hàng sau: Các 

vị : Nguyễn Văn Tạo, Tạ Quang Bửu, Cù Huy Cận, Trần Đăng Khoa, Hoàng Tích Trí, vị này 

không rõ tên, Trần Duy Hưng     

 

 . Ngày 7-3-1946  ông đã cùng với các vị trong Hội đồng Bộ trưởng ký vào Hiệp 

định sơ bộ Việt Pháp đã ký ngày 6-3-1946, thực hiện hòa hoãn và chuẩn bị cho 

cuộc đấu tranh lâu dài, đánh đuổi thực dân Pháp giải phóng dân tộc  

   Tháng 4 năm 1946  ông được cử vào Phái đoàn đàm phán với Pháp tại hội nghị 

trù bị Đà Lạt để chuẩn bị cho hội nghị Fontainebleau. Sau hội nghị Dà Lạt ông 

được phân công tiếp tục chuẩn bị các vấn đề cho phái đoàn Fontainebleau và sau 

hội nghị Fontainebleau, nghiên cứu thi hành tạm ước 14-9-1946 mà Hồ Chủ Tịch 

đã ký với Bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại Marius Moutel 
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    Ngay 4-11-1946 Quốc hội họp lần thứ 2 để biểu quyết thông qua Hiến  

pháp đầu tiên của nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa. Cũng trong kỳ họp này ông 

được giao tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Giao thông Công chính                                                  

 

                                         KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC    

Chiến khu Việt Bắc 

     Đêm 19 – 12 – 1946 kháng chiến toàn quốc bùng nổ chống thực dân Pháp xâm 

lược. Chính phủ đi vào chiến khu lãnh đạo nhân dân kháng chiến trường kỳ, toàn  

diện Cách mạng chuyển sang một giai đoạn mới. Đây cũng là khoảnh khắc thử 

thách lớn đối với ông được thể hiện trong một vài sự kiện đáng ghi nhận   

 

      

Chính phủ kháng chiên ở ATK, Sơn dương, Tuyên Quang năm 1948 từ trái sang phải (người chưa 

rõ tên được ghi bằng X). Hàng trước X, Vũ đình Huỳnh, Trần Duy Hưng, Hoàng Tích Trí , X. 

Hàng giữa Nghiêm Xuân Yêm, Bùi Công Trừng, Vũ đình Tụng, Hồ Chí Minh, Phan Kế Toại, 

Nguyễn Văn Tạo , Lê Văn Hiến . Hàng sau : Hoàng Minh Giám, Trần Đăng Khoa , Trịnh Văn 

Bính,  Nguyễn Văn Huyên, Tạ Quang Bửu, Phan Anh, Phạm Văn Đồng, Tôn Thất Tùng, X, Trần 

Công Tường     



 10

 

    Cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu ! Trụ sở Bộ Giáo thông công chính ở Hà 

nội đóng cửa, chuyển vào Hà Đông. Hội đồng Chính phủ họp phiên đặc biệt tại trụ 

sở địa chính Hà Đông dưới sự chủ tọa của Hô Chủ tịch quyết định kháng chiến 

toàn quốc, toàn dân, toàn diện, trường kỳ chống đế quốc Pháp xâm lược, giải 

phóng đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng tháng 8. Hồ Chủ tịch ra lời hiệu triệu 

lịch sử “ Thà chết chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” Một kỷ niệm 

sâu sắc của thời khắc ấy được ông ghi lại: “Mấy đêm sau đó, Hồ Chủ tịch gửi cho 

tôi môt đồng bạc giấy, trên ấy người viết tay mấy chữ và ký: Thường cho đồng chí 

Bộ trưởng giao thông công chính trong việc tham gia phá các công trình giao 

thông trong nội, ngoại thành Hà Nội”  

 

 
         Ở chiến khu 1948- Bộ trưởng Trần Đăng Khoa (người đi trước ) trên đường đi công tác 

   

                                   Nhiệm vụ cấp bách trước mắt : 

      Do vị trí Hà Đông khó hoạt động. nên Bộ Giao Thông công chính chuyển vào 

Thanh hóa . Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chinh phủ , Hồ Chủ tịch, với tư cách là 

Bộ trưởng ông đã chỉ đạo nganh thực hiện một số nội dung về giao thông thủy lợi 

quan trọng phục vụ cho kháng chiến   
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  +  Về giao thông :  Phải đảm bảo cho o xe lửa chạy  an toàn trên đoạn Quảng – 

Thanh Hóa, phải tổ chức vận tải thủy trên đường Vân Đình, Cầu Yên, Chính Đại, 

Đò Lèn, Thanh hóa, Vinh, Hà Tĩnh (gồm não vét kênh nhà Lê và tổ chức vận tải ca 

nô) 

  +  Về thủy lợi : Mở rộng các công trường đắp đê, củng cố hệ thống nông giang 

Thanh hóa, xây dựng hệ thống sông Rộ và Anh Sơn ở Nghệ an, đắp đê Hữu Ninh 

…ở Hà Tĩnh  

   Nhưng ở Thanh hóa xa Trung ương quá, nên ông cùng Bộ Giao thông công 

chính chuyển lên Phú Thọ, rồi lên Tuyên Quang (trước khi địch nhảy dù xuống 

Phú Thọ) vào an toàn khu Sơn Dương, rồi lên tạm ở thị xã Bắc cạn    

    Ngày 7 tháng 10 năm 1947 cuộc chiến bắt đầu, địch tấn công Việt bắc  tập trung 

cơ quan đâu não của ta. Trước tình hinh này Chính phủ cử các Đặc ủy đoàn về các 

khu để “tuyên truyền, vận động nhân dân nỗ lực kháng chiến cho đến toàn thắng. 

Ông được cử vào Đặc ủy đoàn Chính phủ đến khu 3 và khu 12 (Lạng sơn, Bắc 

Giang) 

   +   Về đào tạo cán bộ 

   Ngoài công việc của đoàn ông còn phải lo việc của Bộ Giao thông công chính. 

Ông đã cùng với một số cán bộ cao cấp nghiên cứu đào tạo cán bộ,  

   Được phép của Chính phủ trường đã khai giảng ở “Cống thần” Hà Đông, ít tháng 

sau dời vào Thanh hóa. Lúc đầu trường gồm một lớp cao đẳng đào tạo phó kỹ sư 

công chính và một lớp kỹ thuật viên (trước đây gọi là tham sự công chính) 

   Trường Cao đẳng đào tạo được hai khóa , tạm nghỉ, vì tuyển sinh có trình độ tú 

tài hồi ấy rất khó. Còn trường Trung cấp thì liên tục hoạt động cho đến sau 

này.(Khóa đâu học từ năm 1948)    

   Trong thơi gian ấy mở được một trường như thế rất khó khăn, phức tạp. Cán bộ 

được đào tạo tại trường đã đóng góp nhiều cho kháng chiến (về giao thông , thủy 

lợi) cho các giai đoạn về sau, nhất là giai đoan khôi phục và phát triển kinh tế , 

trong đó khôi phục các đường giao thông (đường sắt và đường bộ), các hệ thống 

nông giang (thủy nông) bị địch phá hoại đã hư hỏng nghiêm trọng. Đội ngũ cán bộ 

này đã trưởng thành là đội ngũ cán bộ kỹ thuật nòng cốt trong lĩnh vực giao thông 

thủy lợi sau này 
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                                      “ Phải lo đến thủy lợi “ 

 

   Quá trinh kháng chiến nói trên, công tác của Bộ Giao thông công chính xoay 

quanh các vấn đề lớn : Đê điều, chống lụt, Thủy nông, giao thông vận tải, bứu 

điện. Kháng chiến càng gần đến thắng lợi thì công tác giao thông vận tải càng phát 

triển, phải khôi phục, xây dựng nhanh chóng các tuyến đường chiến lược từ biên 

giới Việt Trung đến biên giới Việt Lào 

   Trận Điện Biên đại thắng ngày 7-5-1954 là chiến thắng mang tính lịch sử, nhân 

dân cả nước và các nước anh em vui mừng  

    Đêm 20 tháng 7 năm 1954, ông đang ở trong một khu rừng trên đường Linh 

cảm – Tân ấp (Hà Tĩnh ) thảo luận với cán bộ ở tỉnh Hà Tĩnh và công trường, 

trong đó có ông Nguyễn văn Sáng (cán bộ lãnh đạo tỉnh lúc bấy giơ, sau này là Vụ 

trưởng Vụ TCCB – Bộ Thủy lợi) về kế hoạch làm hai con đường chiến lược đi 

Napê và đi Thà Khẹt. Đêm khuya, nhận được tin Hiệp định Geneve được ký kết , 

Pháp đã công nhận độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, 

Lào, Cam pu chia . Ồng và mọi người trong thời khắc ấy rất vui mừng và ông đã 

chia sẻ :” Thôi ! tôi không bàn chuyện làm đường nữa , bây giơ phải lo đến thủy 

lợi. Trước tiên phải hàn gắn hai cái đập lớn bị địch phá hư hỏng nặng là đập Bái 

thượng và đâp Thác Huống , ngày mai tôi phải đi ngay”  

      Ngày hôm sau ông lấy một xe Molotova và đi ban ngày. Đồng bào lúc bấy giờ 

ngạc nhiên .Ông đưa một số cán bộ là kỹ sư lên Bái Thượng ( như ông Nguyễn 

Hạp, ông Tý, ông Nghệ..) cùng nhau nghiên cứu đồ án sửa chữa đập (có lãnh đạo 

tỉnh tham dự) và họp ngay tại chỗ . Ông đề xuất các phương án sửa chữa, đồ án cụ 

thể được vạch ra rất nhanh để mọi người góp ý kiến và đã thống nhất : Sửa chữa 

cống 3 cửa và tường hướng dòng , đắp đê quai sanh qua chỗ đập bị vỡ, hạp long 

bằng đá, rồi đắp đất lên phía trên, đúc lại đoạn đập bị vỡ . Ông đề ra 3 yêu cầu : 

làm lại chắc chắn, vĩnh cửu, chậm nhất là 1-1-1955 phải mở nước vào nông giang. 

Mọi người nhất trí, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo và quyết tâm thực hiện, mặc dù rất nhiều 

khó khăn (dân đang đói, vật liệu, thiết bị thiếu, cán bộ kỹ thuật rất ít, khối lươngj 

công việc quá lớn. 
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    Bác Hồ luôn luôn là tấm gương sáng chói về tinh thần và chí công vô tư vì dân vì nước - Ảnh tư liêu 

                                                (ông Tràn Đăng Khoa ở vị trí thứ 2) 

 

Nhưng với khí thế cách mạng, cùng với sự lãnh đạo của tỉnh, chủ trương và 

phương án ký thuật đúng đắn nên công việc sửa chưa công trình hoàn thành trước 

2 ngay so với kế hoạch . Nước vào nông giang, đảm bảo một vụ chiêm thắng lợi. 

Đây không phải là thắng lợi vê kinh tế mà còn là thắng lợi về chính trị vì người 

Pháp không ngờ được người Việt nam đã sửa chữa một đập do người Pháp thiết 

kế, xây dựng, có kỹ thuật phức tạp (so với hồi ấy) và có khối lượng lớn chỉ trong 

vài tháng  

    Ông rời Thanh hóa ra Việt Băc chỉ đạo việc sửa chữa đập Thác Huống và nhiêu 

công trình thủy lợi khác bị hư hỏng do chiến tranh phá hoại  

    Như vậy đến 1- 1- 1955, 12 hệ thống đại thủy nông trên miền Bắc bị hư hỏng do 

chiến tranh phá hoại đã được sửa chữa, cung cấp nước tưới, dân sinh kịp thời. Một 

thành tích của ngành giao thông công chính đáng ghi nhận 

                                   

Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Kiến trúc 



 14

 

    Tháng 3 năm 1955 theo Nghị quyết của Quốc hội khóa I họp lần thứ 4, Bộ Giao 

thông Công chính phải chia làm hai bộ : Giao thông Bưu điện và Thủy lợi Kiến 

trúc . Quốc hội cử ông làm Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Kiến trúc 

 

                                       Bộ trưởng Bộ Thủy lợi 

     

 
Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa và Chủ tịch Hô Chí Minh trong ngày ra mắt năm 1958 

(người đứng thứ 4 từ trái qua là Bộ trưởng Bộ Thủy lợi  Trần Đăbg Khoa  

 

    Tháng 4 năm 1958, theo Nghị quyết của Quốc hội khóa I họp lần thứ 5, Bộ 

Thủy lợi Kiến trúc phải chia thành hai bộ : Thủy lợi và Kiến trúc. Ông được cử 

làm Bộ trưởng Bộ Thủy lợi.  

    Trong các kỳ họp quốc hội, ông nhiệt liệt tán thành đường lối Hợp hóa nông 

nghiệp, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, tán thành các kế hoạch khôi 

phục kinh tế (1954), cải tạo kinh tế, phát triển văn hóa (1955-1957) kế hoạch phát 

triển kính tế và văn hóa (1958-1960), kế hoạch năm năm lần thứ nhất (1961-1965) 
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và các kế hoạch tiếp theo. Ông hoan nghênh và tham gia biểu quyết Hiến pháp sửa 

đổi năm 1959 ban hành ngày 1-1-1960 

Đã 14 năm giữ chức Bộ trưởng (1946-1960), đây là thời điểm cuối cùng ông thôi 

chức Bộ trưởng của ngành để chuyển sang chuyên trách công tác của Quốc hội và 

Giám đốc Học viện thủy lợi, Giám đốc, Viện Nghiên cứu khoa học thủy lợi  

    

                                        Đại biểu quốc hội các khóa 1-7  

 

  Ông là đại biểu quốc hôi khóa 1 (6-1-1946) và khóa 2 (4-1960) là đại biểu của 

tỉnh Thừa Thiên 

  Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 2 (15-7-1960), ông được bầu làm Phó Chủ tịch 

Ủy Ban Thường vụ quốc hội và Ủy viên Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc 

hội  

  Ông là đại biểu quốc hôi khóa 3 (4 – 1964) là đại biểu của tỉnh thừa Thiên. 

Trong kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 3 ông được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy Ban 

Thường vụ quốc hội và Ủy viên Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội      

  Ông là đại biểu quốc hôi khóa 4 (4-1971) đại biểu của tỉnh Hà Bắc. Trong kỳ 

họp thứ nhất (6-1971) được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy Ban Thường vụ quốc hội và 

Ủy viên Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội 

 Ông là đại biểu quốc hôi khóa 5 (4-1975) và quốc hội khóa 6 (4-1976) là khóa 

quốc hội thống nhất cả nước, được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy Ban Thường vụ 

quốc hội và Ủy viên Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội                        

Ông là đại biểu quốc hôi khóa 7 (4-1981), được bầu làm ủy viên Ủy ban kinh tế, 

kế hoạch và ngân sách quốc hộ, Uy viên ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước từ 

khi ủy ban mới thành lập (1960) , Cũng trong thời gian này ông giữ chức Giám 

đốc Học viện thủy lợi, rồi Giám đốcViện nghiên cứu khoa học thủy lợi 

Tháng 3 năm 1972 ông được cử vào ban chỉ đạo Hoàn chỉnh thủy nông Trung 

ương trực thuộc Hội đồng Chính phủ 

 

                                         Công tác đối ngoại 
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 Từ này 1-10-1954 đến 11-7-1985  ông đã tham gia với các cương vị là trưởng 

đoan, thành viên của nhiều đoàn thuộc Chính phủ, Quốc hội, ngành công chính, 

các tổ chức, đoàn thể của Việt Nam đã đi thăm và làm việc ở rất nhiều nước trên 

thế giới   

                                                 BÁC HỒ 

                     “ Đối với Đảng lãnh đạo và Hồ chủ tịch “ (2) 

“Tôi luôn luôn một lòng kính mến và biết ơn . Tôi thấy Đảng là ánh sáng, là trí tuệ 

là anh hùng . Hồ chủ thịc là mộtj vị thiên tài, là một vĩ nhân, là thầy là cha, là Bác 

kính yêu của cả dân tộc. Người là tinh hoa của dân tộc, là hình ảnh của non sông. 

