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LỜI NÓI ĐẦU 
 

30 năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều thế hệ cha anh đã 

không tiếc máu xương của mình để giành lấy độc lập tự do cho Tổ quốc. Để 

hôm nay của chúng ta được sống trong hòa bình thống nhất, Bắc Nam sum họp 

một nhà. 

Nhớ về những ngày tháng đất nước còn trong khói lửa chiến tranh, để giữ 

lấy nền độc lập thiêng liêng ấy của Tổ quốc, hàng triệu thanh niên Việt Nam với 

bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, ra đi với tình yêu cho quê hương đất nước vô cùng 

mãnh liệt, thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Vẻ đẹp của các anh còn được 

thể hiện ở thái độ, tư thế hiên ngang trước sức mạnh của quân thù. Trong sâu 

thẳm trái tim người lính là lòng nhiệt tình cách mạng, ý chí chiến đấu bất khuất 

kiên cường. Ở hậu phương, có bóng hình người mẹ, người vợ vẫn ngày ngày đợi 

chờ các anh, để rồi lại giấu nỗi đau vào tim khi được tin các anh mãi mãi không 

trở về. 

Chiến tranh đã qua đi, nhưng tất cả chúng ta – những người dân Việt 

Nam  không lúc nào nguôi ngoai những mất mát, những nỗi đau mà nó để lại. 

Những người con anh dũng của Tổ quốc, có người còn sống nhưng cũng có 

người đã nằm lại với đất mẹ thân yêu. Nhưng những chiến công và tên tuổi của 

các anh đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi được thế hệ 

những người Việt Nam tưởng nhớ.  

Tháng 7 về, cả nước tri ân tưởng nhớ tới những người con ưu tú đã ngã 

xuống vì sự bình yên của đất nước. Trong dòng mạch tri ân ấy, chúng ta kính 

dâng lên các anh những nén nhang thơm, những vòng hoa nghĩa tình, những 

ngọn nến lung linh thể hiện lòng tri ân sâu sắc nhất đến những người đã chiến 

đấu anh dũng, hy sinh để giành giật từng tấc đất, bảo vệ từng cành cây ngọn cỏ, 

bảo vệ chủ quyền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc.  

Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), Thư 

viện tỉnh Bình Dương biên soạn Thư mục chuyên đề “NGỌN NẾN TRI ÂN” 

gửi đến quý bạn đọc như là sự tri ân sâu sắc công lao của các anh hùng liệt sỹ đã 

hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Và qua đó 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu 

nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các 

ngành và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước giàu đẹp.  

Nội dung Thư mục gồm 3 phần: 

Phần I: Ngày thương binh liệt sỹ và những chế độ ưu đãi người có công 

với cách mạng 

Phần II: Ký ức của người trở về 

Phần III: Ngọn nến tri ân  
Trong quá trình sưu tầm, biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu 

sót. Rất mong bạn đọc và các bạn đồng nghiệp chia sẻ, đóng góp ý kiến. Thư 

viện tỉnh Bình Dương chân thành cảm ơn các tác giả có bài viết trong Thư mục. 
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KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 

(27/7/1947 – 27/7/2017) 

 

I. Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sỹ 

1. Hoàn cảnh ra đời 
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng 

hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp 

quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần “.... thà hy sinh tất cả, chứ 

nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân ta đã 

anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược. Trong những năm đầu của cuộc 

kháng chiến quyết liệt chống thực dân Pháp, nhiều đồng bào, chiến sỹ đã ngã 

xuống, hy sinh một phần xương máu trên các chiến trường. Với truyền thống đạo 

lý “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và 

nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu cho các chiến sĩ và đồng bào đã vì độc 

lập, tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh. 

Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ bị nạn ra đời ở Thuận Hóa (Bình Trị Thiên), 

rồi đến Hà Nội và một số địa phương khác... Sau đó ít lâu được đổi thành Hội giúp 

binh sĩ bị thương. Ở Trung ương có Tổng Hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu 

là Chủ tịch danh dự của Tổng Hội. 

Ngày 28-5-1946, Hội giúp binh sĩ bị nạn tổ chức một cuộc nói chuyện quan 

trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội để kêu gọi mọi người gia nhập Hội và hăng hái giúp 

đỡ các chiến sỹ bị thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự.  

Ngày 17-11-1946, cũng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Liên Hiệp Quốc dân Việt 

Nam đã tổ chức lễ xung phong “Mùa đông binh sỹ”, mở đầu cuộc vận động “Mùa 

đông binh sỹ” trong cả nước để giúp chiến sỹ trong mùa đông giá rét. Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã đến dự buổi lễ và Người đã cởi chiếc áo đang mặc để tặng binh sỹ. 

Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ngày 19-12-1946, theo Lời kêu gọi 

toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã nhất tề 

đứng dậy kháng chiến với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Số người 

bị thương và hy sinh trong chiến đấu tăng lên, đời sống của chiến sỹ, nhất là những 

chiến sỹ bị thương gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.  

Trước tình hình trên, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều quyết định với 

những chính sách quan trọng về công tác thương binh, liệt sỹ, góp phần ổn định 

đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sỹ.  

Ngày 16-2-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Sắc lệnh số 20/SL, 

quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Đây là văn bản pháp quy 

đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sỹ đối với cuộc 

kháng chiến và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến thương binh, 

bệnh binh và gia đình liệt sỹ. 

Tháng 6-1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội phụ nữ Cứu 

quốc, Trung ương Đoàn thanh niên Cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia 

Việt Nam, Nha Thông tin Tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ 

http://www.tuyengiao.vn/
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(Bắc Thái) để bàn về công tác thương binh, liệt sỹ và thực hiện Chỉ thị của Hồ Chủ 

Tịch chọn một ngày nào đó làm ngày Thương binh Liệt sỹ. Tại cuộc họp này các 

đại biểu đã nhất trí chọn ngày 27 tháng 7 là ngày “Thương binh toàn quốc”. Từ đó 

hàng năm cứ vào dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều gửi thư, quà thăm hỏi, động 

viên, nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình 

liệt sỹ. Đặc biệt, từ sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh càng quan tâm hơn đến công tác thương binh, liệt sỹ.  

Từ tháng 7 năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày Thương 

binh toàn quốc” thành “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” để ghi nhận những hy sinh lớn 

lao của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc. 

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, theo Chỉ thị 223/CT-TW 

ngày 8-7-1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27 tháng 7 

hằng năm chính thức trở thành “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” của cả nước. 

Mỗi năm cứ đến “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” nhất là vào dịp kỷ niệm năm 

tròn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, 

đầy tình nghĩa chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách 

mạng. 

2. Ý nghĩa  
 Ngày Thương binh Liệt sỹ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc, đó là:  

- Truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà 

nước và nhân dân ta đối với những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và 

thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; qua đó phát huy tinh thần yêu 

nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và 

nhân dân ta đã lựa chọn. 

  - Tôn vinh các anh hùng, liệt sỹ, thương binh và người có công; khẳng định 

sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của 

nhân dân là vô giá. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và 

người có công là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - 

xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau. 

- Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trân trọng đánh giá cao những cống hiến, hy 

sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú trọng 

giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các 

tầng lớp nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với thương binh, liệt sỹ và người 

có công với cách mạng.  

II. Một số thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người 

có công với cách mạng 70 năm qua 
1. Xây dựng và thực hiện thống nhất trong cả nước một hệ thống chính sách, 

chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với 

cách mạng 

- Kể từ Sắc lệnh số 20/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 

16/2/1947 đặt “chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sỹ” đến nay, hệ thống 

các văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng đã được 

nghiên cứu xây dựng, ban hành tương đối toàn diện, đầy đủ và kịp thời, bảo đảm 

chất lượng để từng bước cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, 
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là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, chế độ ưu 

đãi đối với người có công và thân nhân; cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. 

- Nhiều vấn đề bất hợp lý do lịch sử để lại cũng như vấn đề mới nảy sinh trong 

quá trình chuyển đổi cơ chế và những tồn đọng về chính sách sau chiến tranh, như 

vấn đề xác nhận liệt sỹ, thương binh; chính sách ưu đãi đối với thanh niên xung 

phong, những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; chính sách 

ưu đãi về giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, chế độ trợ cấp đối 

với một số đối tượng người có công với cách mạng được các cấp, các ngành quan 

tâm, giải quyết hiệu quả.  

- Việc xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công đạt được kết 

quả tích cực. Đến nay, toàn quốc đã xác nhận khoảng 9 triệu người có công, trong 

đó: 

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01-01-1945: gần 9.000 người. 

+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 01-01-1945 đến trước tổng khởi nghĩa 

19/8/1945: 16.500 người. 

+ Liệt sỹ: gần 1.2 triệu người; thân nhân liệt sỹ gần 500.000 người. 

+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng: trên 117.000 người. 

+ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động: gần 1.300 người. 

+ Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh: gần 600.000 

người; thương binh loại B: trên 40.000 người. 

+ Bệnh binh: gần 185.000 người. 

+ Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học: 

gần 312.000 người. 

+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày: gần 

111.000 người. 

+ Người có công giúp đỡ cách mạng: 1.897.000 người. 

+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm 

nghĩa vụ Quốc tế: gần 4,1 triệu người. 

- Hiện cả nước có trên 1,4 triệu người có công và thân nhân đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi hàng tháng; qua rà soát, cơ bản người có công đã được hưởng đầy đủ 

các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.  

Theo kết quả rà soát năm 2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối 

hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong số 2.070.842 đối 

tượng được rà soát có 1.982.769 trường hợp (chiếm 95,75%) đã hưởng đủ chế độ; 

chỉ có 86.201 trường hợp, chiếm 4,16% kê khai là hưởng chưa đầy đủ; 1.872 

trường hợp, chiếm 0,09% hưởng sai chính sách.  

2. Phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có 

công với cách mạng phát triển sâu rộng từ Trung ương đến địa phương và đã đạt 

được hiệu quả thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và truyền thống văn hóa 

tốt đẹp của dân tộc 

- Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tích cực triển khai và thực hiện có hiệu 

quả các phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có 

công bằng những việc làm thiết thực thông qua: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây 

dựng nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố, mẹ 

liệt sỹ già yếu cô đơn, con liệt sỹ mồ côi, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.  
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 Từ năm 2007 đến năm 2017, cả nước đã đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn, 

đáp nghĩa” hơn 3.481 tỷ đồng, trong đó, quỹ Trung ương hơn 41,36 tỷ đồng, quỹ 

địa phương hơn 3.440,4 tỷ đồng; xây dựng gần 90.000 nhà tình nghĩa, sửa chữa 

gần 75.000 nhà tình nghĩa với tổng trị giá gần 12.200 tỷ đồng; tặng gần 159.000 sổ 

tiết kiệm tình nghĩa trị giá gần 955.000 tỷ đồng.  

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Chính phủ đã cấp cho các địa 

phương trên 2.450 tỷ đồng để hỗ trợ cho 80.000 hộ gia đình người có công khó 

khăn về nhà ở; 100% các mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị nhận phụng 

dưỡng; 98% xã, phường làm tốt công tác Thương binh - Liệt sỹ, 97% người có 

công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư 

trú. 

- Bản thân thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách 

mạng cũng nỗ lực phấn đấu vươn lên trở thành những tấm gương tiêu biểu, điển 

hình nhân tố mới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

3. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công 

trình tưởng niệm liệt sỹ được chú trọng và đạt được kết quả tích cực 

- Đảng, Nhà nước và quân đội đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tăng 

cường quan hệ hợp tác quốc tế trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Nhà 

nước đầu tư nâng cấp các trung tâm giám định ADN của các bộ, ngành nhằm đẩy 

nhanh việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. 

- Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực trong việc phát hiện, quy 

tập mộ liệt sỹ và ghi danh, ghi công liệt sỹ. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt 

liệt sỹ đã tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.  

- Bằng phương pháp thực chứng, phương pháp giám định AND, các cơ quan 

chức năng đã quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, sinh phẩm thân nhân liệt sỹ, phân 

tích hàng chục nghìn trường hợp, góp phần phục vụ tích cực cho công tác tìm kiếm 

hài cốt liệt sỹ thời gian qua.   

Thời gian qua, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 939.462 hài cốt liệt sỹ; an 

táng tại 3077 nghĩa trang trong cả nước.  

- Việc xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sỹ được các cấp, 

các ngành chú trọng và đã đạt được những kết quả cụ thể.  

Hiện cả nước có 9.637 công trình ghi công liệt sỹ, bao gồm đài tưởng niệm, 

nhà bia ghi tên liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ. Nhiều công trình trở thành công trình 

văn hóa, có giá trị về mỹ thuật, giáo dục truyền thống: Nghĩa trang Điện Biên Phủ, 

Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Đền liệt sỹ Bến Dược, Khu 

tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc; Truông Bồn, tỉnh 

Nghệ An... 

III. Phát huy thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế bất cập, tiếp tục đẩy 

mạnh công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong giai 

đoạn hiện nay  

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: 

“Thực hiện chính tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ sở huy động mọi 

nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước; bảo đảm người có công có 
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mức sống từ trung bình trở lên”. Để đạt được mục tiêu này, cần tập trung thực hiện 

tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau: 

- Các cấp, các ngành cần chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách ưu 

đãi khác về kinh tế - xã hội đối với người có công, đặc biệt quan tâm đến công tác 

giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho người có công và con em của họ; giúp 

đỡ thiết thực về vật chất và tinh thần đối với các đối tượng chính sách, nhất là đối 

tượng còn nhiều khó khăn để phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% hộ người có công 

có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư 

trú. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các chính sách ưu 

đãi đối với người có công cho phù hợp với tình hình của đất nước. Thực hiện dân 

chủ, công khai, minh bạch mọi chính sách về người có công. 

- Làm tốt hơn công tác tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sỹ và công tác tìm 

kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính liệt sỹ, thông báo và tạo điều kiện 

cho các gia đình người thân đến thăm viếng. Tiến hành sơ tổng kết, rút kinh 

nghiệm, phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong 

công tác thương binh, liệt sỹ và người có công; qua đó thúc đẩy các phong trào 

"Đền ơn đáp nghĩa", “Toàn dân chăm sóc người có công với nước” phát triển rộng 

khắp, đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực; đồng thời biểu dương những 

tấm gương thương binh, bệnh binh và người có công tiêu biểu. 

- Đẩy mạnh và thực hiện tốt việc lập, xét duyệt hồ sơ thường xuyên; tập trung 

giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng, nhất là những hồ sơ 

đã được xác lập trong những giai đoạn trước đây nhưng chưa được xem xét giải 

quyết do chưa bảo đảm thủ tục, coi đây là nhiệm vụ quan trọng.  

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và 

người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện 

đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây 

dựng quê hương đất nước với phương châm “Nhà nước, nhân dân và những người 

được hưởng chính sách ưu đãi cùng phấn đấu”. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống yêu nước và đạo nghĩa "Uống nước nhớ 

nguồn" trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ, làm cho mọi người 

nhận thức sâu sắc và trân trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng - liệt sỹ và 

những người có công với nước; biến nhận thức và tình cảm tốt đẹp đó thành hành 

động thiết thực góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách 

mạng. 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

 

2. Bảo Yến. Ngược dòng lịch sử: Vì sao có Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 / Bảo 

Yến // http://www.phapluatplus.vn . – Năm 2016 . – Ngày 27 tháng 7 

 

NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ: VÌ SAO CÓ NGÀY 

THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7 

 

Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 là ngày lễ lớn của dân tộc, nhằm tri ân tưởng 

nhớ những người anh hùng, thương binh, liệt sỹ đã hi sinh vì nền độc lập của 

dân tộc. 

http://www.phapluatplus.vn/
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Tổ Quốc tri ân 
Năm 1945, Cách mạng tháng Tám vừa thành công, nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa ra đời chưa được bao lâu, thực dân Pháp đã trở lại xâm lược nước ta. 

Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, “không chịu mất nước, không chịu làm 

nô lệ”, quân dân ta đã anh dũng chiến đấu, ngăn chặn bọn xâm lược. 

Trong những tháng năm đầu của cuộc kháng chiến quyết liệt, nhiều đồng bào, 

chiến sĩ đã ngã xuống hoặc đổ máu trên các chiến trường. 

Theo lời kêu gọi của Đảng, của Chính phủ và Bác Hồ, kế thừa truyền thống 

“Nhân ái, thủy chung” của dân tộc, nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu của 

mình cho các chiến sĩ, đặc biệt là những người bị thương hoặc đã anh dũng hy 

sinh. 

Đầu năm 1946, “Hội giúp binh sĩ bị nạn” ra đời ở Thuận Hóa (Huế), rồi đến 

Hà Nội và một số địa phương khác... Sau đó ít lâu được đổi thành “Hội giúp binh 

sĩ bị thương”. Ở Trung ương có Tổng Hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu là 

Chủ tịch danh dự của Tổng Hội. 

 
Bác Hồ là người ký văn bản đầu tiên, khẳng định tầm quan trọng công tác 

thương binh liệt sỹ đối với cuộc 

Chiều ngày 28/5/1946 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tổng Hội tổ chức một cuộc nói 

chuyện quan trọng để kêu gọi đồng bào gia nhập Hội và hăng hái giúp đỡ các chiến 

sĩ bị thương. 

Chiều ngày 11/7/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã có một buổi quyên góp quần 

áo, giày mũ cho chiến sĩ ngoài mặt trận, mở đầu cuộc vận động “Mùa đông chiến 

sĩ”. Tại đây, Bác Hồ đã cởi chiếc áo rét mà Bác đang mặc để tặng binh sĩ. 

Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ngày 19/12/1946, theo lời kêu gọi 

cứu nước của Bác Hồ, nhân dân cả nước nhất tề đứng dậy kháng chiến với tinh 

thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Số người bị thương và hy sinh trong 

chiến đấu tăng lên. 

Các đồng chí thương binh, gia đình nhiều liệt sĩ gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. 

Trong tình hình ấy, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định nhiều chính sách quan 
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trọng về công tác thương binh liệt sĩ, góp phần đảm bảo đời sống vật chất tinh thần 

của các gia đình chính sách trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến. 

Trước yêu cầu thực tế đó, cùng với việc tiếp tục kêu gọi giúp đỡ thương binh, 

gia đình tử sĩ, ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 

20/SL “Quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ”. Đây là văn bản 

pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh liệt sĩ đối 

với công cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc. 

Ngày thương binh liệt sỹ chính thức ra đời 
Để chủ động công tác này trong cả nước, ngày 26/2/1947, Phòng thương binh 

(thuộc Chính trị Cục, Quân đội Nhân dân Quốc gia Việt Nam) được thành lập. Đầu 

tháng 7/1947 Bác Hồ đã đồng ý cho thành lập Ban Vận động tổ chức “Ngày 

Thương binh toàn quốc”. 

Tháng 6/1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ cứu quốc, Cục 

Chính trị quân đội Quốc gia Việt Nam, Nha thông tin tuyên truyền và một số địa 

phương đã họp tại Đại Từ (Thái Nguyên). Nội dung cuộc họp là thực hiện Chỉ thị 

của Hồ Chủ Tịch chọn ngày kỷ niệm Thương binh Liệt sĩ và bảo vệ công tác 

Thương binh liệt sĩ. 

Sau khi xem xét, Hội nghị đã nhất trí lấy ngày 27/7/1947 làm ngày Thương 

binh toàn quốc. Ngày 27/7/1947, một cuộc mít tinh quan trọng đã được diễn ra tại 

Thái Nguyên (có 2000 người tham gia). Tại đây Ban tổ chức đã trịnh trọng đọc thư 

của Hồ Chủ Tịch. Trong thư Người viết: 

“... Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để 

bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của đồng bào mà 

các đồng chí đó bị ốm yếu ...”. 

“... Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con 

anh dũng ấy”. 

“... Thương binh và tử sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, đã hy sinh cho đồng bào". 

“... Để báo đáp công ơn đó, Chính phủ phải tìm mọi cách để giúp đỡ anh em 

thương binh và gia đình tử sĩ". 

“... Tôi cũng rất mong muốn đồng bào sẵn sàng giúp đỡ họ về mặt vật chất và 

tinh thần...”. 

Người đã gửi tặng một chiếc áo lụa, một tháng lương và một bữa ăn của nhân 

viên trong Phủ Chủ tịch. Từ năm 1947, ngày Thương binh liệt sĩ được tổ chức 

thường kỳ hàng năm. Năm nào vào dịp này, Hồ Chủ Tịch cũng có thư và quà gửi 

anh chị em thương binh và các gia đình liệt sĩ. 

Tháng 7/1954 sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đảng và Nhà nước ta 

càng đặc biệt quan tâm giải quyết vấn đề chiến sĩ, gia đình liệt sĩ và công tác 

thương binh. Từ năm 1955, ngày 27/7 ngày Thương binh được đổi thành ngày 

Thương binh liệt sĩ. 

Trong suốt 24 năm trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Bác đã giành sự 

quan tâm đặc biệt đến các thương binh, liệt sỹ là những người đã cống hiến xương 

máu, hy sinh tính mạng để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc của nhân 

dân. 
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Nơi phát tích ngày 27/7 

Trong lời dặn toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: 

“... Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình, 

Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn, chốn ở yên 

ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể 

dần dần “tự lực, cánh sinh”. 

“... Đối với các Liệt sỹ, mỗi địa phương cần phải xây dựng vườn hoa và bia 

tưởng niệm để ghi công sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ, để đời đời giáo dục 

tinh thần yêu nước cho nhân dân ta”. 

“... Đối với cha mẹ, vợ con của thương binh và liệt sỹ, mà thiếu sức lao động 

và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã 

cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, 

quyết không để họ bị đói rét”. 

Là người lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm đã 

thấu hiểu và đánh giá cao những hy sinh, mất mát của các thương binh, liệt sỹ và 

thân nhân gia đình của họ trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì 

hạnh phúc của nhân dân. 

Ngay từ năm 1946, giữa bộn bề công việc của những ngày tháng cam go chống 

giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giành nhiều tình 

cảm cho các thương binh, liệt sỹ. Người đã ra thông báo về việc nhận con các liệt 

sĩ làm con nuôi với một tấm lòng thành kính. 

“Vì muốn thay mặt Tổ quốc, toàn thể đồng bào và Chính phủ cảm ơn những 

liệt sỹ đã hy sinh tính mệnh của mình cho nền tự do, độc lập và thống nhất của 

nước nhà, hoặc trong thờì kỳ cách mệnh, hoặc trong thời kỳ kháng chiến. Tôi gửi 

lời chào thân ái cho gia đình các liệt sỹ đó và tôi nhận con các liệt sỹ làm con nuôi 

của tôi”. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh với đại biểu quân đội, thương binh và quân nhân phục vụ 

viên sau buổi gặp tại Phủ Chủ tịch ngày 29/1/1957. 

Có lần, cảm động trước sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ, khi nhận được tin 

con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng hy sinh (vào tháng 01/1947), Người đã viết thư gửi 

người cha khi vừa mất đứa con yêu của mình: “Ngài biết rằng tôi không có gia 

đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. 

Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên, thì hình 

như tôi đứt một đoạn ruột. Nhưng cháu và anh em thanh niên khác dũng cảm hy 

sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ 

chết cho Tổ quốc sống mãi; vật chất họ mất nhưng tinh thần họ vẫn luôn luôn sống 

với non sông Việt Nam”. 

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, theo Chỉ thị 223/CT-TW 

ngày 8/7/1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27/7 hàng 

năm chính thức trở thành “Ngày Thương binh, Liệt sĩ” của cả nước. 

Trải qua bao thăng trầm của thời gian, câu ca dao đáng ghi nhớ mà đồng chí Lê 

Tất Đắc (đại diện Chính trị Cục, Quân đội Nhân dân Quốc gia Việt Nam) đã từng 

đọc trong ngày họp thống nhất chọn 27/7 là ngày Thương binh Liệt sỹ đến giờ vẫn 

còn vang mãi, gửi gắm cả tấm lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta với 

những người đã vì đất nước mà hy sinh, cống hiến. 

“Dù ai đi Đông về Tây 

27 tháng 7 nhớ ngày thương binh. 

Dù ai lên thác xuống ghềnh 

27 tháng 7 thương binh nhớ ngày”. 

 Bảo Yến 
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3. Huyền Trang. Tấm lòng của Bác Hồ đối với thương binh, liệt sỹ / Huyền 

Trang // http://bqllang.gov.vn . – 2016 . – Ngày 24 tháng 7 

 

TẤM LÒNG CỦA BÁC HỒ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ 

 

Tổ quốc ta suốt chiều dài hơn bốn ngàn năm là lịch sử chống giặc ngoại xâm, 

trong đó ghi dấu công lao của những người con nước Việt đem xương máu bảo vệ 

độc lập. Lịch sử đó đã hun đúc nên đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ 

người trồng cây”... 

Kế thừa truyền thống ngàn đời của dân tộc, Bác đúc kết đạo lý đó thành một 

trong những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. Suốt 24 năm trên cương vị người 

đứng đầu Nhà nước, Bác đã cùng Chính phủ thể chế hóa tư tưởng đó thành văn bản 

pháp quy của Nhà nước đối với thương binh, liệt sỹ; đồng thời, Người là một tấm 

gương sáng thể hiện tấm lòng biết ơn các thương binh, liệt sỹ. 

Ngay từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, đất nước đang cảnh thù 

trong, giặc ngoài, Bác vẫn nghĩ đến công ơn của các thương binh, liệt sỹ. Trong 

bức thư của Bác đăng trên Báo Cứu quốc ngày 07/01/1946, Người viết: “Vì muốn 

thay mặt Tổ quốc, toàn thể đồng bào và Chính phủ cảm ơn những liệt sỹ đã hy sinh 

tính mệnh cho nền tự do, độc lập, thống nhất của nước nhà - hoặc trong thời kỳ 

cách mạng, hoặc trong thời kỳ kháng chiến, tôi gửi lời chào thân ái đến các gia 

đình liệt sỹ và tôi nhận các con liệt sỹ làm con nuôi của tôi ”. 

Năm1946, Bác đã cùng Trung ương chỉ đạo thành phố Hà Nội thành lập Hội 

Liên hiệp quốc dân Việt Nam để giúp đỡ thương binh, liệt sỹ. Ngày 17/11/1946, 

Hội tổ chức Lễ “Mùa đông binh sỹ”. Tại buổi Lễ ra mắt của Hội, Bác đã tặng chiếc 

áo rét Bác đang mặc, chiếc áo lụa và 1 tháng lương và đề nghị Chính phủ chọn một 

ngày để tỏ lòng biết ơn các thương binh, liệt sỹ. 

Hội nghị Chính phủ vào tháng 6/1947, tổ chức tại xã Phú Minh, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên đã chọn ngày 27/7 hàng năm làm Ngày Thương binh, Liệt sỹ. 

Bác viết thư kêu gọi đồng bào giúp đỡ thương binh, liệt sỹ đăng trên Báo Vệ Quốc 

quân số 11 ra ngày 27/7/1947, bức thư có đoạn viết: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, 

giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp. Cha mẹ, 

anh em, vợ con, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước 

hết để chống cự quân thù? Đó là những chiến sỹ mà nay một số đã thành ra 

thương binh. Tôi kêu gọi đồng bào phải biết ơn, nhường cơm, sẻ áo giúp đỡ những 

người con anh dũng ấy”. 

Kỷ niệm ngày 27/7 đầu tiên (1947), Bác viết thư căn dặn Ban Tổ 

chức: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để 

bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào…Vì vậy Tổ quốc và đồng bào phải giúp đỡ 

những người con anh dũng ấy. Ngày 27/7 là dịp để đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa, 

bác ái, thương mến thương binh. Tôi xung phong gửi một chiếc áo lụa mà chị em 

phụ nữ biếu tôi, 1 tháng lương của tôi và các nhân viên tại Phủ Chủ tịch cộng lại 

là 1 127 đồng …” 

Ngày 16/1/1947, Bác ký Sắc lệnh số 20/SL quy đinh chế độ hưu bổng, thương 

tật và tiền tử tuất. Ngày 03/10/1947, Bác ký Sắc lệnh thành lập Bộ Thương binh - 

http://bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/1450-t-m-long-c-a-bac-h-d-i-v-i-thuong-binh-li-t-s.html
http://bqllang.gov.vn/
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Cựu binh (tiền thân Bộ LĐ-TB&XH ngày nay) để chuyên trách chăm lo công việc 

trọng đại này. 

Về phần mình Bác là tấm gương tiêu biểu biết ơn thương binh, liệt sỹ. Khi biết 

tin bác sỹ Vũ Đình Tụng là người trực tiếp khâu mổ vết thương cho các thương 

binh, chiến sỹ bảo vệ thành Hà Nội, có con trai là Vũ Đình Tín đã hy sinh trong 

những ngày Tổng khởi nghĩa, lại hay tháng chạp năm 1946, trong những ngày làm 

việc gần như kiệt sức, một thương binh rất nặng được chuyển vào viện nhưng 

miệng vẫn tươi cười; qua nụ cười bác sỹ Tụng nhận ra chiếc răng khểnh của đứa 

con trai mình, đó là anh Vũ Chí Thành và ông đã cắn răng dấu nỗi đau để thực hiện 

ca mổ; nhưng do vết thương quá nặng anh Vũ Chí Thành đã hy sinh, thì từ Chiến 

khu Việt Bắc, Bác đã viết bức thư vô cùng xúc động: 

Thưa Ngài! 

Tôi được báo cáo rằng: Con trai của Ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc. 

Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là đại 

gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu tôi. Mất một thanh niên, 

thì hình như tôi đứt một đoạn ruột. Những cháu và anh em thanh niên khác dũng 

cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống 

nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi, tinh thần họ luôn luôn sống với non sông Việt 

Nam. Những thanh niên đó là anh hùng dân tộc. Đồng bào và Tổ quốc sẽ không 

bao giờ quên ơn họ. Ngài đem món quà quý báu nhất là con của mình sẵn sàng 

hiến cho Tổ quốc. Từ đây chắc Ngài sẽ thêm sức giúp việc kháng chiến bảo vệ 

nước nhà, thì linh hồn cháu ở trên trời cũng bằng lòng và sung sướng. 

Tôi thay mặt Chính phủ cảm ơn Ngài, gửi Ngài lời chào thân ái và quyết thắng. 

(Tháng Giêng năm 1947, Hồ Chí Minh) 

Từ khi có Ngày Thương binh, Liệt sỹ, năm nào Bác cũng gửi thư và quà cho 

thương binh và gia đình liệt sỹ. Kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7/1948, 

Bác gửi thư cho thương binh, gia đình liệt sỹ, trong đó có đoạn: “Họ quyết liều 

chết chống địch để cho Tổ quốc và đồng bào sống. Ngày nay bố mẹ họ mất một 

người con yêu quý. Vợ trẻ trở nên bà góa. Con dại trở nên mồ côi. Trên bàn thờ gia 

đình thêm môt linh bài liệt sỹ. Tay chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại 

được. Và những tử sỹ sẽ không thể tái sinh”. 

Năm 1949, Bác gửi một số khăn mặt, áo quần, 1 tháng lương là 1000 đồng. 

Năm 1951 Bác tặng một số bộ quần áo. Năm 1952, Bác gửi 1 tháng lương, 2 phiếu 

công trái quốc gia (1 phiếu tương đương 1 tấn thóc). Năm 1953, Bác gửi 1 tháng 

lương và 30 chiếc khăn tay. Năm 1954, Bác gửi 1 tháng lương 45000 đồng và 

30.000 đồng do 1 Việt kiều ở Trung Quốc tặng Bác… 

Ngày 31/12/1954, Tượng đài liệt sỹ Hà Nội khánh thành, Bác cùng các đồng 

chí: Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp đến đặt vòng hoa. Trước Đài liệt sỹ hương 

trầm nghi ngút, Bác bùi ngùi, xúc động ứa nước mắt. Đồng chí Phạm Văn Đồng 

thay mặt Bác đọc lời điếu của Người: 

“… Máu nóng của các liệt sỹ đã nhuộm lá quốc kỳ vẻ vang càng thêm thắm đỏ. 

Tiếng thơm của các liệt sỹ sẽ muôn đời lưu truyền sử xanh. 

Một nén hương thành! 

Vài lời an ủi! 

Anh linh của các liệt sỹ bất diệt…” 
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Bác thăm hỏi, động viên chiến sỹ 

Trước lúc đi xa, trong Di chúc của Người còn dặn: “Đối với những người đã 

dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sỹ, dân quân, du 

kích, thanh niên xung phong…), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách 

cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở lớp dạy nghề thích hợp với mỗi 

người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh… đối với cha mẹ, vợ con (của thương 

binh và liệt sỹ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương 

(nếu ở nông thôn thì chính quyền xã và hợp tác xã nông nghiệp), phải giúp đỡ họ 

có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét…”. 

Tư tưởng và tình cảm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thương binh, 

liệt sỹ đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt 

công tác đền ơn, đáp nghĩa. Đồng thời, noi gương hy sinh anh dũng của những 

người con trung hiếu, chúng ta đã đạp bằng khó khăn, anh dũng chiến đấu đánh 

thắng hai đế quốc hùng mạnh là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập, tự do 

cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, 

văn minh. 

Huyền Trang  

 

4. Phương Vinh. Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”/ 

Phương Vinh // http://tapchitaichinh.vn . – 2017 . – Ngày 29 tháng 6 

     

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, ĐẠO LÝ  

“UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN” 

 

Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng - kỷ niệm 70 năm ngày Thương 

binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Đây là dịp để toàn Đảng, toàn quân và 

toàn dân phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp tục đẩy 

mạnh công tác chăm sóc, đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân 

của người có công với cách mạng. 

http://tapchitaichinh.vn/
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Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng - kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2017) 
Trong suốt 70 năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, 

chính sách đối với người có công với cách mạng; các cấp, các ngành từ trung ương 

đến địa phương đã tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả; các tầng lớp nhân dân, các 

tổ chức và cá nhân ngày càng tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; 

góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công và 

gia đình người có công, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, có tác dụng 

sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng Việt 

Nam. 

Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với người có 

công và thân nhân của người có công với cách mạng, ngày 22/5 /2017, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác 

chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương 

binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục 

tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước 

đối với người có công với cách mạng, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg 

ngày 28/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh 

nặng và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 

Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả 

nhất là những bất cập, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về ưu đãi 

người có công với cách mạng; nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét, 

ban hành Luật Ưu đãi người có công với cách mạng. 

