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ầu 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, Hội Liên hiệp Quốc dân
Việt Nam thành lập ngày 27-5-1946,
Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu là Chủ

tịch danh dự. Chiều ngày 28-5-1946 tại
Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Liên hiệp Quốc
dân Việt Nam tổ chức một cuộc nói
chuyện quan trọng kêu gọi đồng bào
gia nhập Hội và hăng hái giúp đỡ các
chiến sĩ bị thương.
Để giúp các chiến sĩ trong mùa
đông giá rét, cuộc vận động "Mùa đông

binh sĩ" được tổ chức trong cả nước,
mở đầu bằng Lễ khai mạc "Xung phong
mùa đông binh sĩ" được tổ chức chiều
ngày 16-11-1946 tại Nhà hát Lớn
Thành phố Hà Nội. Phát biểu trong buổi
lễ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Nước ta
được giải phóng là nhờ có xương máu
của toàn dân và xương máu của các
chiến sĩ đã hy sinh nơi tiền tuyến... ở
hậu phương chúng ta có gia đình ấm
áp, ở tiền phương các binh sĩ phải chịu
rét mướt... Bây giờ, tôi có hai chiếc áo
rét. Một chiếc tôi mặc đã mấy năm nay
và một chiếc của ủy ban vận động mùa
đông binh sĩ vừa may biếu tôi. Cả hai
chiếc tôi tặng các binh sĩ ngoài mặt
trận". Ủy ban vận động "Mùa đông binh
sĩ" có sáng kiến tổ chức bán đấu giá áo
của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lấy tiền
mua nhiều chiếc áo khác cung cấp cho
bộ đội ngoài mặt trận.

Tranh cổ động, Ty Thông tin tỉnh Lạng Sơn
phát hành năm 1946, cổ động nhân dân
tham gia may quần áo rét cho bộ đội.

Tranh cổ động nhân dân tiết kiệm gạo,
chăn, vải, áo giúp quỹ Mùa đông binh sĩ,
năm 1946.

Tranh cổ động, Ty thông tin và phòng
Thông tin huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
phát hành năm 1946, cổ động phong trào
“Mùa đông binh sĩ”.

Khi cuộc kháng chiến toàn quốc
bùng nổ, ngày 19-12-1946, hưởng ứng
Lời kêu gọi cứu nước của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, 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. Thương binh, liệt sĩ trở
thành vấn đề cần được quan tâm.
Trước tình hình đó, cùng với việc tiếp
tục kêu gọi giúp đỡ thương binh, gia
đình liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký
sắc lệnh số 20/SL ngày 16-2-1947
chính thức đặt chế độ "Lương hưu
thương tật" và "Tiền tuất cho thân nhân
tử sĩ". Đây là văn bản pháp quy đầu
tiên về chính sách thương binh, liệt sĩ,
khẳng định vị trí quan trọng của công
tác thương binh liệt sĩ đối với công
cuộc kháng chiến cứu nước của dân
tộc.

Để chỉ đạo công tác này trong cả
nước, ngày 26-2-1947, Phòng Thương
binh thuộc Chính trị Cục Quân đội
Quốc gia Việt Nam được thành lập.
Tháng 6-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh
chỉ thị chọn một ngày trong năm làm
"Ngày thương binh" để nhân dân ta có
dịp tỏ lòng biết ơn, yêu mến thương
binh. Thực hiện chỉ thị của Người, một
Hội nghị trù bị gồm đại biểu của các cơ
quan, các ngành ở Trung ương, và một
số địa phương đã họp tại một địa điểm
ở xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nhất trí chọn
ngày 27-7 hàng năm là Ngày thương
binh toàn quốc. Ông Lê Tất Đắc, đại
diện Chính trị Cục Quân đội Quốc gia
Việt Nam tham gia cuộc họp đã tóm
lược về ngày đáng ghi nhớ này bằng
câu ca dao:
"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"
18 giờ ngày 27-7-1947, "Ngày
thương binh toàn quốc" mở đầu bằng
cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại xã
Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên, khoảng 300 người gồm đại
diện Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ
Cứu quốc, Đoàn thanh niên, Nha
Thông tin, Cục Chính trị Quân đội Quốc
gia Việt Nam và chính quyền địa
phương đã dự cuộc mít tinh này. Tại
cuộc mít tinh các đại biểu đã nghe ông
Lê Tất Đắc công bố bức thư của Chủ
tịch Hồ Chí Minh gửi Ban Thường trực
tổ chức Ngày thương binh, liệt sĩ toàn
quốc.
Trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
viết:
"... Thương binh là 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, của đồng bào mà

các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì
vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn,
phải giúp đỡ những người con anh
dũng ấy...".
- Ông Lê Thành Ân, Phó trưởng
phòng thương binh, thuộc Chính trị Cục
nói về mục đích, ý nghĩa ngày thương
binh toàn quốc và trách nhiệm của toàn
dân đối với thương binh, liệt sĩ.
- Ông Lê Tỵ đại diện thương binh
nói lên lòng biết ơn của thương binh đối
với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước
và sự giúp đỡ của nhân dân.
- Bà Bá Huy, Bí thư phụ nữ Cứu
quốc xã Lục Ba, huyện Đại Từ, tỉnh
Thái Nguyên, (người sau này được Bác
Hồ gửi thư khen vì có nhiều thành tích
giúp đỡ bộ đội, thương binh) đã phát
biểu.
Cuộc mít tinh đã ghi nhận sự ra
đời của ngày thương binh liệt sĩ đầu
tiên 27-7-1947. Ngày thương binh đầu
tiên cũng được tổ chức ở một số tỉnh
phía Nam, đặc biệt là thành phố Sài
Gòn. Tuy đang bị thực dân Pháp tạm
chiếm đàn áp, khủng bố gắt gao nhưng
đồng bào đã tổ chức theo cách riêng
của mình như: đến ngày đó các cửa
hàng "đằng mình" đều đóng cửa nửa
ngày và cũng trong thời gian đó không
ai ra đường để biểu thị thái độ bất hợp
tác với địch. Từ đấy hàng năm đến
ngày 27-7, Bác Hồ đều gửi thư thăm
hỏi, động viên, nhắc nhở mọi người
phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương
binh, gia đình liệt sĩ. Hiện nay, Bảo
tàng Lịch sử quốc gia đang lưu giữ 6
bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi
cho thương binh nhân ngày 27-7 hàng
năm trong thời kỳ kháng chiến chống
thực dân Pháp.

các địa phương quan tâm, săn sóc,
giúp đỡ thương binh.

Thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Bộ trưởng
Bộ Thương binh, cựu binh Vũ Đình Tụng
nhân Ngày Thương binh, tử sĩ 27-7. (Báo
Cứu quốc, số 1305 ra ngày 27/7/1949).

Từ tháng 7-1955, Ngày thương
binh được đổi thành Ngày thương binh
liệt sĩ để ghi nhận những hy sinh lớn
lao của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho
chiến thẳng vẻ vang của toàn dân tộc.
Từ năm 1970, Chính phủ Cách
mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam
Việt Nam quyết định lấy ngày 1 tháng
12 hàng năm làm Ngày thương binh liệt
sĩ. Theo đó ngày 1-12 hàng năm, cùng
với việc cử đoàn đại biểu đến tặng quà
thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ,
ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc
Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính
phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa
miền Nam Việt Nam đều có thư động
viên, thăm hỏi và nhắc nhở quân dân

Thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Bộ trưởng
Bộ Thương binh, cựu binh nhân Ngày
Thương binh, liệt sĩ (27/7/1953) nhờ Bộ
trưởng chuyển tới anh em thương binh một
tháng lương của Người và 50 chiếc khăn
tay do phụ nữ dân tộc Thái gửi biếu Người.

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 hơn nửa thế kỷ, với các
tên gọi "Thương binh toàn quốc", "Ngày
thương binh liệt sĩ" và được tổ chức
trong những hoàn cảnh khác nhau
(chiến tranh, hòa bình ở nửa đất nước,
đất nước thống nhất, cả nước tiến hành
công cuộc đổi mới), đúng với mục tiêu
đề ra ban đầu, mỗi năm đến Ngày
thương binh liệt sĩ 27-7, trên khắp đất

nước, nhiều việc làm thiết thực, đầy
tình nghĩa chăm sóc thương binh, gia
đình liệt sĩ, gia đình có công với cách
mạng, thể hiện truyền thống "hiếu
nghĩa bác ái", lòng quý trọng và biết ơn
của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối

với những người đã vì độc lập, thống
nhất của Tổ quốc, vì tự do và cuộc
sống bình yên của nhân dân mà hy
sinh, cống hiến.
Tường Khanh //
http://baotanglichsu.vn
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“U

ống nước nhớ nguồn”, “Ăn
quả nhớ kẻ trồng cây” vừa là
đạo lý thiêng liêng, vừa là giá
trị đạo đức và lối ứng xử cao đẹp trong
dời sống văn hóa của người Việt.
Truyền thống tốt đẹp này đã và đang
được nhân dân phát huy từ thế hệ này
sang thế hệ khác. Sinh thời, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã kế thừa, đúc kết truyền
thống tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc
thành một trong những nội dung tư
tưởng của Người. Đồng thời, Người là
tấm gương sáng thể hiện lòng biết ơn
sâu sắc đối với các thương binh, liệt sĩ.
Cách mạng Tháng Tám thành
công, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường
Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh
ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Với âm mưu xâm lược nước ta
một lần nữa, ngày 23-9-1945, thực dân
Pháp nổ súng tấn công Sài Gòn. Nhân
dân Nam Bộ chưa kịp hưởng niềm vui
độc lập và cuộc sống thanh bình lại
phải tiếp tục vùng lên cứu nước. Để
bảo vệ Tổ quốc thân yêu, rất nhiều
người con ưu tú của dân tộc đã hiến
dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời
của mình cho đất nước. Họ đã ngã
xuống trên chiến trường miền nam
hoặc khi trở về đã mang thương tật
suốt đời vì nền độc lập, tự do và thống
nhất đất nước.

Nhằm động viên các gia đình có
người đã hi sinh, ngày 2-10-1945, Bác
Hồ đã đến Nhà thờ Lớn làm lễ cầu hồn
cho các chiến sĩ hy sinh ở miền nam và
trong phiên họp Hội đồng Chính phủ
ngày 20-11-1945, Người đề nghị Chính
phủ ra Sắc lệnh truy tặng năm liệt sĩ đã
hy sinh cho Tổ quốc tại quận Cái Răng,
Cần Thơ ngày 12-11-1945[1].
Tiếp đó, trong thư “Gửi các chiến
sĩ Nam Bộ và Nam phần Trung
Bộ” tháng 12-1945, Bác tin tưởng
rằng: “Với một nước đã có những người
con hy sinh như thế, anh hùng như thế,
đã có một khối toàn dân đoàn kết như
thế, nước ta nhất định không mất lại
một lần nữa. Để bảo vệ Tổ quốc, chúng
ta còn phải chiến đấu nhiều. Chỉ có
chiến đấu mới vượt được những trở lực,
khó khăn, chỉ có chiến đấu mới đưa lại
vẻ vang cho Tổ quốc. Các bạn ở tiền
tuyến không bao giờ cô độc, vì đã có cả
một khối đoàn kết làm hậu thuẫn cho
mình. Thắng lợi cuối cùng nhất định về
ta”[2].
Nhằm chia sẻ nỗi đau của hàng
triệu thân nhân liệt sĩ, những bậc ông
bà, cha mẹ, những người chồng, người
vợ và những người con đã mãi mãi
không thể gặp lại những người thân
yêu nhất của mình, ngày 7-11-1946,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Thông báo
về việc nhận con các liệt sĩ làm con
nuôi” với lời lẽ đơn giản mà chân thành,