Tôi rất tự hào về Đảng về Bác  

 

 
                                           Bác Hồ ân cần chỉ bảo ông Trần Đăng Khoa (bên trái)  

 

   Thật là một hạnh phúc, một vinh dự vô cùng lớn lao cho tôi là được làm việc với 

bác trong một thời gian dài. Trong các cuộc họp có Bác tôi luôn nhìn Bác, nhìn 

nét mặt trầm tĩnh, bình thản của Bác trước những diễn biến lịch sử có lúc vô cùng 

gay go, phức tạp, tưởng chừng như nan giải và tôi chờ Bác kết luận, một kết luận 

ngắn gọn, nhưng sáng suốt, đúng đắn làm sao ! Tôi biết ơn Đảng biết ơn Bác đã 

quan tâm đến tôi và gia đình tôi. Sở dĩ tôi được đóng góp phần nhỏ bé vào sự 
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nghiệp Cách mạng của dân tộc là nhờ Đảng, nhờ bác . Điều này tôi không bao giờ 

quên….”             

                                      HÒA BÌNH LẬP LẠI Ở MIỀN BẮC   

    Ngày 7 tháng 5 năm 1954, Điện biên phủ đại thắng. Ngày 20-7-1954  Hiệp định 

Genève được ký kết. Kháng chiến thành công, thực dân Pháp thất bại hoàn toàn, 

hòa bình lập lại ở Việt nam nói riêng, Đông dương nói chúng. Đất nước tạm chia 

cắt hai miền, cách mạng Việt nam chuyển sang một giai đoạn mới. Ông nhận thức 

được vai trò của ngành giao thông thủy lợi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới theo yêu 

cầu, khó khăn hơn, phức tạp hơn 

   Từ chiến khu trở về lại thủ đô Hà nội. Một thời khắc lịch sử trong đời ông khó 

quên    

   Ông đã ghi lại khoảnh khắc khó quên ấy khi trở về Hà nội : “ Tôi nhớ lại buổi 

chiêu ngày 19 tháng 12 năm 1946 tôi lái chiếc xe V8 từ giã Hà Nội. Lúc bấy giờ 

buồn bã bao nhiêu thì lúc này hồi hộp, cảm động, vui sướng bấy nhiêu, Trở về Hà 

nội, tôi lái chiếc xe Jeep Liên xô qua các đường phố sáng rực cở đỏ sao vàng…” 

Lịch sử đã sang trang, cuộc đời mới bắt đâu.  

                  
Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm và dự lễ khai tông tuyến đường săt Hà Nội – Lạng Sơn sau kháng 

chiến chống pháp, Hòa bình lập lại (Bộ trưởng Trần Đăng Khoa là người mặc áo trăng đứng 

giữa hai đường ray)      

                                      

                                         Ông đã làm Bộ trưởng  
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Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính  

   Được thành lập theo Tuyên cáo ngày 28/8/1945 của Chính phủ lâm thời nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà  

  Ông là vị Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính đầu tiên trong Chính phủ Liên 
hiệp và kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I ông được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ 
Giao thông Công chính 

   Ngày 4-11-1946 Quốc hội họp lần thứ 2 để thông qua Hiến pháp đầu tiên của 
nước Việt Nam Dân chủ, Cộng hòa, ông được cử tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Giao 
thông Công chính      

   Ngày 13/4/1955, Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính ra Nghị định số 164-
NĐ [4] quy định nhiệm vụ của ngành Thủy lợi với hai nhiệm vụ chính: 

1. Nghiên cứu, xây dựng và quản lý các công trình trị thủy, đặc biệt là đê điều. 

2. Nghiên cứu, xây dựng và quản lý các công trình đại và trung thủy nông, nhằm 
mục đích chống hạn, chống nước ngập và chống mặn  

   Chiến tranh đã phá hoại hầu hết các tuyến đường giao thông huyét mạch, các hệ 

thống thủy lợi ở các tỉnh phía Bắc. Nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất, đời sống 

việc phục hồi giáo thông, thủy lợi là nhiệm vụ cấp bách, tiến hành đồng thới cái 

cách bộ máy tổ chức điêu hành để làm việc phù hợp và hiệu quả .  

Bô trưởng Bộ Thủy lợi – Kiến trúc (1955) 

   Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9 năm 1955, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá I đã 
thông qua đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quyết định tách Bộ Giao thông 
Công chính thành 2 Bộ: Bộ Giao thông và Bưu điện và Bộ Thuỷ lợi  và Kiến trúc . 
Ông được giao làm Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Kiến trúc  

   Trong cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc có cơ quan chuyên trách về 

thuỷ lợi là: Cục Công trình thuỷ lợi (gồm cả thuỷ nông, đê điều, xây dựng cơ bản); 

Cục Thiết kế Thuỷ lợi và các cơ quan quản lý tổng hợp khác.  

Bộ Thủy lợi (1958) 

    Công thác thủy lợi kiến trúc phát triển nhanh chóng, nhưng vẩn còn nhiều bất 

cập, nhất là nhiệm vụ thủy lợi cẩn được tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách 

về nông nghiệp, nông thôn. 
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   Ngày 29 tháng 4 năm 1958, Quốc hội khóa 1 họp lần thứ 8 nghị quyết Bộ Thủy 

lợi – Kiến trúc tách làm đôi ; Bộ Thủy lợi và Bộ Kiến trúc . Ông được phân công 

làm Bộ trưởng Bộ Thủy lợi  

   Bộ Thuỷ lợi được giao nhiệm vụ thống nhất quản lý nước trên toàn lãnh thổ các 
công việc liên quan đến nguồn tài nguyên nước, khai thác mặt lợi và chế ngự mặt 
hại, bao gồm cả thủy nông, thủy điện, cấp thoát nước cho công nghiệp và thành 
phố. Để xúc tiến kế hoạch trị thủy sông Hồng, ngày 28/9/1959, Ban Bí thư Trung 
ương Đảng ra Chỉ thị số 164-CT/TW, Bộ Thủy lợi đã thành lập phòng sông Hồng 
trực thuộc Bộ  

“Phương châm công tác thủy lợi là kết hợp giữ nước và tháo nước, kết hợp với 
công trình hạng nhỏ do nhân dân làm với công trình hạng vừa và hạng lớn do nhà 
nước và nhân dân cùng làm nhằm mau chóng thực hiện mạng lưới thủy lợi hoàn 
chỉnh khắp nơi” (lịch sử thủy lợi 2014, trang 294) 

    Phương châm 3 kết hợp rất quan trọng và có ý nghĩa lịch sử đối với công tác 
thủy lợi ở nước ta không chỉ hồi ấy mà ngay cả hiện nay   

    Đây cũng là thời kỳ bắt đầu xúc tiến qui hoạch sông Hồng, đồng thời bắt đầu 
nghiên cứu qui hoạch một số song lớn. Có thể khẳng định qui hoạch thủy lợi đã đi 
trước một bước là tài liệu cơ bản làn căn cứ đầu tiên để nghiên cứu, đề xuất các 
phương án thiết kế, quyết định đầu tư, xây dựng công trình thủy lợi cho nhiều thập 
kỷ sau này  

“..Từ 1955 – 1960, miền Bắc đã được phát triển thủy lợi khá nhanh so với thời 
Pháp thuộc cũng như so với các nước trong khu vực..” (lịch sử thủy lợi 2014, 
trang 292)  

Bộ Thủy lợi và Điện lực (1960) – nhiệm kỳ cuối cùng của ông 

Cuối năm 1960, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, với xu thế phát triển mạnh 
thuỷ điện, Nhà nước chuyển Tổng cục Điện lực thuộc Bộ Công nghiệp nặng sáp 
nhập vào Bộ Thuỷ lợi, đổi tên Bộ Thuỷ lợi thành Bộ Thuỷ lợi và Điện lực, do ông 
Dương Quốc Chính (tức là thiếu tướng Lê Hiến Mai, Uỷ viên Trung ương Đảng 
khóa 3 làm Bộ trưởng . Cũng trong thời gian đó, kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 2 
(15-7-1960) ông được bầu làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ quốc hội và Ủy 
viên Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và được coi là thời điểm cuối 
cùng làm bộ trưởng Bộ Thủy lợi, tiếp tục nghiên cứu thủy lợi thông qua Viện 
trưởng Viện nghiên cứu Thủy lợi    
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                            Học viện Thủy lợi Điện lức (nay là trường Đại học Thủy lợi) 

    

Tháng 7/1961, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (Khóa III) 
họp đã đề ra nhiệm vụ của công tác thủy lợi trong kế hoạch 5 năm (1961-
1965): “Thủy lợi là biện pháp hàng đầu để phát triển nông nghiệp“. 

Bộ Thủy lợi (1962) 

    Ngày 28 tháng 12 năm 1962, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 216-CP tách 
Tổng cục Điện lực ra khỏi Bộ Thuỷ lợi và Điện lực để chuyển sang trực thuộc Bộ 
Công nghiệp nặng, đổi tên Bộ Thuỷ lợi và Điện lực thành Bộ Thuỷ lợi.. 

    Cuối năm 1963, Bộ Thuỷ lợi tập trung vào những nhiệm vụ lớn là phục vụ nông 
nghiệp và đê điều phòng chống lụt bão, Bộ Thuỷ lợi được giao nhiệm vụ thường 
trực Uỷ ban trị thuỷ và khai thác sông Hồng. Phòng sông Hồng được tổ chức 
thành Văn phòng Uỷ ban trực thuộc Bộ  

   Bộ Thủy lợi trở thành bộ chuyên ngành – ngành nước, đã tồn tại và phát triển 
trong điều kiện đất nước khó khăn nhất thiên nhiên khắc nghiệt (bão, lũ lụt, hạn 
hán xẩy ra liên tiếp) kinh tế kém phát triển do cấm vận, đói nghèo, an nình lương 
thực không đảm bảo, tiến vốn, nhân lực, công nghệ lạc hậu, khó khăn. Trong điều 
kiện đó, ngành nước đã trưởng thành đã góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát 
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triển kinh tế xã hội phát triển (trong đó quan trọng nhất là nông nghiệp, công 

nghiệp, dân sinh). Ngành thủy lợi chỉ “sống được đến tuổi 49” (1946-1995) 

 

                                            ÔNG ĐÃ ĐÓNG GÓP CHO CÁCH MẠNG  

                                                   Công tác giao thông thủy lợi 

                  Nhà nước và nhân dân đã ghi công, đánh giá sự đóng góp của 
ông  

 

       

       Ngày 10 tháng 10 năm 1988, ông được nhà nước tặng Huân Chương Hồ Chi Minh  

 

Trước đó ông đã được tặng thườn, Huân chương Độc Lập hạng nhất, Huân chương Kháng chiến  
chống Pháp hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất và được Xô 
viết tối cao   Liên Xô (1945-1985) tặng thưởng “ Huân chương Hữu nghị giữa các dân tộc “ và 
tặng “Kỷ niệm chương về chiến tranh vệ quốc vĩ đại” 

 

Theo hồi ký của ông “.. trước cách mạng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm kỹ thuật nhơ 
những công trình cầu đường, thủy lợi, điện nước, nhà cửa (kiến trúc)mà tôi đã nghiên cứu, thiết 
kế và được thi côn, chủ yêu là Nam trung bộ (Quảng ngãi, Bình Định, Phú yên, Khánh hòa, Ninh 
Thuận, Bình Thuận, Lâm đồng, Đaklac, Pleiku, Kontum). Những công trình ấy hiện nay vẩn phát 
huy tác dụng (trừ những công trình giặc Mỹ phá đi để làm lớn hơn như các cầu trên đường quốc 
lộ), như hồ Xuân Hương, nhà máy điện Ankroet (Đà Lạt), các tuyến đường ở Tây nguyên (như 
quốc lộ 14)Các hệ thống thủy nông Đồng Cam(Tuy hòa)Nha trinh (Phan Rang) 
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Tôi làm những công trình ấy với những chức vụ:”Kỹ sư phụ trách phòng kỹ thuaatjquaanj công 
chính miền Nam Trung bộ” “Giám độc quận công chính Trung boojsau cách mạng tháng 8” 

Tháng 3 năm 1946 tôi được Quốc hội bầu làm Bộ trưởng Bộ  Giao thông công chính bao gồm 
các ngành: cầu đường, hỏa xa, thủy lợi, bưu điện, kiến trúc, khí tượng, cảng.. Tôi chỉ tập trung 
vào công tác chuyên môn, khối lượng công việc nhiêu, thiếu cán bộ, làm việc hăng say, không ai 
nghĩ đến hưởng thụ, Bộ trưởng lúc đầu làm việc theo chế độ không lương…” 

 

  

Công chính là nhiệm vụ quan trọng gồm nhiều lĩnh vực mà ông đã làm, nhất là 
trong chiến tranh, thời gian ở  chiến khu. Trong khuôn khổ của bài viết vê ông thì 
quan tâm nhiều về lĩnh vực thủy lợi bao gồm cả đào tạo, nghiên cứu khoa học khi 
ông làm bộ trưởng Bộ Giao thông công chính, Bộ trưởng Bô Thủy lợi và Kiến 
trúc, Bộ trưởng Bộ Thủy Lợi, Giám đốc Học viện Thuỷ và Viên nghiên cứu khoa 
học thủy lợi.. 

    

                                         VỀ LĨNH VỰC THỦY LỢI 

  Trước Cách mạng tháng 8 (1928 – 1945) 

                                17 năm làm nhiệm vụ công chính  

     Năm 1928 sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Công chính, ông làm việc ở Ty Công 

chính Thừa Thiên, sau đó (năm 1932) ông thi đỗ kỹ sư công chính (trường kỹ sư 

Eyrolles, Paris).Ông trở thành một kỹ sư thực thụ làm việc cho chính quyền Pháp 

về lĩnh vực công chính, trong đó có thủy lợi    

    Ông làm việc trong thời điểm ấy thực dân Pháp chưa đầu tư nhiều cho phát triển 

thủy lợi ở Trung kỳ và Bắc kỳ, đặc biệt người Pháp không bao giơ giao cho kỹ sư 

người Việt trực tiếp thiết kế, thi công những công trình thủy lơi quan trọng, công 

trinh thủy lợi lớn, không được tiếp cận công nghệ tiền tiến về thủy lợi thời bấy giờ. 