Đồng thời, hoàn thiện Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách 

mạng để trình cơ quan có thẩm quyền trong năm 2018; Phối hợp với các bộ, 

ngành, địa phương tập trung giải quyết căn bản số hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận 



   14 

 

người có công; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xác nhận và thực hiện 

giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Đẩy nhanh tiến độ triển 

khai Đề án về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Chủ trì, phối 

hợp triển khai các hoạt động của Ban Tổ chức cấp Quốc gia các hoạt động kỷ niệm 

70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ theo Kế hoạch đã ban hành. 

Theo Chỉ thị, Bộ Quốc phòng được giao tiếp tục đẩy mạnh công tác rà phá bom 

mìn; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội tổ chức, triển khai thực hiện Đề án về chế độ chính sách đối với người Việt 

Nam có công định cư ở nước ngoài sau khi có kết luận của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng. Bộ Công an phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc 

cung cấp xác minh thông tin liên quan đến người tham gia cách mạng bị mất tin, 

mất tích hoặc xác minh lý lịch nhân thân trong quá trình xác lập hồ sơ đề nghị công 

nhận người có công với cách mạng. 

Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn việc truy thu đối với các trường hợp hưởng sai chế độ chính 

sách ưu đãi người có công với cách mạng; bảo đảm kinh phí theo quy định cho các 

hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ với tinh thần trang trọng, 

thiết thực. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên 

quan tiếp tục triển khai việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. 

Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo 

chí mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chính sách ưu đãi người có 

công, biểu dương người tốt việc tốt và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Ban Thi 

đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội xem xét, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong 

trào "Đền ơn đáp nghĩa", người có công, gia đình người có công tiêu biểu. 

Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ 

trì, vận động sâu rộng các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn 

đáp nghĩa đối với người có công và xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; các tổ chức 

thành viên của Mặt trận tăng cường các hoạt động thiết thực, cụ thể góp phần chăm 

lo đời sống vật chất và tinh thần người có công với cách mạng; tham gia phối hợp, 

giám sát việc giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với người có công. 

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc, đền ơn, đáp nghĩa đối với người có 

công và thân nhân của người có công với cách mạng, ngày 15/06/2017, tại Công 

văn số 6230/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã 

đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch 

nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp kỷ 

niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) với tổng kinh phí 

hơn 394,6 tỷ đồng. 

Trước đó, ngày 06/06/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-

CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 

Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có 

công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng. 

Phương Vinh 
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5. Nguyễn Thị Phương Thanh. Pháp luật về ưu đãi người có công với cách 

mạng ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Phương Thanh // http://tcdcpl.moj.gov.vn 

. – 2017 . – Ngày 4 tháng 7  

 

PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Ở 

VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà 

nước ta, đó là sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người có công, là 

trách nhiệm và là sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của họ đối với đất nước. 

Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng không chỉ mang tính chính trị, kinh 

tế, xã hội mà còn mang tính nhân văn sâu sắc. Nó là sự thể hiện những truyền 

thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, giáo dục cho thế hệ trẻ ý thức trách 

nhiệm, ý thức rèn luyện, phấn đấu vươn lên để cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp 

gìn giữ, xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ những giá trị tốt đẹp, những thành 

quả to lớn mà cha ông ta đã ra sức gìn giữ. Đồng thời thể hiện được trách nhiệm 

của toàn xã hội trong việc thực hiện “đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với 

cách mạng. Vì vậy, chính sách đối với người có công là chính sách vô cùng quan 

trọng. Làm tốt chính sách đối với người có công sẽ góp phần vào sự ổn định xã 

hội, giữ vững thể chế và ngược lại. 

Pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng là công cụ quan trọng trong 

việc quản lý xã hội trong lĩnh vực này, pháp luật về ưu đãi người có công nhằm thể 

chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công; 

tạo môi trường pháp lý thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân nâng 

cao nhận thức, tham gia tích cực vào việc đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có 

công, tạo sự đồng thuận cao, góp phần bảo đảm công bằng xã hội và tạo điều kiện 

thuận lợi để người có công xây dựng cuộc sống, tiếp tục khẳng định vai trò trong 

cộng đồng xã hội. 

Từ năm 1986 đến nay, trong vấn đề ưu đãi đối với người có công, hệ thống 

pháp luật nước ta đã có những thay đổi quan trọng để phù hợp với tình hình kinh tế 

- xã hội của thời kỳ đổi mới. Nhà nước đã đề ra nhiều văn bản luật ưu đãi xã hội 

đối với người có công, trong đó nổi bật nhất là việc ban hành Pháp lệnh Ưu đãi 

người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, 

người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 1994 (Pháp 

lệnh ưu đãi năm 1994) và Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng” năm 1994. Đây là hai văn bản pháp luật nhằm thể chế hóa 

Hiến pháp năm 1992, đánh dấu sự tiến bộ trong hệ thống chính sách ưu đãi xã hội 

đối với người có công, cùng với các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành hai 

pháp lệnh này tạo thành hệ thống pháp luật về ưu đãi người có công. 

Năm 1998 và năm 2000, Pháp lệnh ưu đãi năm 1994 lại được sửa đổi cho phù hợp 

với điều kiện mới và quá trình cải cách hành chính. Cơ quan hành chính với tư 

cách là cơ quan hành pháp đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết 

và tổ chức thực hiện đưa pháp luật vào đời sống xã hội. 

Năm 2005, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người 

có công với cách mạng thay thế Pháp lệnh ưu đãi năm 1994 vì không còn phù hợp, 

http://tcdcpl.moj.gov.vn/
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chưa thực sự công bằng, Chính phủ và các bộ cũng đã ban hành nghị định, thông 

tư hướng dẫn. 

Năm 2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005. 

Ngày 09/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Uu đãi người có công với 

cách mạng. Ngày 15/5/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ 

sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. 

Như vậy, đối với pháp luật về ưu đãi người có công đã có khoảng trên 100 văn bản 

được ban hành của cơ quan hành chính nhà nước dưới các dạng nghị định, quyết 

định, thông tư... 

Có thể thấy, hành lang pháp lý để thực hiện chính sách ưu đãi người có công đã 

tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn 

một hạn chế, bất cập như: 

Thứ nhất, đối với đối tượng lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa cần thiết mở 

rộng thêm căn cứ xác nhận, đặc biệt là đối với người còn sống, vì theo quy định tại 

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP thì người còn sống phải có lý lịch mới được xác 

nhận, trong khi người đã hy sinh, từ trần thì được sử dụng những căn cứ khác để 

công nhận như: Lịch sử đảng bộ địa phương, các giấy tờ, tài liệu lưu trữ...; đồng 

thời cần thiết thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân lão thành cách 

mạng, tiền khởi nghĩa còn sống. 

Thứ hai, đối với liệt sỹ, thương binh chưa có hướng dẫn cụ thể về thủ tục, hồ 

sơ xác nhận liệt sỹ đối với trường hợp bị bắt, tra tấn. Trường hợp vợ liệt sĩ tái giá 

chỉ được hưởng trợ cấp hàng tháng, như vậy sẽ thiệt thòi cho họ. 

Việc khám giám định vết thương còn sót cũng gặp nhiều trở ngại. Cần thiết phải 

quy định rõ ràng việc giám định vết thương còn sót, sót là do trước đây bản thân 

đối tượng người có công với cách mạng khai còn sót, hay vì lý do Hội đồng giám 

định y khoa giám định còn sót. 

Thứ ba, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học: Chưa có hướng dẫn với trường hợp thương binh đồng thời là bệnh binh và 

cũng đồng thời là người mất sức lao động mà bị mắc bệnh, hoặc sinh con dị dạng, 

dị tật thì có được xem xét giải quyết chế độ chất độc hóa học không và giải quyết 

hưởng chế độ như thế nào. Hiện tại chỉ có hướng dẫn chế độ đối với thương binh, 

bệnh binh đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

(Điều 31 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP). 

Chính sách đối với người nhiễm chất độc da cam/Đioxin, khi triển khai chính 

sách hiện hành đang rất vướng do sự thiếu đồng bộ trong các văn bản hướng dẫn, 

gây ách tắc trong khâu lập hồ sơ, như các giấy tờ chứng minh thời gian, các loại 

bệnh việc chuyển hồ sơ giám định y khoa để xác định mắc bệnh rất chậm, chưa 

đáp ứng yêu cầu về số lượng đối, văn bản hướng dẫn thường xuyên thay đổi nên 

ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện, hiện chưa có cơ sở khoa học, cơ sở thực 

tiễn về bệnh, tật, dị dạng, dị tật do nhiễm chất độc hóa học sử dụng trong chiến 

tranh. Bên cạnh đó, do quy định của chính sách chưa thật cụ thể, khoa học, nên 

việc áp dụng, thực hiện rất khó. 
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Thứ tư, đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày: Theo quy định 

tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP và Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH thì 

trường hợp hưởng chế độ tù đày được trả trợ cấp theo tháng kể từ ngày 01/9/2012 

đối với trường hợp đã hưởng trợ cấp 1 lần (tức là truy nhận từ ngày 01/9/2012), 

nhưng có trường hợp vừa mới làm hồ sơ được hưởng thì không nhận được tiền truy 

lĩnh, trong khi có trường hợp làm hồ sơ trước thì được hưởng cả tiền theo tháng và 

truy lĩnh, dẫn đến sự bất công giữa các đối tượng, vì thực tế cho thấy công lao của 

họ vẫn giống nhau, thậm chí những người làm hồ sơ sau thời gian bị tù, đày lại 

nhiều hơn. 

Thứ năm, việc ủy quyền về thờ cúng liệt sĩ, ký giấy xác nhận về phong tặng 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng có một số trường hợp là anh em trong gia đình không 

chịu xác nhận nên việc lập hồ sơ gặp khó khăn. Đồng thời, số tiền phải chi trả cho 

các trường hợp này thì địa phương cũng lúng túng trong xử lý, vì không thể giao 

trực tiếp cho đối tượng khi còn vướng mắc mà cũng không thể giữ lại. Vì vậy, cần 

có hướng dẫn cụ thể trong trường hợp gia đình có tranh chấp. 

Thứ sáu, trong trợ cấp một lần cho đối tượng hoạt động kháng chiến giải 

phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, vẫn áp dụng mức trợ cấp 

120.000 đồng/năm, mức trợ này ít và chậm thay đổi kể từ năm 1995. Trong khi 

mức trợ cấp của đối tượng khác thì thường xuyên được cải thiện nâng lên. 

Thứ bảy, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 (sửa đổi 

năm 2012) chưa phát huy được tiềm lực và sức mạnh của thế kiềng ba chân là Nhà 

nước, cộng đồng và cá nhân, nguồn kinh phí chi trả cho người có công với cách 

mạng mặc dù đã có nhiều sửa đổi, bổ sung, nhưng chủ yếu vẫn là từ ngân sách nhà 

nước. Trong khi đó, ngân sách nhà nước còn hạn chế, đối tượng có công lại khá 

lớn. Việc cấp kinh phí hàng năm vẫn trên cơ sở dự toán và cân đối ngân sách, do 

đó không ổn định. Vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để phát huy được nguồn lực 

của cả cộng đồng trên địa bàn trong việc chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách 

mạng. 

Thứ tám, việc triển khai thực hiện pháp luật ưu đãi người có công với cách 

mạng ở một số địa phương còn chậm so với quy trình, điều này đã làm ảnh hưởng 

đến tiến độ thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, lợi dụng sự 

thiếu hiếu biết thông tin của người có công nên cán bộ chi trả ở địa phương đã giữ 

lại tiền chi trả trợ cấp điều dưỡng phục hồi sức khỏe, tiền hương khói liệt sĩ, làm 

ảnh hưởng đến chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Một số đối tượng không 

phải là đối tượng người có công với cách mạng đã lợi dụng chính sách để “khai 

man” hồ sơ hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. 

Phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế 

trong thời gian qua về thực hiện pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng, để 

nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng trong 

thời gian tới, cần chú trọng bảo đảm một số nguyên tắc sau: 

Một là, việc hoàn thiện pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng phải 

trên cơ sở quán triệt quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về người có 

công với cách mạng 
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.Hai là, xã hội hóa hoạt động ưu đãi người có công với cách mạng, thiết lập 

mối quan hệ chặt chẽ giữa ba chủ thể Nhà nước, đối tượng ưu đãi và cộng đồng, 

trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. 

Ba là, pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng phải phù hợp với điều 

kiện kinh tế, xã hội của đất nước. 

Chính sách ưu đãi người có công vốn là chính sách mang tính nhạy cảm chính 

trị - xã hội. Tuy nhiên, cần có nhận thức hoàn thiện hệ thống chính sách bảo đảm 

chế độ phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội. Đặc điểm có tính chất quy luật 

cơ bản là giữa các chính sách và sự phát triển kinh tế, xã hội có biện chứng với 

nhau, phụ thuộc lẫn nhau. Việc nâng cao đời sống của dân cư nói chung và đời 

sống của các đối tượng người có công nói riêng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

là mục tiêu cuối cùng của sự phát triển kinh tế. 

Bốn là, pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng phải bảo đảm tính toàn 

diện. 

Để thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi đối với người có công, đưa ý chí và 

nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân trong việc “đền ơn đáp nghĩa” những người 

có công với nước, đòi hỏi Nhà nước phải ban hành đầy đủ các quy định của luật 

pháp liên quan đến người có công, nói cách khác là phải có sự đồng bộ các loại văn 

bản pháp luật về vấn đề này. Đồng thời, trong tổ chức triển khai thực hiện cũng 

phải cụ thể, bảo đảm đúng, đầy đủ đối tượng thuộc diện thụ hưởng, tránh hiện 

tượng bỏ sót đối tượng, chỉ khi đó mới thực hiện đầy đủ được sự công bằng xã hội. 

Năm là, pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng phải bảo đảm tính kế 

thừa và tính hiện thực phù hợp với điều kiện và tình hình mới của đất nước. 

Đổi mới không có nghĩa là phủ nhận mà phải trên cơ sở kế thừa những thành tựu 

đã đạt được, kế thừa những nội dung hợp lý, khoa học của pháp luật ưu đãi người 

có công với cách mạng đã thể hiện trong thời gian qua. Bởi pháp pháp luật ưu đãi 

người có công với cách mạng có ảnh hưởng lớn đến số lượng đối tượng đông, mức 

độ ảnh hưởng rộng, thời gian ảnh hưởng lâu dài, có những vấn đề là bản chất là 

không thay đổi. Nhưng có những vấn đề cần hoàn thiện, bổ sung như tiêu chuẩn 

xác nhận đối tượng thụ hưởng, phạm vi áp dụng, các biện pháp trợ cấp, chăm lo, 

giúp đỡ người có công. Đồng thời, pháp luật ưu đãi người có công phải khả thi, 

phát huy tác dụng đối với người có công với cách mạng. 

Nhìn chung, pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân luôn 

được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng 

thời kỳ, tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn thì một số quy định trên vẫn chưa hoàn 

thiện, trở thành nguyên nhân ảnh hưởng hiệu quả ưu đãi người có công với cách 

mạng. Do vậy, Nhà nước cần có những giải pháp đồng bộ để hoàn thiện những quy 

định của pháp luật về hoạt động này. Cụ thể: 

- Về đối tượng được hưởng ưu đãi 

Hiện tại pháp luật hiện hành còn thiếu những quy định đối với đối tượng là 

thanh niên xung phong, những người chịu rất nhiều mất mát, hy sinh trong công 

cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Pháp luật vẫn chưa có những quy định về quyền 

được hưởng ưu đãi của những người có công với cách mạng đang sinh sống ở 

nước ngoài hay những quy định về người nước ngoài đã có công lao to lớn trong 
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cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, góp phần vào thắng lợi, sự độc lập, tự do 

của dân tộc Việt Nam. 

Quan niệm về người có công cần được hiểu theo nghĩa rộng. Những quy định 

về những đối tượng không phải là người có công với cách mạng sẽ đơn giản và 

linh hoạt hơn nhiều. 

Trường hợp vợ liệt sĩ lấy chồng khác chỉ được hưởng trợ cấp hàng tháng là 

thiệt thòi cho họ, vì họ vẫn là vợ liệt sĩ, việc tái giá không làm thay đổi bản chất 

của sự hy sinh. Trong trường hợp này, người phụ nữ đã phải chịu quá nhiều đau 

đớn và thiệt thòi, Nhà nước phải ghi nhận sự hy sinh thầm lặng đó. Trong khi quy 

định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định: “Thân nhân người có công là cha 

đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi)…”. Như vậy, khi vợ liệt sĩ đã tái 

giá thì họ không còn là thân nhân của liệt sĩ nữa. Để ghi nhận sự hy sinh, mất mát 

của họ, Nhà nước chỉ dành cho những người vợ (chồng) liệt sĩ tái giá hưởng trợ 

cấp tiền tuất hàng tháng mà không được hưởng các ưu đãi khác với thân nhân liệt 

sĩ.  

- Về mức trợ cấp 

Cần tăng mức trợ cấp, phụ cấp cho phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước 

và nhu cầu của người có công. Các chế độ ưu đãi nhìn chung đã tương đối toàn 

diện và mức trợ cấp, phụ cấp đã tăng cao hơn so với trước. Thể hiện là mỗi lần 

điều chỉnh tăng lương tối thiểu thì mức trợ cấp và phụ cấp ưu đãi cũng tăng theo. 

Tuy nhiên, trong mối tương quan với nhu cầu chung của con người trong cuộc 

sống hiện đại thì mức trợ cấp, phụ cấp hiện nay vẫn còn thấp. Trong khi đó, thực tế 

đời sống của người có công vẫn còn nhiều khó khăn, vì nguồn thu nhập chủ yếu 

của đa số họ là từ trợ cấp ưu đãi. Bên cạnh nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống hàng 

ngày, họ còn phải bảo đảm tiền thuốc chữa bệnh, tiền học hành cho bản thân, con 

cái và các chi dùng khác cho gia đình. Đây là vấn đề Nhà nước cần xem xét và 

điều chỉnh mức chuẩn để tính trợ cấp là luôn phải cao hơn mức tiêu dùng bình 

quân toàn xã hội. Việc tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi không nên phụ thuộc vào 

lộ trình tăng tiền lương tối thiểu như hiện nay. 

Phân định rõ hơn chế độ ưu đãi người có công với chế độ tiền lương và bảo 

hiểm xã hội. Các chế độ ưu đãi hiện nay đã tách khỏi chế độ tiền lương. Thay vì 

tính trên cơ sở tiền lương tối thiểu chung như trước đây, mức trợ cấp, phụ cấp hàng 

tháng hiện nay được tính trên cơ sở mức tiêu dùng bình quân của toàn xã hội. 

Song, việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi vẫn còn dựa trên cơ sở và lộ 

trình tăng lương tối thiểu là không hợp lý. Vì thế chế độ ưu đãi chưa đạt được mục 

đích là không chỉ đảm bảo đời sống cho người có công cao hơn mức sống trung 

bình của người dân mà còn nhằm tôn vinh công trạng của họ như Đảng và Nhà 

nước đề ra. 

Ngoài ra, chế độ tiền mai táng đối với người có công vẫn áp dụng quy định của 

pháp luật bảo hiểm xã hội là không thực sự hợp lý, nhất là trong trường hợp người 

có công không tham gia bảo hiểm xã hội. Các chế độ bảo hiểm xã hội được chi trả 

trên cơ sở đóng góp của người tham gia và quỹ bảo hiểm xã hội được hạch toán 

độc lập với ngân sách nhà nước, còn chế độ ưu đãi người có công với cách mạng 

được chi trả từ ngân sách nhà nước trên cơ sở bảo đảm tương ứng với mức tiêu 

dùng bình quân trong toàn xã hội. Cho nên, áp dụng những quy định của bảo hiểm 
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xã hội để chi trả thì không hợp lý trong việc thể hiện ý nghĩa đối với người có 

công. 

Đối với người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày chưa hưởng trợ cấp một lần 

nay lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng thì nên cho họ hưởng trợ cấp tính 

từ ngày 01/9/2012 như các đối tượng người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, 

đày đã hưởng trợ cấp 1 lần trước ngày 01/9/2012. Vì họ vẫn là cùng đối tượng và 

có cống hiến cho cách mạng như nhau, thậm chí có thể hơn về công trạng. 

- Điều chỉnh chế độ ưu đãi về giáo dục đào tạo 

Về chế độ miễn học phí, các quy định hiện hành chỉ miễn học phí cho các đối 

tượng ưu đãi khi học trong các trường công lập và hỗ trợ học phí cho các đối tượng 

học tại trường bán công, dân lập, tư thục; không miễn, giảm học phí trong trường 

hợp học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên là không hợp lý. Để tạo sự bình đẳng 

giữa các cơ sở đào tạo, góp phần thực hiện chính sách xã hội hoá giáo dục và đảm 

bảo công bằng cho người có công và thân nhân của họ, cần có chế độ miễn, giảm 

học phí cho các đối tượng ưu đãi học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên. Đồng 

thời, nhằm khuyến khích các đối tượng ưu đãi có ý thức vươn lên, trường hợp học 

sinh, sinh viên thi trượt tốt nghiệp thì khi học lại không được hưởng ưu đãi như 

hiện nay. 

Các chế độ khác như miễn các khoản đóng góp xây dựng trường, ưu tiên trong 

xét lên lớp, tuyển sinh cần quy định rõ ràng trong cùng một văn bản để thuận lợi 

trong tổ chức thực hiện. 

- Xây dựng Luật Ưu đãi người có công với cách mạng 

Cần phải sớm xây dựng Luật Ưu đãi người công với cách mạng để nhằm mục 

đích thực hiện tốt hơn chính sách đối với người có công, hoàn thiện hệ thống pháp 

luật ưu đãi người có công với cách mạng, đánh giá đúng tầm quan trọng của pháp 

luật ưu đãi người có công với cách mạng trong hệ thống pháp luật Việt Nam cũng 

như trong đời sống xã hội... 

Có thể khẳng định rằng, những vấn đề liên quan đến người có công là những 

vấn đề rất nhạy cảm và phức tạp, do đó để xây dựng hệ thống pháp luật ưu đãi 

người có công phải tính toán, nghiên cứu kỹ lưỡng, cần phải được tiến hành từng 

bước, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; đảm bảo công bằng xã 

hội. Trước hết cần phải hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi 

người có công; bổ sung, ban hành những quy định mới để giải quyết những điểm 

bất hợp lý, những thiếu sót của pháp luật ưu đãi người có công. Tập trung nguồn 

lực để giải quyết những nhu cầu cấp thiết của những người có công như vấn đề về 

tăng mức trợ cấp; quan tâm đến dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ các gia đình chính 

sách khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, cổ vũ những tấm 

gương thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công tiêu biểu trong lao động, học 

tập, trong sản xuất, kinh doanh và trong các hoạt động văn hóa, xã hội. Trên cơ sở 

sự hệ thống hóa, những sửa đổi, bổ sung pháp luật ưu đãi người có công, tổng kết 

việc thực hiện pháp luật ưu đãi người có công tiến tới xây dựng và ban hành Luật 

Ưu đãi người có công ở Việt Nam, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tế hiện nay. 

Ths. Nguyễn Thị Phương Thanh 
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6. Ưu đãi, chăm sóc người có công là đền ơn đáp nghĩa //  http://baotintuc.vn . 

– 2016 .- 27 tháng 7  

 

ƯU ĐÃI, CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG LÀ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 

 

Trong hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, truyền 

thống “uống nước nhớ nguồn” đã trở thành nét đẹp của nền văn hóa Việt. 

Đạo lý tôn thờ, hậu đãi người có công với đất nước, đã được kế thừa và phát huy 

trong thời đại Hồ Chí Minh và là nền tảng sức mạnh để đất nước ta “nở hoa độc 

lập, kết quả tự do”. 

 
Trong ảnh chụp năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các thương binh hỏng mắt. 

Ưu đãi người có công - chính sách ưu tiên xuyên suốt quá trình cách mạng 

của Đảng và Nhà nước 
Ngay từ những ngày đầu non trẻ của chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã khởi xướng và nêu lên những quan điểm cơ bản về ưu đãi người có công 

(NCC) với cách mạng, hình thành chính sách ưu đãi thương binh, bệnh binh, gia 

đình liệt sỹ. 

Văn bản pháp luật đầu tiên về ưu đãi NCC với cách mạng là Sắc lệnh số 20/SL 

do Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ký ngày 16/2/1947, sau đó được bổ 

sung bằng Sắc lệnh số 242/SL ngày 12/10/1948, quy định tiêu chuẩn xác nhận 

thương binh, truy tặng “tử sỹ”, thực hiện chế độ “lương hưu thương tật” đối với 

thương binh, chế độ “tiền tuất” đối với gia đình liệt sỹ. 

Ngay sau ngày miền Bắc được giải phóng (năm 1954), Đảng, Nhà nước đã có 

nhiều chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật quy định chế độ ưu đãi đối với 

thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, với dân quân, du kích, thanh niên xung 

phong bị thương tật... với cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang, 

Anh hùng Lao động, NCC giúp đỡ cách mạng. 

http://baotintuc.vn/


   22 

 

Khi đất nước thống nhất, bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 

phạm vi cả nước, Đảng và Nhà nước ta vẫn xác định công tác thương binh, liệt sỹ 

là một trong những vấn đề lớn của đất nước ta. 

Cụ thể hoá quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta đã ban hành, bổ sung, 

sửa đổi nhiều văn bản pháp luật ưu đãi đối với NCC, khắc phục một số bất hợp lý, 

giải quyết một khối lượng lớn công việc do hậu quả của chiến tranh để lại, hình 

thành một hệ thống văn bản pháp quy có hiệu lực thực hiện thống nhất trong cả 

nước, phục vụ cho yêu cầu của giai đoạn mới. 

Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật ưu đãi người có công, 

bắt đầu từ Chỉ thị số 223/CT-TW ngày 8-7-1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

xác định yêu cầu nhiệm vụ của công tác thương binh, liệt sỹ sau chiến tranh.  

Sau đó là nhiều Nghị định, Quyết định, Thông tư nhằm sửa đổi, bổ sung chế độ 

ưu đãi đối với NCC; xác nhận chính xác đối tượng người có công để họ được 

hưởng chế độ trợ cấp theo quy định của Nhà nước. 

Cùng với sự đổi mới của đất nước khi thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 

công tác ưu đãi NCC với cách mạng được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. 

 Văn kiện các Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII trong thời kỳ đổi 

mới của đất nước đã xác định rõ: Coi phát triển kinh tế là cơ sở và tiền đề để thực 

hiện các chính sách xã hội, thực hiện tốt chính sách xã hội là động lực thúc đẩy 

phát triển kinh tế, và quan tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và 

NCC với cách mạng... vừa là trách nhiệm của Nhà nước, vừa là trách nhiệm của 

nhân dân... 

Vấn đề ưu đãi người và gia đình có công với cách mạng đã trở thành nguyên 

tắc Hiến định và được ghi nhận trang trọng ở Chương V, Điều 67 của Hiến pháp 

năm 1992: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ được hưởng các chính sách 

ưu đãi của Nhà nước. Thương binh được tạo điều kiện phục hồi chức năng lao 

động, có việc làm phù hợp với sức khoẻ và đời sống ổn định. Những người và gia 

đình có công với nước được khen thưởng, chăm sóc”.  

Nguyên tắc này đã được thể chế trong Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách 

mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng 

chiến, người có công giúp đỡ cách mạng (gọi tắt là Pháp lệnh ưu đãi người có công 

với cách mạng) do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 10/9/1994, và được 

quy định cụ thể tại Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ.  

Đây là một bước tiến dài trong việc pháp điển hoá pháp luật ưu đãi người có 

công với cách mạng, là sự kế thừa, chọn lọc và phát triển những bài học của nửa 

thế kỷ qua với một hệ thống trên 1.400 văn bản quy định về chính sách ưu đãi đối 

với NCC với cách mạng. 

Với việc ban hành Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng, nhiều vấn đề còn tồn 

tại trong chính sách ưu đãi trước đây được điều chỉnh phù hợp với tình hình mới, 

như việc áp dụng thống nhất mức trợ cấp giữa thương binh hưởng lương và thương 

binh hưởng sinh hoạt phí khi bị thương; giữa thương binh đang công tác hay nghỉ 

hưu với thương binh về địa phương có cùng tỷ lệ thương tật; thực hiện công bằng 

trong chính sách giữa người có công thoát ly và không thoát ly, căn bản tách chế 

độ ưu đãi tồn tại từ mấy chục năm trong chính sách bảo hiểm xã hội chuyển sang 
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chính sách ưu đãi xã hội (như thâm niên kháng chiến, phụ cấp đối với cán bộ Lão 

thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động...). 

Các nội dung ưu đãi NCC với cách mạng được luật pháp hoá, trở thành một hệ 

thống chính sách bao gồm nhiều mặt của đời sống (trợ cấp, phụ cấp, chăm sóc sức 

khỏe, cải thiện nhà ở, ưu đãi về giáo dục-đào tạo, về việc làm, ruộng đất, tín dụng, 

thuế...). 

Hàng loạt chính sách ưu đãi về kinh tế, xã hội đã được thực hiện. Các ưu đãi 

của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, miễn giảm thuế trong sản xuất kinh doanh, 

ưu tiên giao đất sản xuất, cải thiện về nhà ở, đất ở, chăm sóc sức khoẻ... các 

chương trình lồng ghép như xoá đói giảm nghèo, việc làm... đã thiết thực hỗ trợ 

NCC với cách mạng ổn định đời sống, nỗ lực vươn lên trong cơ chế mới. 

Những hiệu quả thiết thực 
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã đi vào cuộc sống và đạt 

được những kết quả rất đáng khích lệ. 

Hiện nay, cả nước ta có khoảng 8,8 triệu người có công với cách mạng, chiếm 

10% dân số nước ta, trong đó có gần 1,5 triệu người đang hưởng trợ cấp ưu đãi 

hàng tháng.  

Đây là một sự cố gắng lớn của Đảng, Nhà nước trong điều kiện kinh tế chưa 

phát triển. Nó chứng tỏ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ 

quên sự đóng góp xương máu của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, 

cựu chiến binh và những người thân của họ. 

Các chế độ chính sách đối với NCC ngày càng được hoàn thiện, bám sát thực 

tế. Hệ thống cơ sở sự nghiệp, trung tâm khoa học - sản xuất dụng cụ chỉnh hình, 

phục hồi chức năng cho NCC từng bước được đầu tư xây dựng. 

Các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng luân phiên thương binh, NCC được sửa 

chữa, nâng cấp. Phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, 

gia đình liệt sĩ và NCC với cách mạng không ngừng được phát triển cả bề rộng lẫn 

chiều sâu. 

Trong năm năm qua, cả nước đóng góp xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa gần 

1.500 tỷ đồng, xây mới hơn 55.600 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa hơn 39 nghìn 

ngôi nhà với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Cả nước hiện có 90.000 Mẹ được 

phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.  

Gần sáu nghìn Mẹ được các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng tới 

cuối đời. Việc xây dựng xã/phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và NCC đã 

trở thành phong trào và được các cấp ủy Đảng, chính quyền đưa vào kế hoạch phấn 

đấu của địa phương, cơ sở. 

Hiện cả nước đã có 98% xã/phường được công nhận là xã/phường làm tốt công 

tác này. Điều này chứng tỏ nhân dân ta biết ơn sâu sắc các anh hùng, liệt sỹ đã hy 

sinh vì sự phồn vinh của đất nước. Đồng thời phản ánh sự trân trọng của Đảng, 

Nhà nước, của xã hội đối với những hy sinh to lớn của người chiến sĩ và gia đình 

họ đối với Tổ quốc, với nhân dân. 
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7. Phong Vũ. Chỉ thị tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng / 

Phong Vũ // http://daidoanket.vn . – 2017 . – Ngày 22 tháng 5  

 

CHỈ THỊ TĂNG CƯƠNG CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG  

VỚI CÁCH MẠNG 

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 21/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường 

công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). 

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong suốt 70 năm 

qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với người có 

công với cách mạng; các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đã tổ chức 

thực hiện kịp thời, hiệu quả; các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cá nhân ngày 

càng tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; góp phần từng bước nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công và gia đình người có công, 

góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, có tác dụng sâu sắc trong việc giáo 

dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng Việt Nam.  

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận gia đình người có công với cách mạng gặp 

khó khăn trong cuộc sống hoặc chưa được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của 

Nhà nước; một số trường hợp người có công vì nhiều lý do chưa được công nhận 

kịp thời. Đặc biệt, vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập, chưa xác định 

được danh tính; một số vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách đối với 

người có công còn để kéo dài. 

Năm 2017, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2017) là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phát huy truyền thống, 

đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; để tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn, 

đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân của người có công với cách mạng, 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền và 

thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với người 

có công với cách mạng, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 28/11/2012 

của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc 

làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng và Chỉ thị số 

02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực 

hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối 

hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện những 

kết quả nhất là những bất cập, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về 

ưu đãi người có công với cách mạng; nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Quốc hội 

xem xét, ban hành Luật Ưu đãi người có công với cách mạng. 

Đồng thời hoàn thiện Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách 

mạng để trình cơ quan có thẩm quyền trong năm 2018; phối hợp với các bộ, ngành, 

địa phương tập trung giải quyết căn bản số hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người 

có công theo quy trình ban hành tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3 

/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

http://daidoanket.vn/
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=189854
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Bên cạnh đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xác nhận và thực hiện 

giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; đẩy nhanh tiến độ triển 

khai Đề án về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp triển khai các hoạt 

động của Ban Tổ chức cấp Quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương 

binh - Liệt sĩ theo Kế hoạch đã ban hành. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác rà phá 

bom mìn; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp với Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội tổ chức, triển khai thực hiện Đề án về chế độ chính sách đối với 

người Việt Nam có công định cư ở nước ngoài sau khi có kết luận của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng. 

Bộ Công an phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc 

cung cấp xác minh thông tin liên quan đến người tham gia cách mạng bị mất tin, 

mất tích hoặc xác minh lý lịch nhân thân trong quá trình xác lập hồ sơ đề nghị công 

nhận người có công với cách mạng. 