gây xúc động mạnh mẽ lòng người: “Vì
muốn thay mặt Tổ quốc, toàn thể đồng
bào và Chính phủ cảm ơn những chiến
sĩ đã hy sinh tính mệnh cho nền tự do,
độc lập và thống nhất của nước nhà,
hoặc trongthời kỳ cách mệnh hoặc
trong thời kỳ kháng chiến. Tôi gửi lời
chào thân ái cho các gia đình liệt sĩ đó,
và tôi nhận con các liệt sĩ làm con nuôi
của tôi”[3].
Trong “Thư gửi bác sĩ Vũ Đình
Tụng, Giám đốc Y tế Bắc Bộ” tháng 11947, Người viết: “Tôi được báo cáo
rằng: con giai 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. Tôi thay mặt
Chính phủ cảm ơn ngài và gửi ngài lời
chào thân ái và quyết thắng!”[4].
Tiếp đó, Bác Hồ đã ký một loạt
Sắc lệnh nhằm giải quyết chế độ chính
sách cho thương binh, liệt sĩ và gia
đình liệt sĩ như: Sắc lệnh số 20-SL
ngày 16-2-1947 quy định chế độ hưu
bổng, thương tật và tiền tuất cho
thương nhân tử sĩ; Sắc lệnh số 58-SL
ngày 6-6-1947, tặng Huân chương Sao
vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân
chương Độc lập để thưởng hoặc truy
tặng cho đoàn thể hay những người có
công với nước, với dân hoặc tặng cho
các nhân vật ngoại quốc đã có công với
nước Việt Nam và quy định việc tặng
thưởng,…
Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho
Chính quyền các cấp hoạt động, ngày
3-10-1947, Người đã ký Sắc lệnh số
101-SL về việc thành lập Sở và Ty
Thương binh, cựu binh ở khu và tỉnh.
Để nhân dân cả nước có dịp bày
tỏ lòng biết ơn tới các thương binh và
gia đình liệt sĩ, tháng 6-1947, Bác đã
chỉ thị chọn một ngày trong năm làm
ngày “Ngày Thương binh”. Thực hiện

chỉ thị của Người, Hội nghị trù bị gồm
đại biểu các cơ quan, các ngành ở
Trung ương, khu và tỉnh họp ở Phú
Minh, Đại Từ, Thái Nguyên nhất trí lấy
ngày 27-7-1947 là “Ngày Thương binh,
Liệt sĩ”. Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã viết Thư gửi Ban Thường trực
của Ban Tổ chức ngày “Thương binh
toàn quốc” nói rõ ý nghĩa của ngày kỷ
niệm và kêu gọi mọi người có hành
động thiết thực giúp đỡ thương
binh: “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, của đồng bào, mà
các đồng chí chịu ốm đau, què quặt. Vì
vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn
phải giúp đỡ những người con anh
dũng ấy"[5].
Nhân ngày này, Bác Hồ gửi tặng
cho Ban Thường trực một chiếc áo lụa,
một tháng lương của Người, tiền một
bữa ăn của Người và của nhân viên
làm việc trong Phủ Chủ tịch, tổng cộng
số tiền là 1.127 đồng.
Sau này, cứ đến ngày 27-7 hàng
năm, Bác vẫn đều đặn gửi thư và tặng
quà cho các thương binh và gia đình
liệt sĩ. Những bức thư của Người giản
dị, chân thành, đó là những lời động
viên, an ủi, kêu gọi rất mộc mạc, nhưng
cụ thể và thiết thực. Đọc những bức
thư đó, thương binh và gia đình các liệt
sĩ cũng cảm nhận được tình cảm của
Bác Hồ dành cho họ.
Những món quà của Chủ tịch Hồ
Chí Minh tuy nhỏ nhưng vô cùng quý
giá, vì đó chính là sự quan tâm, chăm
sóc, là tình cảm của Người dành cho
thương binh, bệnh binh. Những món
quà đó là nguồn cổ vũ động viên tinh
thần to lớn đối với thương bệnh binh
làm ấm lòng người chiến sĩ. Ngày 20-91950, trong "Thư gửi các chiến sĩ bị
thương trong trận Đông Khê", Bác
viết: "Các chú đã chiến đấu anh dũng
và các chú đã giết được nhiều giặc, đã

có công trong việc giải phóng Đông
Khê. Chính phủ, đồng bào đều nhớ ơn
các chú. Tôi gửi lời khen các chú và
chúc các chú mau lành bệnh để trở lại
hàng ngũ tiếp tục chiến đấu, giết
giặc"[6].
Kháng chiến chống Pháp thắng
lợi, hòa bình lập lại trên miền bắc. Chủ
tịch Hồ Chí Minh từ Chiến khu Việt Bắc
trở về sống và làm việc ở Thủ đô Hà
Nội. Chiều 31-12-1954, Đoàn đại biểu
Đảng và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí
Minh dẫn đầu đã tới đặt vòng hoa viếng
các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc tại Đài
Liệt sĩ Hà Nội. Trong lễ viếng, Thủ
tướng Phạm Văn Đồng đã thay mặt
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Diễn
từ: "Máu nóng của các liệt sĩ đã nhuộm
lá Quốc kỳ vẻ vang càng thêm thắm đỏ.
Tiếng thơm của các liệt sĩ sẽ muôn đời
lưu truyền với sử xanh. Một nén hương
thành. Vài lời an ủi. Anh linh các liệt sĩ
bất diệt! Tổ quốc Việt Nam vĩ đại muôn
năm!"[7].
Đón "Tết Hòa bình", tối giao thừa
năm 1956 (ngày 11-2- 1956), Người đi
thăm và chúc Tết các đồng chí thương
binh ở Trường Thương binh hỏng mắt
tại phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Tại
đây, Bác Hồ đã nói chuyện thân mật
với các chiến sĩ, khen ngợi những
thành tích công tác, học tập vươn lên
của thương binh. Kết thúc buổi nói
chuyện, Bác nói: "Tại mái trường này
các chú được học chữ, học nghề để
tiếp tục phục vụ nhân dân. Như vậy,
thương binh tàn nhưng không phế"[8].
Không chỉ dừng lại ở đó, Chủ tịch
Hồ Chí Minh còn kêu gọi chính quyền
các cấp, các tầng lớp nhân dân và
đoàn thể hãy thể hiện tình cảm thương
yêu, trách nhiệm và bổn phận của mình
bằng những việc làm thiết thực nhất đối
với thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ.
Chính quyền, đồng bào và các đoàn
thể nhân dân trong mối xã cần tổ chức
phong trào "đón anh em thương binh về