Cảm nhận được điều đó, ông tập trung vào công tác chuyên môn về giao thông, 

thủy lợi, nghiên cứu rút kinh nghiệm từ thực tế để có thể làm việc độc lập về thủy 

lợi khi không còn người Pháp. Vì vậy trong 17 năm (1928-1945 trước cách mạng 

tháng 8,) làm việc cho chính quyền Pháp, ông cố gắng tập trung nghiên cứu, trực 
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tiếp hoặc tham gia thiết kế, thi công các công trình được giao : (chủ yếu giao 

thông, công trình thủy lợi nhỏ, nước , điện) được tóm tắt như sau :        

- Các cầu đường giao thông vận tải ở miền nam Trung bộ, đăc biệt là  

các tuyến đường chiến lược Tây nguyên, như đường 14 

- Các hệ thống thủy lợi, như hệ thống Phan Rang, hệ thống Tuy hòa,  

các hồ chứa nước như Cam ly, Hồ Xuân hương (Đà Lạt), Thủy thiện (Bình Định) 

các tram thủy điện như Ankroet (Đà Lạt) dự án công trình Đa nhim (Dran-

Kronpha), dự án cảng Cam Ranh, các công trình bảo vệ bờ biển, bờ sông, cùng 

nhiêu công trình thủy lợi khác ở miền Nam Trung bộ 

    Các hệ thống cung cấp nước sạch trong các thành phố (Quảng Ngãi, Qui Nhơn, 

Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Đà Lạt, Ban Mê Thuột.) Các hệ 

thống phát điện, đường dây tải điện cao thế, cùng nhiều công trình kiến trúc thành 

phó miềm Nam Trung bộ 

 

Sau Cách mạng tháng Tám  (1946 – 1955) 

                                           9 năm hoạt động ở chiến khu  

     Là một trí thức, nhân sĩ yêu nước, đi theo tiếng gọi của Bác Hồ, đến với Cách 

mạng, trong “Chín năm kháng chiến trường kỳ, “ chân cứng đá mềm” ông đã lăn 

lộn, vất vả trên địa bàn núi rừng của “chiến khu Việt Bắc”, thuộc các tỉnh miền 

núi, trung du miền bắc và vùng tự do thuộc các tinh Trung bộ, làm tròn trách 

nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính (1946) đầu tiên.     

   Đây là giai đoạn quan trong, khó khăn, phức tạp, nặng nề nhất đối với công tác 

giao thông và thủy lợi thuộc Bộ Giao thông công chính và cá nhân ông đảm nhận 

lúc bấy giờ . 

 Điều cần làm đầu tiên, Ngày 18-8-1945 ở Bắc bộ xẩy ra trận lụt làm vỡ đê ở 62 

nơi, ngập 9 tỉnh. Vì vây sau cách mạng, nhiệm vụ trước mắt được giao, với tư cách 

là Bộ trương Bộ Giao thông công chính, ông phải chỉ đạo hàn gắn ngay các đê bị 

vỡ, sửa chữa các hệ thống nông giang bị lụt làm hư hỏng, nhất là trong điều kiện 

kinh phí hạn chế, vật tư, cán bộ kỹ thuật thiếu, phải khắc phục kịp thời đảm bảo 

tưới lúa, hoa màu vụ chiêm sắp tới, đồng thời phải tổ chức cứu đói, chống đói, 

chống lụt  
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    Sau ngày 19 – 12 – 1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, vấn đề công chính là 

cấp thiết, trong đó thủy lợi phải tập trung giữ đê, khai thác triệt để hệ thống nông 

giang hiện có ở vùng tự do, phát triển thủy lợi khắp nơi, nhất là thủy lơi nhỏ ở 

vùng chiến khu. Hàng năm sắp đến mùa mưa lụt, từ an toàn khu Việt Bắc, Hồ Chủ 

tịch đều gửi thư về nhắc nhở cán bộ, nhân dân hộ đê phòng lụt 

   Trong những năm 1949..1951 địch tập trung đánh phá tất cả các vùng. Các hệ 

thống công trinh thủy lợi, đê điều trở thành mục tiêu chính, địch đánh phá ác liệt 

(thông tin cũ thể ghi rõ trong các báo cáo ). Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch 

Hô Chí Minh, được sự hỗ trợ vê kỹ thuật của ngành công chính do ông phụ trách, 

nhà nước hỗ trợ vật tư, nhân dân đã ra sức làm thủy lợi. Đặc biệt ngày 18/6/1949, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 68-SL “Ấn định kế hoạch thực hiện thủy lợi, 

thể lệ bảo vệ công trình thủy lợi..” là cơ sở pháp lý quan trọng đê Bộ GTCC thực 

hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, chỉ đạo các tỉnh làm tốt công tác thủy lợi, 

nhất là thủy lợi vừa và nhỏ. Tại khu Việt Bắc phát triển mương phai, guồng, cọn. 

Tại Liên khu IV Thanh hóa, Nghệ an, Hà tĩnh tiến hành đắp đê biển, xây nhiều 

cống trình bằng vật liệu địa phương, Bình Trị Thiên là vùng bị chiếm đóng, nhưng 

nhân dân đã xây dựng được nhiều đập nhỏ như Khe sâu, Hói Sâu, và đào mương 

dẫn Kinh môn, Phước Lộc ..tạo điều kiện để nhân dân tự túc sản xuất lương thực 

phuc vụ kháng chiến . Liên khu 5, vùng tự do có phong trào làm thủy lợi khá tốt. 

Công tác thủy lợi những năm đầu của cuộc kháng chiến (1947-1951) đã phát huy 

hiệu quả cao. Ngành GTCC quan tâm, đôn đốc chỉ đạo, hướng dãn kỹ thuật thích 

nghi với hoàn cảnh làm công trình nhỏ, công trình tạm ít dùng xi măng, sắt thép 

..để làm những phai đập, cùng với sử dụng gầu guồng cấp nước phục vụ sản xuất 

nông nghiệp 

   Hưởng ứng lời kêu gọi chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dân ra sức đắp đê, bảo 

vệ đê an toàn. Tuy nhiên do xuất hiện lũ lịch sử, nên đê Thanh Nghệ Tĩnh có bị vỡ 

một vài nơi nhưng được hàn khẩu kịp thời, hạn chế được thiệt hại 
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                              Ông Trần Đăng Khoa (bên trái) và Bác Hồ (bên phải) kiểm tra đê  

   

Giao thông, thủy lợi đứng trước khó khăn  

    Pháp thất bại ở khắp các chiến trường tập trung đánh phá vùng hậu phương, 

vùng mới giải phóng của ta. Địch bị động, quân dân ta ở thế phản công, vân đề 

giao thông và thủy lợi đặt lên hàng đầu, thu hút sức người, sức của cho chiến 

trường. Vì thế từ tháng 6 năm 1952 thực dân Pháp tập trung ném bom đánh phá 

liên tục, nhất là các công trình thủy lợi vừa và lớn như đập Thác Huống, cống Vạn 

già, hệ thống sông Cầu, phá đê các sông, kè Thác Oánh ở Bắc Giang…Đánh phá 

đập Bái thượng, Cống Nam Đàn, Bến thủy, Hệ thống Bắc Nghệ an…các công trình 

vùng tự do ở Liên khu 5..dẫn đến mất mùa liên tục, đời sông nhân dân khó khăn. 

Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đứng đầu là chủ tịch Hồ 

Chí Minh, nhân dân ta đã vượt qua tất cả. Bộ GTCC (Giao thông,Thủy lợi) có vai 

trò rất quan trọng trong việc khôi phục, xây dựng công trình phục vụ sản xuất và 

đời sống            

      Bộ GTCC, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đã thực hiện công tác“tiểu thủy 

nông”hồi ấy theo ông đó là “công thức mới”, huy động sức dân thúc đẩy phát triển 

thủy lợi phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh, giải quyết yêu cầu nước cho đồng 

ruộng. Đồng thời xây dựng thêm một số công trình trung thủy nông, đê biển Gianh 

giáo (Thái Bình), Bạch Long (Ninh Bình) Hạ cát ở Nam định, đắp đê Kim sơn 
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(Nình bình) đắp đê Hữu ninh (Hà Tĩnh), củng cố hệ thống nông giang Thanh hóa, 

xây dựng hệ thống Sông Rộ, Anh sơn (Nghệ An), Hữu ninh (Hà Tĩnh) và một số 

công trinh ở Liên khu 5 ..đã thể hiện  quyết tâm và giám nghĩ, giám làm của cán bộ 

và nhân dân (Kết quả xem sách 15 năm phát triển kinh tế ở Việt Nam ) 

 

        Hòa Bình lập lại trên Miền Băc (thời gian làm việc từ 1955 – 1981) 

 

                           Bác Hồ (trái) cùng ông Khoa (phải) đến thăm các công trường 

 

       Trong chiến tranh, thực dân Pháp đã ném bom phá hoại nhiều công trinh thủy 

lợi (đã được ghi lại tỉ mỉ trong nhiều tai liệu lịch sử) bao gồm các loai cống, đê, 

kè.Vì vậy công việc cấp bách trong giai đoạn này Bộ Giao thông công chính (Bộ 

Thủy lơi – Kiến trúc, Bộ Thủy lợi..sau này) đã có sự đóng góp đáng kể, ông đã chỉ 

đạo thực hiện với tư cách là Bộ trưởng, tập trung cao độ cho nhiệm vụ khôi phục 

lại các hệ thống công trình bị địch phá hỏng, tăng cường hệ thống đê điều, nâng 

cao mức bảo đảm chống lũ, mở rộng và làm mới một số công trình chống hạn, 

tưới ruộng cấp thiết và chuẩn bị kế hoạch phát triển thủy lợi trên qui mô lớn, trước 

hết tiến hành “qui hoạch Sông Hồng” . Việc mở nước phục vụ tưới và dân sinh của 

12 hệ thống lớn từ ngày 1-1-1955 là một thành công lớn cả về chính trị, kinh tế và 

kỹ thuật. Địch không ngờ chỉ trong vòng 3, 4 tháng nhân dân ta đã khôi phục được 

các công trình lớn, kỹ thuật phức tạp trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt, nhất 
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là kỹ thuật, vật tư, thiết bị, trong số công trinh có  đập Bái thượng, đâp Thác 

huống, cống Bên thủy, Nam đàn, Mụ bà, Đô lý, Vũng bàn, Bàn thạch, Phong lạc, 

Vạn già, Bến thôn..  

      Năm 1955 – 1957 ngoai 11 công trường khôi phục các hệ thông thủy lợi lớn, 

nhiều công trường qui mô nhỏ hơn cũng được mở ra vừa khôi phục, cải tạo (Trạm 

bơm, hê thống tự chảy..) ở hầu hết các tỉnh miền Bắc và Bắc trung bộ. đặc biệt các 

tỉnh vùng Tây bắc, vùng Nghệ an giáp Lào, tỉnh Quảng Bình, Vĩnh linh   

    Để đáp ứng yêu cầu của công tác thủy lợi hiện tại đã thành lập Nha thủy lợi trực 

thuộc Bộ GTCC. Ngày 13-4-1955 ông đã ký ban hành Nghị định số 164-NĐ, qui 

định tổ chức và hoạt động của Nha là tổ chức chuyên trách về thủy lợi trong bộ 

Giao thông công chính 

    Ngày 9 tháng 9 năm 1955 Quốc khóa I họp quyết định tách Bộ Giao thông 

công chính thành hai bộ : Bộ Giao thông - Bưu điện và Bộ Thủy lợi-Kiến trúc . 

Ông được cử làm Bộ Trưởng Bộ Thủy lợi-Kiến trúc . Công tác thủy lợi được triển 

khai trên diện rồng 

   Trong 3 năm (1955-1957) Nha thủy lợi đã tham mưu giúp Bộ làm tốt nhiệm vụ 

khôi phục 12 hệ thống thủy lợi lớn hiện có, phục vụ sản xuất hiệu quả, khảo sát 

thiết kế 8 hệ thống thủy lợi mới, tổ chức lại hệ thống trường đào tạo  

  Về thủy điện : Khôi phục các trạm thủy điện Tà Sa và Nà Ngần, được sự giúp đỡ 

của chuyên gia Liên Xô đã lập xong báo cáo tiềm năng thủy điện toàn miền Bắc 

đóng góp cho định hướng phát triển thủy điện miền bắc sau này   

   

                             Xây dựng hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải  

     Đây là một hệ thống công trình thủy lợi không chỉ lớn nhất của nước ta mà còn 

lớn nhất Đông nam Á đã được khởi công xây dựng trong nhiệm ký ông làm Bộ 

trưởng, trực tiếp chỉ đạo thực hiện.   
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                           Cống Xuân Quan – Cống đầu mối của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải  

Tháng 6 năm 1956 Bộ Thủy lợi Kiên Trúc được sự giúp đỡ của chuyên gia Trung Quốc đã bắt 

đâù nghiên cứu công trình Bắc Hưng Hải. Ngày 30/4/1957, hồ sơ dự án được trình Thủ Tướng 

Chính phủ . Ngày 23-6-1958 Chính phủ phê duyệt chủ trương và kế hoạch xây dựng 

Ngày 27/8/1958, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Thủy Lợi – Kiến trúc Trần Đăng Khoa báo cáo kế 

hoạch khởi công, tổ chức công trường xây dựng, Thường vụ Hội Đồng Chính phủ dưới sự chủ trì 

của Chủ tịch Hồ Chi Minh đã phê duyệt và quyết định ngày 01/10/1958 khởi công xây dựng cống 

Xuân Quan, công trình đầu mối quan trọng của hệ thống (đợt 1), lấy nước vào đồng ngày 

30/10/1959. Ông Hà Kế Tấn, Đai tá quân đội nhân dân Việt Nam được chỉ định làm Trưởng 

ban chỉ huy công trường   (Nguồn tài liệu :Báo cáo của Công TNHH Bắc Hưng Hải) 

  Năm 1958 cùng với việc thi công Bắc Hưng Hải tiếp tục thi công các công trình 

khởi công trong thời kỳ khôi phục kinh tế thuộc loại vừa và lớn ( gồm trạm bơm 

Thụy phương, Gia thượng, hồ Đại lại, hồ chứa nước Suối Hai, thụy điện Bàn 

thạch…..) 