Mở các chuyên trang tuyên truyền chính sách ưu đãi người có công 
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn việc truy thu đối với các trường hợp hưởng sai chế độ chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng; bảo đảm kinh phí theo quy định cho các hoạt động 

kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ với tinh thần trang trọng, thiết thực. 

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí mở các 

chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chính sách ưu đãi người có công, biểu 

dương người tốt việc tốt và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". 

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội xem xét, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích 

trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", người có công, gia đình người có công tiêu 

biểu. 

Phong Vũ 
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8. Cao Tuân. Ký ức của những người làm nên trận chiến “chấn động địa cầu” 

/ Cao Tuân // http://www.baomoi.com  . – 2017 . – Ngày 5 tháng 5  

 

KÝ ỨC CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM NÊN TRẬN CHIẾN  

“CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU” 

 

63 năm qua đi từ sau chiến dịch Điện Biên Phủ huyền thoại, giờ đây những 

người lính già từ khắp mọi miền đất nước lại hành hương về thăm chiến trường 

xưa. Nhiều người trong số họ đã bật khóc như một đứa trẻ khi nghĩ về những 

ngày tháng gian khổ nhưng đầy hào hùng… 

 
Các cựu chiến binh tham quan Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Hồi ức của cận vệ Đại tướng 

Con đường huyền thoại kéo pháo với những vòng quanh ôm núi rồi vắt ngang 

lưng trời đưa chúng tôi về mảnh đất Điện Biên. Dọc đường, hương hoa ban dịu 

ngọt lan tỏa, những tượng đài anh hùng tựa lưng vào núi khiến mỗi người đều có 

cảm nhận rất riêng về địa danh huyền thoại. 

Trong những ngày đầu tháng 5 lịch sử này, triệu triệu trái tim từ mọi miền Tổ 

quốc đang hướng về với mảnh đất Điện Biên. Nơi từng con phố đến bờ tre, gốc lúa 

đâu cũng có mồ hôi, máu và nước mắt của bao lớp người. Về với Điện Biên không 

chỉ để tìm về với mảnh đất huyền thoại mà còn tìm lại dư âm của tiếng “hò dô” kéo 

pháo vào trận địa; trong bát ngát khói hương bay giữa chiều Tây Bắc đại ngàn. 

Về thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ, dường như ai cũng rơi nước mắt khi 

nghĩ về một thời đã rất xa, bằng cả một đời người - ấy là thời khắc của hơn 6 thập 

niên trước khi họ còn là những chàng thanh niên căng tràn sức trẻ lên đường tham 

gia đánh trận Tổ quốc giải phóng. 

Ông Hoàng Viết Cương (85 tuổi) cận vệ thân cận của cố Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp suốt thời gian diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ bùi ngùi kể: Từ cuối năm 

http://www.baomoi.com/
http://baomoi-photo-3.zadn.vn/17/05/05/20/22187318/1_886305.jpg
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1953 ông đã cùng Đại tướng di chuyển từ căn cứ Phú Đình, huyện Định Hóa lên 

Mường Phăng và ở cho đến khi chiến dịch toàn thắng. Với ông những ngày được 

làm việc với Đại tướng là những ngày không thể nào quên trong ký ức. Trong mắt 

ông, Đại tướng vừa là người chỉ huy, nhưng cũng là người bạn, người đồng chí hết 

sức bình dị, mẫu mực. 

Chung dòng cảm xúc, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp (tổ 20 phường Him 

Lam, thành phố Điện Biên Phủ) bồi hồi chia sẻ: “Chúng tôi tham gia Chiến dịch 

Điện Biên Phủ lúc mới tròn đôi mươi, anh em hừng hực khí thế ra trận tiêu diệt 

quân thù. Ngày tham gia trận đánh Him Lam, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ¸ 

thực dân Pháp hùng hồn tuyên bố: “Nếu các bạn dám đánh vào Him Lam thì các 

bạn sẽ không bao giờ còn cơ hội để sống sót trở về quê hương”. Thế nhưng chúng 

tôi không hề nao núng. Kết quả là trận đánh mở màn ở Him Lam, quân ta đã đánh 

tan tư tưởng hiếu chiến của quân địch và giành chiến thắng, từ đó tiến tới tiêu diệt 

quân địch trong toàn chiến dịch”. 

Tâm sự của người bắt sống tướng Đờ - Cát 

Còn Đại tá Hoàng Đăng Vinh, người bắt sống tướng Đờ - Cát trong chiến dịch 

Điện Biên Phủ kể, đầu tháng 3 năm 1954, ông tham gia trận đánh đầu tiên, cách cứ 

điểm Him Lam chừng 10 cây số. Đây là trận đánh nhằm ngăn chặn địch san lấp 

giao thông hào của ta. Trong trận đánh ấy, ông đã sử dụng đến viên đạn cuối cùng 

và phải dùng lưỡi lê đánh giáp lá cà với địch. 

Nhớ lại trận đánh ấy, ông cười lớn: “Bên cạnh tôi là các đồng đội bị thương, 

đạn dược, lựu đạn của họ vẫn còn nhiều, ấy thế mà mình không biết tận dụng để 

tiêu diệt địch. Chỉ đến khi phó tiểu đội trưởng “mách nước” mình mới nghĩ ra. 

“Lính mới” mà!”. Sau đó, được sự tiếp viện của lực lượng do Đại đội trưởng Tạ 

Quốc Luật chỉ huy, quân địch buộc phải tháo chạy. 

Kể về trận đánh lịch sử ngày 7/5/1954, người lính năm xưa bồi hồi nhớ lại: 

“Đầu buổi chiều hôm ấy, tôi cùng đồng đội có mặt trước cây cầu sắt dẫn vào trung 

tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đại liên của địch từ đầu cầu bên kia vẫn 

“khạc” đạn như mưa. Đơn vị phải dừng lại để củng cố đội hình và tập trung hỏa 

lực dập tắt ổ đại liên. Phát triển tiến công qua cầu sắt, các chiến sĩ Vinh, Nhỏ, Hiếu 

thấy xa xa có một ụ đất nhô lên khá cao, 4 chiếc xe tăng địch thì đang quần xung 

quanh. Quả thật chúng tôi đâu có ngờ đó là hầm của Đờ - Cát. May sao ngay lúc đó 

ta bắt được một lính địch. Sau khi tra hỏi, hắn khai đó là hầm của tướng Đờ Cát. 

Mấy anh em chúng tôi mừng quýnh”. 

Theo lệnh của Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật, các chiến sĩ Vinh, Nhỏ theo Đại 

đội trưởng xuống hầm bắt Đờ - Cát; hai đồng chí bịt cửa hầm đối diện; toàn bộ lực 

lượng còn lại có nhiệm vụ bao vây quanh hầm. Sau tiếng hô yêu cầu đầu hàng của 

Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật, tất cả ban chỉ huy của địch đều giơ tay hàng, duy chỉ 

có Đờ - Cát vẫn ngồi im lặng, không giơ tay. Chỉ chờ đến câu “hô-lê-manh” (giơ 
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tay lên) đanh gọn và cú thúc súng của ông Hoàng Đăng Vinh vào bụng Đờ -Cát, vị 

bại tướng mới run rẩy, lắp bắp: “Xin các ông đừng bắn, chúng tôi đầu hàng”. 

Sống cùng lịch sử 

Giờ đây, về thăm lại chiến trường xưa, Đại tá Hoàng Đăng Vinh, ông Hoàng 

Viết Cương hay rất nhiều cựu chiến binh Điện Biên khác dù tuổi đã ngoài 80 

nhưng vẫn nhớ như in những ký ức hào hùng. Những câu chuyện ấy đã tạo nên 

một cuộc gặp gỡ nhiều cảm xúc, khiến nhiều cựu chiến binh không thể cầm nỗi 

nước mắt khi nhớ về những đồng đội, về những năm tháng chiến tranh, gian khổ 

mà vẻ vang. 

Cựu chiến binh Đinh Văn Hòa, người từng trực tiếp tham gia 56 ngày đêm 

chiến đấu ác liệt trên chiến trường Điện Biên Phủ trầm ngâm khi đứng trước cứ 

điểm Hồng Cúm, nơi đơn vị ông - Trung đoàn 57, Đại đoàn 304 (nay là Sư đoàn 

304, Quân đoàn 2) đã giành giật với địch từng mét đất... Theo lời ông, một trong 

những nhiệm vụ chính của đơn vị khi ấy là chiếm đoạt dù, lấy vũ khí địch trang bị 

cho ta. “Do bị vây chặt, địch chỉ còn cách dùng máy bay để thả lương thực và vũ 

khí xuống nhằm cứu viện. Thế nhưng, nằm giữa đồng không mông quạnh giơ lưng 

chịu đạn, mỗi khi địch dùng máy bay thả đạn dược và lương thực xuống là anh em 

xông ra lấy ngay. Địch cũng xông ra lấy, hai bên giằng co nhau. Nó lao ra thì mình 

bắn. Ai gan thì được. Thế là lấy được đạn dược của nó, lấy của nó mà bắn nó”, 

người cựu chiến binh già hào sảng kể lại những ngày tháng chiến đấu. 

Từ thung lũng Mường Phăng nơi đặt Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ cho 

đến đồi A1 – nơi diễn ra trận chiến lịch sử kéo dài 39 ngày đêm, rồi hầm tướng Đờ 

- Cát... Trong những ngày đầu tháng 5 lịch sử lúc nào cũng “ăm ắp” những gương 

mặt, dấu chân của người lính cựu chiến binh trở về thăm chiến trường xưa. Với họ 

khi trở lại thăm chiến trường Điện Biên năm xưa như trở về “nhà”, về với năm 

tháng hào hùng của một thời sục sôi chiến đấu không thể nào quên trong cuộc đời. 

Điện Biên những ngày này không chỉ rực rỡ bởi sắc tím của bằng lăng, sắc đỏ 

của phượng vĩ, của lá cờ Tổ quốc “nhuộm máu trong tim”, mà còn bởi sắc xanh 

của màu áo lính từ khắp mọi miền Tổ quốc. Con đường đẹp nhất TP. Điện Biên 

Phủ dài 7 km đã gắn tên Võ Nguyên Giáp. Cả thành phố đã sẵn sàng hòa cùng 

quân, dân cả nước “sống cùng lịch sử”. 

Cả nghĩa trang chỉ có 4 ngôi mộ có danh 

Được mệnh danh là “nhân chứng sống” của lịch sử hào hùng về tinh thần chiến 

đấu quật cường của các liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên năm xưa, Nghĩa trang liệt sỹ A1 

(nằm tại trung tâm thành phố Điện Biên) là điểm đến của bất cứ ai khi “trở về 

nguồn”. Nơi đây, chỉ có 4 ngôi mộ của những anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện, Phan 

Đình Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can được ghi danh, còn lại 640 ngôi mộ là những 

cán bộ, chiến sĩ quân đội đã hy sinh anh dũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ lẫy 

lừng đều... vô danh. Đó là chưa nói đến những chiến sỹ còn đang nằm trong hầm 

hào, và những chiến sỹ nằm rải rác trên cánh đồng Mường Thanh... hay ở đâu đó 
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trên chiến trường này. Máu của những người lính trẻ đã quện vào bùn non, xác thịt 

đã vùi cùng đất mẹ. Chúng tôi, cũng như bao nhiêu người con khác xin thắp nén 

hương tri ân lên mộ các anh - những người đã quên mình, ngã xuống vì Tổ quốc. 

Cao Tuân 
 

9. Nhà Cách mạng, liệt sỹ Tô Hiệu // http://sonla.gov.vn . – 2016 .  – Ngày 18 

tháng 7  

NHÀ CÁCH MẠNG, LIỆT SỸ TÔ HIỆU 

 

Đồng chí Tô Hiệu sinh năm 1912 tại xã Nghĩa Trụ, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hải Dương (nay thuộc tỉnh 

Hưng Yên). Là con trai út trong một gia đình nhà nho 

nghèo có truyền thống yêu nước, ông giác ngộ và tham 

gia hoạt động cách mạng từ khi còn 14 tuổi. 

Đồng chí Tô Hiệu sinh năm 1912 tại xã Nghĩa Trụ, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hải Dương ( nay thuộc tỉnh 

Hưng Yên). Là con trai út trong một gia đình nhà nho 

nghèo có truyền thống yêu nước, ông giác ngộ và tham 

gia hoạt động cách mạng từ khi còn nhỏ ( 14 tuổi). 

Năm 1927, ông lên Hà Nội ở với người anh cả là Tô 

Tu. Tại đây, ông vừa đi học, vừa tham gia các hoạt 

động cách mạng trong các tổ chức yêu nước. Cuối năm 1929, Tô Hiệu vào Sài Gòn 

hoạt động với anh trai là Tô Chấn. Hai anh em bị bắt trong một cuộc họp và bị đầy 

ra nhà tù Côn Đảo. Tại nhà tù Côn Đảo, Tô Hiệu bị thực dân Pháp giam cầm và tra 

tấn rất dã man. Ông tham gia tổ chức vượt ngục nhưng không thành và bị địch phạt 

giam ở hầm xay lúa cùng với đồng chí Tôn Đức Thắng. Chế dộ nhà tù hà khắc đã 

làm Tô Hiệu bị lao phổi nặng, dù vậy ông vẫn kiên cường tham gia đấu tranh và 

tiếp tục học tập lý luận cách mạng. Ông được chi bộ Nhà tù Côn Đảo bồi dưỡng trỏ 

thành đang viên ưu tú, giàu nhiệt huyết, có bản lình chính trị vững vàng. 

 Năm 1934, ông mãn hạn tù trở về quê hương. Mặc dù bị quản thúc chặt chẽ, 

nhưng ông vẫn tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải 

Phòng; tham gia lãnh đạo phong trào Mặt trận Dân chủ Dông Dương và được bầu 

vào Thượng vụ Xứ ủy Bắc Kỳ. 

Trong hai năm 1936 – 1937, ông tham gia chỉ đạo phong trào cách mạng tại Hà 

Nội và một số tỉnh khác. 

Năm 1938 – 1939, ông được điều vè đặc trách Bí thư Liên khi B ( bao gồm các 

tỉnh Duyên hải Bắc Bộ, Hải Dương, Hưng Yên và kiêm Bí thư Thành ủy Hải 

Phòng ). 

Cuối năm 1939, ông bị bắt và bị giam tại nhà tù Hải Phòng, nhà tù Hỏa Lò rồi 

bị kết án 5 năm khổ sai và bị đày lên nhà tù Sơn La vào cuối năm 1940. 

Con người cộng sản của Tô Hiệu càng tôi luyện và thể hiện nổi bật trong 4 năm 

bị giam cầm ở Nhà tù Sơn La, tên tuổi của ông được gắn liền với chi bộ nhà tù. Tại 

đây, ông bị thực dân Pháp coi là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, lấy cớ ông bị lao phổi 

nặng lên biệt giam ở xà lim hình tam giác, diện tích chưa đầy 4m2 và cách ly hoàn 

http://sonla.gov.vn/
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toàn với các tù nhân khác. Mặc dù trong hoàn cảnh đó, nhưng kinh nghiệm hoạt 

động cách mạng và từng trải qua các lao tù, ông đã tìm cách liên lạc với các tù 

nhân chính trị và tham gia lãnh đạo đấu tranh. Ông đã cùng các đồng chí Nguyễn 

Lương Bằng, Trần Huy Liệu và một số đồng chí khác thành lập chi bộ nhà tù để 

đưa ra đường lối và nhiệm vụ cụ thể lãnh đạo của hoạt động của tù nhân chống lại 

chế độ nhà tù hà khắc, bảo toàn lực lượng cách mạng. 

Tháng 5–1940, ông được làm Bí thư Chi bộ Nhà tù Sơn La. Nhưng vì sức khỏe 

yếu, đến tháng 10 – 1941, đồng chí Trần Huy Liệu thay giữ chức Bí thư Chi bộ nhà 

tù. Trong cuốn " Tinh thần Tô Hiệu '' Đại Tướng Văn Tiến Dũng – người bạn tù 

của Tô Hiệu – kể lại: Tuy thể xác bị bệnh lao phổi tàn phá, nhưng đồng chí vẫn 

vượt lên bệnh tật, tổ chức công tác tuyên truyền cách mạng. Biến nhà tù đế quốc 

thành trường học cách mạng, mở các lớp học văn hóa, chính trị, quân sự, bồi 

dưỡng giảng viên, hướng dẫn các cuộc đấu tranh. Tinh thần hi sinh tận tụy vì 

Đảng, vì dân của anh có sức cuốn hút, thuyết phục cám hóa rất lớn. Đồng chí là 

người thấy, người anh được mọi người tin yêu cảm phục. 

 Có thể nói, Tô Hiệu chính là linh hồn của Chi bộ Nhà tù Sơn La. Từ khi chi bộ 

ra đời, các hoạt dộng cách mạng trong nhà tù đã có sự lãnh đạo tập trung, thống 

nhất, có phương hướng rõ ràng, có tổ chức và phương pháp lãnh đạo đúng đắn. Vì 

thế, đời sống của tù nhân được cải thiện rõ rệt, tổ chức được nhiều cuộc đấu tranh 

thắng lợi. Tuyên truyền cho binh lính và đồng bào địa phương hiểu về người cộng 

sản, từ đó yêu quý và bả vệ những người cộng sản, bồi dưỡng nhiều cán bộ cho 

Đảng, đóng góp gieo mầm phong trào cách mạng cho tỉnh Sơn La. Đồng chí 

Nguyễn Văn Trân – cựu tù chính trị tại Nhà tù Sơn La – kể lại: Những thành công 

to lớn của Chi bộ Nhà tù Sơn La có sự đóng góp công đầu của dồng chí Tô Hiệu. 

Với bản lĩnh chính trị kiên cường, tinh thần trách nhiệm cao, rất nhạy cảm với cái 

đúng, cái sai, giải quyết công việc thận trong, chính xác, phẩm chất trong sáng, 

chí công vô tư, tận tụy hy sinh vì cách mạng. Đồng chí Tô Hiệu đúng là người con 

cộng sản mẫu mực, người lãnh đạo xuất sắc hiếm có. 

 Biết không thể qua khỏi vì lâm trọng bệnh, nhưng ông vẫn cố gắng, một tay 

ôm ngực một tay viết tài liệu huấn luyện cho Chi bộ Nhà tù, đồng chí nói với anh 

em: Mình biết chắc sẽ chết sớm hơn mọi người. Vì vậy, mình phải tranh thủ thời 

gian để chiến đấu, phục vụ cho Đảng, cho cách mạng. 

 Chế độ lao tù hà khắc của thực dân Pháp và bệnh tật hiểm nghèo đã cướp đi 

sinh mạng đồng chí Tô Hiệu ngày 07-03-1944. Ông đã trút hơi thở cuối cùng tại 

Nhà tù Sơn La khi mới 32 tuổi. Sự ra đi của ông là mất mát lớn, tổn thất nặng nề 

cho Chi bộ Nhà tù Sơn La và phong trào cách mạng Việt Nam. Ông mất đi để lại 

niềm tiếc thương vô hạn, sự khâm phục kính trọng cua những đồng chí, bạn tù và 

dồng bào các dân tộc Sơn La. Cuộc đời tuy ngắn ngủi với 18 năm hoạt động cách 

mạng, nhưng những cống hiến của ông cho phong trao cách mạng Việt Nam nói 

chung và phong trào cách mạng Sơn La nói riêng  thì thật là to lớn. 

Đại tướng Nguyễn Văn Dũng đã nói: Trong số trăm ngàn liệt sỹ đã hi sinh vì 

nước, vì dân, đồng chí Tô Hiệu nổi lên như một người mà chính sách khủng bố cực 

kỳ dã man của kẻ thù thực dân, đế quốc chẳng những không đè bẹp được ý chí 

cách mạng mà trái lại, nó trở lên như một thứ lửa vàng, hun đúc để trở thành gang 

thép. 
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Đồng chí Tô Hiệu mất đi, nhưng tấm gương về tinh thần và ý chí cách mạng 

vẫn chói sáng. Trong vách tường đá của nhà tù, cây đào mang tên Tô Hiệu vẫn mãi 

xanh tươi, đó là biêu tượng cho tinh thần bất khuất của những người tù cộng sản, 

cho sức sống mãnh liệt của cách mạng Việt Nam. Đó cũng là lời nhắc nhở hậu thế 

rằng: mùa xuân nhân loại – chủ nghĩa cộng sản nhất định sẽ khai hoa hết trái trên 

đất nước Việt Nam thân yêu. Để ghi nhớ công lao to lớn của ông, sau khi cách 

mạng thành công, nhiều địa danh tại Sơn La cũng như trong nước được mang tên 

người anh hùng liệt sỹ Tô Hiệu./. 

 

10. H.N. Mẹ Nguyễn Thị Thứ - huyền thoại bất tử / H.N // 

http://phunuvietnam.vn . – 2016 . – Ngày 20 tháng 10 

 

MẸ NGUYỄN THỊ THỨ - HUYỀN THOẠI BẤT TỬ 

 
Mẹ Nguyễn Thị Thứ sinh năm 1904 tại thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng 

Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 18 tuổi, Mẹ lập gia đình với ông 

Lê Tự Trị. Năm 20 tuổi, Mẹ sinh con gái đầu lòng là chị Lê Thị Trị (còn gọi là Hai 

Trị).  

Thời gian trôi qua, mẹ có đến 12 người con, gồm 1 con gái và 11 con trai. 

Cuộc đời mẹ Thứ nuôi con trong những năm tháng lận đận, đói nghèo nhưng theo 

tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, mẹ lần lượt động viên 9 người con ra chiến 

trường. Người con gái lớn cùng Mẹ bám trụ với xóm làng, vừa sản xuất, vừa đào 

hầm nuôi giấu cán bộ, du kích đánh giặc giữ làng. 

Không có nỗi đau nào có thể đong đếm được khi 9 người con trai, 2 cháu ngoại 

và 1 con rể của Mẹ Thứ tiếp chân nhau ra trận rồi lần lượt hy sinh trong hai cuộc 

kháng chiến khốc liệt của dân tộc. 

Mất mát đầu tiên, ngày 18/6/1948, người con trai thứ hai của Mẹ, chiến sĩ giao 

liên Lê Tự Xuyến bị giặc Pháp bắn ngay tại đầu làng khi đang làm nhiệm vụ. Nước 

mắt chưa vơi thì tin dữ lại đến, ngày 5/10/1948, người con trai Lê Tự Hàn Anh hy 

sinh khi làm nhiệm vụ tải thương, 10 ngày sau nữa, người con Lê Tự Hàn Em ngã 

xuống trong một trận chống càn. Chỉ trong 4 tháng, mẹ mất ba người con. Con trai 

Lê Tự Lem vừa tròn 20 tuổi, tham gia bộ đội huyện, đã hy sinh trong lúc chiến đấu 

với giặc vào đầu tháng 4/1954. 

Nấm mồ này cỏ chưa kịp lên xanh, mẹ lại phải đắp thêm nấm mộ khác. Mỗi 

lần nghe tin một người con hi sinh, Mẹ cắn răng khóc thầm. Ðau thương không 

làm Mẹ gục ngã, Mẹ tiếp tục động viên những người con khác khác lên đường. 

Các anh rời nhà ra đi, nhiều đêm dài sau đó mẹ trằn trọc, thức trắng âu lo. 

Ở hậu phương, từ chống thực dân Pháp qua đánh đế quốc Mỹ, trong khu vườn 

của Mẹ luôn có 5 căn hầm bí mật dưới bụi tre, gốc mít, nơi Mẹ và con gái đầu Lê 

Thị Trị nuôi giấu hàng nghìn lượt cán bộ, bộ đội, du kích. Bao đêm dài, Mẹ thao 

thức canh chừng nhiều cuộc họp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ ngay dưới những 

căn hầm bí mật trong khu vườn nhà. Trên miệng hầm, Mẹ trồng thật nhiều cỏ, vừa 

để ngụy trang, vừa cho bò ăn. Lúc không có địch, hai mẹ con mở hé cửa hầm cho 

người ở dưới dễ thở, hễ có động lại giả vờ ra dắt bò, cắt cỏ để chỉnh sửa, ngụy 

trang lại miệng hầm. 

http://phunuvietnam.vn/
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Tháng 9/1966, con trai Mẹ là anh Lê Tự Nự hy sinh. Năm 1972, Mẹ lại khóc 

tiễn đưa hai con là Lê Tự Mười và Lê Tự Trịnh. Năm 1974, đến người con Lê Tự 

Thịnh, Ðại đội trưởng bộ đội ở Duy Xuyên ngã xuống trong một trận công đồn. 

Chưa hết, người con trai cả của Mẹ, Lê Tự Chuyển, chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy 

sinh vào đúng 9 giờ sáng ngày 30/4/1975, ngay trên cầu Rạch Chiếc ở cửa ngõ vào 

Thành phố, chỉ trước vài giờ khúc khải hoàn ca chiến thắng vang dậy, non sông thu 

về một mối. 

Ba mươi năm kháng chiến 

trường kỳ, bao đau thương mất mát 

tới tấp dội đến gia đình mẹ với 

“chín đứa con ra đi không một đứa 

trở về”. 

Không những thế, người con rể 

Ngô Tường tham gia cách mạng từ 

thời chống Pháp, bị bắt năm 1956. 

Tuy bị tra tấn dã man nhưng ông 

không khai báo nửa lời. Bị đánh 

đập đến kiệt sức, thi thể ông được 

chôn tại bãi cát Cẩm Hà (Hội An). 

Cháu ngoại của Mẹ là Ngô Thị 

Cúc và Ngô Thị Điểu gia nhập lực 

lượng cách mạng từ rất sớm. Năm 

1973, chị Ngô Thị Cúc hy sinh 

trong một chuyến công tác vào 

vùng địch hậu. Tháng 8/ 1970, chị 

Ngô Thị Điểu bị lính Mỹ đưa lên 

máy bay ra tàu thủy để tra hỏi, nhưng chưa tra hỏi được gì thì chị đã qua đời. 

Ngày 17/12/1994, Mẹ Nguyễn Thị Thứ đã được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội Việt Nam trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng. 

Ngày 27/07/2009, tỉnh Quảng Nam đã khởi công xây dựng Tượng đài Mẹ Việt 

Nam anh hùng tại Núi Cấm, thuộc thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ - 

Quảng Nam lấy nguyên mẫu hình tượng của Mẹ Nguyễn Thị Thứ. Từ tháng 

12/2011, tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn có con đường mang tên Mẹ Thứ. 

Mẹ Nguyễn Thị Thứ đã qua đời hồi 1 giờ 40 phút ngày 10/12/2010, thượng thọ 

106 tuổi. Mẹ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn.  

Người Mẹ Việt Nam anh hùng huyền thoại tuy không còn trên cõi đời này 

nhưng tên tuổi Mẹ mãi mãi ngời sáng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 
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Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam lấy nguyên mẫu chân dung Mẹ Thứ 

 H.N  

 
11. Quang Ninh. Sinh ra trên Đất mỏ, nằm lại với đất mẹ miền Nam / Quang 

Ninh // http://trian.vn . – 2017 . – Ngày 27 tháng 6  

 

SINH RA TRÊN ĐẤT MỎ, NẰM LẠI VỚI ĐẤT MẸ MIỀN NAM 
 

Bằng tinh thần quả cảm, mưu trí, đơn vị của ông đã làm kho xăng Shell nổ 

tung và bốc cháy dữ dội suốt 12 ngày đêm rồi lan sang kho của các kho xăng 

khác… Sự kiện kho xăng Nhà Bè bị “Việt cộng” tấn công đã làm náo loạn Sài 

Gòn, chấn động quốc tế trước thời điểm năm 1975. 

 
Đoàn viên thanh niên thị trấn Đầm Hà đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Anh hùng Hà 

Quang Vóc (thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà). 

 

http://trian.vn/
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Sinh ra trên Đất mỏ, nằm lại với đất mẹ miền Nam 
Hà Quang Vóc sinh ngày 30/9/1947 tại thôn Yên Định, xã Đầm Hà, huyện 

Đầm Hà. Sinh trưởng trong gia đình nghèo làm nghề nông có 8 anh chị em, thì có 

3 người tham gia quân ngũ. Năm 1966, anh lên đường nhập ngũ. Sau hơn 1 năm 

anh được bổ sung vào chiến trường Khe Sanh, 3 năm sau được chọn đi đào tạo đặc 

công ở Đoàn 305. Trong quá trình công tác và học tập anh đã đạt được nhiều thành 

tích xuất sắc, năm 1972 được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Lao động 

Việt Nam. 

Ngày 24/10/1972 anh được cấp trên giao nhiệm vụ làm trung đội trưởng đặc 

công, thuộc đội 5, Trung đoàn 10, Đoàn 27, bộ chỉ huy Miền. 

Từ tháng 5/1972 đến tháng 2/1974, Hà Quang Vóc hoạt động ở vùng Sài Gòn, 

trong thời gian này anh cùng đồng đội làm nên nhiều trận đánh lịch sử tiêu diệt 

nhiều tàu và kho tàng địch, vang dội nhất là trận đánh tổng kho xăng dầu Nhà Bè 

năm 1973. Kho xăng, dầu Nhà Bè ngày ấy được coi là kho hàng của ba hãng nhiên 

liệu nổi tiếng Caltex, Shell và Essco. Trong đó, Shell là kho lớn nhất, rộng 14ha, 

72 bồn xăng. Đây được ví như “cái dạ dày nhiên liệu”, cung cấp hơn một nửa số 

lượng xăng, dầu cho các hoạt động dân sự và quân đội của Mỹ – Ngụy. Kho xăng 

này nằm ở một vị trí rất lợi hại, ngay bên dòng sông Sài Gòn, nước chảy xiết, tàu, 

máy bay giặc và lính tinh nhuệ tuần tiễu suốt ngày đêm, từ bờ sông vào đến kho 

xăng giặc rào 14 lớp thép gai, và vô số mìn. Các chiến sĩ mất cả tháng trời ngâm 

mình dưới nước, kiên nhẫn bò ra bò vào để nghiên cứu sự hoạt động của giặc nên 

kế hoạch phá hủy kho nhiên liệu. 

Đêm ngày 02/12/1973, tại khu rừng đước gần Sài Gòn, 8 chiến sĩ đặc công, đeo 

trước ngực một quả mìn và khoác trên cổ một bộ dây thở bằng cao su, tám cánh tay 

giơ cao dưới cờ tổ quốc hô vang lời thề danh dự, 3h sáng ngày 03/12/1973 toàn tổ 

đã lọt vào tổng kho xăng và cài hết kíp nổ vào các mục tiêu. Trong trận này chiến 

sĩ đặc công Rừng Sác đã đốt cháy hơn hai triệu lít xăng dầu của Mỹ – Ngụy, lửa 

cháy kéo dài suốt 12 ngày đêm, tiêu hủy luôn cả nhà máy lọc dầu, một nhà máy 

trộn nhớt, hai trạm bơm xăng dầu mới xây dựng, một chiếc tàu lớn đậu ở cảng, ước 

tính thiệt hại lên tới 20 triệu USD cùng hàng trăm tên Mỹ – Ngụy…. Phải chờ đến 

tối, anh Vóc cùng một đồng chí nữa mới may mắn thoát được “cửa tử” trở về căn 

cứ. Trận đánh Kho xăng Nhà Bè của các chiến sĩ rừng Sác quả là một chiến công 

thần kỳ, ngọn lửa bùng cháy như tiếp thêm sức mạnh cho quân dân Sài Gòn thiêu 

đốt chế độ Mỹ – Ngụy thành tro bụi.  

Ngày 15/12/1973, Hà Quang Vóc được đơn vị cử đi đại hội mừng công của 

đoàn 27, bộ chỉ huy Miền và được quân giải phóng Miền Nam tặng danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cấp trung đoàn 1973. Ngày 20/01/1974 anh được quân giải phóng 

miền Nam tặng danh hiệu vẻ vang “Dũng sĩ xung kích đánh kho xăng Nhà Bè ngày 

02/12/1973”. 

Sau này Hà Quang Vóc trở về đơn vị và tham gia nhiều trận đánh ác liệt khác. 

Trong một trận đánh vào chiếc tàu lớn chở đầy xăng của Mỹ đậu trên sông Lòng 

Tàu năm 1974, anh đã hi sinh để cho đồng đội bảo toàn tính mạng, hoàn thành 

nhiệm vụ trở về đơn vị. Anh được quân giải phóng miền Nam tặng huân chương 

quân công giải phóng hạng ba. 
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Ngày 15/01/1976, Hà Quang Vóc được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 1986, được nhà nước cho phép, tượng đài 

Anh hùng liệt sỹ Hà Quang Vóc đã được dựng ở trung tâm thị trấn Đầm Hà, trong 

khuôn viên rộng hơn 2.000m2. Tượng bằng chất liệu xi măng, cao 2,2m, đứng trên 

bệ cao 2,8m làm bằng đá hoa cương. Tượng có thế đứng hiên ngang, ngực ưỡn về 

phía trước, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, mình mặc quân phục đặc công, đầu đội 

mũ tai bèo, lưng đeo ba lô, tay phải giữ bộc phá đeo bên hông phải, tay trái cầm 

lựu đạn để trước bụng. Phía dưới bệ là dòng chữ: “Anh hùng liệt sĩ Hà Quang Vóc, 

sinh ngày 30/09/1947, nhập ngũ ngày 29/9/1966, hi sinh ngày 01/02/1974”. 

Tượng đài anh hùng liệt sĩ Hà Quang Vóc xây dựng để tưởng nhớ một người 

con quê hương Đầm Hà nói riêng và Quảng Ninh nói chung đã anh dũng hy sinh 

trong chiến đấu, góp phần nhỏ bé của mình cùng quân dân cả nước đánh thắng 

quân xâm lược Mỹ và lính Ngụy tay sai. Trong các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc 

biệt ngày 30/4 và ngày 27/7, các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân huyện 

Đầm Hà đều đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ đến Anh hùng liệt sĩ Hà 

Quang Vóc và đồng đội của anh là các chiến sĩ đội 5, trung đoàn 10 đặc công nước 

Rừng Sác. Đây là một nghĩa cử cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền 

thống yêu nước cho các thế hệ mai sau. 