làng" bằng cách trích một phần ruộng
công để gặt hái. Hoa lợi để nuôi thương
binh, tạo công ăn việc làm cho anh em
thương binh. Anh em thầy thuốc và chị
em khán hộ cứu thương phải hết lòng
săn sóc thương binh một cách chu đáo.
Các cháu nhi đồng toàn quốc thi đua
giúp đỡ các thương binh và gia đình liệt
sĩ.
Đáp lại tình cảm ấy, bằng tinh thần
và nghị lực của "Anh bộ đội Cụ
Hồ", nhiều thương bệnh binh và gia
đình liệt sĩ đã cố gắng vươn lên, tự lực
cánh sinh trong lao động, sản xuất, học
tập và cuộc sống. Họ không những đã
tạo ra việc làm cho mình và gia đình,
mà còn tích cực giúp đỡ đồng bào và
con em của họ, tạo dựng nên cuộc
sống có ích hơn, tươi đẹp hơn. Họ đã
làm đúng theo lời Người dạy: "Thương
binh tàn mà không phế".
Để tỏ lòng kính yêu với lãnh tụ của
dân tộc ta, thương binh trong cả nước
đã biếu Người những sản phẩm do
chính họ làm ra: Thương binh trại an
dưỡng Liên khu X biếu chè, thương
binh liên khu III biếu bộ quần áo,
thương binh trại Dệt chiếu biếu bốn
chiếc chiếu, thương binh trại an dưỡng
Hà Nam biếu một nải chuối...
Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí
Minh vẫn luôn canh cánh trong lòng về
việc đền ơn đáp nghĩa với thương,
bệnh binh và gia đình liệt sĩ.
Tháng 5-1968, mặc dù đang ốm
mệt, Người vẫn đọc lại bản thảo Di
chúc và viết bổ sung thêm một số nội
dung gồm 6 trang viết tay, trong đó có
đoạn về thương binh, liệt sĩ: "Đối với
các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố,
làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia
kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của
các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần
yêu nước của nhân dân ta. Đối với cha
mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ)
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 ăn việc làm thích hợp, quyết
không để họ bị đói rét"[9].
Đặc biệt, ngày 31-7-1969, Bác Hồ
đã tặng Huy hiệu của Người cho 10
thương binh gương mẫu, tận tụy với
công tác sản xuất, lập nhiều thành tích
trên mặt trận mới. Đây là lần tặng Huy
hiệu cuối cùng của Bác cho các thương
binh.
Ngày 1-9-1969, chỉ trước khi
Người mất một ngày, vẫn có vòng hoa
của Người gửi viếng các liệt sĩ tại
Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội (Mai Dịch).
Thực hiện Di chúc của Người, các
cấp chính quyền và đoàn thể xã hội đã
có những chính sách ưu tiên đối với
thương binh, bệnh binh và gia đình liệt
sĩ. Đồng bào ta trên khắp mọi miền của
Tổ quốc cũng đã làm nhiều việc để đền
ơn đáp nghĩa như: tặng quà cho các
gia đình chính sách, xây dựng nhà tình
nghĩa, lập Quỹ đền ơn đáp nghĩa,
phụng dưỡng các mẹ Việt Nam Anh
hùng, ủng hộ và giúp đỡ các nạn nhân
nhiễm chất độc da cam, giúp đỡ
thương, bệnh binh và gia đình liệt sĩ,
tìm mộ liệt sĩ.

Hy vọng rằng những việc làm đó
sẽ nâng cao đời sống tinh thần và vật
chất, giảm bớt một phần khó khăn
trong cuộc sống cho thương binh, bệnh
binh và gia đình liệt sĩ, thể hiện tình
cảm, trách nhiệm và bổn phận của toàn
xã hội.
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“U

ống nước nhớ nguồn”, “Ăn
quả nhớ kẻ trồng cây” là
truyền thống quý báu của dân
tộc ta. Đây cũng là một trong những
nguồn gốc hình thành tư tưởng, đạo
đức Hồ Chí Minh nói chung, tình cảm,
tư tưởng của Người đối với thương
binh, liệt sĩ nói riêng.
Trong sự nghiệp chống ngoại xâm
của dân tộc Việt Nam, theo tiếng gọi

thiêng liêng của Tổ quốc, lớp lớp thế hệ
đã lên đường, chung sức, đồng lòng
“quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Họ
đã hi sinh cả mạng sống của mình cho
độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Là
người đứng đầu đất nước, Chủ tịch Hồ
Chí Minh thấu hiểu những mất mát lớn
lao này. Người luôn dành tình cảm đặc
biệt với thương binh, liệt sĩ và gia đình
có công với Tổ quốc. Suốt 24 năm trên
cương vị người đứng đầu Nhà nước,

Bác đã cùng Chính phủ thể chế hóa
thành văn bản pháp quy của Nhà nước
đối với thương binh, liệt sỹ, phù hợp
với truyền thống nhân văn của dân tộc
Việt Nam và điều kiện, hoàn cảnh của
đất nước trong từng giai đoạn cách
mạng. Trong thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí
Minh là hiện thân, tấm gương sáng của
tư tưởng nhân văn đó.

Bác Hồ thăm các thương binh nặng ở trại
điều dưỡng Bắc Ninh.