   Để chuẩn bị cho thủy lợi hóa một cách qui mô và lâu dài, ban Bí thư Trung ương 

Đảng đã ra chỉ thị 164-CT?TW17 ngày 28/9/1959, xúc tiến kế hoạch trị thủy và 

khai thác sông Hồng. Thực hiện chỉ thị đó bộ đã thành lập Phòng Sông Hồng là 

tiền thân của UB trị thủy sông Hồng sau này là một tổ chức quan trọng xác định 

chiến lược phát triển thủy lợi cho hàng thập kỷ tiếp theo 

   Thủy lợi đang bước sang giai đoạn mới, dẫn đến tổ chức đã có sự thay đổi, nhằm 

thúc đẩy phát tiển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Vì vậy cuối năm 1960, sau Đại hội 

Đảng, Tổng Cục Điện lực thuộc bộ Công nghiệp nặng sáp nhập vào Bộ Thủy lợi 

được gọi là Bộ Thủy lợi Điện lực do ông Dương Quốc Chính ( Thiếu tướng Lê 

Hiến Mai) làm Bộ trưởng  

    Ông Trần Đăng Khoa, sau 14 năm làm bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính, 

nay được phân công làm Phó Chủ tịch Ủy Ban thường vụ quốc hội nước Việt Nam 
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Dân Chủ Cộng hòa. Nhưng ông tâm huyết với nghề thủy lợi (đến năm 1960 ông đã 

có 31 năm tuổi nghề) nên ông vẩn kiêm nhiệm làm Viện trưởng Viện Thủy lợi từ 

1960 – 1981 ( vì ông là người xây dựng đơn vị này từ đầu) nhưng ông chỉ tham gia 

công tác nghiên cứu, không tham gia điều hành hành chính, kế hoạch, nhân sự của 

Viện)    

                                                Hoàn chỉnh thủy nông  

      Tháng 12 năm 1972, Đảng, Chính phủ đặt vấn đề hoàn chỉnh các hệ thủy nông, 

gọi tắt laf “Hoàn chỉnh thủy nông” thành vấn đề chiến lược. Đồng chí Bí thư thứ 

nhất (sau này là Tổng Bí thư Lê Duẩn) mời ông tham gia tích cực vào công tác này 

(thời gian này ông làm công tác chuyên trách của Quôc hội), Hội đồng Chính phủ 

cử ông vào Ban hoàn chỉnh thủy nông Trung ương. Ban hoàn chỉnh thủy nông 

trung ương gia đoạn đầu trực thuộc Hội đông Chính phủ (Ban hoàn chỉnh có ông 

Trần Mạnh Quì phó trưởng ban trực, và huy động nhiều cán bộ cốt cán khác tham 

gia (trong đó có ông Trần Đăng Khoa, nguyên là Bộ trưởng Bộ Thủy lợi 14 năm, 

gần 50 năm liên tục làm thủy lợi , hiện là Phó Chủ tịch Quốc hội, Viện trưởng 

Viện nghiên cứu thủy lợi, GSTS NGND Lê Duy Thước, hiện la Viện trưởng Viện 

Nông hóa thổ nhượng, Ông Dương Hồng Hiên GS nông nghiệp Bộ Nông nghiệp, 

Ông Vũ Khắc Mẫn -Viện trưởng Viện kháo sát thiết kế - Bộ Thủy lợi, Ông Nguyễn 

Xuân Thiều Vụ trưởng- Bộ Tài chính..nhiều cán bộ kỹ thuật thuộc ngành thủy lợi 

và nông nghiệp ) Thực hiện nhiệm vụ ấy ông Khoa là người đã tham gia viết qui 

hoach hoàn chỉnh và xây dựng công trình thủy lợi thuộc một số hệ thống trong 13 

tỉnh, thành ở đồng bằng sông Hồng và trung du làm cơ sở để xây dựng và thực 

hiện kế hoạch hoàn chỉnh thủy nông.  

   Ban HCTNTW trong điều kiện  “quân vay, tướng mượn “ nên gặp nhiều khó 

khăn, thiếu vai trò tham gia của ngành liên quan, thiếu sự phối hợp chặt chẽ của 

tập thể, cá nhân có trách nhiệm của các ngành. Do vậy sau gần 2 hoạt động nhiệm 

vụ của Ban HCTNTW  đã phải chuyển giao cho Bộ Thủy lợi tiếp tục thực hiện 

Bộ thủy lợi đã chỉ đạo 11 tỉnh đông bằng Bắc bộ, Trung bộ, 2 tỉnh Trung du (Hà 
Bắc, Vĩnh phú) và 3 tỉnh khu 4 cũ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) tập trung lực 
lượng để hoàn chỉnh các hệ thống công trình thủy nông hiện có. Hoàn chỉnh thủy 
nông đã thành một phong trào, nông dân đã đóng góp hàng vạn ngày công đào đắp 
hàng triệu mét khối đất (xây dựng, tu bổ, sửa chữa hệ thống thủy lợi), đảm bảo hệ 
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thống công trình đồng bộ khép kín đảm bảo dẫn nước thông suôt từ đầu mối đến 
nội đồng trên trên diện tích 700.000 ha    

   Quán triệt phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” của hoàn chỉnh thủy 
nông, các địa phương đã huy động nhân dân đóng góp “sức người, sức của” để xây 
dựng công trình thủy lợi trên địa bàn.      

     Vốn huy động theo phương châm này chiếm tỷ trọng khá lớn (20 – 40 %) 
thông qua hình thức huy động “công nghĩa vụ” để đào đắp, hoặc thông qua chi trả 
tiền công ở mức thấp (do có sự đóng góp của dân), với 1 định suât được trả 1 kg 
gạo (theo giá bao cấp) để làm công trình, kênh mương mặt ruộng. Hoàn chỉnh thủy 
nông tiếp tục trở thành phong trào trên địa bàn nhiều tỉnh        

     Có rất nhiều Huyện, Xã đã huy động “sức dân” (kinh phí và công lao động) 
đếm mức tối đa, trong đó có : Huyện Phú Mỹ trong 5 năm (76-81) toàn huyện  đã 
đầu tư 24,3 triệu đồng (gía hiện hành), trong đó nhân dân đã đóng góp 22, 8 triệu 
đồng (chiếm 94% ), nhà nứớc hỗ trợ 1,5 triệu đồng, sử dụng 5 triệu ngày công để 
đào đắp xây dựng 8 hồ chứa nước vừa và nhỏ, đập ngăn mặn. Tỉnh Đắc Lắc có 
gần 500 công trình các loại  được xây dựng bằng 3 nguồn vốn khác nhau, trong đó 
vốn nhà nước chiếm 40%, vốn của HTX và nhân dân chiếm 34%, số còn lại (26%) 
do các nguốn vốn khác 

       Riêng vốn cho bảo dưỡng (O&M) công trình các hệ thống thủy lợi được huy 

động người dân, thông qua chính sách thủy lợi phí, nhằm có đủ vốn để sửa chữa 

kịp thời những hư hỏng nhỏ, không dẫn đến hư hỏng lớn . Nhiều tỉnh huy động 

ngày công lao động công ích để làm thủy lợi trên địa bàn 

 

   Kết quả hoàn chỉnh thủy nông được đánh giá với các ý kiến trái chiều, nhưng 

lịch sử, cán bộ, nhân dân vẩn ghi nhận sự thành công của công tác HCTN và đã có 

những bài học kinh nghiệm thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng 

làm” đối với công tác thủy lợi hôm nay 

   Với tư cách là một cán bộ trẻ được tham gia công tác hoàn chỉnh các hệ thống 
thủy nông ngay từ những ngày đầu (1967-1968 tham gia các đoàn “đánh giá lại 
qui hoạch các hệ thống thủy nông lớn ở các tỉnh thuộc ĐBSH, bắc khu 4” tham 
gia công tác “kiểm tra một số hệ thống công trình thủy nông của UB Thanh tra 
Chính phủ,” tham gia “Ban Hoàn chỉnh thủy nông TW”- Tổ kỹ thuật của Ban do 
ông Vũ Khắc Mẫn làm tổ trưởng, trưởng đoàn hoàn chỉnh Nghệ an và cuối cùng 
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tham gia Ban Hoàn chỉnh thủy nông Bộ thủy lợi) trong đó tham gia viết báo cáo 
tổng kết cuối cùng của công tác hoàn chỉnh..xin đóng góp một số bài học kinh 
nghiệm về HCTN nhưa sau : 

1. Phải có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt và thống nhât của các cấp chính 

quyền, ngành từ Trung ương (nhất là Chính phủ, Bộ) đến địa phương, ban hành 

kịp thời các cớ chế chính sách liên quan  

2. Phát huy vai trò của ngành liên quan (nhất là ngành thủy lợi) trong việc chỉ 

đạo thực hiện các yêu cầu về kỹ thuật chuyên ngành    

3. Thông qua phổ biến, hướng dẫn, đào tạo nâng cao hiểu biết, thực hiện các 

cơ chế, chính sách đã được ban hành, gắn trách nhiệm của người dân trong việc sử 

dụng nước hiệu quả bền vững Phải phát huy cao độ vai trò tham gia của người dân 

(người hưởng lợi từ công trình thủy lợi) trong công tác qui hoạch, thiết kê, xây 

dựng, quản lý, đầu tư, giám sát  

4. Hoàn chỉnh hệ thống công trình (kể cả nội đồng) phải trên cơ sơ qui hoach  

đã được duyệt, đảm bảo xây dựng hệ thống công trình đồng bộ, khép kín. Đây là 

bài học đắt giá đã tồn tại trong nhiều thập kỷ qua,  

5. Phát huy vai trò chính quyền địa phương từ tỉnh, huyện xã, trong việc chỉ  

đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện. Coi đây là một trách nhiệm (nhất là đối với người 

đứng đầu) trước Đảng, trước dân trên địa bàn, là yêu tố quyết định sự thành công 

của HCTN  

6. Củng cố tổ chức quản lý sau khi đã được hoàn chỉnh có sự tham gai của 

người hưởng lợi, nhằm phát huy hiệu quả biền vững  

 

                         Chuyến khảo sát thực địa về thủy lợi cuối cùng của ông 

   Tháng 5 năm 1973 ( vẩn ở thời điểm còn Chiến tranh phá hoại Miến Bắc) ông đi 

khảo sát thực địa 3 tỉnh miền trung (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng bình)       

    Có lẽ đây là chuyến khảo sát thực địa về thủy lợi cuối cùng của đời ông, đã để 

lại dấu ấn đối với cán bộ kỹ thuật thủy lợi lúc bấy giờ và cả hôm nay  

   Trong báo cáo gửi Chủ tịch Quốc Hội Trường Chinh và Tổng Bí thư Lê Duẩn, 

bằng những kết quả khảo sát thực địa, ông đã lập luận và đưa ra ý kiến “ phải xây 

dựng hồ Kè Gỗ bắng bất cứ giá nào”, đối lập với ý kiến của một số cán bộ và 
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chuyên gia thủy lợi hồi ấy là chưa nên xây dựng hồ Kè Gỗ (vì suất đầu tư quá đắt) 

và ông đã quan tâm đến việc xây dựng hồ Ngàn trươi (Hà Tĩnh). 

 
 Tháng 5 /1973 Ông Trần Đăng Khoa cùng với lãnh đạo tỉnh Hà tỉnh đi khảo sát vùng hồ Kè Gỗ (lòng hồ) 

các khu dự kiến được tưới, gặp người dân và lãnh đạo huyện trong vùng để có kiến nghị với chủ tịch Quốc 

hội và Tổng bí thư Lê Duẩn thúc đẩy xây dựng hồ Kè Gỗ (trong ảnh có tác giả bài viết này)    

 

    Sau khi nghe một cán bộ qui hoạch thủy lợi khẳng định rằng: đất đai ở huyện 

Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bạc màu và nếu có nước thì cây trồng cũng không thể có 

năng suất cao, đông thời thông báo ý kiến của chuyên gia nước ngoài là : không 

nên xây dựng hồ Kè Gỗ ( vì suất đầu tư quá đắt )…mặc dù biết nhân dân Hà Tĩnh 

thiếu đói quanh năm. Ông quyết định về thăm Hà Tĩnh để đến vùng hồ Kè Gỗ , đến 

tận vị trí dự kiến xây đập, thăm đất đai ở các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà…, trao 

đổi với cán bộ địa phương và nông dân tại vùng đất bạc màu này 

   Ông đã cùng với cán bộ địa phương nghiên cứu xem xét, đối chứng các thửa 

ruộng trong vùng và đã khẳng định nếu có nước tưới ổn định, cùng với kỹ thuật 

thâm canh, chắc chắn năng suất lúa ở đây sẽ tăng lên hai ba lần 

   Ông đã cùng với cán bộ lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đi thuyền từ Đức Thọ ngược 

dòng sông La suốt một đêm để sáng hôm sau đến vị trí xây đập trên sông Ngàn 

Trươi. Ông rất tâm đắc trong việc xây dựng hồ Ngàn Trươi để giải quyết nước 

tưới cho vùng hạ du ( hỗ trợ cho trạm bơm Linh Cảm..), phát điện và đặc biệt là 

giảm đáng kể dòng chảy lũ cho sông La và sông Lam. Tiếc rằng vào thời điểm đó, 
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do nguồn lực có hạn mà nhiều dự kiến đành phải tạm gác. Hiện nay, Chính Phủ 

đang chỉ đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tích cực chuẩn 

bị để sớm triển khai dự án này 

   Sau chuyên đi ông có bản báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh và Tổng 

Bi thư Lê Duẩn với nội dung tổng quát là“.. nhân dân Hà Tĩnh theo cách mạng đã 

bao nhiêu năm rồi mà vẩn chưa có cơm no. Nhân dân vùng Cẩm Xuyên, Thạch Hà 

vẫn ăn cháo quanh năm. Vì vậy, bằng bất cứ giá nào cũng phải làm hồ Kè Gỗ…” 

(ngược với ý kiến của nhiều chuyên gia là chưa nên làm hồ Kè Gỗ ). Đến bây giờ, 

câu chuyên xây hồ Kè Gỗ đã trở thành huyền thoại.(Hồ Kè Gỗ được khởi công 

ngày 26/3/2006, hồ Ngàn Trươi khởi công tháng 5 /2010)   

 

 

                            Ông Trần Đăng Khoa cùng với lãnh đạo Hà tĩnh đến vùng dự kiến 

                        xây dựng hồ Ngàn Trươi từ sáng sớm (có ảnh của tác giả bài viết này)   

    

Chuyến đi của ông không chỉ là kỷ niệm của ông mà kỷ niệm của nhiều người 

cùng đi ở cả địa phương và Trung ương. Ông đã đến tận các cánh đồng đất bạc 

màu năng suất lúa chỉ 1 -1,2 tấn /ha ở Cẩm Xuyên, thăm bà con nông dân khó 

khăn lương thực, ăn cháo quanh năm, ông đến thăm vùng hồ, tuyến đập dự kiến, 

sông Kè Gỗ, tắm nước Kè Gỗ. Ông đến Ngàn trươi bằng thuyền, đi từ đêm hôm 

trước ngược dòng sông La..để sáng sớm hôm sau đến được vùng hồ. Ông đến 
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Trạm bơm Linh cảm, rồi đi dọc sông Nghèn, đến vùng khô hạn Nghi Xuân (Hà 

Tĩnh). Trong chuyến đi ông đã làm rõ được nhiều vấn đề về quản lý (qua công Mụ 

Bà – Bắc Nghệ An) thiết kế (Công trinh Rào Nan – Quảng Binh) Qui hoạch lưu 

vực sông (Quảng bình, hô Ngàn Trươi, Trạm bơm Linh cảm…Hà Tĩnh), đập được 

đắp bằng đất cát ở Vĩnh Linh.                 

                        

     VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ 

   Ông là vị Bộ trưởng được đào tạo về chuyên ngành giao thông thủy lợi thời Pháp 
thuộc, nên ông hiểu hơn ai hết vê sự cần thiết của công tác đào tạo cán bộ, nhất là 
trong giai đoạn khôi phục công trình do chiến tranh phá hoại, xây dựng mới, thiếu 
cán bộ kỹ thuật kể cả bậc thấp và bậc cao. “ Việc thành bại là do cán bộ mà ra  “  
Cán bộ hồi ấy được Pháp đào tạo đi theo kháng chiến chỉ đếm đầu ngón tay (trong 
đó có ông).  