Quang Ninh 
 

  12. Hoàng Phương. Cuộc đời liệt sĩ trong cuốn nhật ký trở về từ nước Mỹ / 

Hoàng Phương // http://vnexpress.net . – 2016 . – Ngày 26 tháng 7  

 

CUỘC ĐỜI LIỆT SĨ TRONG CUỐN NHẬT KÝ TRỞ VỀ TỪ NƯỚC MỸ 

 

Giây phút biết cuốn nhật ký được Bộ trưởng quốc phòng Mỹ trao lại sau 43 

năm lưu lạc là của liệt sĩ Nam, người thân gia đình ông rơi nước mắt. Kỷ vật 

được trao vào 1/6 - đúng ngày mẹ liệt sĩ trút hơi thở cuối cùng. 
Phòng sưu tầm của Bảo tàng lịch sử quân sự vừa có thêm cuốn nhật ký nhỏ bé 

mới trở về từ nước Mỹ - di vật do lính Mỹ chiếm giữ sau trận đánh ở chiến trường 

miền Nam. Người cựu binh ấy cất giữ trong nhiều năm mới quyết định giao trả về 

cho Việt Nam thông qua con đường ngoại giao. 

Trong chuyến thăm cuối tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton 

Carter đã trao lại cho Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cuốn nhật ký với mong muốn 

kỷ vật này sẽ được trả về cho gia đình của người lính Việt. Ông nói: "Mỹ sẽ tiếp 

tục hàn gắn lại những vết thương chiến tranh". 

Gọi là nhật ký nhưng cuốn sổ chỉ nằm lọt trong lòng bàn tay, vài trang giữa có 

vệt máu loang lổ thấm lên những dòng thơ. Cuốn nhật ký không nhắc nhiều đến 

bom đạn, những hy sinh khốc liệt hay hoài bão của một người trai đi chiến trận mà 

chủ yếu là hoa, là trăng, là những dòng thơ tâm sự ngọt ngào với người con gái 

được gọi là “em”: Xa em anh chẳng có quên/ Xa em anh lại có trăng bên rồi/ Nhìn 

trăng anh thấy bồi hồi/ Nhìn trăng anh tưởng lúc ngồi bên em. 

Những trang giấy thấm máu bắt đầu ố vàng nhưng vẫn đọc được thông tin như 

“Nguyễn Văn Nam, Xuân Trường, Minh Nghĩa, Nông Cống, Thanh Hóa… Mến 

http://vnexpress.net/
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gửi em Hà Thị Rốt, trường Trung cấp nông nghiệp Hậu Lộc; Phạm Thị Lịch, giáo 

viên trường trung cấp 1, Minh Nghĩa, Nông Cống, Thanh Hóa”. 

 

 
Cuốn nhật ký trở về từ nước Mỹ. 

Thiếu tá Vũ Văn An, thuộc phòng Sưu tầm cho biết, căn cứ vào những thông 

tin này, cán bộ bảo tàng liên hệ với nhiều đơn vị, tìm nhân chứng giúp kết nối với 

địa chỉ được ghi trong nhật ký để tìm thân nhân. “Chúng tôi đã liên hệ với gia đình 

để khớp thông tin và xác nhận cuốn nhật ký trên của liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, quê 

thôn Xuân Trường, xã Minh Nghĩa, Nông Cống, Thanh Hóa. Liệt sĩ Nam hy sinh 

trong một trận đánh tại tỉnh Kiến Tường (một tỉnh cũ của miền Tây Nam Bộ) vào 

năm 1972, đến nay chưa tìm được mộ chí. Gia đình đã xác nhận nét chữ trong cuốn 

nhật ký trùng với chữ của liệt sĩ Nam”, thiếu tá An cho biết và thông tin, thời gian 

tới, bảo tàng sẽ để gia đình tiếp cận trực tiếp với cuốn nhật ký để xác minh thêm 

một lần nữa rồi đưa ra trưng bày tại thời điểm phù hợp. 

Với thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, không gì bất ngờ, xúc động bằng việc 

biết được cuốn nhật ký từ nửa vòng trái đất xa xôi lại là di vật của anh. Trong ngôi 

nhà ông Nguyễn Văn Chinh ở thôn Thanh Minh, xã Minh Nghĩa (huyện Nông 

Cống, Thanh Hóa), người thân ngồi quây quần bên nhau, nói về cuốn nhật ký và 

nhắc lại những kỷ niệm về liệt sĩ Nam.Ông Chinh bảo liệt sĩ Nam hy sinh đã 43 

năm. Gia đình không nghĩ sẽ có ngày được nhìn thấy kỷ vật  

“Nét chữ trong cuốn nhật ký giống với nét chữ của người cha quá cố và người 

em út trong nhà. Những tên đất, tên làng như Minh Tiền, Minh Trường, Minh 

Nghĩa cũng không lẫn vào đâu được. Tên người được nhắc đến trong cuốn nhật ký 

như cô Phạm Thị Lịch, cô Hà Thị Rốt là hai người con gái từng sinh sống trong 

nhà và là hàng xóm với chúng tôi thuở xưa”, ông Chinh khẳng định. 

Ông cho hay, người phụ nữ có tên Phạm Thị Lịch là cô giáo tiểu học người xã 

Trung Thành, huyện Nông Cống. Cô từng ở trọ hơn một năm trong căn nhà của bố 

mẹ liệt sĩ Nam để dạy học cho con em Minh Nghĩa. Còn Hà Thị Rốt là cô gái làng 

bên, ở “gần nhà nhưng xa ngõ”, thời thanh niên hay được gán ghép với anh Nam. 
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Chiến tranh kết thúc, hai người con gái trên đều lập gia đình và có cuộc sống riêng 

nên cũng không còn liên lạc với gia đình ông Chinh. 

Thông tin gia đình cho biết, liệt sĩ Nguyễn Văn Nam sinh năm 1952, là con thứ 

trong gia đình có 6 người con. Anh nhập ngũ khi chưa tròn 18 tuổi. Ngày chiến sĩ 

trẻ tòng quân, dân làng tiễn đưa rất đông. "Anh tôi khoác chiếc ba lô trên vai, trên 

người choàng thêm lá cờ đỏ sao vàng. Đoàn quân hô vang hai từ quyết thắng lúc 

rời làng", người em ruột tên Nguyễn Hữu Cần hồi tưởng. Trong ký ức của ông, anh 

Nam cao to, đẹp trai nhất nhà, hát hay, thổi sáo giỏi nên khá nhiều cô gái thầm 

mến. Hồi ông Cần còn bé hay được anh cõng đi chơi, dạy viết chữ. 

Sau thời gian huấn luyện ở huyện Ngọc Lặc, anh Nam về thăm nhà một lần 

duy nhất rồi hành quân vào chiến trường miền Nam, chiến đấu ở khu vực Tây Nam 

Bộ. Những năm chiến tranh, gia đình hầu như không nhận được thư từ chiến trận 

gửi về. 

Đất nước thống nhất, gia đình chờ đợi nhưng anh Nam không về. Người thân 

dò hỏi khắp nơi đều không có tin tức. Đầu năm 1976, gia đình nhận được giấy báo 

tử. Theo thông tin trên giấy báo tử, liệt sĩ Nguyễn Văn Nam hy sinh ngày 

13/4/1972, an táng tại Kinh Dương, Kiến Bình (Kiến Tường cũ). 

“Gia đình tôi nhận hai tờ giấy báo tử cùng một lúc. Ngoài anh Nam còn có anh 

cả là liệt sĩ Nguyễn Văn Việt cũng hy sinh trong chiến trường phía Nam. Cầm trên 

tay hai tờ giấy báo tử, mẹ tôi như tê dại đi, ngất lên ngất xuống gọi tên con đến 

khàn cả giọng, lũ em như chúng tôi chỉ biết khóc thương các anh”, ông Chinh nhớ 

lại. 

Gia đình ông Chinh nhiều lần tổ chức đi tìm nhưng chưa thấy hài cốt liệt sĩ 

Nam. Cách đây ít năm, họ tìm thấy một ngôi mộ có lý lịch giống mô tả về liệt sĩ 

nhưng khi trở lại thì đã có một gia đình ở Hải Dương nhận là thân nhân. Giờ đây, 

gia đình ông vẫn mong mỏi tìm lại hài cốt người thân để người còn sống được 

thanh thản. 

Sinh thời, cha mẹ liệt sĩ không khi nào nguôi ngoai nỗi nhớ hai con trai ngã 

xuống. Trước khi mất, cụ Nguyễn Văn Tài đã lập một ngôi mộ gió chung cho cả 

hai người con. Cụ bà Lê Thị Cưu, mẹ liệt sĩ Nam trút hơi thở cuối cùng đúng ngày 

1/6, ngày cuốn nhật ký được trao lại cho người Việt. 

“Một sự trùng hợp khó lý giải nhưng rất đặc biệt”, ông Chinh nói và bày tỏ 

nguyện vọng của gia đình là sớm được nhận cuốn nhật ký về quê, làm lễ thắp 

hương trên bàn thờ theo tín ngưỡng tâm linh rồi sẽ trao lại cho Bảo tàng lịch sử 

quân sự. 

Ông Lường Khắc Nam, Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa cho biết, trong kháng 

chiến chống Pháp và chống Mỹ, địa phương có 133 liệt sĩ. Trước thông tin về cuốn 

nhật ký, ông Nam cho hay, chính quyền cũng rất bất ngờ và xúc động bởi kỷ vật đã 

thất lạc quá lâu. “Cần có một cuộc rà soát, trao đổi thông tin từ các phía để gia đình 

yên tâm và cũng được an ủi phần nào”, ông Nam nói. 

Hoàng Phương - Lê Hoàng 
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13. Trúc Phương. 10 nữ liệt sỹ dân quân Lam Hạ / Trúc Phương // 

http://trian.vn  . – 2017 . -  Ngày 10 tháng 6 

 

10 NỮ LIỆT SỸ DÂN QUÂN LAM HẠ 
 

Nhiệm vụ của Đại đội dân quân phòng không Lam Hạ là tổ chức huấn 

luyện các vị trí pháo thủ từ số 1 đến số 6, sẵn sàng thay thế kịp thời khi bộ đội 

pháo cao xạ hiệp đồng tác chiến trên địa bàn bị thương vong... 

 

 
 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trước tình hình đế quốc Mỹ sử 

dụng không quân leo thang đánh phá miền Bắc, Đại đội dân quân pháo phòng 

không Lam Hạ (thuộc xã Lam Hạ, huyện Duy Tiên, nay là phường Lam Hạ, TP 

Phủ Lý) đã được thành lập tháng 8/1965. 

Trong biên chế của đại đội có 1 trung đội nữ, gồm 24 đồng chí, thuộc 3 thôn: 

Đình Tràng, Hòa Lạc, Đường Ấm.  

Mười cô gái dân quân phòng không Lam Hạ là:  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thi – Anh 

hùng LLVT, L/s Nguyễn Thị Thu, L/s Đinh Thị Tâm, L/s Phan Thị Tuyết, L/s 

Phạm Thị Lam, L/s Vũ Thị Thanh Phương, L/s Trần Thị Thẹp, L/s Nguyễn Thị 

Oánh, L/s Nguyễn Thị Thuận, L/s Đặng Thị Chung. 

Nhiệm vụ của Đại đội dân quân phòng không Lam Hạ là tổ chức huấn luyện 

các vị trí pháo thủ từ số 1 đến số 6, sẵn sàng thay thế kịp thời khi bộ đội pháo cao 

xạ hiệp đồng tác chiến trên địa bàn bị thương vong;  ngoài ra còn làm nhiệm vụ 

tiếp đạn, cứu thương, phục vụ chiến đấu.  

Trong những trận đối đầu quyết liệt với không quân Mỹ, 6 nữ dân quân đã hy 

sinh ngày 1-10-1966, 3 nữ dân quân hy sinh ngày 9/10/1966 và 1 nữ dân quân hy 

sinh ngày 7/7/1967, gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Thi, Đinh 

http://trian.vn/


   40 

 

Thị Tâm, Phan Thị Tuyết, Phạm Thị Lan, Vũ Thị Thanh Phương, Nguyễn 

Thị  Thuận, Trần Thị Thẹp, Nguyễn Thị Oánh và Đặng Thị Chung.  

Năm 2010, Đại đội dân quân phòng không Lam Hạ được tặng Danh hiệu Đơn 

vị Anh hùng LLVT Nhân dân; cá nhân liệt sĩ Nguyễn Thị Thi được truy tặng danh 

hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân. 

GS. Hoàng Chương trong một Hội thảo về 10 liệt sĩ, ông nhấn mạnh: Tôi là 

người ở phía Nam tổ quốc nhưng rất yêu vùng đất và con người Hà Nam. Mười nữ 

Liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ là những vì sao sáng mãi. Hôm nay, 

chúng ta từ Thủ đô Hà Nội về đây cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội 

thảo kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh mười nữ Liệt sĩ dân quân pháo phòng không 

Lam Hạ (1/10/1966 – 1/10/2016). Hội thảo "Huyền thoại mười nữ Liệt sĩ dân quân 

pháo phòng không Lam Hạ" - Mười bông hoa thép trên vùng đất Lam Hạ anh hùng 

và đón bằng công nhân Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia trân địa pháo phòng 

không Lam Hạ. Hội thảo khoa học mười nữ Liệt sĩ dân quân pháo phòng không 

Lam Hạ góp phần làm sáng tỏ các nội dung: Bối cảnh lịch sử và ý nghĩa sâu sắc từ 

tấm gương chiến đấu của mười nữ Liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, 

các vấn đề đặt ra trong công tác đền ơn đáp nghĩa bảo tồn phát huy truyền thống 

yêu nước và anh hùng, tôn vinh sự hy sinh cao cả của  10 cô gái Lam Hạ, phát huy 

giá trị di tích đền thờ 10 cô gái Lam Hạ và trận địa pháo phòng không Lam Hạ gắn 

với việc phát triển du lịch văn hóa tâm linh ở Hà Nam. 

Trận đánh cuối cùng của 10 liệt nữ đó được kể lại :  Đó là ngày 1-10-1966. 

Buổi sáng, từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 21 phút, tốp máy bay Mỹ đầu tiên xuất hiện với 

12 chiếc. Chúng bổ nhào từ ba hướng ném bom làm sập hai đầu cầu đường sắt. 

Tốp thứ hai có hai chiếc A4D từ hướng tây - tây bắc đánh vào trận địa đại đội 2 ở 

thôn Ba, xã Phù Vân. Hai chùm bom 12 quả nổ cách khẩu đội một khoảng ba mét. 

Đại đội trưởng Ngô Xuân Sơ vẫn đứng trên bậc cao, giơ thẳng cờ lệnh chỉ huy 

pháo bắn, mặc cho ba lần bị mảnh bom phạt gẫy cán cờ. Đại đội phó Nguyễn Đăng 

Thiệm bị mảnh bom găm giữa vai, máu chảy thẫm áo vẫn động viên đồng đội 

chiến đấu. Khẩu đội trưởng Quý bị thương nặng ở ngực vẫn hô to khẩu hiệu 

"Quyết giữ trận địa dù chỉ còn một người, một viên đạn". Cho đến lúc hy sinh, tay 

anh vẫn còn nắm chặt cờ lệnh. Pháo thủ Quế bị thương thủng đùi, máu chảy tràn 

mâm pháo vẫn đứng quay cự ly cho đến khi có người thay thế mới băng lại vết 

thương. Chiến sĩ nuôi quân Trần Viết Khảo, trên đường mang nước ra trận địa bị 

thương vào trán, vẫn lên mâm pháo thay pháo thủ số 4 vừa mới hy sinh. 

Chín nữ dân quân thôn Ba, xã Phù Vân có mặt tiếp đạn cho đại đội 2 từ trận 

đánh thứ hai vào thay thế bổ sung vị trí các pháo thủ bị thương vong để tiếp tục 

chiến đấu cho đến cuối trận đánh. Nhưng ở ngay loạt bom bi và rốc-két đầu tiên, 

sáu nữ pháo thủ dân quân là Đinh Thị Tâm, Phan Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thu, 

Nguyễn Thị Thi, Phạm Thị Lan, Vũ Thị Phương đã anh dũng hy sinh ngay trên 

trận pháo. Chị Nguyễn Thị Thi hy sinh khi mới 16 tuổi, không kịp để lại một tấm 

hình. 

Trận đánh thứ tư, máy bay Mỹ ném bom lần hai vào đại đội 2 và ba lần đánh 

vào trận địa đại đội 1 ở Đình Tràng. Bom nổ mé hầm khẩu đội 1, rốc két bắn vào 

khẩu đội 2, toàn trung đội 1 bị thương vong. Đại đội trưởng Cầm lệnh cho trung 

đội 2 bắn trả mãnh liệt để yểm trợ và trả thù cho trung đội 1. Trong lúc bom vẫn nổ 
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rền, hai khẩu đội còn lại vẫn không ngớt nhả đạn. Dân quân Đình Tràng cùng các 

chiến sĩ nuôi quân trong xóm ào ra trận địa chuyển thương binh đi cấp cứu và thay 

thế pháo thủ. 

Trong ngày 1-10, từ 10 giờ 15 phút đến 15 giờ chiều, mảnh đất Lam Hạ lại oằn 

mình gánh chịu thêm ba trận đánh nữa. 

Theo dòng hồi tưởng của ông Vạnh, vào ngày 9-10-1966, tức là tám ngày sau 

trận chiến đấu trước, trên các trận địa phòng không bảo vệ hướng bắc cầu Phủ Lý 

bố trí trên địa bàn xã Lam Hạ lại diễn ra trận chiến đấu quyết liệt với không quân 

Mỹ. Máy bay Mỹ gồm 61 lần chiếc trong 17 lần tốp, với tám đợt công kích các 

mục tiêu trên địa bàn thị xã từ 7 giờ 06 phút đến 8 giờ 24 phút sáng. Ngay từ hai 

đợt công kích đầu tiên, máy bay địch vừa ném bom khói che lấp tầm nhìn lực 

lượng phong không, vừa ném bom phá cầu đường bộ, phá đập, cống nước đầu 

sông Châu và đánh bom bi, bắn ba rốc két vào trận địa đại đội 6 pháo 57 ly ở 

Thường Ấm. 

Tại đây, các nam, nữ dân quân Lam Hạ đã nhanh chóng lao vào trận địa tiếp 

đạn, cứu cấp thương binh. Đã có 15 cán bộ, chiến sĩ trong đại đội bị thương vong 

và bảy nam, nữ dân quân hy sinh tại trận địa, trong đó có ba nữ dân quân pháo thủ 

là Nguyễn Thị Thuận, Trần Thị Thẹp, Nguyễn Thị Oánh đã anh dũng hy sinh. Từ 

đợt công kích thứ ba đến đợt công kích thứ bảy, các trận địa phòng không của dân 

quân tự vệ địa phương cùng với các đại đội pháo cao xạ đã phát huy tốt hoả lực, 

bắn chặn, bắn đón, đánh trúng mục tiêu hai máy bay Mỹ bị bắn hạ, một chiếc khác 

bị bắn cháy. Đặc biệt, lực lượng không quân ta đã xuất kích và chiến đấu hiệu quả, 

trong ngày bắn rơi thêm hai máy bay giặc trên vùng trời thị xã Nam Hà.  

Trong suốt ba ngày, với 18 đợt đánh phá điên cuồng tàn bạo ấy, không quân 

Mỹ đã huy động hơn 70 lần tốp với hơn 250 lượt máy bay gồm các loại: A3D, 

A4D, A6A, F8U, F4H vừa trực tiếp bắn phá và tiêm kích yểm trợ vòng ngoài. 

Chúng đã ném gần một nghìn quả bom loại 125 đến 1.000 kg và bắn hơn 360 đạn 

rốc két loại 70 ly vào các mục tiêu cầu đường sắt, cầu đường bộ, cầu phao: Hồng 

Phú, Phù Vân, Hoà Lạc, bến xe ô-tô, ga tàu hoả, nhà thờ thị xã Nam Hà. 

Gần một năm sau, ngày 7-7-1967, tại trận địa pháo đặt tại thôn Hòa Mạc, trong 

trận đánh trả máy bay Mỹ đến phá cầu Phủ Lý, nữ dân quân pháo thủ Đặng Thị 

Chung đã chiến đấu dũng cảm đến hơi thở cuối cùng. 

Mười nữ Liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ đã anh dũng hy sinh để 

lại nỗi tiếc thương cho gia đình và quê hương, đất nước, mặc dù các chị hy sinh 

tuổi đời chỉ từ 16 -20, có gia đình cả hai chị em gái đều hy sinh trong trận địa pháo 

Lam Hạ 55 năm về trước. 

 Trúc Phương 
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14. Xuân Hoài. Chiến sĩ “Hải chiến Gạc Ma”: Những ký ức vuông tròn, lắm 

tình nghĩa đồng đầy / Xuân Hoài // http://congan.com.vn . – 2017 . – Ngày 14 

thang 3  

 

CHIẾN SỸ “HẢI CHIẾN GẠC MA”: NHỮNG KÝ ỨC VUÔNG TRÒN, 

LẮM TÌNH NGHĨA ĐONG ĐẦY 

 

Mỗi dịp mùa xuân xanh lá, khi tháng 3 ùa về, những ký ức của chính những 

chiến sĩ từng tham gia trận “Hải chiến Gạc Ma” cũng như đồng đội, người 

thân, người dân lại nhớ về những ký ức không thể nào quên. 

Cuộc gặp gỡ đặc biệt 
Chiều 26-2-2017, người sống sót trong trận “Hải chiến Gạc Ma” duy nhất 

trong hơn mười thanh niên của Quảng Nam - Đà Nẵng, anh Dương Văn Dũng ra đi 

ở tuổi 51 sau thời gian dài chống chọi căn bệnh ung thư quái ác… 

Cuộc đời anh Dũng cũng lắm thác ghềnh, khi tuổi thanh xuân phơi phới, anh 

cùng trang lứa thời bấy giờ ước nguyện được mang trên mình màu áo lính Hải 

quân. Điều đó trở thành sự thật khi anh được tuyển chọn. Được mang màu áo lính 

Hải quân, anh cũng như gia đình, bạn bè dâng trào cảm xúc, hạnh phúc vì được 

góp tuổi thanh xuân mình vào việc tham gia xây dựng, bảo vệ biển đảo quê 

hương… 

Anh Dũng cùng đồng đội thuộc Lữ đoàn công binh E83 (đóng tại Đà Nẵng) 

được cử ra Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) để xây dựng bảo vệ đảo. Thế 

nhưng, vào ngày 14-3-1988, tàu Trung Quốc đã đổ bộ vào đánh chiếm Gạc Ma 

cùng một số đảo của chúng ta ở quần đảo Trường Sa. 

Các chiến sĩ chúng ta bảo vệ, bám trụ đến hơi thở cuối cùng cùng con tàu của 

chúng ta bị bắn chìm. 64 chiến sĩ đã hy sinh, 9 người sống sót vẫy vùng giữa biển 

khơi nhiều giờ liền sau đó được vớt lên, bị đưa về Trung Quốc. Nhờ can thiệp của 

Chữ thập đỏ quốc tế, sau gần 1 năm trời 9 chiến sĩ trên mới được đưa về nước. 

Những người thân ở nhà, trong đó có gia đình anh Dũng tưởng đã hy sinh, nhưng 

sau này mới biết còn sống sót, họ trở về trong sự mừng vui khôn xiết, như điều 

không tưởng… 

Trở về quê hương, anh Dũng lấy vợ, làm thợ hồ, cuộc sống khó khăn cứ vây 

lấy gia đình. Nhà anh ở khu giải tỏa, đang xây dang dở, nhà cũ chưa dời đi hết thì 

đứa con trai duy nhất (anh Dũng có 3 con, hai gái 1 trai) bị tai nạn giao thông mất 

khi vừa học xong lớp 12. 

Vài năm sau, khi gia đình anh chưa kịp tĩnh tâm thì tai ương lại ập đến khi biết 

tin anh Dũng bị ung thư. Sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh quái ác, anh 

Dũng cũng đành buông xuôi với số phận… 

Điều hạnh phúc trong đời, nói như anh trong cuộc gặp gỡ đồng đội ngay tại 

giường bệnh tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng vào ngày 19-11-2016, anh nói trong 

nước mắt trào dâng: “Hạnh phúc nhất của tôi là luôn được đồng đội, mọi người 

nhớ đến, quan tâm từ vật chất lẫn tinh thần. Đó là giá trị sống quý giá mà dù ở kiếp 

nào tôi cũng luôn trân trọng, nâng niu…”. 

Quả thật, tại buổi gặp gỡ cuối cùng ấy, sau khi nghe nguyện ý của anh, vài 

ngày sau, một số anh em báo chí, đồng đội, bạn bè đã tổ chức một cuộc gặp đầy 

http://congan.com.vn/
http://congan.com.vn/tin-chinh/nhung-ky-uc-vuong-tron-lam-tinh-nghia-dong-day_35414.html
http://congan.com.vn/tin-chinh/nhung-ky-uc-vuong-tron-lam-tinh-nghia-dong-day_35414.html
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cảm xúc nhất trong cuộc đời của anh Dũng cũng như một số đồng đội từ khi trở về 

sau trận “Hải chiến Gạc Ma”. Cuộc gặp ấy, cũng đã đọng lại nhiều nước mắt nhất 

của những đồng đội, đồng chí, của mọi người và lưu mãi trong tim nhau… 

Ngày vĩnh biệt anh Dũng, đồng đội anh, tuy cuộc sống còn vô vàn khó khăn, 

một số anh em cũng ở tỉnh thành khác đường sá xa xôi vào viếng, đưa tiễn anh lần 

cuối. 

Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc bộ đội Trường sa giai đoạn 1984-

1988, chia sẻ: “Mỗi chiến sĩ từng ra bảo vệ Trường Sa, ai cũng mang trong mình 

những ký ức hào hùng. Trong đó, những anh em tham gia trận “Hải chiến Gạc Ma” 

lại là những người anh hùng bất tử nhất. Họ xứng đáng được vinh danh”. 

Trở về miền ký ức 
Cứ đến ngày 14-3, tại Đà Nẵng, Quảng Nam cũng như các địa phương khác, 

gia đình thân nhân 64 gia đình các chiến sỹ hy sinh trong trận “Hải chiến Gạc Ma” 

tổ chức đám giỗ cùng ngày. Trong mắt, trong tâm người thân, cha mẹ, các anh như 

vẫn là những chàng thanh niên sức vóc khỏe trẻ, tâm hồn trong sáng, vẫn quây 

quần đâu đây. Và sự việc các anh hy sinh 14-3-1988 như mới trải qua, gần lắm. 

Cảm xúc, ký ức cứ thế ùa về khiến lòng cha mẹ, người thân nao nao khó tả. 

 
Những người thân, đồng đội của chiến sĩ Gạc Ma tại lễ tri ân ở Nghĩa trang 

Liệt sỹ Quảng Phúc (ba Đồn, Quảng Bình) 

Ông Lê Văn Xuân năm nay gần 80 tuổi, tuổi đã gần đất xa trời nhưng hình ảnh 

về đứa con trai Lê Văn Xanh thì không bao giờ phai dẫu đã gần 30 năm trôi qua. 

Ông Xuân kể, Xanh hát hay, đàn giỏi, kể chuyện hài thì khỏi chê, trong 7 người 

con thì anh Sanh sáng giá nhất. Trước ngày lên đường ra đảo, những ngày đầu năm 

1988, ông Xuân tổ chức một buổi tiệc rượu chia tay, trong đó có 8 anh em Quảng 

Nam - Đà Nẵng khiến ông Xuân nhớ mãi. 

“Thấy mấy đứa trẻ, lại đi xây dựng và bảo vệ đảo Trường Sa xa xôi, để động 

viên các cháu tôi uống mời mỗi đứa một li. Đến ly thứ tám thì Xanh nói ba mệt rồi, 

để con “gánh” cho ba. Cả nhà cùng cười xoà. Chúng đi trong tiếng cười rộn rã, với 

những cái bắt tay nắm chặt. Nào ngờ…”, ông Xuân nghẹn ngào. 

http://congan.com.vn/tin-chinh/nhung-ky-uc-vuong-tron-lam-tinh-nghia-dong-day_35414.html
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Gần 30 năm qua, cứ đến ngày 14-3 hàng năm, trên bàn thờ con mình ông đều 

bỏ bảy chén rượu (anh Dương Văn Dũng trở về) và mời các anh cùng uống… Năm 

nay, anh Dũng mới mất, ngày đám giỗ, trang thờ của ông Xuân có đủ 8 chén rượu 

của anh em đồng đội của anh Xanh ở Quảng Nam - Đà Nẵng… 

Anh Xanh mất, gia đình ông Xuân “được” một cô con dâu mà câu chuyện tình 

của họ được xem là ly kỳ nhất trong số những đồng đội ở trận “Hải chiến Gạc 

Ma”. Anh Xanh yêu chị L. (quê Duy Xuyên, Quảng Nam), ngày gặp mặt chia tay 

vào Tết Nguyên đán năm 1988, trước khi anh Xanh lên đường , chị L. gửi gắm: 

“Anh ra đi làm nhiệm vụ, cố gắng trở về, em đợi”. Nào ngờ lần đi ấy là lần cuối 

cùng hai người gặp nhau. 

Chị L. luôn bỏ ảnh anh Xanh trong phòng ngủ của mình để tưởng nhớ về mối 

tình ngắn ngủi. Khoảng ba năm sau, chị L. đi lấy chồng. Nào ngờ, trước lúc tổ 

chức lễ cưới 1 ngày, chồng sắp cưới của chị L. đang làm rạp cưới bị điện giật chết. 

Chị L. buồn quá, đi tu, luôn thờ anh Xanh và cả chồng sắp cưới. Giờ chị L. trở về 

quê, sống một mình, thi thoảng vẫn ra nhà ông Xuân ghé thăm gia đình, nhất là 

những ngày giỗ anh Xanh thì hiếm khi vắng mặt… 

Tri ân nhắc nhở muôn đời sau… 
Những hoạt động hết sức thiết thực như: thăm các cựu binh Gạc Ma thăm và 

giao lưu các gia đình đồng đội Gạc Ma ở vùng Bố Trạch, Tuyên Hóa và thị xã Ba 

Đồn; giao lưu với tuổi trẻ thị xã Ba Đồn ; làm lễ tri ân 64 liệt sỹ Gạc Ma tại phần 

mộ Anh hùng liệt sỹ Gạc Ma Trần Văn Phương ở nghĩa trang liệt sỹ phường 

Quảng Phúc; thăm gia đình Mẹ Hồ Thị Đức, mẹ của Anh hùng liệt sỹ Trần Văn 

Phương… được tổ chức hết sức trang trọng. Nó góp phần nhắc nhở thế hệ trẻ về 

tinh thần yêu nước, tinh thần bất khuất của người Việt Nam. 

Xuân Hoài 

 
15. Thành Thắng. Ký ức của những người trở về từ nơi “địa ngục trần gian”/ 

Thành Thắng // http://cand.com.vn . – 2015 . – 30 tháng 4  

 

KÝ ỨC CỦA NHỮNG NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ NƠI  

“ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN” 

 

Ông Quỳnh và các đồng đội vẫn luôn được thôi thúc bởi hình ảnh của Hồ 

Chủ tịch. Bác Hồ chính là động lực lớn nhất để ông và đồng đội quên đi cái chết 

có thể đến bất cứ lúc nào và để thực hiện cuộc vượt ngục Côn Đảo lịch sử năm 

ấy... 
Đã thành thông lệ, cứ vào tháng 4 hằng năm, những cựu tù chính trị và tù binh 

bị địch bắt tại TP Hồ Chí Minh lại tổ chức buổi sinh hoạt để cùng nhau ôn lại 

những tháng ngày bị kẻ địch đày ải, giam cầm ở Côn Đảo. 

Trong hồi ức của những người chiến sĩ cách mạng kiên trung một lòng theo 

Bác, theo Đảng, thời gian bị bắt và giam cầm ở nhà tù Côn Đảo thực sự là những 

tháng ngày sống trong “địa ngục trần gian”. Nhưng bằng một nghị lực phi thường, 

cộng với niềm tin sắt đá vào ngày chiến thắng, họ đã vượt lên tất cả để trở về trong 

niềm hân hoan chiến thắng. 

http://cand.com.vn/
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Mở đầu câu chuyện, ông Trúc Quỳnh, nhóm cựu tù chính trị Áo trắng ở nhà tù 

Côn Đảo năm ấy giải thích, Áo trắng ở đây không phải là vào tù được mặc áo 

trắng. Màu áo đó là để cai ngục, chúa đảo phân biệt họ là những trí thức tham gia 

hoạt động cách mạng bị địch bắt, tù đày. 

Ông Quỳnh nhớ lại: Ngày đó, ông Quỳnh và các bạn tù của mình đã nhiều lần 

tính chuyện vượt ngục, nhưng với một nhà tù được xây dựng kiên cố giữa biển 

khơi nên những lần vượt ngục của đồng đội mình trước đó đều bị phát hiện. Trong 

hoàn cảnh đó, cũng đã có lúc một số chiến sỹ trở nên hoang mang, song khát vọng 

được tự do và trở về với cách mạng lại cháy bỏng hơn bao giờ hết. Ông Quỳnh và 

các đồng đội vẫn luôn được thôi thúc bởi hình ảnh của Hồ Chủ tịch. Bác Hồ chính 

là động lực lớn nhất để ông và đồng đội quên đi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào 

và để thực hiện cuộc vượt ngục lịch sử năm ấy... 

Câu chuyện về những tháng ngày cùng với đồng đội bị tù đày của cựu tù Côn 

Đảo Huỳnh Thị Lợi cũng khiến cả hội trường hôm đó xúc động. Năm nay đã gần 

60 tuổi nhưng mỗi khi ký ức về những tháng ngày bị đày ải ùa về, bà lại rưng rưng 

xen lẫn niềm tự hào. Bị địch bắt giam khi mới chỉ 16 tuổi, cuộc sống tù đày đối với 

một thiếu nữ quả là những tháng ngày cực hình, bà nhớ lại: “Trong bảy năm bị 

giam cầm, các cai ngục đã 3 lần chuyển tôi từ nhà tù này sang nhà tù khác với 

những hình thức giam cầm và tra tấn khác nhau”. Tưởng chừng như đòn roi có thể 

khuất phục được ý chí của người con gái xuân sắc, nhưng kẻ địch đã lầm. 

