Tối ngày 18/7/2018 (nhằm ngày Mùng 06/6 ÂL), tại Nhà thờ Tiền hiền làng An Hải, quận Sơn Trà, UBND
quận Sơn Trà đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 189 năm ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu (Nguyễn Văn
Thoại) 1829 - 2018.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn; lãnh đạo huyện Thoại
Sơn tỉnh An Giang - quê hương thứ hai của Thoại Ngọc Hầu; lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQVN, các ban, ngành, hội, đoàn thể quận; lãnh đạo các địa phương, các trường trên địa bàn quận
cùng đông đảo người dân phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Đây cũng là dịp để tưởng nhớ bậc tiền hiền,
hậu hiền và vị danh thần làm rạng danh quê hương đất nước, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, khơi
dậy niềm tự hào của các thế hệ trẻ hôm nay.

Đ/c Trần Thị Thanh Tâm- Chủ tịch UBND quận Sơn Trà phát biểu khai mạc

Danh thần Thoại Ngọc Hầu, tên thật là Nguyễn Văn Thoại, sinh ngày 26-11-1761 tại làng An Hải, tổng An
Lưu Hạ, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà,
thành phố Đà Nẵng). Từ nhỏ ông đã theo gia đình di cư vào Nam, định cư tại Cù lao Dài, huyện Vũng Liêm,
tỉnh Vĩnh Long. Với lòng yêu nước, ông đã sớm bắt đầu cuộc sống binh nghiệp từ năm 16 tuổi và lập rất
nhiều chiến công, được công nhận là vị “Khai quốc công thần” đánh Đông dẹp Bắc.

Ông là người đầu tiên có công khai phá vùng đất Nam bộ, khai khẩn đất hoang hóa, cải tạo đồng hoang
thành làng mạc, lập nên 10 làng, ấp và xây nhiều đình chùa ở tỉnh Vĩnh Long và An Giang, nổi bật nhất là
tiến hành đào hai con kênh Vĩnh Tế và Thoại Hà dài trên 100 km từ An Giang ra tận Biển Tây, tạo thành
tuyến thủy lộ nội địa quan trọng để vận chuyển hàng hóa, giúp dân đi lại dễ dàng, giao thương mua bán,
chấm dứt tình trạng đi đường vòng bằng đường biển. Ông còn có công mộ dân khẩn hoang ở vùng An Hải,
Châu Đốc, biến vùng đất hoang vu thành nơi trù phú, dân cư ngày một đông đúc, an vui.

Nguyễn Văn Thoại là một nhân vật tài kiếm văn võ, một nhà hoạt động chính trị ngoại giao xuất sắc, là
doanh điền, một nhà hoạt động kinh tế có tầm nhìn chiến lược và có đầu óc tổ chức giỏi. Cả cuộc đời ông
luôn hết lòng vì dân, vì nước.
Hồng Thủy