                  
           Ông và lãnh đạo Tỉnh Hà tĩnh thăm trạm bơm Linh cảm (Đức Thọ ) Hà Tĩnh                                                  

(có ảnh của tác giả bài viết này) 

 

Ông đã bằng mọi cách tìm cán bộ có trình độ chuyên môn cao mà ông biết (đã 
được đào tạo thời Pháp), thậm chí ông đã tìm đến những người đang bị giam ở nhà 
tù (oan sai), tập hợp thành đội ngũ cán bộ có năng lực phục vụ cho nhiệm vụ cấp 
bách này  “Bộ trưởng vào tận nhà tù Nghệ an để đưa ông tham sự Nguyễn Văn 
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Nho ra khỏi cánh cửa sắt và cho người gọi tham sự Lê Văn Dụ đang buôn vặt 
kiếm ăn ở chợ Cẩm Xuyên lên công trường Bái thượng (Thanh Hóa). Không có 
một tài liệu tổng kết ghi lại bằng cách nào đó mà đến ngày 1-1-1955, có nghĩa là 
sau 4 tháng khởi công sửa chữa…” (Trang 268 – Lịch sử Thủy lợi Việt Nam – 
2014) . Thiếu cán bộ, ông đã chủ động tìm cách  đào tạo để đáp ứng yêu cầu yêu 
cầu cán bộ lúc bấy giờ . Những cán bộ được đào tạo hồi ấy là lực lượng chủ chốt 
cho quá trình phát triển thủy lợi lâu dài. Và ít ai biết đến ông là “cha đẻ” Viện 
khoa học thủy lợi và trường trung học thủy lợi ngày nay 

         

Ông đã viết  “ Trong chiến tranh tôi vẩn lo đào tạo cán bộ kỹ thuật. “Chiến dịch Việt bắc” của 

Pháp bắt đầu (10-47) thì tôi từ Bắc Cạn xuống Hà Nam cùng đồng chí Nguyễn như Qũi bàn và 

quyết định mở trường Cao đẳng công chính đào tạo kỹ sư và một trường Trung học công chính 

đào tạo tham sự chuyên môn (agent technique). Trường đặt ở Cống thần (Hà Nam), sau vì chiến 

tranh giời vào Đa nê, rồi Cốc (Thanh hóa). Lúc đầu đồng chí Nguyễn Như Quĩ phụ trách cả hai 

trường, nhưng sau khi Đạng Phúc Thông bị kẹt ở Hà Nội đêm 19/12/1946 ra vùng tự do được thì 

đồng chí Thông thay đồng chí Quĩ, đồng chi Quĩ giữ chức Phó Giám đốc. Trường Cao đẳng đào 

tạo được một khóa kỹ sư rồi tạm đóng cửa, vì tuyển học sinh có trình độ tú tài lúc đó rất khó. Còn 

trường Trung học tiếp tục đào tạo cho đến bây giờ. Nhưng cán bộ đào tạo trong hoàn cảnh của 

chiến tranh rất khó khăn, ngày nay đã trưởng thành giữ các chức vụ quan trọng, có người làm 

thứ trưởng 

Trên công trường khôi phục đâọ Bái thượng đã tuyển 100 học sinh vừa học vừa làm, ban đêm 

học, ban ngày làm, học gì làm nấy. Đến nay thì tất cả những học sinh ấy là kỹ sư, tiến sĩ cả 

 Một điều đáng chú ý là từ 1945 đến 1960, trường Đại học của ta mới đào tạo xong khóa I Kỹ sư 

xây dựng, cán bộ kỹ thuật rất ít mà công việc thì rất nhiều thé mà anh em cố gắng làm được, kỹ 

thuật công trình đảm bảo.Có những công trình đói hỏi kỹ thuật rất cao như đập Bái Thượng, 

Thác Huống và nhiều công trình lớn khác. Hiện nay những công trình khôi phục hoặc xây dựng 

mới từ hồi ấy vẩn đảm bảo hoạt đông an toàn, hiệu quả                       

   Chúng tôi chỉ dựa vào mấy kỹ sư và tham sự như các đồng chí Khách, Hậu, Hiền, Kim (Đào 

Trọng), Hạp, Quĩ, Thông (Đõ Xuân), Thái, Nghệ..Đến 1955 mới có 5 chuyên gia Trung Quốc, sau 

đó có thêm một số chuyên gia Liên Xô. Hâu hết các công trình mà tôi chủ trương và chỉ đạo trực 

tiếp đều dựa vào sức mình 

   Riêng tôi phải học rất nhiều trong công tác, học trong quần chúng, học chuyên gia (ít hơn). Tôi 

đi thăm nhiều nước Xã hội chủ nghĩa, Tư bản chủ nghĩa. Đến đâu, ngoài nhiệm vụ chính trị, tôi 

quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu, học tập khoa học kỹ thuật của họ…giúp tôi rất nhiều trong việc đê 

xuất, giải quyết , áp dụng thực hiện các chur trường vê thủy lợi nước nhà…”   
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Những năm kiêm nhiệm Giám đốc Học viện Thuỷ lợi, ông vẫn dành thời gian 

giảng bài. Gần 50 năm đã qua mà những sinh viên lúc ấy còn rất nhớ bài giảng của 

thầy Trần Đăng Khoa. Một trong những sinh viên đó, anh Phạm Hồng Giang – 

Hiện là GSTSKH, nguyên Thứ trưởng Bộ NN và PTNT , đã kể lại ấn tượng thật 

sâu sắc khi được nghe thầy Khoa giảng rất súc tích, dễ hiểu và hóm hỉnh về công 

trình tràn kiểu xi phông có những yêu cầu kỹ thuật đặc biệt. Có lần, khi nhắc đến 

khẩu hiệu “tưới tiêu theo phương pháp khoa học”, thầy Khoa bật cười và nói: 

“Tưới tiêu đương nhiên là phải có cơ sở khoa học. Chẳng lẽ ngoài tưới tiêu theo 

phương pháp khoa học lại còn có tưới tiêu theo phương pháp “tầm bậy” nữa 

sao?” 

   Ông là một cán bộ kỹ thuật, có học vấn cao, có thực tế, am hiểu sâu sắc về 

chuyên môn, nên trên cương vị Bộ trưởng, ông có ý kiến chỉ đạo về kỹ thuật rất 

hiệu quả. Ông luôn quan tâm đến năng lực cán bộ, coi đó là thước đo đầu tiên đối 

với sự cống hiến cho cách mạng     

   Trong chuyến đi công tác đến đập Đô Lương (hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An), 

ông đã đến cống đầu mối Mụ Bà . Khi qua cống, ông đọc mức nước ở thước đo 

gắn ở trụ cống rồi vào thăm phòng làm việc của anh“ thủ cống” cũng là kỹ sư 

thủy lợi. Ông trò chuyện, giải thích, hướng dẫn cách tính và vẽ đường mặt nước 

sau cống theo nguyên lý của dòng không ổn định, nhắc lại nguyên tắc đóng mở 

cống…rồi ông đặt câu hỏi: “Mực nước thượng và hạ lưu cống, lưu lượng chảy qua 

cống tại thời điểm này là bao nhiêu ?”. “ Dạ, thưa bác, chưa thể biết được ạ “, anh 

“thủ cống” trả lời. Ông nghiêm nét mặt nói:“ Với tư cách là người bạn đồng 

nghiệp của anh, tôi lấy làm xấu hổ, vì yêu cầu tối thiểu như vậy mà  một người 

quản lý cũng không biết..”. Khi ngồi trong xe ông phàn nàn với chúng tôi về cách 

làm việc của cán bộ quản lý. Với cung cách quản lý như vậy, về sau người thủ 

cống này đã gây nhiều thiệt hại để bị kết án tù 6 tháng. 

  Trong chuyến công tác tỉnh Quảng Bình, ông quan tâm đến công tác thủy lợi, 

ông đã nghe cán bộ địa phương báo cáo các phương án về qui hoạch, xây dựng hồ 

Bang, ông đến tận Rào Nan nơi dự định xây dựng  đập và trạm bơm. Sau khi nghe 

vị trưởng phòng thiết kế của Sở trình bày các phương án qui hoạch thủy lợi và 

công trình Rào Nan ..ông đã đặt nhiều câu hỏi về giải pháp kỹ thuật, phương pháp 

tính toán, phân tích hiệu quả. Cuối cùng, ông bày tỏ sư rất không hài lòng về đồ án 

thiết kế công trình Rào Nan và nói rằng : “ Nếu tôi được chấm đồ án của anh thì 
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tôi sẽ cho điểm 0, chứ chưa nói đến điểm 1“. Tôi đã thật sự bàng hoàng khi được 

nghe ý kiến phê bình nghiêm khắc đó. Cũng có thể từ bài học ấy mà vị trưởng 

phòng đó đã rút kinh nghiệm để tiến bộ và trở thành một cán bộ rất thành đạt sau 

này (miễn ghi tên) 

 

                          VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

    Nghiên cứu khoa học là để hỗ trợ cho công tác chuyên môn, vì vậy ông rất quan 
tâm đến công tác này, nhất là khi ông làm cán bộ lãnh đạo, cán bộ đầu ngành  

   Trong những năm còn là Bộ trưởng, ông đã nghiên cứu những vấn đề thuộc về 
chiến lược, phương châm qui hoạch thủy lợi toàn diện, trong đó có  

+  Tình hình tự nhiên và xã hội của vùng Đồng bằng Bắc bộ (xem báo cáo tổng 
quát tại Hội nghị quốc tế về thủy lợi ở Bắc Kinh 1956) 

+  Những vấn đề về thủy lợi trên miên Bắc Việt Nam (đăng trong tạp chí Etudes 
Vietnammiens 1964 )  

+  Sông Hồng đối với kinh tế Việt Nam (đăng tạp chí Liên Xô Gidotlxnika I 
melirsia 12 – 1959) 

+  Tổng kết công tác thủy lợi 15 năm (1945 – 1960), in trong sách “15 năm kinh tế 
Việt Nam” trong toàn quốc , đề xuất kế hoạch hoàn chinh và cải tiến quản lý các 
hệ thống nông giang ở đồng bằng Bác bộ và Liên khu 4 cũ  

+  Nghiên cứu vấn đề Cách mạng kỹ thuật nói chung và Cách mạng kỹ thuật thủy 
lợi Việt Nam, vấn đề thủy nông làm tốt đất, phục vụ thâm canh (tưới tiêu khoa 
học, thau chua, rửa mặn, chống xói mòn, chống bạc màu, lấy thụt..), vấn đề thí 
nghiệm tưới lúa, vấn đê xây dựng đồng ruộngvà tổng kết hoạt động của Viện 
nghiên cứu khoa học thủy lợi trong 10 năm 1960 -1970  

+  Nghiên cứu các vấn đề sông ngòi và chống lụt : vấn đề cải tạo sông Hồng tư 
Sơn Tây đến Vạn Phúc, vấn đề phân lưu qua sông Đáy, sông Đuống, sông Thái 
Bình, tình hình sông ngòi và đê điều trong tỉnh Hải Hưng và thành phố Hải phòng, 
nhận xét vê trận lũ lớn nhất năm 1971 và đề cao phương hương nước sđắp đê 
chống lụt, đi đôi với các biện pháp xây hồ chứa và trông rừng ở thượng lưu, khai 
thông lòng sông cửa sông  
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+  Nghiên cứu vấn đề thủy điện “Năng lượng của nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa” (đăng tạp chí Liên Xô Gidotlxnika I melirsia 12 – 1961), công trình sông Đà, 
sông Lô, sông Cầu 

+   Ông rất quan tâm đến phát triển thủy điện. Trên đường đi công tác khi ngồi 
trong xe hoặc khi ngồi nghỉ chờ phà qua sông, ông thường đắt ra các câu hỏi cho 
chúng tôi nhẩm tính sơ bộ các thống số vê điện của các hồ có nhiệm vụ kết hợp 
phát điện. Ông bàn đến hồ Ngàn Trươi (Hà tĩnh ) nơi ông sắp đến, hồ Thác Muối 
quê tôi, ông chia sẻ ý kiến của mình về Thủy điện Lô Gâm, Sông Đà..  

+  Sau khi giải phóng Miền nam, ông nghiên cứu tình hình và kế hoạch thủy lợi 
Miền nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long  

+  Ông còn góp nhiều ý kiến về tổ chức và cán bộ của ngành thủy lợi 

Những kết quả nghiên cứu của ông đã được in vào sách, đăng tạp chí ..và trình lên 
cấp trên (Trung ương Đảng và Chính phủ) 

+  Ngoài ra ông có nghiên cứu, đánh giá lại vụ vỡ đê Mai lâm, ngoài sai sót về 
thiết kế thì có sai sót về thi công, đặc biệt là quản lý đê không có người trông coi.  

 

+  Ông làm việc rất khoa học, có thói quen làm việc rất đúng giờ và bàn luận 

những vấn đề rất thiết thực nên luôn đạt hiệu qủa cao. Khi đi công tác ở các tỉnh, 

ông có chương trình, nội dung làm việc cụ thể (ông tự đề xuất, cán bộ giúp việc bổ 

sung thêm). Trong buổi làm việc, ông đặt các câu hỏi để cán bộ địa phương trả lời 

. Ông thích những câu trả lời ngắn, gọn, nhưng phải đủ ý. Khi các câu trả lời đã 

đáp ứng được yêu cầu, ông chuyển sang câu hỏi khác, không để cho người trình 

bày nói dài và kết thúc thời gian làm việc đúng với dự kiến. 