Ngay từ ngày Cách mạng Tháng
Tám thành công, đất nước đang trong
cảnh thù trong, giặc ngoài “nghìn cân
treo sợi tóc”, Bác luôn nghĩ đến công
ơn của các thương binh, liệt sỹ. Trong
bức thư đăng trên báo Cứu quốc ngày
7-1-1946, 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 ”. Nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, dù
còn bộn bề với bao công việc của một
nước Việt Nam non trẻ, nhưng Người
đã gửi thư tới đồng bào Nam bộ, trong
thư có đoạn viết: Tôi kính cẩn cúi chào
vong linh các anh chị em đã bỏ thân vì
nước và các đồng bào đã hy sinh trong
cuộc đấu tranh cho nước nhà. Sự hy
sinh đó không phải là uổng. Sau đó,
trong Thư gửi đồng bào Việt Nam,

Người lại viết: Tôi nghiêng mình trước
anh hồn những chiến sĩ và đồng bào
Việt Nam đã vì Tổ quốc mà hy sinh anh
dũng.
Tháng 6-1947, Chủ tịch Hồ Chí
Minh chỉ thị chọn một ngày trong năm
làm “Ngày Thương binh, liệt sĩ” để
nhân dân ta có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa,
biết ơn đối với thương binh, gia đình
liệt sĩ và những người có công với đất
nước. Thực hiện chỉ thị của Người, hội
nghị trù bị gồm đại biểu các cơ quan,
các ngành ở Trung ương, khối và tỉnh
họp ở xã Phú Minh (Đại Từ, Thái
Nguyên) bàn bạc, nhất trí, đề nghị lấy
ngày 27-7-1947 làm “Ngày Thương
binh, liệt sĩ” trong cả nước.
Ghi nhận, và đánh giá cao sự hy
sinh và cống hiến của các thương binh,
liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Khi
nạn ngoại xâm ào ạt đến, nó như một
trận lụt to. Nó đe doạ tràn ngập cả non
sông Tổ quốc. Nó đe dọa cuốn trôi cả
tính mệnh, tài sản, chìm đắm cả bố,
mẹ, vợ, con, dân ta. Trước cơn nguy
hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý
của nước ta dũng cảm xông ra mặt
trận. Họ quyết đem xương máu của họ
đắp thành một bức tường đồng, một
con đê vững, để ngăn cản nạn ngoại
xâm tràn ngập Tổ quốc, làm hại đồng
bào. Họ quyết hy sinh tính mệnh họ, để
giữ gìn tính mệnh của đồng bào. Họ hy
sinh gia đình và tài sản họ, để bảo vệ
gia đình và tài sản đồng bào. Họ quyết
liều chết chống địch, để cho Tổ quốc và
đồng bào sống. Họ là những chiến sĩ
anh dũng của ta. Trong đó, có người đã
bỏ lại một phần thân thể ở trước mặt
trận. Có người đã bỏ mình ở chiến
trường. Đó là thương binh, đó là tử
sĩ”(1). Người nêu rõ: “Máu đào của các
thương binh, 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 trái
tự do”(2). Cảm thông với những thiệt

thòi của thương binh, liệt sĩ và gia đình
họ trong cuộc sống hoà bình, Bác đã
kêu gọi đồng bào chia sẻ với những
tâm tư, mất mát lớn của thương binh,
liệt sĩ. Người nói: Cách mấy ngày
trước, họ là những thanh niên lành
mạnh, vui vẻ, oanh liệt. Trải qua những
ngày ăn gió nằm sương, những trận
mưa bom, bão đạn, họ bị tay què, chân
cụt, họ hoá ra thương binh. Người từng
khẳng định: Thương binh, bệnh binh,
gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là
những người đã có công với Tổ quốc,
với nhân dân. Cho nên bổn phận của
chúng ta là phải biết ơn, phải thương
yêu và giúp đỡ họ. Người luôn nhắc
nhở toàn Đảng, toàn dân ta bất kể
trong hoàn cảnh nào cũng phải luôn ghi
nhớ công ơn to lớn của các đồng chí
thương binh, liệt sỹ, những người đã hy
sinh tính mệnh hoặc bỏ lại một phần
xương máu của mình trên chiến trường
vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì
cuộc sống bình yên, hạnh phúc của
nhân dân. Người căn dặn: “Tổ quốc và
đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ
những người con anh hùng ấy, mọi
người phải luôn luôn học tập tinh thần
dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ để
vượt qua tất cả khó khăn, gian khổ
hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà
các liệt sĩ đã để lại cho chúng ta”(3).
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh
có nhiều sáng kiến phát động các
phong trào nhân dân giúp đỡ thương
binh, gia đình liệt sĩ. Năm 1948, Người
gửi thư cho các cháu nhi đồng phát
động phong trào công tác Trần Quốc
Toản nhằm giúp đỡ các gia đình bộ đội,
gia đình thương binh, liệt sĩ. Năm 1951,
Người phát động phong trào "Đón
thương binh về làng" để Đảng, chính
quyền, đoàn thể và nhân dân các làng,
xã giúp đỡ thương binh những công
việc phù hợp để họ có thể tự tin sinh
sống, hoà nhập với cộng đồng. Dù bận
nhiều công việc, nhưng hầu như năm

nào Người cũng gửi thư, tặng quà hoặc
tới thăm thương binh và gia đình liệt sĩ.
Không chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi
mộc mạc, chân thành, giản dị, xúc động
lòng người mà tình cảm bao dung, che
chở của Người còn thể hiện bằng
những hành động cụ thể hằng ngày.
Bác trích một phần lương của mình,
các món quà của đồng bào kính tặng,
để tặng cho các đồng chí thương binh.
Bác cũng luôn động viên anh chị
em thương binh phấn đấu trở thành
những người ”tàn nhưng không phế”,
hăng hái, lạc quan đóng góp sức mình
vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Người dặn: “Khi đã khôi phục
sức khoẻ, các đồng chí sẽ hăng hái
tham gia công tác tăng gia sản xuất, để
giúp ích cho Tổ quốc, cũng như các
đồng chí đã anh dũng giữ gìn non
sông, các đồng chí sẽ trở nên người
công dân kiểu mẫu ở hậu phương cũng
như các đồng chí đã làm người chiến sĩ
kiểu mẫu ở ngoài mặt trận. Tôi cùng
đồng bào luôn luôn nhớ đến các đồng
chí”(4). Đồng thời, Bác chỉ ra những
công việc thật cụ thể, phù hợp để anh
em thương binh sẽ tuỳ sức mà làm
những công việc nhẹ, như học may,
đan lát, hớt tóc hoặc giúp việc phòng
giấy, việc bình dân học vụ trong
làng…
Những hành động của Bác không
chỉ là sự tiếc thương mà còn thể hiện
sự tự hào, gợi lên tinh thần bất khuất,
làm hồi sinh sức sống mãnh liệt của cả
dân tộc, của những người đã hy sinh
sự sống của mình cho độc lập của Tổ
quốc. Người đã gắn sự tổn thất lớn lao
của những thương binh, liệt sĩ vào ý
thức trách nhiệm và nghĩa vụ của
những người được sống trong hòa bình
hôm nay. Trước lúc đi xa, Bác đã để lại
cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân
ta Bản Di chúc lịch sử, trong đó có
phần viết về chính sách xã hội đối với
thương binh, gia đình liệt sĩ và những