Hơn ba mươi năm sau ngày đất nước hòa bình, cuộc sống của nhiều cựu tù Côn 

Đảo vẫn còn gặp khó khăn, nhất là những người đã mất sức lao động do ảnh hưởng 

từ đòn roi tra tấn của kẻ thù. Bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng ban Liên lạc cựu tù 

chính trị và tù binh TP Hồ Chí Minh xúc động cho biết: “Chúng tôi đã có những 

tháng ngày cùng hoạt động cách mạng, cùng nhau vượt khó trong những hoàn cảnh 

tù đày ngặt nghèo với vô số cực hình tra tấn. Đến nay, tinh thần ấy vẫn tiếp tục 

được phát huy để những đồng đội còn lại của mình được phần nào vơi bớt khó 

khăn trong cuộc sống”. 

Buổi giao lưu kết hợp với chương trình ca nhạc “Miền Nam mãi nhớ ơn 

Người” chính là một hoạt động để Ban Liên lạc gây quỹ hỗ trợ cho đồng chí, đồng 

đội gặp khó khăn. Ngay trong buổi giao lưu này, Ban Liên lạc đã trao 211 sổ tiết 

kiệm, xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho các đồng đội của mình. Đó là một nghĩa 

cử cao đẹp, luôn sáng mãi với phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ 

Thành Thắng 

 

16. Thúy An. Người nữ anh hùng hết lòng làm việc nghĩa / Thúy An // 

http://trian.vn  . – 2017 . – Ngày 30 tháng 6 

 

NGƯỜI NỮ ANH HÙNG HẾT LÒNG LÀM VIỆC NGHĨA  

 

May mắn trở về lành lặn sau chiến tranh, Anh hùng LLVT nhân dân Lưu 

Nguyệt Hồng, nguyên Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh 

Sóc Trăng luôn trăn trở về những đồng đội đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh, 

hoặc cống hiến một phần máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó cũng 

là lý do khiến bà dành tâm huyết suốt nhiều năm đi tìm và xác minh công trạng, 

http://trian.vn/


   46 

 

cống hiến hy sinh, để những người có công được hưởng chế độ theo đúng quy 

định của Nhà nước. 

 
Anh hùng Lưu Nguyệt Hồng (thứ ba, từ trái sang) cùng đồng đội thăm lại chiến trường xưa. 

Mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu 
Mới đây, tôi có dịp cùng Anh hùng Lưu Nguyệt Hồng đến Nghĩa trang Liệt sĩ 

thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Thắp nén nhang tưởng nhớ các đồng đội đã hy 

sinh, bà Hồng ngậm ngùi nhớ về những năm tháng chiến tranh đầy gian khổ. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ngã Năm là một trong những địa bàn 

ác liệt nhất trên chiến trường tỉnh Sóc Trăng. Do có vị trí chiến lược nên Ngã Năm 

được Mỹ-ngụy chọn để thành lập một chi khu quân sự. Chi khu Ngã Năm thuộc hệ 

thống phòng thủ của Tiểu khu Ba Xuyên, đồng thời là nơi án ngữ tuyến hành lang 

ra vào vùng U Minh-căn cứ của Khu ủy Khu 9. Quanh chi khu, địch tăng cường 

xây dựng các hệ thống đồn bốt, lô cốt, tháp canh và hàng rào thép gai; tập hợp 

nhiều phần tử ác ôn khét tiếng trong vùng ra sức lùng sục, đàn áp tất cả những nơi 

mà chúng nghi ngờ có căn cứ của ta. Đi tới đâu, chúng đều gây ra các cuộc thảm 

sát, bắt bớ, giam cầm... 

Sinh ra và lớn lên trong cảnh đất nước chiến tranh, ngay từ nhỏ, Lưu Nguyệt 

Hồng đã chứng kiến người dân quê mình bị giặc đàn áp, tra tấn, bóc lột. Lòng căm 

thù giặc trong cô ngày càng sâu sắc. Năm 1965, khi mới tròn 15 tuổi, Lưu Nguyệt 

Hồng xung phong vào lực lượng du kích địa phương, tham gia đánh đuổi quân thù. 

Ban đầu, cô được phân công làm y tá trong đội biệt động thị trấn Ngã Năm, chủ 

yếu làm nhiệm vụ cứu thương. Ít lâu sau, nhờ sự nhanh nhẹn, mưu trí và lòng gan 

dạ Nguyệt Hồng được phân công làm Đội trưởng Đội du kích Ngã Năm. 

Anh hùng Lưu Nguyệt Hồng nhớ lại: “Ngày trước, các chú cán bộ được gia 

đình tôi nuôi giấu rất đông. Hồi đó còn nhỏ, mình cũng chưa hiểu nhiều về Đảng, 

về cách mạng; chỉ biết mấy chú là người tốt, làm gì cũng đặt lợi ích của bà con, 

của tập thể lên trên hết. Đặc biệt, các chú rất dũng cảm. Nhiều chú bị địch bắt, tra 

tấn dã man, bị chúng đưa ra bờ sông đập đầu, mổ bụng, nhưng các chú nhất quyết 
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không khai, giữ vững an toàn cho tổ chức và đồng đội. Nhờ ảnh hưởng từ các chú 

mà 5 anh em tôi đều giác ngộ cách mạng và tham gia kháng chiến từ rất sớm”. 

Cũng theo lời bà Hồng, địa bàn Ngã Năm là một trong những nơi diễn ra nhiều 

trận đánh ác liệt giữa ta và địch, trong đó, trận bao vây bức rút Chi khu Ngã Năm 

năm 1968 là ác liệt nhất. Ngày ấy, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 của 

quân dân Sóc Trăng đã giáng cho Mỹ-ngụy những đòn choáng váng. Sinh lực địch 

ở các thị xã bị thiệt hại nặng; số còn lại hoang mang, lo sợ. Đầu mùa mưa năm 

1968, Tỉnh ủy, Ban chỉ huy Tỉnh đội Sóc Trăng lệnh cho huyện Thạnh Trị (bao 

gồm huyện Thạnh Trị và thị xã Ngã Năm ngày nay) tổ chức bao vây, tiêu diệt Chi 

khu Ngã Năm, nhằm tiếp tục giáng cho địch những đòn chí mạng. Xét về tương 

quan lực lượng và vũ khí thì ta yếu hơn rất nhiều, vì vậy ta phải sử dụng chiến 

thuật bao vây đánh lấn. 

 Với vai trò là đội trưởng đội du kích, trực tiếp tham gia trận đánh ngày ấy, bà 

Hồng nhớ lại: “Trong thời gian ta xây dựng các trận địa thì địch phát hiện, chúng 

đánh phá và dùng phi cơ, pháo binh liên tục bắn vào những nơi nghi ngờ có quân 

ta ẩn náu. Trước sự đánh phá ác liệt của địch, LLVT huyện Thạnh Trị đã kiên 

cường bám trụ, liên tiếp mở các đợt tiến công nhằm giành và giữ thế chủ động. 

Cuối tháng 5-1968, khi thời cơ đến, các lực lượng của ta bắt đầu thực hiện tấn công 

đồng loạt, đánh thẳng vào nội ô Chi khu Ngã Năm. Sau hơn một tháng tổ chức bao 

vây, đánh mạnh, bộ máy kìm kẹp của địch bị tan rã, ta giải phóng hoàn toàn Chi 

khu Ngã Năm”. 

Hết lòng làm việc nghĩa, tri ân đồng đội 
Cuộc đời mỗi con người là một hành trình. Với bà Hồng, hành trình tìm lại 

đồng đội, xác minh công trạng để họ được hưởng đầy đủ các chế độ của Đảng, Nhà 

nước là một chuyến đi không có điểm dừng. Nó đã ngấm vào máu, vào xương thịt 

và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà. Bà Hồng tâm sự: 

“Chiến tranh đã qua, may mắn trở về với thân thể lành lặn và được hưởng nền hòa 

bình, ấm no, hạnh phúc, tôi luôn băn khoăn, trăn trở về những đồng đội đã ra đi 

mãi mãi hoặc phải chịu nỗi đau do di chứng chiến tranh. Tôi nghĩ mình phải có 

trách nhiệm với họ. Vì thế, tôi quyết tâm làm thật tốt việc xác minh để người có 

công được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước”. 

Đến nay, bà không nhớ rõ mình đã giúp bao nhiêu đồng đội được công nhận và 

hưởng chế độ thương binh, bệnh binh, liệt sĩ. Mỗi trường hợp được giải quyết chế 

độ trong lòng bà có thêm một niềm vui. Không chờ các đối tượng đến phản ảnh, bà 

còn trực tiếp tìm đến đồng đội cũ, những người chưa được thụ hưởng chế độ chính 

sách, để hướng dẫn cách làm hồ sơ, thủ tục công nhận, như trường hợp của ông 

Quách Văn Bé, ngụ xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm. Biết được hoàn cảnh gia đình 

ông Bé khó khăn, lại mang thương tật nên khó đi lại, bà Hồng đã thuê xe đò, đến 

tận nhà để giúp ông làm hồ sơ đề nghị công nhận thương binh cho ông.   

Ông Bé cho biết: “Tôi bị thương, đi lại khó khăn. Dù địa phương có hướng dẫn 

cách làm hồ sơ, nhưng gia đình không có điều kiện, tôi cũng sợ thủ tục rườm rà, vì 

vậy không mấy quan tâm. Cách đây không lâu, chị Hồng tìm đến tận nhà, rồi 

hướng dẫn hoàn chỉnh các thủ tục, mình chỉ bổ sung giấy tờ công trạng thôi. Gia 

đình tôi cảm ơn chị Hồng nhiều lắm”. 
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Hay trường hợp của ông Lê Văn Việt, ở khóm 2, phường 1, thị xã Ngã Năm, 

sau khi xuất ngũ trở về quê hương, với thương tật ở chân, không nghề nghiệp, 

không đất sản xuất, lại thêm sức khỏe yếu, nên đời sống gia đình ông rất hoàn 

cảnh. Ông đã nhiều lần đi làm hồ sơ chứng nhận là thương binh để hưởng trợ cấp, 

nhưng vì giấy tờ thất lạc cộng với không có chi phí đi lại, nên chưa làm được. Biết 

tin, bà Hồng liền hỗ trợ kinh phí và đưa ông đến gặp cơ quan chức năng, rồi đứng 

ra bảo lãnh, giúp ông hoàn thiện hồ sơ. 

Chiến tranh càng lùi xa, việc giải quyết chế độ chính sách với người có công 

càng thêm khó khăn, bởi hồ sơ, giấy tờ liên quan phần lớn đã hư hỏng, thất lạc, 

nhiều đồng đội cùng chiến đấu tuổi cao, sức yếu, hoặc đã qua đời. Chia sẻ về 

những vất vả trong quá trình xác minh, công nhận thương binh, liệt sĩ, bà Hồng 

tâm sự: “Tôi nhớ trong một lần đi tìm nhân chứng để xác minh, tôi phải đi đò, rồi 

đi bộ thêm một đoạn đường đất sình lầy gần 1km. Hôm đó trời mưa, khi đến nơi 

người này lại không ở nhà, vậy là đành phải về tay không”.  

 Ông Nguyễn Minh Ở, nguyên Bí thư Huyện ủy Thạnh Trị cho biết: “Dù đã 

nghỉ hưu nhưng hễ nghe được thông tin gì về đồng đội hy sinh chưa tìm được hài 

cốt là cô Hồng lại thông báo cho anh em trong đơn vị ngày trước, rồi tiến hành 

khảo sát, tìm kiếm. Nhờ vậy mà anh em bạn già chúng tôi cũng góp phần tìm kiếm, 

quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ bàn giao cho huyện Mỹ Xuyên an táng”. 

Ngoài việc tìm kiếm, đề nghị công nhận thương binh, liệt sĩ cho người có công, 

bà Hồng còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà; đồng thời vận động quyên 

góp ủng hộ, giúp đỡ gia đình các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình 

chính sách, bệnh nhân nghèo, học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa; tổ chức thăm gia 

đình đồng đội cũ, thăm lại chiến trường xưa để tìm hài cốt liệt sĩ. Với bà, tình đồng 

chí, đồng đội luôn là tình cảm thiêng liêng nhất, luôn bền chặt và sống mãi theo 

thời gian. 

Chia tay nữ Anh hùng Lưu Nguyệt Hồng vào một buổi chiều cuối mùa khô, khi 

được hỏi bà còn tiếp tục công việc này đến khi nào, bà mỉm cười rồi nhẹ nhàng, 

nói: “Từng tham gia chiến đấu, tôi không thể nào quên được khi đồng đội ra đi mãi 

mãi hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Tôi sẽ phấn đấu làm tốt công 

việc chính sách, tri ân người có công cho đến khi nào không còn sức lực nữa”. 

 Thúy An 

 

17. Long Trần. Chuyện tình cảm động giữa anh thương binh và người vợ liệt 

sỹ / Long Trần // http://baophapluat.vn . – 2017 . – Ngày 18 tháng 5  

 

CHUYỆN TÌNH CẢM ĐỘNG GIỮA ANH THƯƠNG BINH VÀ  

NGƯỜI VỢ LIỆT SỸ 

 

Hai người hai số phận khác nhau, nhưng nỗi đau chiến tranh vô tình đưa 

đẩy họ nên duyên vợ chồng.  

Đó là vợ chồng ông Bùi Xuân Giáp (SN 1946) và bà Nguyễn Thị Thu (SN 

1952, ngụ khối Vĩnh Xuân, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). 

Thời trai trẻ, ông Giáp lên đường nhập ngũ và chiến đấu tại chiến trường Long 

An, thuộc lực lượng đặc công. Đầu năm 1969, trong một trận chống càn của địch ở 

http://baophapluat.vn/
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Bình Chánh, ông bị thương nặng ở chân và vùng đầu. Vết thương khiến một chân 

ông Giáp bị cà nhắc, không thể di chuyển bình thường. 

 

 
Vợ chồng ông Giáp – bà Thu 

Chưa hết, viên đạn găm trên đầu làm ông đau nhói những lúc trái gió trở trời. 

Năm 1975, đất nước thống nhất, anh thương binh hạng 2/4, mất sức 61% trở về địa 

phương. Tại quê nhà, ông được phân công công tác tại Công ty quản lý nhà đất TP 

Vinh. Bị thương tật, sức khỏe yếu nên ông không dám mở lòng đi tìm hạnh phúc 

riêng. 

Bố mẹ tìm chồng cho con dâu góa bụa 
Thế nhưng, cách đó gần chục cây số, một gia đình đặc biệt đã nhắm ông Giáp 

cho cô con dâu của họ. Người con dâu đó là bà Nguyễn Thị Thu. Trước đó, vào 

năm 1970, bà Thu từng lấy chồng là ông Nguyễn Viết Dư (quê xã Hưng Hòa, TP 

Vinh). Vợ chồng chung sống đúng 27 ngày thì ông Dư vác ba lô lên đường nhập 

ngũ. Chiến tranh ác liệt nên ít khi bà Thu nhận được thư của chồng. Dù vậy, người 

phụ nữ ấy vẫn một lòng chờ đợi chồng, mong ngày đoàn tụ. 

Đầu năm 1973, bà Thu bất ngờ nhận được tin chồng mình đã hy sinh ngoài 

chiến trận. Dù đau đớn, nhưng bà vẫn nuôi hy vọng thông tin đó là nhầm lẫn. Đến 

khi đất nước giải phóng, mọi hy vọng chấm dứt khi gia đình chính thức nhận được 

giấy báo tử.   

Từ khi chồng mất, người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ ở vậy phụng dưỡng bố mẹ 

chồng và chăm nuôi 7 đứa em. Không muốn cô con dâu trẻ chưa vướng bận con 

cái phải “ở vậy” suốt đời, bố mẹ chồng đã đánh tiếng khuyên bà Thu nên đi bước 

nữa nhưng người phụ nữ ấy nhất quyết không chịu. Bà từng nói với bố mẹ chồng: 

“Dù khoảng thời gian chung sống với anh Dư rất ít, nhưng con cũng là vợ của anh 

ấy, là con dâu của bố mẹ. Con sẽ ở vậy để thờ chồng, lo nhang khói”. 

Trước sự “bướng bỉnh” của cô con dâu thảo hiếu, bố mẹ chồng đành tự đi tìm 

chồng cho con dâu. Người mà họ nhắm tới không ai khác chính là ông Giáp. Theo 

lời bà Thu, lý do gia đình nhà chồng cũ mình chọn người cựu chiến binh bị thương 
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tật ở chân làm chồng cho con dâu góa bụa vì thấy sự chân thành, chăm chỉ của ông 

Giáp.   

Riêng với hai nhân vật chính, có lẽ giữa họ có điểm chung là đều mang nặng 

nỗi đau chiến tranh để lại. Một người đàn ông mang thương tích chiến trường trên 

cơ thể, một người phụ nữ là vợ liệt sỹ. Họ đồng cảm rồi mến nhau. Năm 1976, cả 

hai chính thức về chung một nhà. Sau đó, 5 đứa con lần lượt chào đời.  

Tình nghĩa vợ chồng giữa họ luôn sâu đậm, nhưng trong tâm trí bà Thu vẫn 

mang một nỗi day dứt, trăn trở khi chưa tìm được hài cốt của chồng cũ. Hiểu và 

cảm phục trước tấm lòng vẹn toàn trước sau của vợ, ông Giáp đã động viên bà cố 

gắng đi tìm hài cốt liệt sỹ Nguyễn Viết Dư. 

Từ những thông tin ít ỏi có được nhờ đồng đội, vợ chồng bà Thu đã nhiều lần 

bắt xe vào chiến trường cũ để tìm phần mộ liệt sỹ Dư. Chiến trường xưa thay đổi 

nên việc xác định phần mộ gặp khó khăn. Mỗi khi thấy vợ nản lòng, ông Giáp lại 

lựa lời động viên. 

Có những khoảng thời gian, ông còn thay bà đảm đang vai trò của người phụ 

nữ quán xuyến việc gia đình, chăm sóc con cái để bà yên tâm rong ruổi trên những 

chặng đường ở tận Quảng Nam - Đà Nẵng làm tròn chữ nghĩa chữ tình với người 

chồng đã khuất. 

Năm 2012, sau thời gian dài tìm kiếm, phần mộ của liệt sỹ Nguyễn Viết Dư đã 

được tìm thấy. Ngày đón liệt sỹ Dư trở về quê nhà, bà mừng tủi trong nước mắt. 

Ông Giáp cũng hạnh phúc không kém vì cuối cùng vợ mình đã thực hiện được ước 

nguyện. Những tháng năm dài đằng đẵng, với đôi chân không còn lành lặn của 

người thương binh, ông Giáp vẫn đều đặn cùng bà tận tâm nhang khói cho liệt sỹ 

Nguyễn Viết Dư tại Nghĩa trang TP Vinh. 

Khó khăn không gục ngã 
Bước ra từ cuộc chiến tranh ông Giáp chỉ có đôi bàn tay trắng nhưng bù lại, 

người đàn ông ấy có nghị lực và tình yêu của vợ con, gia đình. Ông bảo, cuộc đời 

ông chỉ cần có thế. Năm 2002, được sự động viên của vợ con, người thân, ông 

Giáp mạnh dạn đấu thầu khu đất rộng 2,5 ha để làm trang trại với mô hình vườn, 

ao, chuồng. 

Ông kể, ban đầu với số vốn chỉ vài chục triệu, vợ chồng chăn nuôi theo mô 

hình nhỏ. Trên bờ nuôi gà, vịt, dưới ao thả cá. Ngày ngày, ông lại thức khuya dậy 

sớm, cùng ăn, cùng ngủ với đàn vật nuôi của mình. Và trời không phụ lòng người, 

những lứa gia cầm đầu tiên bắt đầu mang lại thu nhập. 

“Thừa thắng xông lên”, ông Giáp tiếp tục nhân đôi, nhân ba số lượng gà, vịt 

trong trang trại. Chưa hết, người cựu chiến binh còn đầu tư vốn xây dựng lò ấp 

trứng ngay trong chính trang trại. Mô hình khép kín đã mang lại những thành công 

bước đầu.  

Ông Giáp cho hay, mấy năm trở lại đây, bình quân trong trang trại có khoảng 

6.100 con gà, vịt đẻ. Mỗi ngày cho xuất chuồng hơn 4.000 nghìn quả trứng. Chưa 

hết, ao cá rộng lớn hàng năm cũng cho gia đình thu hoạch hàng tấn cá các loại.  

Đầu năm 2017, một biến cố bất ngờ ập đến khiến ông trở tay không kịp. “Trận 

dịch cúm gia cầm ập vào trang trại khiến tôi như ngồi trên đống lửa. Không như 

một số người im lặng đem gia cầm chết đi “bán tống bán tháo”, lúc vừa mới phát 

hiện ra dấu hiệu mầm bệnh, tôi liền thông báo lên chính quyền. Cơ quan chức năng 
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xuống lập biên bản, tiêu hủy toàn bộ gia cầm trong trang trại của gia đình tôi. Tổng 

thiệt lại lần đó ước chừng hơn 1 tỷ đồng”, ông Giáp buồn rầu nhớ lại. 

Ông không buông xuôi. Ông cho biết đang chờ chính quyền trợ cấp một phần 

vốn theo quy định để bắt tay vào việc chăn nuôi lại. “Hơn 15 năm làm nghề, đây là 

thất bại lớn nhất, nhưng với tôi, còn sức khỏe thì còn làm việc”, ông nói.  

Dự định của ông được bà Thu hoàn toàn ủng hộ. Người vợ tâm sự: “Suốt cả 

cuộc đời, ông ấy luôn hy sinh vì tôi. Đến khi bố mẹ chồng cũ mất đi, ông ấy lo chu 

toàn bổn phận như con cái trong nhà. Nghĩa tình đó, tôi luôn ghi nhớ. Giờ khó 

khăn ập đến, tôi luôn ủng hộ tinh thần để ông ấy vững tâm làm lại từ đầu”.   

 Long Trần 

 

18. Những tấm gương thương binh “Tàn nhưng không phế” // 

http://www.tapchicongsan.org.vn . – 2017 . – Ngày 19 tháng 7  

 

NHỮNG TẤM GƯƠNG THƯƠNG BINH “TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ” 

 

Những thương binh, cựu chiến binh khi trở về với cuộc sống đời thường lại 

tiếp tục viết lên những “khúc quân hành” trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, 

thực hiện theo lời dạy của Bác, thương bình “Tàn nhưng không phế”. 

“Khúc quân hành” trên mặt trận mới  
Đó là câu chuyện của cựu chiến binh Trần Mạnh Thắng, thôn An Ninh, xã 

Vinh Quang huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Từ đôi bàn tay trắng, với những nỗ 

lực không ngừng, ông đã làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.  

Năm 1983, chàng thanh niên 20 tuổi tên Thắng theo tiếng gọi thiêng liêng của 

Tổ quốc lên đường nhập ngũ, bảo vệ biên giới phía Bắc. Đến năm 1985, ông xuất 

ngũ trở về quê hương mang theo những vết thương chiến tranh. Người thương binh 

hạng 4/4 bắt đầu con đường xóa đói giảm nghèo với đôi bàn tay trắng.  

Nhìn vào trang trại rộng 7,5 ha với mô hình kinh tế tổng hợp, không ai nghĩ 

rằng, cách đây hơn 10 năm vùng đất này rậm rạp, hoang vu đến nỗi người lạc quan 

nhất cũng khó có thể tin vào ngày khởi sắc. Nhưng với quyết tâm dám nghĩ, dám 

làm, ông Thắng đã biến nó thành mô hình kinh tế hiệu quả, thu nhập hàng trăm 

triệu đồng/năm.  

Ông Thắng tâm sự, không có đồng vốn dắt lưng, nhưng muốn thoát khỏi đói 

nghèo thì phải có đất, nên ông cùng gia đình vay mượn mua được hơn 7ha đất đồi. 

Có đất rồi cả gia đình ông lao vào cải tạo, ban đầu ông cũng chỉ trồng lúa, ngô trên 

đất ruộng và quanh nhà, cải tạo vườn tạp và mở thêm diện tích đất đồi để trồng 

mía, cây sả theo thời vụ. Sau đó, ông sắm phương tiện, mua máy về ép mật, nấu 

dầu sả phục vụ cầu của thị trường, đồng thời đi thăm quan các mô hình phát triển 

kinh tế trong và ngoài tỉnh. 

Sau nhiều đêm suy nghĩ, trăn trở, ông Thắng quyết định cùng gia đình đầu tư 

mua các giống chè chất lượng cao, trồng với diện tích hơn 3 ha, chăm bón theo 

đúng hướng dẫn kỹ thuật. Với phương châm "lấy ngắn nuôi dài" ông kết hợp trồng 

thêm lúa, ngô để đảm bảo lương thực, có nguồn thức ăn phát triển chăn nuôi. 

Ngoài ra, ông còn đào ao thả cá, mở rộng diện tích đất xung quanh nhà trồng thêm 

mía, chăn nuôi lợn, gà. Trang trại của ông được xây dựng một cách khoa học đã 

http://www.tapchicongsan.org.vn/
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mang lại hiệu quả kinh tế. Sáu năm nay, đồi chè hơn 3 ha của ông mỗi năm cho 

hơn 2 tấn chè thành phẩm, trừ chi phí thu lãi trên 100 triệu đồng. Còn với hơn 1,5 

ha mía và ao cá rộng 5.000m2 mỗi năm gia đình ông Thắng thu nhập thêm 200 

triệu đồng.  

Với bản tính cần cù, sáng tạo, ông Thắng cùng đồng đội tiếp tục đầu tư trồng 

trên 1.000 gốc chanh hồng đào, đây là loại cây mới trên địa bàn. Sau 17 tháng 

trồng, hiện nay cây chanh của ông đã cho những quả đầu tiên. Theo kế hoạch, sau 

2 năm nữa, đây sẽ là cây chủ lực trong phát triển kinh tế của gia đình. Ông cũng 

đang có dự định đầu tư công nghệ, ướp hoặc sấy khô để cung cấp cho thị trường 

sản xuất bánh kẹo trong nước. 

Không dừng lại ở đó, khi có chút vốn liếng trong tay, ông Thắng lại tiếp tục lặn 

lội tìm đất mở trang trại thứ hai tại thôn Ngoan A, xã Xuân Quang (Chiêm Hóa). 

Người dân nơi đây không khỏi băn khoăn bởi đây là vùng đất sỏi đá, không trồng 

nổi cây gì. Thung lũng rộng 13ha heo hút đến mức không có đường, không có điện 

và cả không sóng điện thoại. Ông bảo: “Có sức người sỏi đá cũng thành cơm, ông 

cha ta đã dạy thế và ông không tin là mình không làm được" . Để cải tạo, thiết lập 

một trang trại rộng 13ha không phải đơn giản. Đầu tiên, ông chủ động thuê máy 

móc san ủi làm đường giao thông vào đến tận nơi. Có nguồn nước phong phú ông 

thuê người đắp đập rồi kéo điện về tận trang trại. Chỉ sau một năm 13 ha đất hoang 

đã được ông đưa vào một trang trại quy củ, khoa học. Nguồn nước được tận dụng 

để nuôi 1 ha cá vừa phục vụ tưới tiêu, hơn 3.000 gốc chuối vừa cho quả vừa là 

nguồn thức ăn cho cá mà không đòi hỏi phải nhiều công chăm sóc... Hiện ông đang 

cùng đồng đội chuẩn bị đầu tư mở rộng trang trại thêm 10ha. 

Năm 2014, trung bình hai trang trại ông Thắng thu 3 tấn chè khô; 40 tấn chuối, 

4 tấn cá, 50 tấn ngô với tổng thu nhập gần 900 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lợi 

nhuận thu được khoảng 500 triệu. Đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao 

động, những lúc cao điểm trang trại của ông tạo việc làm cho khoảng 20 lao động. 

Năm 2015, hai trang trại của ông sẽ thu 2 tấn chanh hồng đào, 150 tấn chuối và 3 

tấn chè thành phẩm... ước tính thu về hơn 1 tỷ đồng, trừ chi phí lợi nhuận thu được 

khoảng 800 triệu đồng. 

Với những nỗ lực không mệt mỏi cựu chiến binh Trần Mạnh Thắng đã được 

tặng nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp, của Hội. Đặc biệt vừa qua, ông vinh 

dự là một trong hai đại biểu tiêu biểu của Tuyên Quang tham dự Hội nghị biểu 

dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2014, nhận Bằng 

khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trao tặng người có công tiêu biểu 

khắc phục khó khăn vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 

2014. Trang trại của ông đang trở thành điểm đến thăm quan học tập của nhiều tổ 

chức, cá nhân. 

Người thương binh vượt khó làm giàu  
40 năm sau ngày giải phóng, người thương binh hạng 4/4 Huỳnh Thân (sinh 

năm 1955), thôn Khánh Giang, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi vinh dự được Thủ tướng tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác 

góp phần và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là phần 

thưởng cao quý, xứng đáng với những nỗ lực vượt khó vươn lên trong thời gian dài 
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của người thương binh - nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có hoàn cảnh khó 

khăn.  

Từ nhỏ, Huỳnh Thân sớm mồ côi cha mẹ, phải chăm lo cho các em mình. Năm 

16 tuổi, ông tham gia vào đội thiếu niên tiền phong của xã Hành Tín Đông. Năm 

1971, tham gia cách mạng hoạt động bí mật ở đội công tác thị trấn chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành… Đến năm 1977, ông Thân công tác tại tỉnh đội Quảng Ngãi. 

Năm 1978 đi chiến trường Campuchia, đơn vị 5503 thuộc tỉnh đội Nghĩa Bình. 

Tháng 9-1979, phục viên công tác tại địa phương với thương tật 28%.  

Những ngày sau giải phóng, gia đình thương binh Huỳnh Thân rất khốn khó. 

Nhiều đêm nằm trằn trọc, ông nghĩ phải bám đất mẹ mà sống, bám rừng trồng 

chuối, mía, mì… mà gây cơ nghiệp.  

Năm 1998, sau chuyến đi tham quan nông trường Ba Tơ về, thương binh Thân 

nảy ra ý định táo bạo là chuyển đổi cây trồng ngắn hạn sang trồng cây keo lai và 

bắt đầu ươm giống triển khai trên diện tích 10ha từ nguồn vốn 3 triệu đồng ít ỏi 

vay từ Hội nông dân xã. Chỉ sau 6 năm ngắn ngủi ông thu hoạch lứa đầu được 150 

triệu đồng và tiếp tục mở rộng diện tích trong các năm kế tiếp khi nhận thấy hiệu 

quả kinh tế cao từ cây trồng này. Đến năm 2010, tổng thu nhập từ sơn trang của 

thương binh Huỳnh Thân lên tới gần 400 triệu đồng, gia đình ông đã có của ăn của 

để, mạnh dạn đầu tư một số mô hình khác như nuôi nhím, heo rừng, nuôi trút, bồ 

câu, gà ta… trên 100ha đất rừng khai phá.  

“Vất vả lắm! Cho đến bây giờ khi nhìn vào cơ ngơi mình chịu khó gây dựng 

mà chưa dám tin”- ông Thân xúc động nói. Trang trại người thương binh này hiện 

có 120 con heo rừng lớn nhỏ, 10 con nhím giống, 50 con trút, 50 con chim bồ câu 

Pháp… giải quyết công ăn việc làm cho hơn 20 lao động địa phương. Ông Thân 

cho biết: “Nhờ sự quan tâm của chính quyền cộng với sự tìm tòi, tự học hỏi kinh 

nghiệm từ các hộ đi trước, rồi tích lũy kiến thức từ các lớp tập huấn huyện mở nên 

tôi mới đủ tự tin khẳng định chính mình trên các lĩnh vực mới mẻ. Chỉ có dám nghĩ 

dám làm thì mới thành công được”. Bây giờ, trừ hết các khoản chi phí, gia đình 

ông Thân thu về 450 triệu đồng mỗi năm, số tiền không hề nhỏ đối với người 

thương binh hạng 4/4.  

Ông Thân cũng luôn đi đầu trong công tác từ thiện xã hội. Không chỉ biết làm 

giàu cho mình, ông còn hỗ trợ tiền, cây, con giống cho 6 hộ đồng bào Hrê trong 

thôn, giúp họ vượt khó vươn lên, xóa nghèo chính đáng. Ngoài ra, người cựu chiến 

binh, thương binh này còn đóng góp tích cực vào quỹ phúc lợi địa phương, huy 

động ngày công để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, xây dựng nhà nghĩa 

tình đồng đội, điện thắp sáng đường quê… Ông Thân được tin tưởng bầu làm chi 

hội trưởng chi hội cựu chiến binh thôn Khánh Giang.  

Với những nỗ lực vượt khó vươn lên, ông Thân vinh dự nhận Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ năm 2015 và được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và 

Xã hội tặng Bằng khen Người có công tiêu biểu khắc phục khó khăn vươn lên đạt 

thành tích xuất sắc trong lao động năm 2014.  

Cựu chiến binh đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình  
Vươn lên từ hai bàn tay trắng, người cựu chiến binh Trần Đăng Truyền (76 

tuổi), xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vượt qua những khó khăn, 

thất bại bằng nghị lực và sự cần mẫn không ngừng, ông đã xây dựng và phát triển 



   54 

 

mô hình kinh tế tổng hợp làm giàu cho gia đình cũng như góp phần vào công cuộc 

xây dựng nông thôn mới của địa phương ngày càng đi lên…  

Sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh em, vào tháng 01-1965 ông tham 

gia dân quân thuộc cơ quan thủy lợi Quảng Trị để bảo vệ đập La Ngà, huyện Vĩnh 

Linh. Từ tháng 10-1968-10-1971 ông tham gia lực lượng thanh niên xung phong 

của Đoàn thanh niên huyện Vĩnh Linh tham gia chiến đấu và sửa chữa đập, dẫn 

nước về cho nhân dân sản xuất. Sau giải phóng, ông về công tác tại trạm quản lý 

thủy nông Bến Hải nay là Công ty Thủy lợi Vĩnh Linh. Năm 1989 ông nghỉ hưu, 

lúc ấy hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn vất vả khi 5 đứa con đang tuổi ăn tuổi 

lớn, kinh tế thiếu thốn đủ bề. Với mong muốn thoát nghèo từ trên mảnh đất quê 

hương, năm 2002 ông đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp cá, 

lúa, lò ấp trứng, nuôi lợn.  