Có một lần tôi rất băn khoăn trong buổi làm việc với ông chủ tịch Huyện, , sau 

hơn 01 tiếng đồng hồ ông chủ tịch đang trình bày rất nhiệt tình, tôi thấy ông Khoa 

không nghi chép và đã gập sổ tay lại, tươi cười nói với ông Chủ tịch Huyện : 

“Cảm ơn anh đã chia sẻ với tôi nhiều ý kiến quí báu về vấn đề qui hoạch thủy lợi, 

những bất cập trong quản lý thủy lợi của Huyện, đặc biệt là các giải pháp thủy lợi 

nội đồng và tưới tiết kiệm nước..” Ông vừa nói vừa đứng dậy, bắt tay và ôm ông 

chủ tịch và mọi người xung quanh, gửi lời chào rồi lên xe. Vừa đúng 12h theo theo 

kế hoạch. Hôm sau tôi tỉ tê với ông  : “Hôm qua Bác làm như vậy anh T (chủ tịch)  
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có tự ái không ?” Ông hiểu ý của tôi, ông cười và nói : “ Thứ nhất là ông ấy (chủ 

tịch) nói đủ ý rồi, vì đã trao đổi khi ở thực địa rồi. Thứ hai là đúng với thời gian 

làm việc đã thông báo với ông ấy. Thứ ba là khi đi thực địa tôi cũng đã nói chuyện 

nhiều với ông ấy với thái độ trân trọng, ông ấy nhận được thái độ nhiệt tình và sự 

cầu thị, bình đẳng của tôi, chăc ông ấy không tự ái đâu mà lo..” Hôi ấy cũng ít có 

trường hợp “quan chức” làm việc với địa phương theo kiểu đó                      

 

                                           Ý KIÊN KẾT LUẬN  

    Cũng có ý kiến khác nhau, nhưng nếu xét về thời gian làm việc, kết quả nội 
dung công việc mà ông đã làm cho ngành Thủy lợi nói riêng, giao thông công 
chính nói chung trong thời gian dài nhất (1928 -1981). Là một nhân sĩ, hy sinh cả 
lợi ích cá nhân theo cách mạng, sống và làm việc với sự dìu dắt của Bác Hồ gần 
chục năm ở chiến khu, khó khăn nhiều thứ, căng thẳng như những chiến binh ở 
chiến trường..được nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cáo quí nhất. Với 
cách tiếp cận nhân văn, công bằng và khách quan thì cũng có thể khẳng định được 
“Cuộc đời của ông Trần Đăng Khoa gắn liền với sự nghiệp phát triển thủy lợi Việt 
Nam”  

 

                 MỘT VÀI Ý KIẾN CHIA SẺ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN                             

    Là cán bộ thủy lợi có chút may mắn biết về gia đình và ông Trần Đăng Khoa 
qua công việc, nên cách nhìn nhận về ông có thể khác biệt với nhiều người. Tôi 
mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình một cách công bằng, nhân văn, không mang 
tính hàn lâm   

 

    1. Thủy lợi Việt Nam có bề dày lịch sử. Những người viết lịch sử về thủy lợi rất 
dày công nghiên cứu, tìm tòi đã viết lên những trang sử về thủy lợi vẻ vang, quí 
giá, rất đáng trân trọng .Nhưng nếu có cách tiếp cận phù hợp hơn, coi trọng giá trị 
lịch sử hơn sẽ làm tăng hơn gấp nhiều lần sự vẻ vang của lịch sử Viết Nam trong 
nhiều thập kỷ gần  đây  
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    2. Từ thế kỷ XVIII, XIX lúa nước thịnh thành nhờ có thuỷ lợi và được khẳng 
định “thủy lợi là công việc của cộng đồng”. Mỗi một hộ, mỗi một cá nhân không 
thể tự làm được thủy lợi, hoặc làm nhưng không hiệu quả. “Cộng đồng”, đó cũng 
là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong nhiều thập kỷ qua với 
nhiều phương châm “có sự tham gia” phát huy vai trò của dân, “Nhà nước và nhân 
dân cùng lam”  

   

    Cộng đồng có vai trò quyết định sự thành công, nhưng không thể thiếu vai trò 
của những tổ chức, những con người khởi xướng, người chỉ đạo, đóng góp công 
sức, trí tuệ.. để làm nên sự thành công đó. Lịch sử cũng cần ghi nhận sự cống hiến 
một cách công bằng, khách quan vì sự nghiệp chung không chỉ là để suy tôn, bày 
tỏ lòng biết ơn mà còn để cho con cháu mai sau tự hào và học tập đóng góp nhiều 
hơn để viết tiếp nhưng trang sử hào hùng hơn . Nhân dân không quên được vai trò 
lịch sử của ông Nguyễn Công Trứ cho sự phát tiển của thủy lợi từ thế kỷ trước khi 
nhắc đến các công trình như kênh nhà Lê, không chỉ phúc vụ cho dân sinh mà còn 
là tuyến giao thông thủy quan trọng trong những năm của chiến tránh phá hoại ác 
liệt trong những thập kỷ gần đây      

   .  

 3.  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập 
ngành Thủy lợi nói riêng, Công chính nói chung, từ 1946 và đến tháng 10 /1995 
thì sáp nhập vào Bộ NN và PTNT, thủy lợi không còn là một ngành như đã khẳng 
định trước đây. Vì vậy khái niệm, quan điểm, nhận thức và nhiệm vụ thủy lợi đã 
thay đổi.  

    Nếu tính từ 1946 đến năm 1995 đã có 6 người làm bộ trưởng Thủy lợi, trong đó 
có 2 ông bộ trưởng là cán bộ khoa học thủy lơi, 4 ông bộ trưởng còn lại là cán bộ 
quân đội chuyển sang. Trong đó có hai ông Bộ trưởng là cán bộ khoa học có tuổi 
đời trẻ nhất và thời gian làm việc liên tục dài nhất đó là  

     Ông Trần Đăng Khoa làm Bộ trưởng đầu tiên (1946-1960 , 14 năm) làm bộ 
trưởng ở độ tuổi chưa đầy 40. 

    Ông Nguyễn Cảnh Dinh là vị bộ trưởng cuối cùng (1983-1995 -12 năm), sau 
khi sáp nhập với Bộ NN va PTNT với cương vị bộ trưởng ở độ tuổi ngoài 40.  

    Nhưng nếu nói đến thời gian làm việc vê lĩnh vực thủy lợi thì ông Trần Đăng 
Khoa có số năm dài nhất (gần 50 năm), trong đó : 17 năm (1928 – 1945) làm thủy 
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lợi dưới chính quyền cũ, 35 năm (1946 – 1981) làm thủy lợi dưới chính quyền 
cách mạng . Đặc biệt ông đã có 8 năm làm bộ trưởng trong điều kiện ở “chiến 
khu” đất nước khó khăn về nhiều mặt do chiến tranh. Đó cũng là một sự cống hiến 
không phải nhiều người có được. 

    4. Tuy nhiên vẩn có ý kiến cho rằng: 

“..Chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước, công sức là của nhân dân, nhưng 
nếu thiếu kể đến diễn biến của chiến công, thiếu kể đến những tướng lĩnh tài ba đã 
lãnh đạo thực hiện đường lối đó như : Trần Đăng Khoa, Hà Kế Tấn, Nguyễn 
Thanh Bình vv..và những tham mưu xuất sắc như Nguyễn Hạp, Đinh Gia Khánh, 
Vũ Khắc Mẫn, Lê Văn Hợp vv..cũng là thiếu sót” (Lịch sử Thủy lợi 2014, Tr 26).  

Cũng khó để nói gì thêm về điều này, phải giành cho nhân dân và lịch sử phán xét,  
ghi nhận               

   5. Để đánh giá công trạng của ông Trần Đăng Khoa, ngoài việc Viện Khoa học 
Thủy lợi Việt Nam đã tạc một bức tượng ông, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã 
đặt tên ông cho một đường phố, cũng là việc làm tri ân và tự hào về người Bộ 
trưởng đầu tiên của ngành thủy lợi việt nam.  

  6. Đánh giá công trạng của ông Trần Đăng khoa đối với cách mạng, Nhà nước đã 
tặng thưởng nhiều Huân chương cao qui trong đó có Huân chương Hồ Chí 
Minh..và vì sự cống hiến của ông, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tạc tượng 
ông đặt ở sân Viện vì ông là “cha đẻ” của Viện   

    Nhưng vì một vài mặc cảm vê ông (Đảng viên Đảng Đân chủ, có khuyết điẻm 
để vỡ đê Mai Lâm, chỉ đạo thực hiện sai phương châm 3 Chính) dẫn đến phủ nhận 
hết tất cả những điều mà ông đã cống hiến cho sự nghiệp thủy lợi Việt nam là điều 
không công bằng 

    7.  Về vấn đế Đảng Dân chủ  

    Cho đến nay vẩn còn có người mặc cảm với Đảng Dân chủ, với những người là 
đảng viên Đảng dân chủ, cũng có thể đó là nguyên nhân đánh giá thấp thành tích 
của họ đối với cách mạng, với đất nước, cần được làm rõ thêm :       

  i.  Ông Trần Đăng Khoa là đảng viên Đảng Dân chủ. Đảng Dân chủ kể cả đảng 
Xã Hội lúc bây giờ và cả sau này không phải là Đảng đối lập với đảng Cộng sản 
như Quốc dân đảng thời đó. Đảng Dân chủ nằm trong Mát trận Việt Minh chống 
Pháp, Khi ông được phân công giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính 
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trong chính phủ Liên hiệp được phân chia cho Mặt trận Việt Minh và ông là thành 
viên của Mặt trận Việt Minh (lúc đó ông chưa phải là đảng viên Đảng Dân chủ) và 
trong thời kỳ đó trong Mặt trận Việt Minh không thể thiếu tổ chức Đảng Dân chủ 
và Đảng Xã hội 

Hồi ký của ông đã giải bày : 

“..Vào Chính phủ, tôi giữ chức Bộ trưởng của một bộ dành riêng cho Việt Minh (Đảng Cộng sản 
Đông dương) và vào ngay Việt Minh đoàn Chính phủ. Nhưng mãi đến tháng 6/1946 tôi mới được 
gia nhập Đảng Dân chủ Việt Nam, đồng chí Cù Huy Cận là người giới thiệu. Thực ra lúc bấy giờ 
tôi chưa hiểu gì về chính trị mấy…chưa hiểu gì công tác đảng phái…mà chỉ hăng hái, tin tưởng 
vào mặt trận Việt Minh, Hồ chủ tịch, tin đồng chí Cù Huy Cận, trung ương đảng Dân chủ..”  

     

   ii.  Quá trình sau này ông được bầu vào Ban chấp hành trung ương đảng Dân chủ 
và “…Đại hội đảng Dân chủ 1950 quyết định thực hiện chủ nghĩa dân chủ nhân 
dân tiến lên chủ nghĩa xã hội “ Có nghĩa là Đảng Dân chủ hoạt động theo chủ 
trương, đường lối của đảng Cộng sản. 

   Trong thời kỳ ấy sinh hoạt của các chi bộ đảng Dân chủ lỏng lẻo vì thiếu sự 
quan tâm của ông, Vì vậy “có lần Hồ chủ tịch đã gọi đồng chí Yêm và tôi lên nói : 
Các chú ở trong đảng Dân chủ mà không biết việc gì của Đảng cả. Tại sao 
?…Chúng tôi chỉ lao vào công tác chuyên môn ..”  làm theo sự phân công, chỉ đạo 
của chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh  

 

    iii.  Trong thời gian đất nước còn tạm chia hai miền, đồng bào miền nam ruột 
thịt đang sống dưới chế độ hà khắc của chế độ Mỹ -Ngụy. Với tư cách là nhân sĩ 
yêu nước, người con của miền Nam, đảng Dân chủ Việt nam, ông được tiếp xúc 
với đồng bào chiến sĩ, trí thức, nhân sĩ yêu nước, học sinh, sinh viên miền Nam, 
với các tổ chức Mặt trận Giải phóng Miền Nam, Liên minh các dân tộc vì hòa bình 
Việt Nam, đảng dân chủ Miền Nam và những người bạn đồng nghiệp ở lại miền 
Nam..gặp trên đất bắc, hay ở nước ngoài, đặc biệt là ông được chia sẻ với họ qua 
đài tiếng nói Việt Nam về chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản đứng đầu là 
chủ tịch Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Đảng ..Sau mỗi lần chia sẻ với đồng bào 
miền, đồng bào Huế thân yêu của ông qua đài phát thanh tiếng nói Viết Nam, khi 
gặp ông ở cơ quam chúng tôi thường nói với ông “đêm hôm qua bác nói trên đài 
phát thanh hay quá” Ông cười và nói : “Đồng bào thừa biết tôi nói với họ với tư 
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cách là người con của miền nam, là nhân sĩ yêu nước, trung thành với cách mạng 
và nhân dân, với Đảng và Chính phủ…”    

 

Hồi ký của ông đã viết 

” Tôi giúp ích cho hoạt động đồng hương Trị Thiên Huế kết nghĩa Hà Nội –Sài Gòn – Quảng 
Bình, Trước những sự kiện lớn ở miền Nam : Chính trị, quân sự, ngoại giao, trước những hành 
động tàn bão của Mỹ - Ngụy ở miền Nam, trước những thắng lợi to lớn của quân và dân miền 
Nam, tôi đều phát biểu ý kiến với danh nghĩa đại biểu Quốc hội, trí thức, con em miền Nam (Xem 
tập “Xin gửi miền Nam, tấm lòng vàng đá”                   

   Với nhiều danh nghĩa: (Quôc hội, Chính phủ, Mặt trận, Đảng dân chủ, Ủy ban hòa bình, Ủy ban 
doàn kế Á Phi, Hội hữu nghị Việt Xô ) tôi đã tham gia nhiều công tác ngoại giao nhân dân, thu 
được kết quả tốt đẹp, gây được nhiều cảm tình chính trị…Tôi đã đi thăm hữu nghị tất cả các nước 
trong phe XHCN và nhiều nước dân tộc chủ nghĩa; Indonexia, Ấn độ, Srilanka, Nepan, Angérie, 
Ai cập, Phần lan. Tôi đã tham dự nhiều hội nghị quốc tế ở Bắc Kinh, Đà Lạt, Hà Nội, Le Cair, 
New Delhi, Weimai, Helsinki, tôi đx tiếp nhiều đoàn khách quốc tế, đã phát biểu ý kín trên báo 
và đài trong và ngoài nước vê những sự kiện lịch sử chung và của bạn (xem tập hồi ký về những 
công tác đối ngoại chính của tôi có gửi Bộ Ngoại giao)  

           

 

Ông đã làm việc và cống hiến với tinh thần của người cộng sản, nhưng tại sao ông 
lại không phải là người cộng sản, mặc dù dân chủ cũng là con một nhà với những 
người cộng sản.  

Hồi ký của ông đã viết 

“…Tôi có thắc mắc là tôi có được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam không ? Thật 
thà mà nói là không dưới một lần đồng chí Nguyễn Văn Trân, Bí thư Trung ương Đảng hỏi tôi có 
muốn vào Đảng không và bảo tôi tự kiểm điểm trước đồng chí và viết thư lên Trung ương. Nhưng 
sau đó Đảng chủ trương là không kết nạp những cán bộ là Đảng viên Đảng Dân chủ, đảng Xã hội, 
để cho hai đảng đó phát huy tác dụng của mình. Đảng lãnh đạo giải thích, đó là vì lợi ích của cách 
mạng. 