người đã kinh qua chiến đấu. Bác viết:
"Đối với những người đã dũng cảm hy
sinh một phần xương máu của mình
(cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích,
thanh niên xung phong…), 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".
Cùng với sự sẻ chia của toàn xã
hội, các đồng chí thương binh, bệnh
binh, thân nhân liệt sĩ luôn khắc sâu lời
dạy của Bác Hồ “tàn nhưng không phế”
đã tiếp tục phát huy truyền thống, khả
năng của mình, ra sức lao động góp
phần làm giảm gánh nặng cho xã hội,
phấn đấu vươn lên, xứng đáng là
những “công dân kiểu mẫu”, những “gia
đình cách mạng gương mẫu” như
mong muốn của Bác Hồ. Nhiều
thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã
trở thành những cán bộ lãnh đạo, quản
lý ở nhiều lĩnh vực xã hội, trở thành
những nhà khoa học xuất sắc, những
doanh nhân giỏi… Một số đồng chí đã
được Nhà nước tuyên dương Anh hùng
Lao động thời kỳ đổi mới.
Ngày nay, được sống trong cảnh
đất nước thanh bình, chúng ta càng
nhớ tới công lao và sự hy sinh to lớn
của các thương binh, liệt sĩ. 71 năm
qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều
chủ trương, chính sách với thương
binh, liệt sĩ cùng những gìa đình người
có công với cách mạng. Đã có hai pháp
lệnh về chính sách đối với thương binh,
liệt sĩ: Pháp lệnh quy định danh hiệu
vinh dự “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và
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. Ngày 28-4-2012, Thủ
tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị
số 12/CT-TTg về việc tăng cường
chăm sóc người có công với cách

mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
Đồng bào ta trên khắp mọi miền của Tổ
quốc cũng đã thể hiện lòng biết ơn với
công lao của thương binh, liệt sĩ với
nhiều việc làm hiệu quả, thiết thực:
Tặng quà cho các gia đình có công với
cách mạng, gia đình chính sách, xây
nhà tình nghĩa, lập Quỹ đền ơn đáp
nghĩa, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam
Anh hùng, ủng hộ và giúp đỡ các nạn
nhân nhiễm chất độc da cam, giúp đỡ
thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ, tìm
mộ liệt sĩ… Việc chăm sóc sức khoẻ,
nâng cao đời sống tinh thần và vật
chất, giảm bớt một phần khó khăn
trong cuộc sống cho thương bệnh binh
và gia đình liệt sĩ là tình cảm, trách
nhiệm và bổn phận của toàn xã hội.
Mỗi chúng ta từ những việc làm nhỏ bé,
thiết thực hãy làm tốt hơn nữa công tác
chăm sóc thương binh và gia đình
chính sách, coi đây là nghĩa vụ, trách
nhiệm xã hội. Điều này không chỉ góp
phần ổn định và nâng cao mức sống
của thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ
mà còn góp phần ổn định tình hình
chính trị xã hội, củng cố lòng tin của
nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; có
tác dụng giáo dục toàn dân, đặc biệt là
thế hệ trẻ về lòng yêu nước, đạo lý
“uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp
nghĩa” của dân tộc ta; về lòng tự hào,
tự tôn dân tộc trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh.
-----------------------------(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc
gia (Sđd), HN.2000, tập 5, tr. 466
(2) Sđd, HN.2002, tập 10, tr. 3
(3) Những lời kêu gọi của Hồ Chí Minh, Nxb
Sự thật,HN 1962, tập 6, tr. 7
(4) Sđd, HN 2002, tập 5, tr. 471
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ã nhiều năm qua, cựu chiến binh
(CCB) Nguyễn Đình Đông (quê
ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên) đảm nhiệm trông coi Khu di
tích lịch sử Quốc gia 27-7 (nơi công bố
sự ra đời “Ngày Thương binh toàn
quốc” 27-7-1947). Hằng ngày, ông
cùng một số CCB chăm lo hương khói
phụng thờ, thành kính biết ơn các anh
hùng liệt sĩ.
Ông Đông kể: "Năm 2007, tại đây
diễn ra lễ rước bát hương các anh
hùng liệt sĩ được bốc từ nhiều nghĩa
trang lớn trên toàn quốc đưa về khu di
tích, nên càng linh thiêng. Nhiều đồng
chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân
đội, các địa phương, CCB và nhân dân
từ mọi miền của Tổ quốc đều đến thăm
viếng khu di tích lịch sử này”.
Sự ra đời của “Ngày Thương binh
toàn quốc” 27-7-1947, từ năm 1955 đổi
thành Ngày Thương binh-Liệt sĩ (TBLS) bắt nguồn từ tình yêu thương vô bờ
bến của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành
cho những người con không tiếc máu
xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Sau khi Toàn quốc kháng chiến bùng
nổ (ngày 19-12-1946), theo lời kêu gọi
của Bác Hồ, quân-dân cả nước nhất
tề đứng dậy kháng chiến với tinh thần
“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Cuộc
kháng chiến ngày càng trở nên ác liệt,
quân và dân ta anh dũng chiến đấu,
nhiều chiến sĩ, đồng bào đã ngã
xuống... Số người bị thương và hy sinh
trong chiến đấu ngày càng tăng lên…
Trước tình hình đó, cùng với việc
kêu gọi toàn dân giúp đỡ thương binh,
gia đình liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề
nghị Chính phủ chọn một ngày trong
năm làm “Ngày Thương binh toàn
quốc” để nhân dân ta có dịp tỏ lòng bác
ái, biết ơn các thương binh, liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Đại Từ tới
dâng hương và ôn lại lịch sử truyền thống
tại khu di tích.