Kể lại cuộc đời gây dựng sự nghiệp của mình, ông nhớ lại cái thời bị cho là 

“điên” khi đứng ra đấu thầu 7 ha đất để khai hoang phát triển mô hình vườn-ao-

chuồng. Đến nay, nhìn trang trại xanh mướt một màu, ao cá trải rộng của ông 

Truyền ít ai biết xưa kia vùng đất này từng bị bỏ hoang chỉ có cỏ dại mọc cao quá 

đầu và hố bom chi chít. Không ngại khó khăn, với quan niệm “có sức người sỏi đá 

cũng thành cơm”, đều đặn mỗi ngày từ sáng sớm đến tối khuya ông đều có mặt 

trên đồng ruộng để đắp bờ, lấy nước, phát cỏ dại, làm đất…  

Trải qua quá trình lao động không ngừng nghỉ hiện nay ông Truyền đã có một 

trang trại 7 héc-ta rộng lớn, bề thế với 3 héc-ta lúa kết hợp cá mỗi năm mang lại 

trên 18 tấn lúa và 35 triệu đồng tiền cá thịt; mỗi năm cung cấp thị trường trên 3 vạn 

con cá giống; ngoài ra ông còn gây dựng đàn gà thả vườn với trên 300 con; 40 con 

lợn thịt, đàn vịt thịt với trên 1.500 con… Bên cạnh đó, thực hiện cơ giới hóa trong 

nông nghiệp ông bỏ tiền đầu tư máy gặt lúa, 2 ô tô chở hàng, máy bơm nước, máy 

tuốt lúa... Hàng năm trừ chi phí mô hình kinh tế của ông mang lại lợi nhuận trên 

200 triệu đồng, góp phần tạo công ăn việc làm cho con cháu cũng như thúc đẩy 

phong trào phát triển kinh tế của địa phương. Chưa dừng lại ở đây, ông Truyền cho 

biết, thời gian tới ông sẽ hướng dẫn hỗ trợ con cháu tiếp tục mở rộng đầu tư nuôi 

trồng một số loại cây con mới cũng như tiếp tục đầu tư mua sắm thêm máy móc 

phục vụ nông nghiệp… 

 
19. Xuân Hiển. Nghĩa trang Trường Sơn: Xuân ấm tình đồng đội / Xuân Hiển 

- Trần Phong // http://trian.vn . – 2017 . – Ngày 9 tháng 2 

  

NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN: XUÂN ẤM TÌNH ĐỒNG ĐỘI 

 

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia (NTLSQG) Trường Sơn thuộc địa phận xã Vĩnh 

Trường, huyện Gio Linh (Quảng Trị), là chốn yên nghỉ của gần 10.333 anh 

hùng - liệt sĩ trong diện tích 23.000m2, chia phân thành 10 khu vực chính. Hầu 

hết trong số họ là những người con đã anh dũng ngã xuống trên tuyến đường 

chiến lược Trường Sơn Đông, trong cuộc kháng Mỹ thần thánh góp phần dành 

độc lập dân tộc. 

http://trian.vn/
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Cây bồ đề thiêng và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ dung dị ở NTLSQG Trường Sơn. 

Huyền sử Trường Sơn 
Chiều cuối năm, từng vạt nắng dịu nhẹ len lỏi xuyên qua những tán cây bồ đề 

phía sau tượng đài “Tổ quốc ghi công”, tỏa xuống sưởi ấm, vỗ về những linh hồn 

bất tử nằm lại yên nghỉ trong NTLSQG Trường Sơn. Cây bồ đề xum xuê, rợp 

bóng, dung dị từ phía sau ôm lấy tượng đài, ít ai nghĩ, đó là cây mọc tự nhiên. 

Trên những trang đầu cuốn sổ lưu niệm của nghĩa trang này, in những lời tâm 

niệm của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên - nguyên Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn – 

một trong những người đầu tiên tạo lập “cõi thiêng” này. Những dòng trải nghiệm, 

những ký ức lịch sử sâu lắng của trung tướng về thuở chiến đấu và cất lập nghĩa 

trang. Cuối năm 1976, khi chuẩn bị khánh thành nghĩa trang, người ta phát hiện có 

một cây bồ đề mầm xanh mướt, mọc lên phía sau đài tưởng niệm. Nhiều lần nâng 

cấp đài tưởng niệm, có ý kiến đề xuất di dời cây bồ đề nhưng Trung tướng Đồng Sĩ 

Nguyên nhất quyết phải giữ lại. Ông viết: “Đây là một sự tích có tính huyền thoại, 

một phúc âm, một điềm lành của liệt sĩ an nghỉ nơi này… Mong rằng mọi người 

cùng nhau giữ lấy cây bồ đề thiêng, tài sản của liệt sĩ an nghỉ nơi đây… Để phúc 

đức liệt sĩ Trường Sơn đời đời ban tặng…”. 

Cây bồ đề sinh trưởng nhanh đến lạ thường và chia ra 3 nhánh cân đối tỏa ra 

ôm lấy 3 cạnh của Đài tưởng niệm, được thiết kế từ hình tượng 3 miền Bắc – 

Trung – Nam. Các nhà sư vốn yêu chuộng bồ đề, đến kinh cầu, ai cũng mê mẩn 

thốt lên: chốn này quá thiêng liêng, cây bồ đề đẹp hiếm có! Ông Hoàng Văn Minh 

– Phó trưởng Ban quản lý NTLSQG Trường Sơn cho biết, du khách các liệt sĩ về 

dâng hương đất thiêng này, ai cũng muốn xin một chiếc lá bồ đề mang về. Họ tâm 

nguyện, chiếc lá bồ đề ở Trường Sơn đựng chứa tâm hồn, lý tưởng của các liệt sĩ. 

Các thân nhân thì xem như là di vật của liệt sĩ mình. 

Bên con đường vào NTLSQG Trường Sơn, phía tiền đài tưởng niệm là một hồ 

nước (rộng 3,7ha, sâu 3 - 4m) bốn mùa trong vắt in bóng những hàng cây. Những 

năm 1975 - 1976, bộ đội Trường Sơn khi xây dựng chốn yên nghỉ này đã đào hồ để 

trữ nước. Bộ đội xây dựng nghĩa trang vừa đào xuống thì một mạch dòng nước 

mạch ngầm tràn phun ra ở phía tây hồ. Nay gần nơi mạch nguồn ấy, dựng tượng 
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một cô giao liên đứng trên đảo nhỏ, nở miệng cười xinh duyên dáng. Ở Vĩnh 

Trường đến mùa hạn, các khe suối, giếng người dân đều trơ đáy nhưng riêng hồ 

nước này vẫn mãi ắp đầy. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên tâm niệm: “Là một phúc 

âm nữa của liệt sĩ Trường Sơn ban tặng, tắm mát hương hồn liệt sĩ”. 

Xuân ấm tình đồng đội... 
Tôi đã dừng bước trước cụm tượng đá khắc tạc sống động vóc dáng huyền 

thoại hào hùng của những chiến sĩ Trường Sơn phá bom mở đường, dùng hoả lực 

tấn công địch, thông ống dẫn dầu, thông tin liên lạc... Như hiển hiện rõ trong tâm 

một thời lẫm liệt: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước - Mà lòng phơi phới dậy tương 

lai”. Mãi mãi còn đó biểu tượng của lớp lớp người đã không tiếc máu xương, ngã 

xuống cho đất nước nở hoa, những mùa xuân thống nhất, ấm áp sum vầy... 

 

 
Ấm áp, ắp đầy trong tình đồng chí, đồng đội. 

Thời chiến là thế, thời bình họ trở về khập khiễng, thân thể không còn vẹn 

nguyên vì đạn bom nhưng vẫn kiên cường trong khốn khó để tái thiết, xây dựng 

quê hương. Có người nguyện mãi lời thề, trở về làm việc tại các nghĩa trang liệt sĩ 

để chăm sóc phần mộ của đồng đội. Trong 19 người của Ban quản lý NTLSQG 

Trường Sơn, đến hơn một nửa là cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường 

bom đạn xối xả này. Một cán bộ của ban là ông Nguyễn Tất Quang kể lại: “Khi 

nghĩa trang mới hoàn thành thì tôi là một trong những người đầu tiên tình nguyện 

về nơi này. Ngày ấy hoang vắng lắm, gặp hổ, lợn rừng, nai hoẵng… đi qua nhiều 

hơn gặp người. Lúc ấy, cả năm chỉ có vài thân nhân liệt sĩ lặn lội vào thắp hương 

viếng con...”. 

Theo ông Quang, có nhiều chuyện lạ kỳ mà chỉ nơi đất thiêng này riêng có. 

Vào những năm đầu 90, không ít lần anh em đang ăn cơm tối thì nghe tiếng chân 

rầm rập hành quân. Chắc có đơn vị nào vào viếng đồng đội, nên bỏ cơm chạy vội 

lên mộ, nhưng chẳng ai thấy một bóng người. Một đêm hè giữa năm 1996, ông 

Quang nằm mơ thấy một chiến sĩ đội mũ gắn sao, bị mảnh đạn găm trúng ngực nói 

với mình rằng: “Mai mẹ già của tôi từ Thái Bình vào thăm con lần đầu, không biết 

mộ. Nhờ đồng chí giúp…”. Gần trưa mai, ông gặp một bà cụ vào hỏi: “Tôi gần đất 

xa trời, vào thăm con để vĩnh biệt. Cháu nó hy sinh năm 68…”. Ông đưa lên mộ 
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phần liệt sĩ đêm qua, bà mẹ đánh vần hàng chữ trên bia xong thì lọm khọm ngồi 

xuống khóc, tay ôm lấy mộ phần như vỗ về con… 

Rồi chục năm trước, có một đoàn đến viếng, trời mưa to nên không hóa được 

vàng mã. Ông Quang dặn cứ yên tâm về, tối trời tạnh sẽ đốt giúp. Đêm ấy, ông 

nhận tin con sốt nên về nhà. Đến khuya, trong giấc ngủ thì có người trách bên tai: 

“Sao đồng chí quên lời hứa?” Tờ mờ sáng, ông lên nghĩa trang ngay... Ông Quang 

tâm sự: “Quản trang là một nghề đặc biệt. Kể ra nhiều chuyện ly kỳ, người nghe dễ 

tưởng mình mê tín”. Tất nhiên, quy luật tâm lý khoa học vẫn lý giải rằng, điều gì 

tâm niệm hay ám ảnh nhiều, thì dễ đi vào giấc mơ. 

Tôi biết rằng, tất cả 19 thành viên trong Ban quản lý NTLSQG Trường Sơn 

đều tâm niệm rằng, hơn 1 vạn anh hùng liệt sĩ nằm lại nơi đây như là thân nhân của 

họ. Có người về được với tổ tiên, nơi chôn nhau cắt rốn. Cũng có những liệt sĩ 

không còn thân nhân, không về được với gia đình. Có những thân nhân khó nghèo 

không đủ điều kiện vào thăm viếng các anh. Phó trưởng ban Hoàng Văn Minh bộc 

bạch: “Chúng tôi nhắc nhở nhau không thể để cho các anh lạnh vắng, lẻ loi. Mỗi 

đồng chí được giao phụ trách việc chăm sóc một khu mộ. Năm nào cũng vậy, để 

cùng các anh hùng liệt sĩ đón Tết Nguyên đán, anh em sẽ thay cát mới vào lư 

hương, sau đó quét dọn các mộ phần tươm tất. Chiều 30 Tết, Ban quản lý nghĩa 

trang bày mâm cơm cúng Tất niên để đón các anh về ăn tết. Lễ cúng đầu năm, hóa 

vàng mã xong mọi người sẽ tỏa đi đốt nén hương chúc tết và mời các anh tụ hội về 

khu khánh tiết trang nghiêm để quây quần ấm cúng bên nhau, để thân nhân của các 

liệt sĩ an lòng gửi gắm người thân là những liệt sĩ lại trên đất Quảng Trị”. 

… tròn vẹn nghĩa đồng bào 
Ngót nghét 8 năm nay, lệ thường chiều 29 tết, một nhóm hơn chục người lặng 

lẽ mang theo những bó hoa cúc, hoa huệ trắng tinh khôi, giấy áo lên Trường Sơn 

quét dọn, nhang khói cho hương hồn các liệt sĩ. Đây là nhóm bạn của ông Lê Đức 

Minh, trú cùng huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

“Ban đầu chỉ một hai nhà cùng đi, nay có 8 gia đình. Các anh đã hiến thân cho 

Tổ quốc nở hoa độc lập. Dù mình không họ hàng thân thích nhưng hầu hết thân 

nhân các anh ở xa, tết đến xuân về mình ở gần, chẳng lý gì lại không lên thăm 

viếng, ngưỡng vọng cho linh hồn các anh thêm ấm cúng mỗi độ xuân về…” – ông 

Minh quả quyết. Xong phần lễ viếng ở đài tưởng niệm, họ chia nhau tỏa ra cầm 

những bó nhang to, đi giữa bạt ngàn cây, bạt ngàn mộ, bạt ngàn hương khói tỏa 

mờ, lặng lẽ và linh thiêng… 

Ở giữa lòng đất và người Quảng Trị - dù đầy bão bùng, nắng gió và khốn khó 

này, những tấm lòng trắc ẩn, ắp đầy thơm thảo của nhóm bạn ông Minh, của những 

người quản trang không hề là hiếm. Phía sau con số 10.333 mộ phần ở Trường 

Sơn, không chỉ có bản tráng ca bất diệt của hơn 1 vạn người con quả cảm của dân 

tộc Việt, không chỉ là câu chuyện của vạn gia đình, của những người mẹ Việt Nam 

anh hùng mà ở đó, chứa đựng cả muôn vàn câu chuyện cảm động khiến tôi nể phục 

về nghĩa tình tri ân của người đang sống với người nằm xuống để Tổ quốc quyết 

sinh. 

Hoàng hôn chiều cuối năm đã chạm dưới chân những mộ phần, tôi trách mình 

đã không đủ sức dâng lên mỗi liệt sĩ riêng một nén hương, làm sao tỏ hết lòng 

thành kính, không để tủi phận những người nằm dưới cỏ, thắp cho ai thì cũng 
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chẳng đành? Tôi đành lên vạt đồi cao, cắm nơi đầu gió như lời thơ “Thăm mộ 

chiều cuối năm” của nhà thơ Nguyễn Thái Sơn: 

    “Vạt đồi yên nghỉ bao đồng đội 

    Nhang trầm một thẻ - biết làm sao... 

    Thắp lên, đành cắm nơi đầu gió  

    Hương khói đừng quên nấm mộ nào…”. 

Đứng trên đồi cao Trường Sơn nhìn về hướng những xóm làng dung dị, cánh 

đồng quê yên bình lúa đơm bông. Tôi tự hỏi rằng: Phải chăng, một phần máu thịt 

của những người con bất tử của dân tộc Việt đã hòa theo phù sa những dòng sông, 

về tưới tắm cho những mùa màng viên mãn, những làng quê đổi mới, nở hoa? 

 

Xuân Hiển - Trần Phong 
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20. Lê Hải Ninh. Ngọn đuốc lịch sử - Thắp sáng tương lai / Lê Hải Ninh //  

http:// qdnd.vn . – 2017 . – Ngày 29 tháng 5   

 

NGỌN ĐUỐC LỊCH SỬ - THẮP SÁNG TƯƠNG LAI 
 

Sinh ra trên đời, mỗi người đã được thừa hưởng những thành quả vật chất và 

tinh thần mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng và để lại. 

Một cách tự nhiên và bằng hoạt động của mình, con người được phép hưởng 

thụ những thành quả đó, sử dụng cho bản thân, từ những cái đơn giản như: ăn, 

mặc, ở, đi lại đến tri thức khoa học, các hoạt động nghệ thuật, giải trí… 

Có được những cái đó còn là nhờ sự cống hiến của mọi người trong cộng đồng. 

Đến lượt mình, mỗi người lại phải cống hiến sức lực và trí tuệ của bản thân để góp 

phần làm cho đời sống ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu hưởng thụ là thu nhận, thừa 

hưởng thì cống hiến là đóng góp, dâng hiến. Nhưng với riêng mỗi người, nhận 

thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa chúng lại không hề giản đơn, nhất là 

thế hệ trẻ.  

 
 

Thế hệ trẻ chính là tương lai của đất nước, là những người có có ước mơ và 

hoài bão lớn lao. Lịch sử của dân tộc ta đã có một thế hệ trẻ sống đầy nhiệt huyết 

có lý tưởng sống cao đẹp, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích của 

cá nhân, những tấm gương như: Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết 

Xuân, Lê Mã Lương, Đặng Thùy Trâm,… họ đã lấy tuổi xuân và máu mình tô thắm 

màu cờ Tổ quốc, viết lên bản hùng ca bất diệt của tuổi trẻ. Đó là những ngọn đuốc 

của lịch sử, soi đường, thắp sáng tương lai cho các thế hệ mai sau. 

Thế hệ trẻ ngày nay đã có nhận thức đúng đắn về những việc mình cần phải 

làm. Họ đã phát huy được thế mạnh của tuổi trẻ, luôn xung kích, tình nguyện lên 

rừng, xuống biển đi khắp mọi miền đất nước, bằng nhiệt huyết và sức trẻ của mình. 

Họ đã và đang miệt mài học tập trên giảng đường, hăng hái trên công trường, vào 

nhà máy, thi đua học tập, lao động, sản xuất, chinh phục những tiến bộ khoa học - 

công nghệ, với một khát vọng cháy bỏng là xây dựng đất nước ta ngày càng giàu 

mạnh, có vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao. Họ luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm 

vụ, vượt qua mọi khó khăn, chắc tay súng, nâng cao cảnh giác, kiên định lập 

http://70namtbls.qdnd.vn/
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trường, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đất, tấc biển thiêng liêng của Tổ 

quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân. 

Công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế tạo môi trường hết sức thuận lợi cho sự 

cống hiến và trưởng thành của thế hệ trẻ, nhưng cũng đặt ra những thách thức khi 

muốn vươn lên khẳng định mình, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh việc thế hệ trẻ biết cống hiến cho 

đất nước thì một số bạn trẻ khác lại chỉ biết hưởng thụ và mưu cầu lợi ích riêng, 

cần phải lên án những hành động ích kỷ đó và bài trừ nó để xã hội được phát triển 

tốt hơn. Trang sử hào hùng của dân tộc ta chắc chắn sẽ được viết tiếp bởi chính sức 

trẻ, trí tuệ, lòng nhiệt huyết, tài năng, sự sáng tạo và “ngọn đuốc” soi đường của 

thế hệ cha anh. 

Lê Hải Ninh 
 

21. Tri ân các anh hùng liệt sĩ / http://www.baomoi.com . – 2016 . – Ngày 26 

tháng 7 

 

TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ 

 

Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta 

luôn tạc dạ ghi công, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các thương binh, liệt sĩ 

và đã có nhiều cố gắng dành sự quan tâm, chăm lo đời sống của thương binh, 

gia đình liệt sỹ và người có công với đất nước. Trong tình cảm thiêng liêng ấy, 

những người đã hy sinh vì độc lập tự do luôn sống mãi trong lòng dân tộc. 
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước của 

nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã có biết bao chiến sĩ cộng sản, những 

người yêu nước hy sinh, tiếp nối sự hy sinh của thế hệ cha ông trong lịch sử dựng 

nước và giữ nước của dân tộc, để xây nên giang sơn gấm vóc hôm nay, như Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách 

mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta 

nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và 

chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất 

cả những khó khăn, gian klhổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ 

chuyển lại cho chúng ta”. Tư tưởng và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với 

thương binh, liệt sĩ không chỉ nâng cao nhận thức cho các thế hệ tiếp nối, mà còn 

được phát huy mạnh mẽ trong cuộc sống hằng ngày bằng những công việc cụ thể 

đối với những người đã “làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”. Công 

tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là một 

trong những nhiệm vụ lớn, thường xuyên của các đoàn thể, các ngành, các cấp, và 

thắp nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã trở thành truyền thống, là nghĩa cử 

của thế hệ đi sau đối với những người đã xả thân vì sự trường tồn của đất nước. 

Thắp nên tri ân các anh húng liệt sĩ nhân dịp 27/7. Ảnh minh họa Thật xúc động 

trong những ngày tháng 7 nầy, các cựu chiến binh thành phố lại được cùng rất 

nhiều đoàn học sinh, sinh viên, thành niên TP về thắp hương, tưởng niệm và tri ân 

các anh hùng, liệt sĩ tại Đền Bến Dược - Củ Chi, nơi lưu danh gần 45 nghìn liệt sĩ 

đã chiến đấu và hi sinh trên mảnh đất Sài Gòn - Gia Định trong hai cuộc kháng 

http://www.baomoi.com/
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chiến chống quân xâm lược. Mỗi khi đến thăm nơi thiêng liêng này như một sự trở 

về thanh thản của tâm hồn để cảm nhận sâu sắc về sức sống mãnh liệt, trường tồn 

của dân tộc. Ông Dương Văn Đồng - một cựu chiến binh quận Bình Thạnh, sau khi 

thắp hương các anh hùng Liệt sĩ tại Đền Bến Dược đã xúc động nói: Là người may 

mắn trở về sau chiến tranh, được hưởng cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh 

phúc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chúng tôi luôn thương 

nhớ các anh, viếng thăm hương khói tri ân các anh - những người con yêu của Tổ 

quốc. Chúng tôi và những thế hệ tiếp theo sau sẽ nguyện làm tất cả những gì có thể 

để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN đúng như tinh thần của 

những người Cựu chiến binh Việt Nam. Đó cũng là hành động thiết thực để tri ân 

đời đời các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc". Tận mắt chứng kiến các 

đoàn CCB, các em thanh thiếu niên Quận 1, Đoàn Thanh niên BQL các KCN, 

KCX đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm tượng đài các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn 

hy sinh vào Tết Mậu thân 1968, khi làm nhiệm vụ đánh chiếm Đài Phát thanh Sài 

Gòn (nay là Đài TNND TPHCM), chúng tôi đã kịp ghi nhận tình cảm của các bạn 

đoàn viên thanh niên dành cho các anh hùng liệt sĩ tại đây. Một đoàn viên thanh 

niên BQL KCN - KCX bày tỏ suy nghĩ: "Tôi ngày nào cũng đi ngang qua con 

đường Nguyễn Đình Chiểu, cũng thấy được tượng đài các anh hùng Liệt sĩ ở đây. 

Vào dịp thiêng liêng này chúng em đến đây thắp một nén nhang cho các anh hùng 

Liệt sĩ. Với vai trò là một đoàn viên thanh niên, chúng em luôn tự nhủ trong lòng 

sẽ cố gắng hơn trong công tác chuyên môn cũng như hoàn thành vững vàng trong 

công tác chính trị, đặc biệt là công tác đoàn để có thể góp phần xây dựng và bảo vệ 

đất nước". Một bạn đọc khác chia sẻ: "Đất nước có được độc lập như ngày hôm 

nay đúng là có sự hy sinh lớn lao của các anh hùng Liệt sĩ, họ đã hy sinh tuổi thanh 

xuân của mình để bảo vệ độc lập cho nên khi đi ngang qua đây, không chỉ riêng tôi 

mà tất cả các bạn đoàn viên thanh niên của thành phố mang tên Bác luôn luôn biết 

ơn, tưởng nhớ đến sự hy sinh của các anh". Đối với anh Nguyễn Đức Phú -Ủy viên 

BCH Đoàn Thanh niên Tổng công ty điện lực TP, Phó GĐ Điện lực Thủ Đức thì 

lần đầu tiên được ra thăm quần đảo Trường Sa là chuyến đi để lại ấn tượng sâu sắc 

nhất. Ít ai biết rằng, Trường Sa trong suy nghĩ của anh trước khi đến là một nơi rất 

xa, đầy sóng gió và ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Nhưng rồi những suy nghĩ ấy vụt tan 

biến khi anh đặt chân lên phần xương thịt đất nước nằm giữa bạt ngàn sóng vỗ. 

Với anh Phú, kỷ niệm khó quên đó là được cùng các thành viên trong đoàn đi thắp 

hương, thả hoa tri ân những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Anh 

Nguyễn Đức Phú bày tỏ: "Một trong những kỷ niệm ấn tượng không thể nào quên 

đối với em đó là việc tham gia Lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trên vùng 

biển, quần đảo Trường Sa để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quê hương đất nước. 

Trước anh linh của các chiến sĩ, bản thân em rất khâm phục sự dũng cảm và lòng 

yêu nước của các anh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Bản thân em cũng tự 

nhủ mình sẵn sàng làm hết sức mình để đóng góp vào công cuộc bảo vệ toàn vẹn 

lãnh thổ và chủ quyền biển đảo quê hương". Công tác bồi dưỡng và giáo dục 

truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thời gian qua đã được triển khai thực hiện 

bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: kể chuyện truyền thống, lịch sử của 

dân tộc, của từng địa phương; truyền thống của quân đội, những tấm gương anh 

hùng liệt sĩ, gương chiến đấu dũng cảm, những trận đánh tiêu biểu trong các cuộc 
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kháng chiến chống Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, tổ 

chức các buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa các hội 

viên CCB với thế hệ trẻ… Thông qua đó, thế hệ trẻ đã có dịp ôn lại lịch sử, truyền 

thống dân tộc. Và mỗi năm, cứ vào ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, những nén 

hương lại được thắp lên để tri ân các anh hùng liệt sĩ, từ đó, hun đúc lý tưởng cách 

mạng cho những người trẻ và giúp họ thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối 

với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 64 năm đã trôi qua kể từ ngày Thương 

binh, liệt sĩ đầu tiên, và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã, đang và sẽ phát triển 

sâu rộng hơn nữa trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bằng những việc làm 

thiết thực, có ý nghĩa với những người đã dành một phần thân thể, dành trọn cuộc 

đời cho độc lập, tự do của tổ quốc. Thắp một nén hương, mỗi người con của dân 

tộc Việt Nam đều có những cảm xúc và nghĩa cử của riêng mình để tưởng nhớ và 

tri ân những người đã hi sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. 

 

 

22. Thiết thực tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng 

/ httpwww.tapchicongsan.org.vn . – 2017 . – Ngày 18 tháng 6  

 

THIẾT THỰC TRI ÂN THƯƠNG BINH, GIA ĐÌNH LIỆT SĨ, NGƯỜI 

CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

 

Hướng tới kỷ niệm 70 

năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27-7-1947-27-7-

2017), chính quyền các cấp 

từ trung ương đến các tỉnh, 

thành phố trên cả nước đã 

có nhiều hoạt động thăm 

hỏi, tặng quà, xây dựng nhà 

tình nghĩa, cải tạo, tu sửa 

nghĩa trang liệt sỹ,… nhằm 

thiết thực tri ân thương 

binh, gia đình liệt sĩ, người 

có công với cách mạng. 

 

Dành hơn 394,6 tỷ đồng tặng quà cho người có công 
Thủ tướng Chính phủ đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với 

cách mạng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.  

Mức quà tặng theo phương án trình Chủ tịch nước được chia thành 2 loại: 

400.000 đồng và 200.000 đồng. Theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội, mức quà 400.000 đồng để tặng quà cho các đối tượng sau: 

+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

+ Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân 

hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; 
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+ Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy 

giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những 

thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng 

lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 

- Mức quà 200.000 đồng để tặng cho thương binh, bệnh binh, người hưởng 

chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật 

từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước 

ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh 

đang hưởng chế độ mất sức lao động; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, 

mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); đại diện gia đình thờ cúng 

liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ); người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở 

xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 

Tổng kinh phí để tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân 

dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ là hơn 394,6 tỷ đồng, đã được bố 

trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2017. 

Khánh Hòa rà soát giải quyết khó khăn về nhà ở cho người có công  
Tỉnh Khánh Hòa tập trung mọi nguồn lực nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật 

chất, tinh thần cho người có công với cách mạng. Các cấp ủy, chính quyền luôn 

xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng.  

Hiện tỉnh Khánh Hòa có trên 50.000 đối tượng chính sách gồm, Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người giúp đỡ cách mạng, 

người hoạt động cách mạng bị địch bắt, tù đày hoặc con của họ bị nhiễm chất độc 

hóa học… được công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hằng tháng với tổng 

số tiền gần 11 tỷ đồng. Hằng năm, tỉnh Khánh Hòa chi trên 26 tỷ đồng để thăm, 

tặng quà nhân dịp các ngày lễ, Tết Nguyên đán cho người có công và thân nhân 

của họ; tổ chức các chuyến tham quan, hành hương trong và ngoài tỉnh.  

Phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh cũng được phát triển rộng khắp, 

ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hình thức phong phú. Năm 2016, Quỹ “Đền 

ơn đáp nghĩa” đã huy động được gần 4 tỷ đồng trong nhân dân để hỗ trợ xây dựng 

và sửa chữa hơn 120 nhà tình nghĩa. Nhiều đơn vị, cá nhân phụng dưỡng Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng suốt đời; nhận đỡ đầu chăm sóc con liệt sĩ, thương binh có 

hoàn cảnh khó khăn từ 5 - 10 năm.  

Hướng đến 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, ngoài những hoạt động 

thường xuyên khác, tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện tu bổ các mộ liệt sỹ, nghĩa 

trang và khẩn trương hoàn thiện Đài tưởng niệm tại thành phố Nha Trang, thị xã 

Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh trước ngày kỷ niệm 27-7.  

Lào Cai tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công với nước  
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Lào Cai tổ chức nhiều hoạt 

động tri ân, thăm hỏi và tặng quà cho tất cả người có công, thân nhân người có 

công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng.  

Theo kế hoạch, tỉnh tặng mỗi người 1 suất quà trị giá 500.000 đồng (bằng tiền 

mặt) đồng thời tổ chức các đoàn trực tiếp đi thăm hỏi, tặng quà cho 70 người có 
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công, thân nhân người có công tại các huyện, thành phố, mức quà 1.000.000 

đồng/suất.  

Ngoài ra, Lào Cai tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ và 

biểu dương người có công tiêu biểu với hình thức tổ chức tập trung, quy mô tổ 

chức cấp tỉnh. Tại Lễ kỷ niệm này, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen và 

quà cho 70 người có công, thân nhân người có công tiêu biểu về dự, mỗi suất quà 

bằng tiền mặt là 1.000.000 đồng, trao tặng Huân chương Độc lập của Chủ tịch 

nước và quà của tỉnh cho 11 gia đình thân nhân liệt sỹ có nhiều liệt sỹ hoặc có một 

con duy nhất, mỗi suất quà bằng tiền mặt trị giá 3.000.000 đồng.  

Bà Đinh Thị Hưng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào 

Cai cho biết, việc tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ sẽ được thực hiện ở tất cả các 

cấp. Cấp tỉnh tổ chức đoàn đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia 

Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị và tổ chức 

dâng hương tại Nhà Bia tưởng niệm Bác Hồ ở Công viên văn hóa Hồ Chí Minh và 

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Cấp huyện tổ chức dâng hương, thắp nến 

tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn vào tối 

ngày 26-7. Các công trình ghi công được nâng cấp, tôn tạo, chỉnh trang, vệ sinh 

đảm bảo khang trang, sạch sẽ..., đáp ứng yêu cầu "công viên hóa nghĩa trang" để 

đông đảo nhân dân thường xuyên vào thăm viếng. 

Quảng Trị: Cải tạo, tu sửa 32 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn 
Quảng Trị hiện có 120.178 người có công với cách mạng được xác nhận, trong 

đó có gần 19.000 liệt sỹ, hơn 11.000 thương binh và người hưởng chính sách như 

thương binh, hơn 2.400 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hơn 4.100 người tham gia 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học… Bên cạnh đó, Quảng Trị cũng 

là địa phương thay mặt cả nước chăm sóc 54.600 phần mộ liệt sỹ là con em của các 

tỉnh, thành phố trong cả nước đang yên nghỉ tại đây. Tỉnh đang triển khai cải tạo, 

tu sửa 32 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn với tổng kinh phí trên 33 tỷ đồng…  

Ông Phan Văn Linh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Quảng Trị cho biết: Sở đang chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thị, xã, thành phố trên địa 

bàn hoàn thành công tác nâng cấp, tu sửa các nghĩa trang trước dịp lễ kỷ niệm 70 

năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ. Đồng thời, tập trung chuẩn bị các hoạt động lớn, 

thiết thực khác: Hội nghị biểu dương người có công và thân nhân người có công 

tiêu biểu trên địa bàn; lễ thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn; chương trình 

“Hoa dâng mộ liệt sỹ”; cuộc đua xe đạp “về Trường Sơn 2017”… Bên cạnh đó, 

tỉnh cũng tăng cường đẩy mạnh phong trào “Xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt 

công tác thương binh, liệt sỹ và người có công” với mục tiêu cuối năm 2017, 100% 

gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống 

trung bình của người dân địa phương nơi cư trú…  

Tỉnh cũng chú trọng công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. 

Đến tháng 6-2017, tỉnh đã hỗ trợ xây mới trên 2.100 nhà, sửa chữa hơn 7.600 nhà 

với tổng kinh phí trên 237 tỷ đồng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” lan tỏa mạnh 

mẽ, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh đã kêu gọi được trên 700 triệu đồng cho quỹ “Đền ơn đáp nghĩa", riêng 

quỹ của các huyện, thị xã, thành phố đã vận động được trên 2 tỷ đồng.  
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Quảng Trị đang thực hiện chi trả trợ cấp cho gần 21.000 người có công với 

cách mạng và thân nhân hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 

Trà Vinh dành 50 tỷ đồng xây nhà ở cho gia đình chính sách  
UBND tỉnh Trà Vinh quyết định dành 50 tỷ đồng từ nguồn Quỹ An sinh xã hội 

của tỉnh để triển khai xây dựng 1.000 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách 

trong tỉnh, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng, thời gian hoàn thành trước ngày 30-9-

2017.  

Đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa được quy định trong Quyết 

định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và những hộ chính sách thật sự 

khó khăn về nhà ở. Cụ thể, là gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ 

quan có thẩm quyền công nhận như người hoạt động cách mạng trước ngày 01-01-

1945 hoặc từ ngày 01-01-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng 8-1945, thân nhân liệt 

sĩ, Bà mẹ Việt nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng 

Lao động trong thời kì kháng chiến, thương binh, người có công giúp đỡ cách 

mạng… 

Ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động- Thương bình và Xã hội tỉnh Trà 

Vinh cho biết, ngoài việc xây dựng 1.000 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính 

sách, tỉnh Trà Vinh còn hỗ trợ 10.000 đầu thu kỹ thuật số mặt đất với tổng giá trị 5 

tỷ đồng cho các hộ chính sách, người có công với cách mạng thuộc 9 huyện, thị xã, 

thành phố trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhằm thực hiện chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với 

cách mạng, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng 

cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, đẩy 

mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần 

thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác chăm sóc người có công với cách mạng.  