 Đảng coi cán bộ của hai đảng anh em cũng như cán bộ của Đảng (cộng sản) mà thôi. Những 
cán bộ ấy nếu tiến bộ đều là những người Cộng sản không đảng..”   
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    Không phải dễ dàng ai cũng hiểu được và đánh giá ông là người cộng sản 
không đảng như lãnh đạo đảng đã giải thích và cũng không phải ai cũng hiểu 
được Đảng Dân chủ mà ông là đảng viên, Đảng Xã hội là hai đảng anh em như 
ông đã viết   

    Nhưng những người cộng sản chân chính và người dân khi biết về sự công hiến 
của ông cho cách mạng cho tổ quốc sẽ hiểu và sẽ không mặc cảm với ông và đã 
ghi công ông như đã tạc tượng ông, đã đặt tên ông với một đường phố trên quê 
hương ông. Chỉ có điều là ông chưa có tên trên đường phố Hà nội như ông 
Nguyễn Xiển, Đặng Thai Mai..thậm chí chỉ là tên của một phố nhỏ xung quanh 
Học viện Thủy Lợi (Nay là Trường Đại học Thủy lợi, Viện khoa học Thủy lợi) mà 
ông là người đặt nền móng đầu tiên   

                              

 8.  Về vấn đế vỡ đê Mai lâm  

Vỡ đê Mai lâm đương nhiên Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm, nhưng cũng có ý 
kiến dựa vào khuyết điểm này để đánh giá thấp những cống hiến của ông . Theo 
hồi ký ông đã viết có thể thấy rõ mức độ khuyết điểm của mình 

 

“…Tôi cần phải nói rõ vấn đề Mai lâm. Ở Mai lâm trên sông Đuống cần làm một cống dưới đê tả 
ngạn để tưới ruộng. Đó là một chủ trương đúng. Trong khi tôi đi công tác Trung Quốc. Bộ Thủy 
lợi (Cục Thiết kế) thiết kế công trình ấy với sự giúp đỡ của một đoàn chuyên gia Trung quốc . 
Đồng chí Bùi Quang Tạo (Thứ trưởng) duyệt bản thiết kế và xuống giao trách nhiệm thi công cho 
Uỷ ban hành chính tỉnh Bắc Ninh. Ủy ban tổ chức công trường, khi công trường thi công gần 
xong cống thì tôi mới vê . Mưa lụt dến không có người hộ đê. Thẩm lậu qua cống, đầu ít sau 
nhiều, nhưng không ai biết cả, cho đến khi đê sập rồi vỡ, mặc dù nước lũ không to lắm. Khuyết 
điểm là do thiết kế có một vài thiếu sót, thi công có nhiều thiếu sót lớn hơn (xử lý nền cát không 
tốt lắm) nhưng hộ đê thì thiếu sót nghiêm trọng. Nếu thấy thẩm lậu, kịp thời xử lý thì trong 
trường hợp như thế đê không bao giờ vỡ cả . Sau khi đê vỡ có rất nhiều phương án hàn khẩu 
được xét đến, nhưng phương án của tôi và một số anh em cán bộ thủy lợi già là đúng hơn cả. 
Phương án ấy được được các đồng chí chuyên gia Trung Quốc ủng hộ đã thành công tốt đẹp. Là 
Bộ trưởng tối phải chịu trách nhiệm một phần về nạn vỡ đê này”  

                       

     

    Hồi ký mà ông viết đã xác định nguyên nhân rõ ràng và là bài học đáng ghi nhớ 
không phải cho hồi ấy mà cả bây giờ. 
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  Thông qua thực hiện nhiều dự án thủy lợi, nghiên cứu và tham gia biên soạn 
nhiều tài liệu hướng dẫn về an toàn đập ngày nay, mọi người vẩn coi nhẹ quản lý 
như ông đã khẳng định trong bài học mà ông đã rút ra (bài học về thiếu sót quan 
trọng là không có người “hộ đê”- quản lý ). Đây là một tồn tại hiện nay cần được 
rút kinh nghiệm, nhất là hiện tại đang quản lý hàng ngàn hồ đập các loại, nhất là 
hồ đập nhỏ        

 

 9.  Về phương châm “ba chính”  

 i. Thực hiện Nghị quyết của kỳ họp lần thứ 14 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa II (1951-1962) về kế hoạch 3 năm 1958-1960 về thủy lợi có phương 

châm 3 chính : “Giữ nước là chính, Thủy lợi nhỏ là chính, Nhân dân làm là 

chính” là một chủ trương rất đúng dắn, phù hợp với điều kiện hiện tại và cho cả 

hiện nay, nhưng do quá trình triển khai thực hiện trong điều kiện địa hình, đất đai, 

yêu cầu về nước chưa được cập nhật đầy đủ, mặt khác, kinh tế nghèo nàn, kỹ thuật 

còn lạc hậu,  chưa quán triệt đầy đủ ý nghĩa của việc làm “chính”và “phụ”, dẫn 

đến áp dụng  một cách cứng nhắc, nên đã chưa đạt kết quả mong muốn.  

    Nhưng nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương, Bộ Thủy lợi đã khắc phục, 

nên cũng chưa gây ra hậu quả gọi là nghiêm trọng. Và sai lầm đó không có ý nghĩa 

lịch sử như một số ý kiến đánh giá     

 

“ ngành thủy lời đi vào thực hiện theo hướng lệch lạc là : quá coi trọng thủy lợi nhỏ, coi thủy 

lợi nhỏ là duy nhất và có xu hướng coi nhẹ thủy lợi vừa và thủy lợi lớn..”   “ …giữ nước trên 

ruộng là chính, thủy lợi tự thấy không cần thiết phải xây dựng lực lượng kỹ thuật. Về thi công coi 

dân công là lực lượng duy nhất, giải thể các lực lượng kỹ thuật như thợ sắt, thợ mộc, thợ xây 

vv..” “..về khảo sát, thiết kế, không được tăng cường thêm trang bị, không đào tạo công nhân địa 

chất, địa hình, phần lớn kỹ sư, kỹ thuật viên huy động đi phục vụ phong trào đào ao đào giếng, 

gánh nước, tát nước chống hạn. Thậm chí về quản lý khai thác hệ thống thủy nông cũng dựa vào 

dân làm teo dần các tổ chức quản lý khai thác đã sẵn có..” (Trang 269)  

 

 

ii.  Thủy lợi ở nước ta có bề dày là lịch sử, đã khẳng định vai trò của dân - “toàn 

dân”quyết định, nếu không muốn nói Nhân dân làm là chính” 
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  “Ai kháng chiến thắng lợi? Toàn dân. Vậy thì bây giờ muốn có đủ nước, muốn 

điều hoà nước thì cũng phải toàn dân làm thủy lợi…” (Bác hồ nói Tại hội nghị 

thủy lợi toàn miền Bắc (14/9/1959) và có thể nói Nhân dân làm là chính”, nói là 

chính nhưng không thể thiếu sự hỗ trợ của nhà nước thông qua các cơ chế, chính 

sách phù hợp, thông qua hướng dẫn, đào tạo, phổ biến ..để áp dụng . Lịch sử và 

thực tế đã ghi nhận đặc điểm của công trình thủy lợi là Nhà nước không thể làm 

nổi nếu như có người dân tham gia và ngược lại người dân cũng không tự làm 

được nếu như không có sự hỗ trợ của nhà nước không chỉ là tiền vốn mà là cơ chế, 

chính sách (hướng dẫn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật (công nghệ) ..)   

 

ii. Cho đến nay việc giữ nước trên ruộng là chính vẩn còn ý nghĩa, nhưng 

cách tiếp cận có sự thay đổi, ngoài việc giữ nước trên ruông là biện pháp 

tiết kiệm nước truyền thống của nhân dân ta đã làm, còn phải giữ nước 

trên kênh, công trình đầu mối …bằng cách áp dụng các công nghệ tiên 

tiến (cả về vật liệu, thiết bị…), quản lý  

 

iii. Thủy lợi nhỏ là chính, những nơi có đủ điều kiện vê kinh tế, kỹ thuật, địa 

hình, đất đai, có nhu cầu và thật sự hiệu quả thì làm thủy lợi lớn hơn không phải 

là điều cấm. Nhiều tỉnh miền núi trước đây và ngay cả bây giớ cũng chưa có đủ 

điều kiện để làm thủy lợi lớn. Đó là chưa nói đến giới hạn qui mô lớn và nhỏ vẩn 

còn có những khoảng cách cần bàn . Bác hồ đã dạy : 

“Làm thủy lợi nhỏ thì nhân dân tự làm được, lại mau hưởng, Chính phủ không 

phải tốn kém. Khi nhân dân đã thấy kết quả tốt và đã có kinh nghiệm thì nhân dân 

có thể làm thủy lợi loại vừa và làm lớn cũng được”  …” (Bác hồ nói Tại hội nghị 

thủy lợi toàn miền Bắc (14/9/1959)    

   

iv. Vai trò của dân tham gia  

   Ngày nay đầu tư xây dựng một hệ thống thủy lợi thì có khoảng 90-95% tổng số 

vốn do nhà nước đầu tư (trong đó khoảng 60-70% vốn đầu tư cho công trình đầu 

mối, kênh trục chính thuộc vốn TW, Còn lại 30-45% tổng vốn đâu tư các cấp kênh 

nhánh thuộc vốn địa phương ) và 5-10% tổng vốn do dân đóng góp, chủ yêu là 

công lao động xây dựng phần công trình nội đồng. Tuy vốn do dân đầu tư chiếm 
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tỷ lệ nhỏ, nhưng lại là yếu tố quyết định hiệu quả cuối cùng của hệ thống thủy lợi 

đã đầu tư. Do tỷ lệ 5-10% tổng vốn đầu tư được coi là một tỷ lệ không đáng kể, 

nên hầu hết các công trình nội đồng không được quan tâm đầu tư đúng mức, dẫn 

đến tình trạng nước không đến ruộng. (theo nhiều tài liệu điều tra thì nhiều hệ 

thông công trình thiếu kênh nội đồng – có nới mới có khoảng 10% (10m/ha) thậm 

chí không có  

  Để có nước đến ruộng người dân phải dùng các công cụ hỗ trợ như bơm, tát 

..đào, xẻ, thậm chí tranh chấp để lấy nước. Theo tài liệu điều tra ở Hà Tĩnh, người 

dân phải chi phí thêm (tính theo công ) 600.000 – 1.000.000 đ/ha được tưới để có 

nước đến ruộng, dẫn đến nhiều hệ lũy khác . 

 Như vậy người dân tham gia đầu tư có vai trò quyết đinh mà lâu nay các chuyên 

gia, tư vấn kỹ thuật, các nhà hoạch định chính sách… đã “bỏ quyên”    

Trong những năm trước đây và cả hiện tại những vùng không có điều kiện xây 

dựng các hệ thống thủy lợi lớn (chủ yếu miến núi và những khu tưới cục bộ ở 

đồng bằng) thì dân làm vẩn là chính, nhà nước có vai trò hỗ trợ đầu tư. Dân làm 

(dân đóng góp) còn mang ý nghĩa quan trọng hơn là gắn được trách nhiệm của họ 

trong việc bảo vệ, khai thác hiệu quả bền vững hơn . 

  Vì vậy không thể nói “Thậm chí về quản lý khai thác hệ thống thủy nông cũng 

dựa vào dân, làm teo dần các tổ chức quản lý khai thác đã sẵn có “ (3) . Một thực 

tế dân (các hộ sử dụng nước) trong các hệ thống thủy lợi nói chung, không thể 

thiếu vai trò của dân (người dùng nước), Trong nhiều năm gần đây khái niệm ấy 

được quốc tế hóa là PIM (Particpatory Irrigation Managemant). Một câu hỏi 

luôn được đặt ra “nguyên nhân của việc các công trình kênh mương hư hỏng”, 

nhiều chuyên gia, tư vấn, thậm chí cán bộ lãnh đạo, chủ đầu tư …đều đổ lỗi cho 

thiết kế, chất lượng công trình (thi công), hệ thống công trình chưa được xây dựng 

đồng bộ, tổ chức quản lý chưa phù hợp, cán bộ, công nhân đơn vị quản lý yếu 

kém, thiếu vốn tu sửa, thiên nhiên phá hoại..nhưng lại quên một nguyên nhân quan 

trọng đó là người dân  

Đặc điểm chung của các hệ thống thủy lợi nằm ngoài trời, trên diện rộng qua 

(hoặc gần) nhiều khu dân cư, làng mạc.. thì ngoài các nguyên nhân hư hỏng nói 

trên còn có nguyên nhân do dân phá hoại (đào xẻ, đắp chặn, vi phạm hành lang 

bảo vệ, quản lý theo qui định..) không được ngăn chặn kịp thời  



 48

Không chỉ tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý như mọi người vẩn nói mà phải 

được tham gia từ khâu qui hoạch, thiết kế, giám sát nữa         

 

10.  Thủy lợi là gì ? 

Những năm của thập kỷ 70, trong chuyến đi công tác (Đi thực địa ) ông 
Trần Đăng Khoa1 đặt câu hỏi cho chúng tôi: “Thủy lợi là gì ?” chúng tôi lúng 
túng chưa kịp trả lời thì ông ấy nói nửa đùa nửa thật : Thủy lợi là “Úng, úng, 
hạn, hạn”...là nói đến thực trạng thiếu sự quan tâm, là khái niệm chưa tích cực , 
Nhưng đó là một thực tế phải được thừa nhận, coi nhẹ công tác thủy lợi. Cho đến 
nay thực tế đã chỉ ra rằng khi hạn hán, thiếu nước, ngập úng thì.“Thủy lợi” mới 
được khẳng định là quan trọng, được quan tâm thật sự, (nhất đào tạo, trang thiết 
bị quản lý, vốn cho tu bổ sửa chữa), nhưng đó cũng chỉ là một biện pháp tình thế. 
Hết hạn, úng thì đâu lại vào đấy, nhất là công tác quản lý còn rất nhiều bất cập 
vẫn không được giải quyết một cách hiệu quả...Và ngay cả những người được 
hưởng lợi trực tiếp từ công trình thủy lợi đem lại cũng sẽ quên đi những khó 
khăn, thiệt hại (Cây trồng năng suất thấp, thiếu nước cho sinh hoạt, đất lầy thụt, 
bạc màu, nhiễm nặn, chua phèn...) khi chưa có công trình thủy lợi... 

 

   Luật Thủy lợi ::“Thủy lợi là các giải pháp nhằm tích trử, điều hòa, 
chuyển, phân phối, cấp, tưới, tiêu và thoát nước, phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, kết hợp cấp, tiêu thoát nức cho 
sinh hoạt và các ngành kinh tế khác, góp phần phòng, chống tiên tai, bảo vệ 
môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh nguồn 
nước”.  (Điều 2, Luật Thủy lợi). Như vậy thủy lợi giới hạn hoạt động với 
nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi 

  Sắc lệnh 68/SL ngày18 tháng 6 năm 1949 : 

 “ Công tác thuỷ nông là những công tác cần thiết để tăng hoa lợi ruộng đất, 
tránh nạn mất mùa và bảo toàn sinh mạng và tài sản của nhân dân, bằng cách 
điều hoà và sử dụng các nguồn nước thiên nhiên, như dẫn nước tưới ruộng, rút 
nước thừa ở ruộng, ngăn nước lụt, chắn nước mặn, thau phèn chua trong đồng, 
vân, vân ... 
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Các công trình huỷ nông gồm có đê, đập, cầu cống, kè, máy bơm, kênh, mương và 
tất cả những công trình thuỷ lợi có mục đích tích trữ, phân phối, điều hoà, lưu 
thông hay ngăn cản dòng nước, để làm lợi cho nghề nông.” 