Đưa chúng tôi đi tham quan khu di
tích, Thượng tá Dương Ngọc Khánh,
Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đại
Từ, chia sẻ: “Theo lời kể của các cụ
cao niên, lão thành cách mạng ở địa
phương, việc chọn xóm Bàn Cờ, xã
Hùng Sơn, huyện Đại Từ là nơi tuyên
bố sự ra đời "Ngày Thương binh toàn
quốc", bởi cùng với Định Hóa, Võ Nhai,
Phú Bình, Phú Lương…, Đại Từ nằm
trong vùng An toàn khu (ATK)
Trung ương, giàu truyền thống cách
mạng, nhân dân một lòng theo Đảng,
Bác Hồ, bảo vệ tuyệt đối an toàn
ATK và tham gia kháng chiến. Truyền
thống đùm bọc chở che, giúp đỡ
thương binh được bà con các dân tộc
nơi đây tự nguyện thực hiện từ rất
sớm. Đúng ngày 27-7-1947, tại nơi này,
hơn 300 cán bộ, nhân dân đã tổ chức
mít tinh, nghe công bố bức thư của Chủ
tịch Hồ Chí Minh ghi nhận sự ra đời
"Ngày Thương binh toàn quốc".
Giờ đây, Khu di tích lịch sử Quốc
gia 27-7 là công trình văn hóa lịch sử
có ý nghĩa to lớn, đáp ứng nhu cầu du
khách đến tham quan và tưởng nhớ
công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh
cùng các anh hùng liệt sĩ, thưởng
ngoạn cảnh quan một vùng đất địa linh,
sơn thủy hữu tình. Đây cũng là một “địa

chỉ đỏ” trên tuyến tham quan Khu du
lịch hồ Núi Cốc và các khu di tích ở
huyện Đại Từ, nối với các điểm di tích
lịch sử cách mạng ATK Định Hóa và
Tân Trào, Tuyên Quang.
Đồng chí Lê Kim Phúc, Bí thư
Huyện ủy Đại Từ, bày tỏ niềm tự
hào: “Từ vùng ATK kháng chiến vốn
nghèo nàn lạc hậu, những năm qua, xã
Hùng Sơn đã trở thành thị trấn Hùng
Sơn nhiều khởi sắc. Đại Từ đã vươn
lên trở thành huyện có cơ cấu kinh tế
chuyển dịch mạnh theo hướng công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ;
tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5
________________________________

hủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành
cho thương binh, bệnh binh và
thân nhân các liệt sĩ tình cảm và
sự quan tâm sâu sắc. Việc thực hiện tốt
chính sách ưu đãi đối với người có
công với cách mạng của Đảng và Nhà
nước ta đã tạo ra nguồn động lực to
lớn trong công cuộc xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
hiện nay.

C

năm gần đây đạt 18,2%, cao hơn so
với bình quân của tỉnh; sản xuất nông
nghiệp phát triển theo chiều sâu, phong
trào xây dựng nông thôn mới được
triển khai đồng bộ; quốc phòng-an ninh
được giữ vững; nhiều dự án lớn mang
tầm quốc gia như: Dự án chế biến
khoáng sản đa kim; dự án xây dựng
Khu du lịch trọng điểm hồ Núi Cốc đang
được triển khai tích cực trên địa bàn,
hứa hẹn đưa quê hương ngày càng
phát triển mạnh giàu”.
Bài và ảnh: GIA LINH //
http://www.qdnd.vn

Sinh thời, kế thừa và phát huy đạo
lý truyền thống ngàn đời của dân tộc
“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ
kẻ trồng cây”, Chủ tịch Hồ Chí Minh
luôn dành cho thương binh, bệnh binh
và thân nhân các liệt sĩ tình cảm và sự
quan tâm sâu sắc. Giữa những năm
tháng ác liệt của cuộc kháng chiến
chống Pháp, Người đã chỉ thị chọn một
ngày nào trong năm làm “Ngày Thương
binh”. Thực hiện chỉ thị của Người, một
hội nghị trù bị gồm đại biểu của các cơ
quan, các ngành ở Trung ương, khu và
tỉnh đã họp ở Phú Minh, Đại Từ, Thái
Nguyên và nhất trí lấy ngày 27-7-1947
làm “Ngày Thương binh, liệt sĩ” đầu tiên
trong cả nước. Từ đó, ngày 27-7 hằng
năm đã trở thành “Ngày Thương binh,
liệt sĩ” của cả nước. Đối với mỗi người
dân Việt Nam “Ngày 27- 7 là một ngày
kỷ niệm. Mỗi năm đến ngày ấy, thì
những người ái quốc Việt Nam càng
tưởng nhớ đến anh em thương binh,