Ttừ năm 2006 đến 2016, tỉnh Trà Vinh đã đầu tư hơn 361 tỷ đồng, xây dựng 

12.533 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng 

trong tỉnh./. 

 
23. Hoàng Phương. Người phụ nữ 23 năm chăm sóc mộ liệt sĩ / Hoàng 

Phương // http://giadinh.vnexpress.net . – 2017 . – Ngày 26 tháng 7 

 

NGƯỜI PHỤ NỮ 23 NĂM CHĂM SÓC MỘ LIỆT SĨ 

 

Nhiều người đến thắp hương cho liệt sĩ thắc mắc sao bà lại nhận phần việc 

chỉ dành cho đàn ông, bà cười bảo công việc này ai cũng làm được, miễn là có 

lòng thành với các liệt sĩ.  
Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước (Thanh Hóa) nằm gọn trong thung lũng, được bao 

bọc giữa những dãy núi. Sau cơn mưa rào buổi sáng, sương từ hẻm núi tỏa ra bao 

quanh lấy tượng đài, bay là là mặt đất phủ lên những tấm bia liệt sĩ. Bà Lương Thị 

Nội tay cầm liềm cắt cỏ, rồi trồng hoa ở những phần mộ có hoa lụi tàn. 

Năm nay 57 tuổi, bà Nội đã 23 năm trông coi nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước. Cơ 

duyên gắn bà với nghĩa trang rất tình cờ. Năm 1990, bà dẫn ba đứa con nhỏ ra khu 

phố Đồng Tâm, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, đoàn tụ với chồng. Nhà gần nghĩa 

http://giadinh.vnexpress.net/
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trang, nhìn thấy những phần mộ lâu ngày không được chăm sóc, cỏ dại, cây xấu hổ 

mọc đầy, bà thấy xót xa. 

Được xây dựng và công nhận là nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia từ năm 1976, 

nghĩa trang liệt sĩ Đồng Tâm (tên gọi trước đây của nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước) 

rộng 11.000 m2, quy tập hơn 2.000 mộ liệt sĩ, song chỉ có một người quản trang 

già hơn 70 tuổi trông coi. Bà liền xin với ban quản lý được chăm sóc hương hỏa 

cho các liệt sĩ nằm tại đây. 

Nhiều người đến thắp hương cho liệt sĩ thắc mắc sao bà lại nhận phần việc chỉ 

dành cho đàn ông. Người đoán già đoán non, cho rằng bà là cựu thanh niên xung 

phong, nặng nghĩa tình với đồng đội nên mới làm quản trang. Người phụ nữ quen 

gắn bó với ruộng nương không biết giải thích thế nào, chỉ bảo công việc này ai 

cũng làm được, miễn là có lòng thành với các liệt sĩ. 

Người lại hỏi bà có sợ khi ngày ngày làm việc giữa những bia mộ, bà chỉ nói: 

“Bộ đội mình hiền lắm, có làm hại ai bao giờ đâu mà phải sợ”. 

Bà Nội bảo, công việc dọn cỏ chiếm nhiều thời gian nhất, dọn cả ngày chỉ được 

một lô khoảng 80-100 mộ. Những ngày đầu tiên, bà tự sắm chiếc liềm, rồi làm cỏ 

từ sáng đến tối, vừa làm vừa lầm rầm khấn vái. Một mình làm không xuể, bà kéo 

cả chồng cùng đi. Ngày cuối tuần, người dân khu phố Đồng Tâm lại thấy hai vợ 

chồng tay liềm, tay cuốc cùng đi nhổ cỏ, phát cây ở nghĩa trang. 

 
Hàng ngày công việc của bà Nội là làm cỏ, trồng hoa, thắp nhang trên các phần mộ liệt sĩ. 

 

Anh Lương Văn Tùng, con trai cả của bà Nội vẫn nhớ những kỷ niệm tuổi thơ 

gắn liền với công việc của mẹ. Hồi đó, Tùng 8 tuổi còn cô em gái 6 tuổi, sáng đi 

học, chiều lẽo đẽo theo mẹ vào nghĩa trang dọn cỏ. Lúc đầu cũng sợ, nhưng dần rồi 

quen, khi nào mệt thì anh em chơi quanh cổng chờ mẹ xong việc. Những năm sau 
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này, hai anh em đi học, rồi đi làm ăn xa, không có sự giúp đỡ của các con, mẹ anh 

vẫn hàng ngày cặm cụi nhổ cỏ, thắp hương cho các liệt sĩ. 

Trước khi được trùng tu, nâng cấp vào năm 2006, nghĩa trang chưa có nhà 

tưởng niệm và nhà khách. Khi có gia đình liệt sĩ tới thăm mộ con em, bà lại dẫn họ 

về nhà mình ăn uống, nghỉ ngơi. Có gia đình ở tận Bắc Kạn, 3 năm mới vào thăm 

cha là liệt sĩ một lần. Đến ngày giỗ, mùng 1 lại gọi điện vào nhờ bà thắp hương. 

Không đợi họ nhắc, bà bảo đó cũng là công việc hàng ngày phải làm. 

Nghĩa trang hơn 2.000 mộ, bà thuộc làu tên tuổi, quê quán, ngày hy sinh, liệt sĩ 

nào nằm ở lô nào. Đông nhất là liệt sĩ ở Thanh Hóa, Thái Bình và các tỉnh ở khu 

vực phía Bắc như Sơn La, Yên Bái. Những người nằm dưới mộ tuổi còn rất trẻ, có 

tấm bia ghi tên liệt sĩ, tính ra mới 16 tuổi. 

23 năm chăm lo giấc ngủ cho người đã khuất, bà không nhớ rõ mình đã khóc 

bao nhiêu lần khi chứng kiến những cuộc đoàn tụ giữa thân nhân và liệt sĩ. Bà nhớ 

nhất một phụ nữ quê Nam Định có chồng nằm tại đây. Hai người lấy nhau được 

một tuần thì chồng lên đường nhập ngũ, chiến đấu tận bên Lào rồi hy sinh năm 

1962. Hơn 50 năm mòn mỏi chờ đợi, người vợ không chịu đi bước nữa mà nhận 

một đứa trẻ về nuôi. 

Vì thương yêu người chồng quá cố, người phụ nữ ấy lặn lội khắp trong Nam 

ngoài Bắc đi tìm mộ chồng, cuối cùng tìm thấy ông ở giữa mảnh đất Thanh Hóa. 

Người vợ nay đã thành bà lão 70 chỉ còn biết ôm tấm bia khắc tên chồng rồi ngất 

đi. Chứng kiến cảnh ấy, nữ quản trang chỉ biết khóc theo. Hai người phụ nữ đều có 

chồng đi bộ đội chia sẻ nỗi lòng với nhau. Bà may mắn hơn người phụ nữ kia là có 

chồng lành lặn trở về. “Họ khóc khiến mình cũng không thể nào cầm được nước 

mắt, thương lắm”, giọng người nữ quản trang trầm buồn. 

Nằm xen lẫn giữa những ngôi mộ có tên tuổi, quê quán là những tấm bia chỉ 

ghi dòng chữ “liệt sĩ chưa biết tên”. Mỗi khi có người lỡ miệng gọi là liệt sĩ vô 

danh, bà lại nhắc ngay phải gọi là liệt sĩ chưa biết tên mới đúng. Rồi giọng bà trùng 

xuống: “Không biết khi nào các anh, các chú ấy mới tìm thấy tên, mới được trở về 

quê hương đoàn tụ với gia đình”. 

Lương quản trang mỗi tháng được 1,5 triệu đồng, trước đây chỉ được vài cân 

gạo, nhưng bà vẫn vui vẻ làm. Sau này, ban quản lý bổ sung thêm hai quản trang 

nữa, nhưng do có kinh nghiệm trông coi lâu năm, lại biết tiếng Thái nên bà vẫn 

đảm nhận công việc tiếp đón gia đình liệt sĩ vào thăm. 

Ông Hà Tự Nhiên, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Bá 

Thước cho hay, dù bà Nội đã đến tuổi nghỉ, nhưng ban quản lý nghĩa trang vẫn đề 

nghị làm thêm vài năm nữa bởi bà nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm. Bà là người gắn 

bó lâu dài nhất từ khi nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước được xây dựng đến nay. 

Còn nữ quản trang già tâm niệm: “Còn sức thì cứ làm, đến khi nào không nhổ 

được cỏ trên mộ liệt sĩ nữa thì xin nghỉ”. Nói rồi, bà tiếp tục đi trồng hoa, nhổ 

những chân hương cũ. Sắp tới ngày tri ân liệt sĩ nên công việc của bà có phần bận 

rộn hơn. 

Hoàng Phương 
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24. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” - 70 năm nhìn lại // http://trian.vn . – 

2017 . –  Ngày 05 tháng 7 

 

PHONG TRÀO “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” – 70 NĂM NHÌN LẠI 

 

Tính đến nay, toàn quốc có khoảng 9 triệu người có công đã được xác nhận; 

trong đó, trên 1,4 triệu người có công, thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi 

hằng tháng, với tổng kinh phí khoảng 29 nghìn tỷ/năm. 
 

“Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ 

của tổ tiên ta bị uy hiếp. Cha mẹ, anh em, vợ con, ao vườn, làng mạc ta bị nguy 

ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù ?...”. 

 Câu hỏi thiêng liêng và vang vọng ấy chính là đoạn mở đầu trong Thư của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Ban Thường trực Ban Tổ chức ''Ngày Thương binh toàn 

quốc'', được đăng trang trọng trên Báo Vệ quốc quân số 11, ra ngày 27/7/1947. 

Trong thư, Người ân cần căn dặn, nhắc nhủ đồng bào nhường cơm sẻ áo, giúp 

đỡ thương binh. Bản thân Người đã xung phong góp chiếc áo lụa, một tháng lương 

và tiền ăn một bữa của Người cùng các nhân viên của Phủ Chủ Tịch, để tặng 

thương binh. 

 Xuyên suốt 70 năm, cho dù trong khói lửa chiến tranh hay khi bầu trời đã xanh 

một sắc thanh bình, lời kêu gọi của Người vẫn luôn là Lời hiệu triệu đối với toàn 

Đảng, toàn dân Việt Nam vốn mang truyền thống nhân ái, nghĩa tình cùng nhau 

đồng tâm, hiệp lực trong cuộc vận động ''Đền ơn, đáp nghĩa'', biết tri ân và đền đáp 

công lao, cống hiến của hàng triệu thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người 

có công với cách mạng. 

 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và tặng quà  

Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Vọt. 

 

http://trian.vn/
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Chủ trương, đường lối của Đảng được thể chế hóa 
Ngược dòng lịch sử, cho thấy chỉ chưa đầy ba tháng sau Ngày toàn quốc kháng 

chiến, ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 20/SL 

quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Có thể coi đây là Văn bản 

pháp quy đầu tiên của nước Việt Nam mới về việc đền ơn, chăm sóc người có 

công.  

Tiếp đó, vào tháng 6 cùng năm, tại Đại Từ (Bắc Thái), Tổng bộ Việt Minh, 

Trung ương Hội phụ nữ Cứu quốc, Trung ương Đoàn thanh niên Cứu quốc, Cục 

Chính trị Quân đội quốc gia Việt Nam, Nha Thông tin Tuyên truyền đã họp, ra 

Nghị quyết thống nhất chọn 27/7 là Ngày "Thương binh toàn quốc". Tháng 7/1955, 

Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi "Ngày Thương binh toàn quốc" thành "Ngày 

Thương binh, Liệt sĩ". Tháng 7/1975, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ 

thị 223/CT-TW, quy định ngày 27/7 hằng năm chính thức trở thành "Ngày Thương 

binh, Liệt sỹ" của cả nước… 

Những sự kiện trên cho thấy, ngay từ những ngày đầu Cách mạng, Đảng và 

Nhà nước ta đã thể hiện rõ quan điểm, chủ trương ưu đãi đối với người có công với 

cách mạng. Trong các chặng đường tiếp theo của của lịch sử cách mạng, điểm lại 

các Nghị quyết và Chiến lược, Cương lĩnh phát triển đất nước… được thông qua 

tại các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc từ Đại hội IV đến Đại hội XII, đều xác định 

trách nhiệm của các cấp bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và toàn 

thể nhân dân trong hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đối với thương, bệnh binh, gia 

đình liệt sĩ và người có công với các mạng. Gần đây nhất, Đại hội XII của Đảng lại 

một lần nữa khẳng định:“Thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ 

sở huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước; bảo đảm 

người có công có mức sống từ trung bình trở lên”… 

 Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, các Ban Chấp hành Trung ương và 

Ban Bí thư Trung ương Đảng các khóa đều dành thời gian nghiên cứu, khảo sát, 

bàn bạc đi tới những quyết sách cụ thể, để lại dấu ấn đáng nhớ trong công tác 

Thương binh, liệt sĩ và người có công.  

Điển hình như Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công 

tác mộ nghĩa trang liệt sĩ, giải quyết một bước cơ bản việc tìm kiếm quy tập mộ liệt 

sĩ vào các nghĩa trang liệt sĩ; Chỉ thị số 80-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong 

trào "Đền ơn đáp nghĩa" trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, 

liệt sĩ, người có công và phong trào ''Đền ơn đáp nghĩa''...  

Đây là những Chỉ thị quan trọng góp phần đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp 

nghĩa; hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội; chăm lo, bảo đảm cho tất cả các gia đình 

chính sách đều có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình so với người 

dân địa phương trên cơ sở kết hợp 3 nguồn lực: Nhà nước, cộng đồng và cá nhân 

các đối tượng chính sách tự vươn lên… 

Về mặt Nhà nước, hệ thống các văn bản pháp quy về ưu đãi người có công với 

cách mạng ngày càng được hoàn thiện, từng bước cụ thể hóa đường lối, chủ trương 

của Đảng, Nhà nước, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện đồng bộ các 

chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân.  
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Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long 

thăm hỏi các bệnh nhân thuộc đối tượng chính sách sau khi phẫu thuật đục thủy tinh thể.  
 

Từng bước, từng bước, những điều bất cập, do lịch sử để lại hoặc mới nảy sinh 

trong quá trình chuyển đổi cơ chế, những tồn tại về chính sách sau chiến tranh đã 

lần lượt được đề xuất, nghiên cứu, xử lý. Đó là những phần việc về xác nhận liệt sĩ, 

thương binh; chính sách ưu đãi đối với thanh niên xung phong, những người tham 

gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; chính sách ưu đãi về giáo dục - đào 

tạo, chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, chế độ trợ cấp đối với một số đối tượng 

người có công với cách mạng... được các cấp, các ngành quan tâm, giải quyết khá 

triệt để.  

Đặc biệt, việc ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 

1994, sửa đổi, bổ sung năm 2012 đã đưa công tác thương binh, liệt sĩ và người có 

công với cách mạng thực sự bước sang giai đoạn mới.  

Như cây đại thụ sâu rễ, bền gốc trong cuộc sống 

Đúng đạo lý, hợp lòng dân, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 

ta đã thực sự đi vào cuộc sống. Tính đến nay, toàn quốc đã có khoảng 9 triệu người 

có công đã được xác nhận; trong đó, trên 1,4 triệu người có công, thân nhân đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, với tổng kinh phí khoảng 29 nghìn tỷ/năm. Trong 

10 năm 2007- 2016, tổng kinh phí trợ cấp đối với người có công với cách mạng là 

133.306 nghìn tỷ đồng. Hằng năm, lượng kinh phí dành cho việc thực hiên Pháp 

lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng là khoảng gần 30 nghìn tỷ đồng. 

 Theo kết quả của đợt tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với 

người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 do Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tiến hành, hiện số đối tượng người có công được hưởng đúng, hưởng đủ 

chính sách là gần 2 triệu người (chiếm 95,75%); số đối tượng hưởng chưa đầy đủ 

chính sách là 86.201 người (chiếm 4,16%) trong số này đã giải quyết được 54.299 

trường hợp. Số đối tượng hưởng sai chính sách còn 1.872 người (chiếm 0,09%).  
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Được sự hưởng ứng của toàn Đảng, toàn dân, ở khắp các ban, ngành, địa 

phương, phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với 

các mạng ngày càng phát triển, như những cây đại thụ tươi tốt, sâu rễ, bền gốc 

trong lòng người, trở thành truyền thống, nền nếp, nét đẹp văn hóa đáng ghi nhận 

trong cuộc sống hằng ngày, với những việc làm thiết thực như: xây dựng Quỹ, tặng 

nhà, sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng... phát triển 

sâu rộng từ Trung ương đến địa phương. 

Tính trong 10 năm (từ 2007 đến 2017), cán bộ, nhân dân cả nước đã góp hơn 

3.481 tỷ đồng cho Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa"; xây dựng gần 90.000 căn nhà, sửa 

chữa gần 75.000 căn với tổng trị giá gần 12.200 tỷ đồng; tặng gần 159.000 sổ tiết 

kiệm trị giá gần 955.000 tỷ đồng cho gia đình thương binh, liệt sĩ và người có 

công. Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Chính phủ đã cấp cho các địa 

phương trên 2.450 tỷ đồng để hỗ trợ 80.000 hộ gia đình người có công khó khăn về 

nhà ở.  

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công 

trình tưởng niệm liệt sỹ, đầu tư, nâng cấp các trung tâm giám định AND, giúp cho 

việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được chú trọng, quan tâm. Thời gian gần đây, 

thông qua các phương pháp thực chứng, giám định AND, các cơ quan chức năng 

đã quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích hàng chục 

nghìn trường hợp, góp phần phục vụ tích cực cho công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. 

 Đến nay, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 939.462 hài cốt liệt sỹ, an táng tại 

3.077 nghĩa trang trong cả nước. Cả nước có 9.637 công trình ghi công liệt sĩ; 

trong đó, có nhiều công trình có giá trị về mỹ thuật, giáo dục truyền thống, như: 

Nghĩa trang Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, 

Đền liệt sỹ Bến Dược, Khu tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong tại ngã ba 

Đồng Lộc... 

Hoạt động tình nghĩa của các cấp bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn dân 

đã giúp các gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu vươn 

lên trong cơ chế mới. 100% các Mẹ Việt Nam Anh hùng được các đơn vị nhận 

phụng dưỡng; 98% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức 

sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 97% xã, phường làm tốt công tác thương 

binh liệt sĩ, người có công.  

Nhiều thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ là tấm gương điển hình, tiêu biểu 

cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, đã trở thành nhà quản lý, nhà khoa học 

giỏi, những doanh nhân thành đạt…trong đó có nhiều người đã được Nhà nước 

trao tặng các danh hiệu cao quý, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua, Thầy thuốc 

Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân. 

Huy động các nguồn lực chăm sóc người có công 
Ngày 22/5/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị 

số 21/CT-TTg về về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với 

cách mạng, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện 

tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với người có công 

với cách mạng, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh 
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binh nặng; tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có 

côngvới cách mạng… đã được ban hành từ các nhiệm kỳ trước. 

 

 
Tôn tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.  

Thủ tướng giao các bộ, ngành tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện những kết 

quả nhất là những bất cập, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về ưu 

đãi người có công với cách mạng; nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem 

xét, ban hành Luật Ưu đãi người có công với cách mạng; hoàn thiện Đề án cải cách 

chính sách ưu đãi người có công… để năm 2018 trình cơ quan có thẩm quyền; tập 

trung giải quyết căn bản số hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công.  

 

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra việc xác nhận, thực hiện giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; 

đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu 

thông tin. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tích cực xây dựng Đề án về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng để 

trình Ban Bí thư xem xét thông qua. 

Song song với các giải pháp hiện hành, Bộ chủ quản trong lĩnh vực hoạt động 

này rất quan tâm việc tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng 

thành chính sách, pháp luật, đặc biệt là sớm nghiên cứu, sửa chữa những vướng 

mắc, bất cập hiện nay. Các nhà quản lý cũng đề xuất việc tiếp tục ưu tiên các 

nguồn lực, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, có các giải pháp thiết thực 

nhằm huy động nguồn lực xã hội vào việc chăm sóc người có công ….  

Trước mắt, thực hiện tốt công tác xác nhận người có công với cách mạng, đặc 

biệt là đối với những hồ sơ còn tồn đọng, những trường hợp không có giấy tờ, căn 

cứ xác nhận; đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác nhận danh tính 

hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trong hoạt động quản lý nhà nước, ngành mong 

muốn sự đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tiến trình cải cách hành chính nhà nước; 
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tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc xác lập hồ sơ và thực hiện chế độ trợ cấp 

đối với người có công… 

TTXVN 

 
25. Phương Chi. Bình Dương thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” / 

Phương Chi // http://www.binhduong.gov.vn . – Ngày 2016 . – tháng 12 

 

BÌNH DƯƠNG THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” 

 

 
Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương luôn đặc biệt quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho các gia đình chính 

sách, người có công. Đây được coi là nhiệm vụ thường xuyên, qua đó thể hiện sự 

tri ân sâu sắc đối với những người đã hi sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng 

dân tộc. 

Chăm lo đời sống người có công 
Trong 20 năm qua kể từ khi tái lập, tỉnh Bình Dương đã tổ chức triển khai thực 

hiện hiệu quả chính sách ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có 

công (NCC) trên cơ sở kết hợp ba nguồn lực: Nhà nước, cộng đồng và cá nhân các 

đối tượng chính sách tự vươn lên. 

Năm 1997, Bình Dương quản lý gần 13.000 hồ sơ NCC, qua nhiều lần chính 

sách ưu đãi được bổ sung, đến nay tỉnh đã xác lập và quản lý 60.419 hồ sơ NCC. 

Trong đó, đã phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt 

Nam Anh hùng cho 1.970 Mẹ (hiện có 94 Mẹ còn sống), 16.309 liệt sĩ, 4.823 

thương binh các hạng, 1.024 bệnh binh, 833 cán bộ hoạt động kháng chiến bị địch 

bắt tù đày, 6.088 cán bộ hoạt động kháng chiến trợ cấp một lần, 1.299 cán bộ hoạt 

động kháng chiến và con của họ bị nhiễm chất độc hóa học… Từ năm 2013, khi 

thực hiện Pháp lệnh số 04 và Pháp lệnh số 05, đã giải quyết được 5.242 hồ sơ mới 

các loại, trong đó phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt 

Nam Anh hùng cho 1.128 Mẹ (phong tặng 100 Mẹ, truy tặng 1.028 Mẹ), 238 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

http://www.binhduong.gov.vn/
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Thực hiện chính sách ưu đãi NCC theo Chỉ thị số 23/CT- TTg ngày 27/10/2013 

của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã thực hiện chi đúng, chi đủ các khoản trợ cấp, 

phụ cấp; cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức 

năng cho thương binh, bệnh binh; chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo; chế độ 

miễn giảm tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất, chế độ mua Bảo hiểm y tế, chế 

độ điều dưỡng luân phiên, chế độ mai táng phí... 

Ngoài những chính sách được quy định trong Pháp lệnh Ưu đãi NCC, tỉnh 

Bình Dương đã tổ chức nhiều phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình 

liệt sĩ và NCC, động viên mọi nguồn lực tại chỗ để giúp đỡ những NCC. Các 

phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, 

nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng,... đã nhanh chóng lan rộng trong toàn 

tỉnh và mang lại hiệu quả thiết thực, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của 

thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. 

Hàng năm, tỉnh đều tổ chức thăm, tặng quà trong những dịp Tết cổ truyền của 

dân tộc, kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7. Mức quà tặng tăng bình quân từ 

12% -16% mỗi năm. Nếu năm 1997, mức quà tặng là từ 200.000đ - 400.000đ/đối 

tượng vào dịp 27/7 thì đến nay đã tăng lên từ 500.000đ - 1.500.000đ; từ 500.000đ - 

800.000đ đã tăng lên 1.200.000đ - 3.500.000đ/đối tượng vào dịp Tết Nguyên đán. 

Từ năm 1997 đến năm 2015, đã có trên 683.452 lượt đối tượng chính sách được 

tặng quà với tổng số tiền trên 350,7 tỷ đồng. 

 

 
Ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và bà Nguyễn Thị Kim Oanh - 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 69 năm 

Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 
Xây dựng nhà tình nghĩa cho NCC và gia đình chính sách được xem là công 

tác hàng đầu, góp phần tạo nên sự "an cư" và cùng với các chương trình phối hợp 

khác tạo điều kiện "lạc nghiệp" để ổn định cuộc sống NCC. Đến năm 2005, tỉnh 

Bình Dương cơ bản hoàn thành việc xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng 

chính sách còn khó khăn về nhà ở hoặc nhà ở mục nát. Hằng năm, các cấp địa 

phương đều thường xuyên kiểm tra tình trạng nhà ở của người có công để có kế 

hoạch vận động, đề xuất hỗ trợ trong việc xây, sửa nhà tình nghĩa kịp thời. Giai 
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đoạn 1997-2015, toàn tỉnh đã xây dựng và sửa chữa gần 6.000 căn nhà tình nghĩa 

với số tiền trên 112 tỷ đồng; trao tặng 3.967 sổ tiết kiệm với tổng số tiền trên 1,5 tỷ 

đồng. Năm 1997, mức hỗ trợ xây dựng 1 căn là 40 triệu đồng và sửa chữa là 20 

triệu đồng, đến năm 2011 đã tăng mức xây mới lên 60 triệu đồng và sửa chữa 30 

triệu đồng. 

Tỉnh đã cân đối ngân sách mua Bảo hiểm y tế hằng năm cho 1.797 vợ (hoặc 

chồng) của thương, bệnh binh đã hết tuổi lao động, con thương, bệnh binh dưới 18 

tuổi hoặc trên 18 tuổi nhưng còn đang đi học, 175 con liệt sĩ đã hết tuổi lao động, 

1.522 thân nhân chủ yếu của liệt sĩ đã hết tuổi lao động. Bên cạnh đó, vận động các 

tổ chức, cá nhân phụng dưỡng suốt đời 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống 

mức hỗ trợ tối thiểu là 1 triệu đồng/Mẹ/tháng. Các thương, bệnh binh nặng và các 

gia đình liệt sĩ khác có hoàn cảnh đời sống khó khăn được đỡ đầu chăm sóc với 

mức hỗ trợ thêm hằng tháng từ 200.000 đồng trở lên. 

Các mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh nặng được chăm sóc sức 

khỏe theo chế độ khám chữa bệnh cán bộ trung cao; các tổ chức, các y, bác sĩ 

ngành y tế, Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh... trong những dịp lễ thường xuyên đến các địa phương khám bệnh, 

tặng quà và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách và các hộ nghèo. Ngoài ra 

còn hỗ trợ thêm chi phí tang lễ cho gia đình người có công khi đối tượng từ trần 

(trung bình khoảng 15 triệu đến 25 triệu đồng cho một trường hợp). 

 

 
Ủy ban MTTQ tỉnh trao trang thiết bị nội thất cho gia đình chính sách 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội khảo sát đời sống các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương, bệnh binh nặng, qua 

đó trích từ nguồn vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa mua sắm các trang thiết bị nội 

thất cho các đối tượng này cùng với các gia đình chính sách nghèo còn khó khăn 

trong cuộc sống với kinh phí trên 11 tỷ đồng cho trên 300 lượt đối tượng. 

Chăm lo đời sống tinh thần cho NCC, hàng năm tỉnh đều trích ngân sách từ 1 

tỷ đến 2 tỷ đồng tổ chức cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ hoạt động cách 

mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người có công tiêu biểu được 

một lần đi tham quan Hà Nội - viếng Lăng Bác, Côn Đảo và Phú Quốc. 
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Tu bổ, chăm sóc mộ và nghĩa trang liệt sĩ 
Trong thời gian qua, tỉnh đã thường xuyên tổ chức tìm kiếm và quy tập, đưa 

hài cốt liệt sĩ về an táng ở các nghĩa trang liệt sĩ. Thực hiện Thông tư số 

13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội và Bộ Tài chính, đã xét nghiệm lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và thân 

nhân để thử ADN, phần nào tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn ở địa phương và 

tìm lại danh tính liệt sĩ. Đây là niềm an ủi to lớn nhất của các gia đình liệt sĩ. 

Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 

30/4/2015), tỉnh đã quy tập hơn 100 hài cốt liệt sĩ của Trung đoàn 3 và các đơn vị 

phối hợp thuộc Sư đoàn 9 - Bộ Tư lệnh Miền hy sinh vào đêm 21/11/1965 tại làng 

10, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng và long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 

hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Dầu Tiếng. 

 
Lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng niệm tại Lễ truy điệu và an táng hơn 100 hài cốt liệt sĩ  

tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Dầu Tiếng 
Tỉnh Bình Dương có một nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh và 5 (năm) nghĩa trang liệt 

sĩ cấp huyện, với 13.006 mộ liệt sĩ.  Hệ thống nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh luôn 

được chỉnh trang, nâng cấp để xứng đáng là những công trình văn hóa truyền thống 

cách mạng mang tính giáo dục cao. 20 năm qua tỉnh đã đầu tư trên 158 tỷ đồng để 

nâng cấp và cải tạo hệ thống nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và các huyện, thị; đầu tư trên 9 

tỷ đồng xây dựng 35 nhà bia ghi danh và công trình tưởng niệm liệt sĩ. Các phần 

mộ liệt sĩ được tu bổ theo hướng bền vững và thường xuyên được chăm sóc sạch, 

đẹp. Công tác quản lý nghĩa trang luôn được cải thiện tốt phục vụ nhu cầu tìm 

kiếm, thăm viếng mộ liệt sĩ. 

Có thể thấy, bằng nhiều hình thức, tỉnh Bình Dương đã thực hiện tốt các chính 

sách nhằm từng bước nâng cao đời sống cho NCC. Đến nay, 99,71% NCC trong 

tỉnh có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi 

cư trú. Bình Dương là một trong hai tỉnh đầu tiên đạt 100% xã, phường, thị trấn 

được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công nhận "Làm tốt công tác thương 

binh, liệt sĩ, người có công" và cho đến nay vẫn giữ vững chỉ tiêu này. 
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Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh sẽ 

tiếp tục đẩy mạnh công tác thương binh, liệt sĩ lên một bước mới. Ngoài việc bảo 

đảm cho người có công ổn định về cuộc sống còn phải chăm lo về đời sống tinh 

thần. Đặc biệt quan tâm đến công tác dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ những gia 

đình chính sách còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, chăm lo nhiều hơn nữa đến 

việc giáo dục - đào tạo cho con liệt sĩ, thương bệnh binh trở thành những công dân 

có ích cho xã hội. 

 

 26. Ngọc Tánh. Bình Dương: Đẹp mãi truyền thống uống nước nhớ nguồn / 

Ngọc Tánh // http://baodansinh.vn . – 2016 . – Ngày 27 tháng 7 

 

BÌNH DƯƠNG: ĐẸP MÃI TRUYỀN THỐNG  

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN 

 

Thời gian qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh Bình Dương góp phần 

đem lại cuộc sống hơn mức trung bình cho gia đình và người có công với cách 

mạng. Đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh giữ vững danh hiệu 

“Xã phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công”. 
Trong điều kiện kinh tế còn không ít khó khăn, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình 

Dương vẫn luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia 

đình liệt sỹ và người có công. Nhờ vậy đại đa số gia đình người có công của tỉnh 

đã có cuộc sống ổn định cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều gia đình còn trở thành 

những tấm gương tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh. Qua rà soát, không có đối 

tượng nào hưởng chưa đầy đủ hoặc hưởng sai chế độ. Thời gian tới, Sở LĐ-

TB&XH, tiếp tục phối hợp cùng các cấp ngành, UBND cấp huyện hướng dẫn giải 

quyết dứt điểm hồ sơ đang hoàn thiện từ cấp xã, phường, thị trấn. Tập trung xem 

xét, đề xuất xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp mất 

giấy tờ, hồ sơ gốc theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH. 

Năm 2015, Sở đã trình UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch nước phong tặng cho 14 

mẹ còn sống và truy tặng cho 212 mẹ đã từ trần đủ điều kiện theo quy định danh 

hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, phòng LĐ-TB&XH huyện Dầu Tiếng tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ hy sinh tại 

Làng 10/1965 đưa vào Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng an táng. 

Ông Hồ Quang Điệp, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cho 

biết:  Thời gian qua, xác định rõ, tôn vinh chăm sóc người có công là việc 

làm thường xuyên, cần huy động cả cộng đồng xã hội tham gia với những phong 

trào sôi nổi và thiết thực, tỉnh đã triển khai thành công nhiều phong trào vì người 

có công tiêu biểu như tặng quà Tết Nguyên đán cho người có công, tổ chức khám 

chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng. Bên cạnh đó, đoàn lãnh đạo 

của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo 

các sở, ngành đã đến tận nhà để thăm, tặng quà và chúc Tết  người có công tiêu 

biểu thường xuyên đau ốm, bệnh tật  do tuổi cao, sức khỏe yếu. Ngoài ra, Sở được 

UBND tỉnh ủy quyền thăm và tặng quà Tết cho 27 Trung tâm. Tặng 31 sổ tiết kiệm 

cho gia đình người có công. Xây dựng mới 49 căn, sửa chữa 226 căn nhà tình 

nghĩa. Giải quyết 4.234 hồ sơ mới cho các đối tượng chính sách. Tiếp nhận 114 hài 

http://baodansinh.vn/
http://baodansinh.vn/tong-hop-the-thao-c39/
http://baodansinh.vn/gia-dinh-c64/
http://baodansinh.vn/gia-dinh-c64/
http://baodansinh.vn/thi-truong-24h-kinh-doanh-c53/
http://baodansinh.vn/nguoi-co-cong-c83/
http://baodansinh.vn/viec-lam-d76/
http://baodansinh.vn/viec-lam-d76/
http://baodansinh.vn/suc-khoe-d2/
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cốt liệt sĩ đưa vào Nghĩa trang liệt sĩ an táng. Tiếp và hướng dẫn thân nhân liệt sĩ 

lập giấy xác nhận thăm viếng mộ và hỗ trợ kinh phí cất bốc di chuyển hài cốt liệt sĩ 

180 trường hợp. Hỗ trợ tạo điều kiện về học tập và việc làm cho con thương, bệnh 

binh, con liệt sỹ và con của người có công với cách mạng, góp phần ổn định và 

nâng cao đời sống cho người có công và thân nhân của họ. Ngành y tế tổ chức 

khám chữa bệnh cho các gia đình chính sách, nhất là các gia đình chính sách ở 

vùng sâu, vùng xa. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tỉnh đã huy động 

đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa cùng với nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước xây 

dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có 

công với cách mạng, đảm bảo không còn gia đình chính sách người có công phải ở 

nhà tạm bợ, dột nát. Không chỉ tổ chức chuyển quà lễ của Chủ tịch nước, của địa 

phương đến đối tượng người có công kịp thời, Bình Dương còn tổ chức đêm Thắp 

nến tri ân ở tất cả các nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh vào ngày 27/7, xem đây là cuộc 

sinh hoạt thường xuyên hàng năm, nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ thanh 

thiếu niên. 