   Như vậy khuôn khổ pháp lý thì khái niệm Thủy lợi của Luật Thủy lợi lại 
trùng với khái niệm thủy nông của sắc lệnh 68/SL được chủ tịch Hồ Chí 
Minh ký  

   Theo cách hiểu truyền thống thì Thủy lợi là các hoạt động, nhằm khai thác 
mặt lợi, hạn chế mặt hại của nước, đảm bảo hài hòa giữa lợi và hại, đáp ứng yêu 
cầu về nước phục vụ đời sống, dân sinh, phát triển kinh tế xã hội và ngay cả khi 
khai thác mặt lợi nếu không hợp lý sẽ tác động bất lợi, nguồn nước cạn kiệt 
nhanh hơn, khô hạn, tác động xấu đến môi trường, làm xấu đất, (mặn, phèn), 
năng suất cây trồng giảm …Tương tự, khi hạn chế mặt hại không đúng cách, 
cùng với các hoạt động khác tác động không phù hợp sẽ dẫn đến nhiều bất lợi 
hơn, ngập úng, bồi lấp, xói lở đất…  

     Hoạt động thủy lợi thông qua một tổ chức thống nhất với tên gọi “Bộ Thủy lợi” 
“là cách gọi theo tiếng Hán – Việt “ Thủy lợi phù hợp với bản chất đầy đủ hơn của 
nước “ có lợi – có hại”, không giống với khái niệm thủy lợi trong Luật Thủy lợi 
và Thủy lợi đã trở thành một ngành –Ngành thủy lợi - “ngành nước”  

    Tổ chức của ngành nước đã từng được lồng ghép với các ngành khác nhau 
(nông nghiệp, giâo thông, kiến trúc, điện lực) nhưng cuối cùng thủy lợi là một 
ngành vê nước được ổn định với các tên ‘ Bộ thủy lợi’. đã tồn tại trong điều kiện 
đất nước khó khăn nhất, “chiến tranh phá hoại kéo dài, thiên nhiên khắc nghiệt 
(bão, lũ lụt, hạn hán xẩy ra liên tiếp) kinh tế kém phát triển do cấm vận, đói 
nghèo, an nình lương thực không đảm bảo, tiến vốn, nhân lực, công nghệ lạc hậu, 
khó khăn. Trong điều kiện đó, ngành nước đã trưởng thành đã góp phần quan 
trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội phát triển (trong đó quan trọng nhất 

là nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh) (5). Ngành thủy lợi đã có một đội ngũ 
cán bộ khoa học hùng hậu (rất chuyên nghiệp), có một tổ chức quản lý khép 
kín nguồn nước trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt (nhất là tiền vốn, 
công nghệ) nhưng đạt hiệu quả   

Có thể khẳng định thủy lợi là “chìa khóa” của sự nghiệp phát triển kinh tế, xã 
hội và con người ở nước ta 

    Không ít ý kiến lo lắng “Nhiều người không hề nghĩ đến trong điều kiện khó 
khăn “ngành nước” đang phát triển hiệu quả ” vậy mà lại “long đong”, không 
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được làm công việc của một ngành tổng hợp về nước, theo đúng với vai trò của nó 
đã được thử thàch qua nhiều thập kỷ”(5) 

  Cho đến bây giờ thì câu trả lời của ông Khoa lại đúng với thực trạng trong điều 
kiện thiên tai càng ngày càng khắc nghiệt, nguồn nước không chỉ bị thiên nhiên đe 
mà còn cả con người đe dọa thông qua tổ chức quản lý chia năm sẻ bảy vì lợi ích 
cục bộ vê việc làm..mà nhiều báo cáo đánh giá gọi là “chồng chéo” nên thủy lợi 
chỉ giải quyết trong phạm vi nội dung tưới, tiêu “ung, úng, hạn , hạn” 

   Chúng ta đang tạo ra một khoảng cách của các khái niệm, nội dung của Thủy 
lợi, Tài nguyên nước, Nguồn nước đã và đang tạo ra nhiều hệ lũy không đáng có 
để cuối cùng đổ lỗi cho “Biến đổi khí hậu” là điều cần được bàn thêm     
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    TÌNH BẠN, TÌNH NGƯỜI  

    Ông có nhiều bạn cùng lứa của thời sinh viên và bạn đồng nghiệp trong thời 

gian công tác trước và sau cách mạng tháng Tám. Ông rất quí trọng bạn và bạn 

cũng rất quí trọng ông. đặc biệt ông được sống và làm việc cạnh bác Hồ, ông đã 

học được quá nhiều điều…Tất cả ! đã tạo cho ông một nhân sinh quan mới, động 

lực mới hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giáo phó. Mọi người cũng đã 

học được ở ông đức tính chịu khó nghiên cứu, học tập ở trường và cả trong thực tế, 

học mọi người, đặc biệt là ông gần gủi, yêu thương cán bộ cấp dưới của mình, 

giành cho họ tình cảm thân thiện, cởi mở, dễ gần   

    
           Gia đình ông Khoa năm 1955                                   Gia đình ông Khoa năm 1988 

Cảm thấy hổ thẹn  

    Ông đã kể : Thời gian học ở trường Cao đẳng Công chính ông có người bạn 

thân sinh viên rất thân đó là Phó Đức Chính ở cùng phòng, nằm cạnh nhau. Phó 

Đức Chính quê ở Việt trì, Phú Thọ, nhưng trông như một nông dân, thường mặc 

đồ ta, đồ the, học rất khá, tính tình kín đáo. Mãi đến năm 1928 sau khi thi tốt 

nghiệp xong, rủ nhau đi chơi phố để chia tay, người ở lại Bắc kẻ về Nam, Phó Đức 

Chính mới thổ lộ “ông là yếu nhân của Quốc Dân đảng, bạn của lãnh tụ Nguyễn 

Thái Học (Quốc Dân đảng hồi ấy khác với Quốc Dân đảng của Nguyễn Trường 

Tam, Vũ Hồng Khanh…sau này) đến năm 1930 nghe tin Phó Đức Chính “lên đoạn 

đầu đài” cùng với 9 người yêu nước khác đứng đầu là Nguyễn Thái Học, ông 

không chỉ sửng sốt, cảm động, thương tiếc mà còn cảm thấy hổ thẹn, vì ông chưa 

làm được gì cho đất nước. Từ đó đã thôi thúc ông phải tìm đến con đường cách 

mạng chân chính, cách mạng vô sản..  

Trở thành người lương thiện                             
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Năm 1930 ông được cử vào làm việc ở Quận Công chính Nha Trang. Ở đây có 

một bác sĩ người Pháp nổi tiếng với lòng nhân ái, đó là Yersin.  

“Ông Yersin vừa là một nhà khoa học nổi tiếng, vừa là nhà nhân đạo, ông thương 

những người đánh cá nghèo khó. Ông có một ống kính viễn vọng nhìn lên trời xa 

có thể báo thời tiết cho bà con những lúc biển động, giúp bà con đánh giá thoát 

nhiêu cơn bão nguy hiểm. Ông Yersin.không tiếp quan chức mà chỉ tiếp người 

ngheo khó, nên được người dân nơi đây yêu mến và kinh trọng. Đám tang của 

Yersin thời đó to nhất vùng đã để lại cho ông Khoa nhưng bài học của người 

lương thiện cần phải học tập để trở thành người lương thiện “      

 

  Hoàng thân Xuphanuvong (Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào)  

    Ông làm việc ở Nha Trang đến năm 1940 thì ông Xuphanuvong (người Lào) 

vừa tôt nghiệp kỹ sư công chính ở Paris trở về Đông Dương, được điều vê thay thế 

ông Khoa. Ông Xuphanuvong làm việc được một năm thì xin ông Trần Đăng 

Khoa trở lại cơ quan cũ cùng làm việc cho đến hết năm 1943 

    Hoàng thân Xuphanuvong là con của một Phó vương Lào, ham học, biết đến 8 

ngôn ngữ, cả tiếng la tinh, tiếng Pháp, tiếng Việt hết sức thông thạo, ông có thiện 

cảm với người Việt, rất thân với ông Khoa …. 

   Hoàng thân Xuphanuvong rất thích đi bơi và bơi giỏi. Ông Khoa cũng là “tay bơi 

cự phách”. Lúc nào rảnh là hai người rủ nhau đi bơi. Một lần bơi, Hoàng thân bị 

chuột rút, ông kêu cứu . Ông Khoa bơi ra cứu kịp thời, đưa ông vào bờ an toàn. 

Sau lần ấy Hoàng thân và gia đình coi ông Khoa là ân nhân và kết nghĩa anh em. 

Sau này khi Hoàng thân là Chủ tịch nước Lào, hai ông cũng hay làm thơ tặng 

nhau. Bà Ba (con gái của ông Khoa) đã ghi lại trong hồi ký của mình bài thơ của 

ông Khoa tặng Hoàng thân lúc ông Khoa 76 tuổi 

                                   Ước thuở nọ, nhớ Nhà trang 

                                   Hiện thực ngày nay hiện rõ ràng 

                                   Cách mạng long trời và chuyển đất 

                                   Cho xuân, xuân mãi rạng giang san  

                                  ( Ông Khoa đã dịch ra tiếng Pháp cho bạn)  
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                                                  Hà nội, 10 năm 1982             

    . Sau này khi Hoàng thân gặp được Hồ Chủ Tich tháng 8 năm 1945 thì tình 

nghĩa anh em càng thêm gắn bó như anh em ruột thịt kể cả khi Hoàng thân là Chủ 

tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, ông Khoa là Phó Chủ tịch Ủy ban 

thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tình bạn của hai người vẩn 

bền chăt    

    “Tưởng nhớ anh”, 1998  

   Nhiều người bạn cùng học với ông, sống và làm việc ở nước ngoài đều có chung 

một nhận xét như người bạn cũ sống ở Mỹ (Huan Si Tran 1700 Manor Circle – El 

Cerrito, CA 94530) đã viết về ông trong trong bài “Tưởng nhớ anh”, 1998 : “ 

Con người anh (Trần Đăng Khoa) luôn luôn bình dị, kỷ cương nhưng đầy chân 

tình, thường hay đề cao tình ái hữu nên được hầu hết nhân viên công chính bạn bè 

quí mến ..” 

“Tớ” hưởng lương nhiều hơn “cậu” 

    Lần ấy sau chuyến công tác thực địa trở về Hà nội ông tự tay viết báo cáo 
gửi Tổng Bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh về ý kiến của 
mình. Viết xong bản thảo, ông chuyển cho chúng tôi đọc, sửa và bổ sung ý 
kiến của minh, rồi in thành nhiều bản và gửi đi. Tôi rất ngạc nhiên, đáng nhẽ 
tôi phải làm việc này, gặp ông tôi chưa kịp thanh minh thì ông đã nói nửa 
đùa nửa thật “ Tớ hưởng lương nhiều hơn cậu, nên tớ phải làm việc nhiều 
hơn “ 

     Tuổi ông lớn hơn nhiều so với tuổi của bố tôi hồi đó, có nghĩa là trong 
xưng hô thì tôi phải gọi ông là bác và xưng cháu, thậm chí cũng có thể gọi là 
ông.     

     Nhưng ông lại xưng hô với tôi là “Tớ, cậu”. Như vậy ông đã tạo ra một 
mối quan hệ gần bủi như bạn bè thân hữu, không phải là mối quan hệ cán bộ 
cấp trên cấp dưới (Ông là Bộ trưởng, tôi chỉ là nhân viên, một sinh viên mới 
ra trường). Ông đã tạo ra một mối quan hệ quá gần gủi để chia sẻ công việc. 
Thật là nhân văn, đáng trân trọng  

Bó hoa Layon 
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       Nói đến quà mừng đám cưới trước đây, không có quà “phong bì” như bây giờ 
mà là những vật dụng gia đình, ai có gì tặng nấy, nhưng phần lớn là tặng bát, địa, 
cốc chén, bếp dầu, mâm nhôm, chậu thau, soong nồi các kích cở ..đó là các mặt 
hàng bán theo tiêu chuẩn phân phối của nhà nước. Quà tặng được gói bằng loại 
giấy báo cũ được nhuộm một mặt màu đỏ, đậm nhạt khác nhau, lật trang sau vẩn 
còn các tin tức hàng ngày chưa phai mực. Thậm chí nhiều người đến chúc mừng 
không cần phải mang theo quà tặng, họ chỉ mang theo “nụ cười” cũng là loại quà 
tặng rất quí   

     Đám cưới của vợ chồng tôi được tổ chức theo hình thức “tiếp khách”, nhưng có 
đặc biệt hơn là có một khách mời (thật ra là không mời mà chỉ nghe tin đến dự) đã 
tặng một loại quà cưới không phải là loại “quà truyền thống” như các đám cưới 
khác, đó là “nụ cười tươi” cùng với “bó hoa Layon” tươi, màu trắng do ông Trần 
Đăng Khoa tặng. Cả hai vợ chồng vừa ngạc nhiên, vừa cảm động, ôm lấy bó hoa 
từ tay ông. Thật nhân văn, tình cảm ấm áp, chúng tôi nhớ mãi mãi giây phút đó, 
nhưng rất tiếc không để lại được tấm hình lúc đó vì cả cuộn phim bị hỏng do tay 
nghề chưa cao của người bạn cùng học ở Nga thực hiện .     

    Sau này ít gặp nhau, nhưng ông vẩn thường xuyên thăm hỏi. Câu chuyện để đời 
không quên là ông đã làm một việc lớn, giảm bớt nỗi đau đớn quá đỗi của gia đỉnh  
chúng tôi. Thật khó nói điều gì hơn về tình cảm, tình người mà ông đã giành cho 
chúng tôi, ngoài lời cảm ơn, biết ơn sâu sắc 

                                                                          Nguyễn Xuân Tiệp (1) 

    Lơi cảm ơn 

 Cảm gia đình ông Khoa (nhất là bác Ba, chị Thảo, chị Thuận, cháu Việt Phương) 
đã cung cấp một số tài liệu quí giá. Cảm ơn các ạnh chị đã góp ý kiến về bài viết 
này, nhất là GSTSKH Phạm Hồng Giang, nguyên thứ trưởng Bộ NN và PTNT là 
“học trò”của thầy Khoa, GSTS Tuấn Anh (nguyên Viện trưởng Viện KHTLVN, là 
người trước đây thường được làm việc với ông Khoa về lĩnh vực Thủy nông, GSTS 
Trương Đình Dụ, Nguyễn Ngọc Thuật (nguyên Thứ trưởng Bộ NN và PTNT), 
PGSTS Hà Lương Thuần, và Nguyễn Hồng Khanh, Cục trưởng Cục Thủy lợi thuộc 
Tổng Cục Thủy lợi) Bùi Duy Hiển nguyên chủ tịch HĐQT Công ty TNHHMTV 
Bắc Hưng Hải, Phó chánh VP Bộ NN và PTNT đặc biệt là GSTS Trần Đình Hòa 
Viện trưởng Viện khoa học Thủy lợi VN là người đã chỉ đạo tạc tượng cụ Khoa, 
đang có kế hoạch xây dựng nhà truyền thống những ngươi đóng góp cho quá trình 
phát triển thủy lợi, mà cụ Khoa là người tiêu biểu            
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Tài liệu tham khảo 

-  Cuộc đời của đòng chí Trần Đăng Khoa 

    Tiểu sử về ông, Gia đình ông, 39 năm sông str]ơcs cách mạng, 37 năm sống và 
hoạt động dưới chế độ dân chủ và Xã hội chủ nghĩa  

-  Không thể lãng quên (nhiều tác giả), Nhà xuất bản Công an nhân dân   

-  Ông Trần Đăng Khoa – Vị Bộ trưởng Bộ Thủy lợi đầu tiên – Nguyễn Xuân Tiệp  

-  Các báo cáo tham luận đại diện cho Đảng Dân chủ tại Đại hội Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

-  Lịch sử Thủy lợi Việt Nam – Nhà xuát bản Thời Đại – 2014, ông Phan Khánh 
chủ biên  

-  Nông dân tham gia quản lý công trình thủy lợi và những vấn đê đang đặt ra – 
Nguyễn Xuân Tiệp – Song ngữ - Anh Việt , NXBNN 2009 

-   Báo cáo 60 năm xây dựng và phát triển hệ thông thủy lợi Bắc Hưng Hải    

-   Báo cáo về Hoàn chỉnh thủy nông 

-   Một số văn bản gồm Luật, các Nghị định liên quan  

(1) VNCOLD, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi (nay là Tông Cục Thủy lợi), 
Thành viên sáng lập VNPIM, CPIM       

    

 

 

                     