 
 

Ông Hồ Quang Điệp nhấn mạnh: Trong thời gian tới Bình Dương khẩn trương 

xét duyệt, giải quyết chế độ chính sách người có công với cách mạng để đảm bảo 

nhanh gọn, chính xác không gây phiền hà cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong 

trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, liệt sĩ và 

người có công với cách mạng. Thực hiện tốt việc tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, 

công tác mộ liệt sĩ, đài tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Phối hợp Sở Xây 

dựng theo dõi xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công. 

Đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh giữ vững danh hiệu “Xã 

phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công”. Thực hiện việc 

phân bổ chỉ tiêu đưa người có công đi điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia 

đình cho các huyện, thị xã, thành phố. 

Ngọc Tánh 
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27. Kim Hà. 40 năm đi tìm hài cốt và danh tính các anh / Kim Hà // 

http://baobinhduong.vn . – 2017 . – Ngày 15 tháng 7  

 

40 NĂM ĐI TÌM HÀI CỐT VÀ DANH TÍNH CÁC ANH 

 

Trong 2 cuộc kháng chiến khốc liệt của dân tộc, có những người lính may 

mắn được trở về nhưng có những người mãi mãi nằm lại giữa lòng đất mẹ. Hơn 

40 năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt 

sĩ luôn được Bình Dương chú trọng, một mặt là để tri ân công lao to lớn của các 

anh hùng liệt sĩ, mặt khác để giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cha anh. 

Hồi ức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 
Những ngày đầu tháng 7, chúng tôi có dịp về lại Làng 10 Dầu Tiếng, nay thuộc 

ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng để được nghe các vị lão thành cách 

mạng kể lại lịch sử hào hùng của địa phương, đặc biệt chiến tích trở thành chứng 

tích tội ác chiến tranh Mỹ - ngụy. Từ UBND xã Định Hiệp, chúng tôi ngược xe về 

hướng ấp Đồng Trai. Con đường làng trải dài, uốn lượn trong khu ấp từ lâu đã đi 

vào lịch sử. Đứng trên con kênh trước đây Mỹ - ngụy đã từng chôn vùi thi thể hơn 

100 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Bộ Tư lệnh Miền, cảm xúc về 

dòng lịch sử oai hùng nơi đây lại ùa về. 

 
Bác Nguyễn Văn Hạnh, bộ đội biệt động huyện Dầu Tiếng; anh Nguyễn Thanh Phú, cán bộ quản 

trang Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng cùng thắp hương tại khu mộ tập thể Trung đoàn 3, Sư 

đoàn 9, Bộ Tư lệnh Miền.  

Bác Nguyễn Văn Hạnh, bộ đội biệt động huyện Dầu Tiếng, nhân chứng lịch sử 

kể lại: “Trước 1975, nhà tôi ở Làng 10 nay thuộc ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp, 

huyện Dầu Tiếng. Vào thời điểm khi tôi khoảng 10 tuổi, đang câu cá tại đường 

mương trong làng thì nghe tiếng xe của địch chạy tới cách vị trí tôi khoảng 500m. 

Rất nhiều thi thể của bộ đội bị địch chất trên xe lôi xuống chôn vùi xuống đoạn 

kênh rộng 3m, sâu 1,5m, dài 1.000m. Sau này khi lớn lên, tôi mới biết đó là những 

cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 được điều động từ đồng bằng sông 

Cửu Long lên miền Đông Nam bộ”. 

http://baobinhduong.vn/
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Nhớ lại hành trình tìm kiếm, quy tập hơn 100 hài cốt liệt sĩ của Trung đoàn 3, 

Sư đoàn 9, ông Phan Văn Điền, Bí thư Chi bộ ấp Đồng Trai, kể lại: “Ngày đầu tiên 

được Tỉnh đội, Huyện đội mời về bàn bạc chọn ngày quy tập và gặp gỡ những hộ 

dân có phần đất dự đoán liên quan đến hài cốt liệt sĩ, tôi cảm nhận đây là nhiệm vụ 

thiêng liêng cao cả, là trách nhiệm của bản thân. Ngày đầu tìm kiếm vẫn chưa tìm 

thấy dấu hiệu gì, ngày thứ 2 thay đổi tác chiến tìm kiếm thì phát hiện hộp đạn AK, 

khúc xương… Những hài cốt tìm kiếm được các chiến sĩ bỏ vào thùng xốp phủ lên 

tấm vải đỏ rồi đưa về văn phòng ấp bảo vệ. Tôi và đồng chí Nguyễn Bá Quế, 

Trưởng ban lãnh đạo ấp Đồng Trai thay phiên túc trực 24/24, bảo vệ hài cốt liệt sĩ 

và một số di vật được tìm thấy như lược, áo mưa, nhẫn, hộp quẹt, giày dép...”. Tiếp 

dòng hồi ức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, anh Nguyễn Thanh Phú, cán bộ quản 

trang Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng, kể: “Khoảng thời gian cuối tháng 3-

2015, tôi được nhận nhiệm vụ phải xây dựng ngôi mộ tập thể cho các liệt sĩ Trung 

đoàn 3, Sư đoàn 9 với kích thước 15x40m. Vị trí xây dựng trong nghĩa trang đã 

được thống nhất, tôi cùng 15 thợ tích cực làm việc miệt mài. Chỉ trong khoảng 1 

tuần ngôi mộ tập thể đã hoàn thành, đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ truy 

điệu và an táng diễn ra trang trọng, chu đáo trước dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải 

phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2015)”. 

Đi tìm danh tính các anh 
Cùng với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, công tác điều tra thông tin 

về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ cũng được Bình Dương 

đẩy mạnh thực hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu về thông tin liệt 

sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh còn hạn chế. Hiện nay, 

toàn tỉnh có 13.006 mộ liệt sĩ, trong đó mộ liệt sĩ biết tên là 8.687 và mộ liệt sĩ 

chưa biết tên hơn 4.200. Với ý nghĩa xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu 

thông tin, cán bộ, nhân viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ- TB&XH) 

vẫn luôn miệt mài, tận tụy điều tra nhằm trả lại tên tuổi cho các anh. 

Theo chân chị Nguyễn Thị Thu Trang, cán bộ LĐ-TB&XH xã Bình Mỹ, huyện 

Bắc Tân Uyên, chúng tôi đến thăm gia đình liệt sĩ Ngô Văn Tiên, Ngô Văn Hổ tại 

ấp Mỹ Đức để điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa 

trang liệt sĩ. Để gặp được thân nhân gia đình liệt sĩ, chị Trang phải lặn lội xuống 

đây từ rất sớm để hẹn gặp gia đình. Có những hôm trời mưa rất to nhưng chị vẫn 

một mình chạy chiếc xe máy cà tàng xuống ấp, gặp gỡ thân nhân gia đình liệt sĩ 

với một mong muốn góp công sức nhỏ hoàn thành việc xác định danh tính hài cốt 

liệt sĩ còn thiếu. “Năm 2016, tôi thực hiện cuộc điều tra thông tin về liệt sĩ, thân 

nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Quá trình thực hiện, xã Bình Mỹ gặp 

khó khăn, một số liệt sĩ có thân nhân thờ cúng là cháu họ, hoặc người lớn tuổi nên 

không biết, hoặc nắm không chính xác thông tin liên quan về liệt sĩ như: ngày, 

tháng, năm sinh, về người có quan hệ huyết thống để giám định ADN; một số liệt 

sĩ không còn thân nhân để kiểm tra ADN khi cần thiết, người họ hàng thuộc dòng 

mẹ như anh chị em cùng mẹ, bác, dì thuộc bên mẹ… Đặc biệt một số gia đình thân 

nhân liệt sĩ không nhớ rõ nơi an táng ban đầu của liệt sĩ. Điển hình như gia đình bà 

Bồ Thị Tiến, ấp Mỹ Đức, xã Bình Mỹ đang thờ cúng liệt sĩ Cao Văn Vạn, hy sinh 

trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Bà Tiến là em dâu của liệt sĩ nên bà không 



   81 

 

biết rõ liệt sĩ Cao Văn Vạn hy sinh ở chiến trường nào nên rất khó trong công tác 

điều tra”, chị Trang cho biết. 

Theo anh Nguyễn Trọng Vương, cán bộ LĐ-TB&XH xã Lai Hưng, TX.Bến 

Cát: “Để tìm danh tính cho các liệt sĩ, cán bộ điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân 

liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ phải làm việc tỉ mỉ, chính xác, gặp trực tiếp 

thân nhân liệt sĩ để xác định đâu là thân nhân chủ yếu, thân nhân thờ cúng, xác 

định liệt sĩ đã biết mộ hay chưa, thông tin về mộ liệt sĩ có trùng khớp với hồ sơ 

đang quản lý, tìm được người lấy mẫu sinh phẩm để xác định tên tuổi chính xác 

của các liệt sĩ, điều chỉnh thông tin bia mộ. Khó khăn trong quá trình điều tra là 

hầu hết trong giấy báo tử của các liệt sĩ đều ghi hy sinh ở mặt trận miền Đông Nam 

bộ, nhưng không ghi cụ thể ở địa phương nào”. 

“Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 được điều động từ đồng bằng sông Cửu Long lên 

miền Đông Nam bộ. Đêm 21-11-1965, sau đợt tấn công vào căn cứ ngụy tại Làng 

10 Dầu Tiếng, nay thuộc ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng bị địch 

bất ngờ sử dụng một đoàn tăng thiết giáp phản công. Với tinh thần quyết tử cho Tổ 

quốc quyết sinh, hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Địch gom thi thể 

các cán bộ chiến sĩ vùi lấp xuống đoạn kênh rộng 3m, sâu 1,5m, dài 1.000m. Sau 

hơn 40 năm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, năm 2015, với sự nỗ lực của các đồng chí cựu 

chiến binh Trung đoàn 3, Đại đội C64 và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, 

tỉnh đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm quy tập trên 100 bộ hài cốt đưa về an táng tại 

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng vào ngày 21-4-2015”. (Thiếu tá Lê Ngọc Hà, 

Trưởng ban Chính sách phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh) 

  

Kim Hà 
 

28. Huỳnh Thủy. Đưa các anh về đất mẹ / Huỳnh Thủy // 

http://baobinhduong.org.vn . – 2017 . – Ngày 14 tháng 7 

 

ĐƯA CÁC ANH VỀ ĐẤT MẸ! 

 
Để đấu tranh cho nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, rất 

nhiều người lính, thanh niên xung phong đã anh dũng ngã xuống. Họ hy sinh khi 

tuổi đời còn rất trẻ, khi những khát vọng trong tim vẫn nung nấu từng ngày, từng 

giờ. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được xem là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp 

nghĩa” của dân tộc ta, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ 

và nhân dân trong tỉnh. 

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” 
Hơn 40 năm qua Đảng bộ, quân, dân tỉnh Sông Bé (nay là Bình Dương) luôn 

xem việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên 

nên đã tập trung chỉ đạo, đầu tư kinh phí và hàng trăm ngàn công lao động liên tục 

tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ đã hy 

sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ 

trong tỉnh. Đến nay, tỉnh Bình Dương hiện đang quản lý 1 nghĩa trang liệt sĩ cấp 

tỉnh và 5 nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện, với 13.006 mộ liệt sĩ (trong đó mộ liệt sĩ 

http://baobinhduong.org.vn/
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biết tên là 8.687 và mộ liệt sĩ chưa biết tên là 4.229). Riêng trong năm 2015 đã quy 

tập được 107 hài cốt liệt sĩ đưa vào các nghĩa trang liệt sĩ an táng; trong đó, đã quy 

tập được 100 hài cốt liệt sĩ của Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 hy sinh năm 1965 tại Làng 

10 Dầu Tiếng đưa vào Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Dầu Tiếng tổ chức lễ truy điệu và 

an táng dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam hoàn toàn thống nhất đất 

nước (30.4.1975 - 30.4.2015) một cách trang trọng, chu đáo được nhân dân và thân 

nhân liệt sĩ đánh giá cao, tạo được tình cảm tốt đẹp trong nhân dân. 

 

 
Lực lượng dân quân TX.Bến Cát chuyển hài cốt liệt sĩ về đơn vị. 

Phía sau mỗi cuộc “đoàn tụ” 
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn đó những bàmẹ, người vợ, người con 

luôn canh cánh trong lòng tâm nguyện tìm thấy hài cốt người thân của mình về yên 

nghỉ nơi đất mẹ. Phía sau mỗi cuộc “đoàn tụ”, luôn là nước mắt, niềm hạnh phúc 

vô bờ và cảm giác thiêng liêng dâng trào lên nơi lồng ngực của những “người đưa 

đò”. Để thực hiện được nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp 

ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đề 

án đến cấp xã, phường, thị trấn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành lao động - 

thương binh và xã hội, Hội cựu chiến binh các cấp rà soát, xác minh thông tin về 

liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tập thể, cá nhân cung cấp, từ đó, xây dựng kế hoạch, lập 

bản đồ phục vụ cho công tác khảo sát, quy tập tổ chức thực hiện việc tìm kiếm, quy 

tập hài cốt liệt sĩ. Quá trình tìm kiếm, các cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó 

khăn, gian khổ để đưa các anh về yên nghỉ ở các nghĩa trang, góp phần xoa dịu 

phần nào những mất mát, hy sinh của gia đình và thân nhân liệt sĩ. 

Thiếu tá Lê Ngọc Hà, Trưởng ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia 

sẻ, việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ làviệc làm mang tính nhân văn cao 

cả, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta nhằm tri ân những 

người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống vì nền độc lâp của Tổ quốc. Vì vậy 

dù có khó khăn, vất vả đến mấy nhưng anh em trong đội tham gia tìm kiếm với 



   83 

 

tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. “Mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập 

hiện đang gặp nhiều khó khăn vì hài cốt còn lại rất ít, lại chôn rải rác ở các vùng 

rừng sâu; thời gian chôn khá lâu nên địa hình, địa vật thay đổi làm mất dấu; các 

thông tin cung cấp không xác định được vị trí mộ của liệt sĩ nên gặp nhiều khó 

khăn trong khảo sát, tìm kiếm nhưng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy 

sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ luôn được Đảng và Nhànước quan tâm, với 

quyết tâm cao độ, chúng tôi mong muốn sẽ tìm kiếm, cất bốc và đưa được nhiều 

nhất các hài cốt liệt sĩ về với nơi lòng đất mẹ”, Thiếu tá, Lê Ngọc Hà khẳng định. 

Chăm lo “giấc ngủ” cho các anh 

Nằm ngay trên quốc lộ 13, thuộc địa bàn phường Thuận  Giao, TX.Thuận An, 

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh hiện là nơi an nghỉ của hơn 5.400 anh hùng, liệt sĩ đã hy 

sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệTổ quốc. Nơi 

đây hàng ngày vẫn được trông nom, chăm sóc chu đáo bởi những người quản 

trang. Bằng công việc lặng thầm, những người quản trang vẫn ngày ngày bảo 

vệ“giấc ngủ” bình yên cho các anh hùng, liệt sĩ, góp phần giữ gìn cảnh quan nghĩa 

trang sạch đẹp vàtôn nghiêm. “Đó là việc làm thiết thực, thể hiện lòng biết ơn sâu 

sắc các thế hệ cha anh. Cùng với việc tiếp nhận, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nơi khác 

chuyển về, ban quản lý nghĩa trang còn cónhiệm vụ xây dựng kế hoạch nâng cấp 

các công trình cần thiết, đề xuất lên cấp có thẩm quyền để kịp thời tu sửa, tôn tạo 

nghĩa trang”, anh Nguyễn Tuấn Đạt, Trưởng phòng Quản lý mộ, thuộc Ban Quản 

lý Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh cho biết. 

An lòng trước sự chăm sóc cẩn thận tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, không ít người 

nhàcủa liệt sĩ ở các tỉnh, thành khác trong cả nước khi tìm được mộngười thân 

đang yên nghỉ nơi đây đã quyết định không di dời phần mộ các anh về quê nữa. 

Bởi người thân của họ đang được nằm lại bên cạnh đồng đội và được chăm lo 

hương khói mỗi ngày. “Đây là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân các liệt sĩ, gia 

đình chúng tôi cảm thấy rất yên tâm khi phần mộ con mình được quy tập về đây và 

được chăm sóc cẩn thận”, mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Trù (phường Bình 

Hòa, TX.Thuận An), là người có con là liệt sĩ được quy tập về yên nghỉ tại Nghĩa 

trang Liệt sĩ tỉnh chia sẻ.  

Huỳnh Thủy 
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GIỚI THIỆU SÁCH 

1. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng hành trình 25 năm tìm kiếm hàng 

ngàn hài cốt liệt sĩ: Phóng sự tâm linh 

       

 Tác giả: Hoàng Anh Sướng 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Nhà xuất bản: Hội nhà văn 

Năm: 2016 

Số trang: 375 

Khổ: 21 cm 

Tập hợp những câu chuyện tâm linh của chị 

Phan Thị Bích Hằng – Người mang sứ mệnh 

đặc biệt của tạo hóa. Hành động thiết thực tri 

ân đầy tôn kính đối với những linh hồn liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc. Nói cách khác 

chính họ đã mở ra những ô cửa để chúng ta bước vào thế giới tâm linh vốn huyền 

bí với đời thường. Cứ thế đời sống tâm linh dần dần sáng rõ… để chúng ta biết 

rằng, cái chết không phải sự kết thúc. Nó  đơn giản chỉ là một sự khởi đầu mới và 

mang những bài học vô cùng tốt đẹp cho dời sống hiện tại của chúng ta! 

2. Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ và thực hiện chính sách 

ưu đãi người có công với cách 

  Nơi xuất bản: Hà Nội 

Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội 

Năm: 2014 

Số trang: 104 

Khổ: 21 cm 

Cuốn sách  giúp các cán bộ chính sách, 

người có công và thân nhân nắm vững quy 

trình về làm thủ tục hồ sơ để hưởng chế độ 

chính sách của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, 

bà mẹ Việt Nam anh hùng về các chế độ ưu đãi 

như trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần …  
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3. Điển hình của thương – bệnh binh làm giàu theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh 

 Bộ lao động – Thương binh và xã hội  

Nơi xuất bản: Hà Nội  

Nhà xuất bản: Thanh Niên  

Năm: 2014 

Số trang: 200 

Khổ: 21 cm 

Với hơn 50 gương tiêu biểu trong cuốn sách 

cho ta thấy, họ là những con người đã kiên cường, 

dũng cảm, anh hùng trong chiến đấu và chính cái 

anh hùng trong thời chiến ấy đã tiếp thêm nghị lực 

cho những người chiến sĩ cách mạng này không 

ngừng vươn lên trong cuộc sống ngày nay. Họ là những Người lính cụ Hồ không 

chỉ kiên trung trong chiến đấu mà còn anh hùng trên mặt trận phát triển kinh tế, 

xây dựng quê hương giàu đẹp, là những tấm gương sáng ngời và đáng trân trọng 

biết bao 

4. Những tấm gương anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong Việt 

Nam 

      

     Tác giả: Nguyễn Minh Thơ 

Nơi xuất bản: Hà Nội   

Nhà xuất bản: Thanh Niên,  

Năm: 2015 

Số trang: 475  

Khổ: 21 cm 

Ca ngợi những tấm gương anh hùng của lực 

lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Với tất 

cả tấm lòng trân trọng, cảm phục, ngưỡng mộ, tri 

ân những cán bộ, đội viên Thanh niên xung 

phong ưu tú, những tập thể anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong Việt 
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Nam. Hai cuộc kháng chiến đã lùi xa, nhưng những tấm gương anh hùng, lẫm liệt 

của các anh, các chị, của tập thể thanh niên xung phong sẽ còn mãi khắc tạc trong 

ký ức của bao thế hệ, sẽ mãi còn bất tử trong truyền thống đánh giặc ngoại xâm 

gian lao mà anh dũng của dân tộc. 

5. Những chiến sĩ cách mạng vuợt ngục tù Côn Đảo 

  

Nơi xuất bản: Hà Nội   

Nhà xuất bản: Lao động  

Năm: 2012 

Số trang: 499 

Khổ: 27 cm 

     Tồn tại qua 2 chế độ thực dân, đế quốc , 

Nhà tù Côn Đảo đã trở thành chứng nhân lịch 

sử về cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách 

mạng chống lại kẻ thù xâm lược. Hàng vạn 

người tù mà hầu hết là những người con trung 

kiên của cách mạng vì lý tưởng giải phóng dân tộc mà sẵn sàng chấp nhận gian 

khổ hy sinh. Biết bao người đã bị địch giam cầm, hành hạ, tra tấn và sát hại, máu 

của tù nhân nhuộm cà Côn Lôn và xác của tù nhân như hiện diện ở bất cứ nơi nào 

trên đảo.Nhưng cũng không có nơi nào hơn nơi đây sự hiện thân sáng ngời của 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường bất khuất của những người cộng 

sản. 

Những cuốn sách trên hiện đang có tại các kho sách của Thư viện tỉnh Bình 

Dương. Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc! 
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BẢNG TRA TÊN TÁC GIẢ 

STT TÊN TÁC GIẢ 
    SỐ THỨ TỰ 

TÀI LIỆU 

1  Bảo Yến 2 

2 Cao Tuân 8 

3 H.N 10 

4 Hoàng Phương  23 

5 Hoàng Phương - Lê Hoàng 12 

6  Huyền Trang 3 

7 Huỳnh Thủy 28 

8 Kim Hà 27 

9 Lê Hải Ninh 20 

10 Long Trần 17 

11 Ngọc Tánh 25 

12 Nguyễn Thị Phương Thanh 5 

13 Phong Vũ 7 

14 Phương Chi 24 

15 Phương Vinh 4 

16 Quang Ninh 11 

17 Thành Thắng 15 

18 Thúy An 16 

19 Trúc Phương 13 

20 Xuân Hiển 19 

21 Xuân Hoài 14 
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BẢNG TRA TÊN TÀI LIỆU 

 

STT 

 

TÊN TÀI LIỆU 

STT 

TÀI 

LIỆU 

1 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ   12 

2 40 năm đi tìm hài cốt và danh tính các anh 27 

3 Bình Dương thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”  24 

4 Bình Dương: Đẹp mãi truyền thống uống nước nhớ nguồn 25 

5 Chỉ thị tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng 7 

6 Chiến sĩ “Hải chiến Gạc Ma”: Những ký ức vuông tròn, lắm tình 

nghĩa đong đầy 

13 

7 Chuyện tình cảm động giữa anh thương binh và người vợ liệt sĩ 16 

8 Cuộc đời liệt sĩ trong cuốn nhật ký trở về từ nước Mỹ 11 

9 Đưa các anh về đất mẹ 28 

10 Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 1 

11 Ký ức của những người làm nên trận chiến “Chấn động địa cầu” 8 

12 Ký ức của những người trở về từ nơi “địa ngục trần gian” 14 

13 Mẹ Nguyễn Thị Thứ - huyền thoại bất tử 10 

14 Nghĩa trang Trường Sơn: Xuân ấm tình đồng đội 18 

15 Ngọn đuốc lịch sử - Thắp sáng tương lai 19 

16 Ngược dòng lịch sử: Vì sao có Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 2 

17 Người nữ anh hùng hết lòng làm việc nghĩa 15 

18 Người phụ nữ 23 năm chăm sóc mộ liệt sĩ  22 

19 Nhà Cách mạng, liệt sỹ Tô Hiệu  9 

20 Những tấm gương thương binh “Tàn nhưng không phế” 17 

21 Pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng ở Việt Nam 

hiện nay 

5 

22 Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” 4 

23 Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” - 70 năm nhìn lại  23 

24 Sinh ra trên Đất mỏ, nằm lại với đất mẹ miền Nam 11 

25 Tấm lòng của Bác Hồ đối với thương binh, liệt sĩ 3 

26 Thiết thực tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với 

cách mạng  

21 
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27 Tri ân các anh hùng liệt sĩ  20 

28 Ưu đãi, chăm sóc người có công cách mạng là đền ơn đáp nghĩa 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐỀ CƯƠNG THƯ MỤC KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 

(27/7/1947 – 27/7/2017) 

                                         “NGỌN NẾN TRI ÂN” 

 

PHẦN I: NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ VÀ NHỮNG CHẾ ĐỘ ƯU 

ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

1/ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) 

2/ Ngược dòng lịch sử: Vì sao có Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 

3/ Tấm lòng của Bác Hồ đối với thương binh, liệt sỹ 

4/ Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” 

5/ Pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng ở Việt Nam hiện nay 

6/ Ưu đãi, chăm sóc người có công cách mạng là đền ơn đáp nghĩa 

7/ Chỉ thị tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng 

PHẦN II: KÝ ỨC CỦA NGƯỜI TRỞ VỀ  

8/ Đại tướng Võ Nguyên Giáp với biển, đảo tổ quốc 

9/ Nhà Cách mạng, liệt sỹ Tô Hiệu 

10/ Mẹ Nguyễn Thị Thứ - huyền thoại bất tử 

11/ Sinh ra trên Đất mỏ, nằm lại với đất mẹ miền Nam 

12/ Cuộc đời liệt sĩ trong cuốn nhật ký trở về từ nước Mỹ 

13/ 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ 

14/ Chiến sĩ “Hải chiến Gạc Ma”: Những ký ức vuông tròn, lắm tình nghĩa đong đầy 

15/ Ký ức của những người trở về từ nơi “địa ngục trần gian” 

16/ Người nữ anh hùng hết lòng làm việc nghĩa 

17/ Chuyện tình cảm động giữa anh thương binh và người vợ liệt sỹ 

18/ Những tấm gương thương binh “Tàn nhưng không phế” 

19/ Nghĩa trang Trường Sơn: Xuân ấm tình đồng đội 

PHẦN III: NGỌN NẾN TRI ÂN  

20/ Ngọn đuốc lịch sử - Thắp sáng tương lai 

21/ Tri ân các anh hùng liệt sĩ 

22/ Thiết thực tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng 

23/ Người phụ nữ 23 năm chăm sóc mộ liệt sĩ 

24/ Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” - 70 năm nhìn lại 

25/ Bình Dương thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” 

26/ Bình Dương: Đẹp mãi truyền thống uống nước nhớ nguồn 
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GIỚI THIỆU SÁCH 

1. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng hành trình 25 năm tìm kiếm hàng 

ngàn hài cốt liệt sĩ : Phóng sự tâm linh 

       

 Tác giả: Hoàng Anh Sướng 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Nhà xuất bản: Hội nhà văn 

Năm: 2016 

Số trang: 375 

Khổ: 21 cm 

Tập hợp những câu chuyện tâm linh của 

chị Phan Thị Bích Hằng – Người mang sứ 

mệnh đặc biệt của tạo hóa. Hành động thiết 

thực tri ân đầy tôn kính đối với những linh hồn liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc. Nói 

cách khác chính họ đã mở ra những ô cửa để chúng ta bước vào thế giới tâm linh 

vốn huyền bí với đời thường. Cứ thế đời sống tâm linh dần dần sáng rõ… để 

chúng ta biết rằng, cái chết không phải sự kết thúc. Nó  đơn giản chỉ là một sự 

khởi đầu mới và mang những bài học vô cùng tốt đẹp cho dời sống hiện tại của 

chúng ta! 

2. Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ và thực hiện chính 

sách ưu đãi người có công với cách 

 

 Nơi xuất bản: Hà Nội 

Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội 

Năm: 2014 

Số trang: 104 

Khổ: 21 cm 

Cuốn sách  giúp các cán bộ chính sách, 

người có công và thân nhân nắm vững quy 

trình về làm thủ tục hồ sơ để hưởng chế độ 

chính sách của liệt sĩ, thương binh, bệnh 
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binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng về các chế độ ưu đãi như trợ cấp hàng tháng, trợ 

cấp một lần, trợ cấp tiền tuất… 

3. Điển hình của thương - bệnh binh làm giàu theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh 

         Bộ lao động – Thương binh và xã hội  

Nơi xuất bản: Hà Nội  

Nhà xuất bản: Thanh Niên  

Năm: 2014 

Số trang: 200 

Khổ: 21 cm 

Với hơn 50 gương tiêu biểu trong cuốn 

sách cho ta thấy, họ là những con người đã 

kiên cường, dũng cảm, anh hùng trong chiến 

đấu và chính cái anh hùng trong thời chiến ấy 

đã tiếp thêm nghị lực cho những người chiến sĩ cách mạng này không ngừng 

vươn lên trong cuộc sống ngày nay. Họ là những Người lính cụ Hồ không chỉ 

kiên trung trong chiến đấu mà còn anh hùng trên mặt trận phát triển kinh tế, xây 

dựng quê hương giàu đẹp, là những tấm gương sáng ngời và đáng trân trọng biết 

bao 

4. Những tấm gương anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong 

Việt Nam 

      

     Tác giả: Nguyễn Minh Thơ 

Nơi xuất bản: Hà Nội   

Nhà xuất bản: Thanh Niên,  

Năm: 2015 

Số trang: 475  

Khổ: 21 cm 

Ca ngợi những tấm gương anh hùng của 

lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. 

Với tất cả tấm lòng trân trọng, cảm phục, 
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ngưỡng mộ, tri ân những cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong ưu tú, những 

tập thể anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Hai cuộc 

kháng chiến đã lùi xa, nhưng những tấm gương anh hùng, lẫm liệt của các anh, 

các chị, của tập thể thanh niên xung phong sẽ còn mãi khắc tạc trong ký ức của 

bao thế hệ, sẽ mãi còn bất tử trong truyền thống đánh giặc ngoại xâm gian lao 

mà anh dũng của dân tộc. 

5. Những chiến sĩ cách mạng vuợt ngục tù Côn Đảo 

  

Nơi xuất bản: Hà Nội   

Nhà xuất bản: Lao động  

Năm: 2012 

Số trang: 499 

Khổ: 27 cm 

     Tồn tại qua 2 chế độ thực dân, đế quốc , 

Nhà tù Côn Đảo đã trở thành chứng nhân 

lịch sử về cuộc đấu tranh của các chiến sĩ 

cách mạng chống lại kẻ thù xâm lược. Hàng 

vạn người tù mà hầu hết là những người 

con trung kiên của cách mạng vì lý tưởng giải phóng dân tộc mà sẵn sàng chấp 

nhận gian khổ hy sinh. Biết bao người đã bị địch giam cầm, hành hạ, tra tấn và 

sát hại, máu của tù nhân nhuộm cà Côn Lôn và xác của tù nhân như hiện diện ở 

bất cứ nơi nào trên đảo.Nhưng cũng không có nơi nào hơn nơi đây sự hiện thân 

sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường bất khuất của 

những người cộng sản. 

Những cuốn sách trên hiện đang có tại Thư viện tỉnh Bình Dương. Xin 

trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc! 
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BẢNG TRA TÊN TÁC GIẢ 

STT TÊN TÁC GIẢ 
    SỐ THỨ TỰ 

TÀI LIỆU 

1  Bảo Yến 2 

2 H.N 10 

3 Hoàng Phương  23 

4 Hoàng Phương - Lê Hoàng 12 

5  Huyền Trang 3 

6 Lê Hải Ninh 20 

7 Lê Quý Hoàng 8 

8 Long Trần 17 

9 Ngọc Tánh 25 

10 Nguyễn Thị Phương Thanh 5 

11 Phong Vũ 7 

12 Phương Chi 24 

13 Phương Vinh 4 

14 Quang Ninh 11 

15 Thành Thắng 15 

16 Thúy An 16 

17 Trúc Phương 13 

18 Xuân Hiển 19 

19 Xuân Hoài 14 
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BẢNG TRA TÊN TÀI LIỆU 

 

 

STT 

 

TÊN TÀI LIỆU 

STT 

TÀI 

LIỆU 

1. 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ   12 

2. 40 năm đi tìm hài cốt và danh tính các anh 27 

3. Bình Dương thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”  24 

4. Bình Dương: Đẹp mãi truyền thống uống nước nhớ nguồn 25 

5. Chỉ thị tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng 7 

6. Chiến sĩ “Hải chiến Gạc Ma”: Những ký ức vuông tròn, lắm 

tình nghĩa đong đầy 

13 

7. Chuyện tình cảm động giữa anh thương binh và người vợ liệt sĩ 16 

8. Cuộc đời liệt sĩ trong cuốn nhật ký trở về từ nước Mỹ 11 

9. Đưa các anh về đất mẹ 28 

10. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 1 

11. Ký ức của những người làm nên trận chiến “Chấn động địa 

cầu” 

8 

12. Ký ức của những người trở về từ nơi “địa ngục trần gian” 14 

13. Mẹ Nguyễn Thị Thứ - huyền thoại bất tử 10 

14. Nghĩa trang Trường Sơn: Xuân ấm tình đồng đội 18 

15. Ngọn đuốc lịch sử - Thắp sáng tương lai 19 

16. Ngược dòng lịch sử: Vì sao có Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 2 

17. Người nữ anh hùng hết lòng làm việc nghĩa 15 

18. Người phụ nữ 23 năm chăm sóc mộ liệt sĩ  22 

19. Nhà Cách mạng, liệt sỹ Tô Hiệu  9 

20. Những tấm gương thương binh “Tàn nhưng không phế” 17 

21. Pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng ở Việt Nam 

hiện nay 

5 

22. Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” 4 

23. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” - 70 năm nhìn lại  23 

24. Sinh ra trên Đất mỏ, nằm lại với đất mẹ miền Nam 11 

25. Tấm lòng của Bác Hồ đối với thương binh, liệt sĩ 3 

26. Thiết thực tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với 

cách mạng  

21 

27. Tri ân các anh hùng liệt sĩ  20 

28. Ưu đãi, chăm sóc người có công cách mạng là đền ơn đáp 

nghĩa 

6 
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