tưởng nhớ đến các gia đình tử sĩ,
tưởng nhớ đến những người vô danh
anh hùng, hoặc đã hy sinh tính mạng,
hoặc đã góp một phần xương máu
trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân
tộc ta”(1). Người khẳng định: "Các liệt
sĩ đã hy sinh, nhưng công trạng to lớn
của các liệt sĩ đã ghi sâu vào lòng dạ
của toàn dân và non sông đất nước.
Các liệt sĩ đã hy sinh, nhưng chí khí
dũng cảm của các liệt sĩ đã thấm nhuần
vào tâm hồn của toàn quân và dân ta
trong cuộc kiên quyết đấu tranh đặng
giành hòa bình, thống nhất, độc lập và
dân chủ trong cả nước. Máu nóng của
các liệt sĩ đã nhuộm lá Quốc kỳ vẻ vang
càng thêm thắm đỏ. Tiếng thơm của
các liệt sĩ sẽ muôn đời lưu truyền với
sử xanh”(2). Xuất phát từ tình cảm và
sự quan tâm sâu sắc đối với những
người có công với nước, với các gia
đình thương binh liệt sĩ, trong suốt 24
năm lãnh đạo đất nước, từ khi Cách
mạng Tháng Tám thành công cho đến
trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và
toàn quân ta lời căn dặn cuối cùng
trong Di chúc về thương binh, liệt sĩ.
Phải chăm sóc tận tình chu đáo, lo nơi
ăn, chốn ở, việc làm, đời sống cho họ,
tuyệt đối không để cho ai rơi vào cảnh
đói rét, thiếu thốn, phải tỏ rõ lòng biết
ơn đối với những người đã có công với
đất nước. Phải thực hiện những việc
làm thiết thực để giáo dục truyền thống,
đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ.
Tình cảm thân thương, niềm tin và sự
quan tâm của Người là định hướng, là
chỗ dựa về mặt tinh thần vững chắc, là
nguồn động viên, cổ vũ lớn lao để bộ
đội, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn,
thử thách phấn đấu hoàn thành nhiệm
vụ của mình trước vận mệnh của nước
nhà trong mọi giai đoạn lịch sử.
Trong sự nghiệp đổi mới, chính
sách ưu đãi đối với người có công với
cách mạng không chỉ là đạo lý truyền
thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân

tộc, mà đã trở thành một hệ thống
chính sách lớn của Đảng và Nhà nước
ta, góp phần to lớn vào sự ổn định và
phát triển xã hội. Việc Ủy ban Thường
vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh “Ưu
đãi người hoạt 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” (gọi tắt là
Pháp lệnh Ưu đãi người có công) và
Pháp lệnh Phong tặng danh hiệu “Bà
mẹ Việt Nam anh hùng” là bước tiến
quan trọng trong hệ thống chính sách
“Đền ơn đáp nghĩa” ở nước ta. Với hai
pháp lệnh này góp phần cải thiện thêm
một bước đời sống người có công và
tạo điều kiện để các gia đình chính
sách phát huy năng lực, sở trường của
mình trong cơ chế mới.
Ngày nay, sự chăm lo đối với
người có công với đất nước càng được
quân tâm đặc biệt hơn, toàn diện hơn.
Các Chỉ thị số 09- CT/TW, ngày 14-121996 của Bộ Chính trị về việc mở đợt
vận động kỷ niệm 50 năm Ngày
Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-71997); Chỉ thị số 80 CT/TW, ngày 01-32002 của Ban Bí thư 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. Ngày 1412-2006, Ban Bí thư Trung ương Đảng
đã có Chỉ thị số 07/CT-TW, 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”.
Ngày 18-6-2007, để tiếp tục hoàn thiện
chính sách ưu đãi người có công, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành
Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung chính sách
ưu đãi người có công lần thứ ba. Ngày
15-11-2007, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội cũng có Thông tư số
25/2007TT-BLĐTBXH, Hướng dẫn bổ
sung việc thực hiện chính sách ưu đãi
người có công với cách mạng.

Việc từng bước bổ sung, hoàn
thiện chính sách ưu đãi người có công
và từ thực tiễn lãnh đạo, tổ chức thực
hiện công tác chăm sóc thương binh,
gia đình liệt sĩ và người có công với
cách mạng của Đảng đã đem lại kết
quả to lớn. Hiện nay cả nước có hơn 8
triệu người có công với 13 diện đối
tượng được hưởng chế độ ưu đãi và
chăm sóc, trong đó có khoảng 1,5 triệu
người hưởng trợ cấp hàng tháng; gần
4,2 triệu người hưởng trợ cấp một lần;
hàng chục nghìn con thương binh, liệt
sĩ được hưởng chế độ ưu đãi về giáo
dục đào tạo, chăm sóc y tế; 14.500 cán
bộ lão thành cách mạng được hỗ trợ
cải thiện nhà ở... Cùng với việc hoàn
thành công tác xác nhận người có công
với cách mạng, phong trào “Đền ơn
đáp nghĩa” đã trở thành nét đẹp trong
đời sống văn hóa của nhân dân ta.
Thực hiện “phong trào đền ơn đáp
nghĩa” chính là thể hiện lòng tri ân của
đất nước đối với người có công với
cách mạng. Tuy vậy, để không trở
thành gánh nặng của xã hội, Chủ tịch
Hồ Chí Minh yêu cầu thương binh cần
phát huy tinh thần “tự lực cánh sinh”
trong tăng gia sản xuất, học tập, công
tác, nhưng trước hết cần có sự giúp
đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của cộng
đồng và xã hội. Vì thế, Chủ tịch Hồ Chí
Minh yêu cầu cấp ủy đảng và chính
quyền cùng đồng bào cả nước ai cũng
có thể giúp đỡ thương binh và gia đình
liệt sĩ. Việc giúp đỡ phải thiết thực, cụ
thể, có tổ chức và tùy theo khả năng
của từng người. Vì đây là công việc
tình nghĩa, nên tuyệt đối không cưỡng
bức và cần giúp đỡ lâu dài chứ không
chỉ trong một thời gian ngắn, không
phải bằng cách góp gạo nuôi thương
binh, mà bằng cách tạo điều kiện và
công ăn việc làm cho họ. Người đã chỉ
ra nhiều cách làm, như đón thương
binh về địa phương, trích ruộng công,
cho mượn ruộng, hoặc chung sức phát
vỡ đất mới, tổ chức việc cày cấy, chăm

nom, gặt hái những ruộng ấy, hoa lợi
sẽ để nuôi thương binh, hoặc mở lớp
dạy nghề, v.v. Mọi người nên coi đây là
một nghĩa vụ, chứ không phải là một
việc “làm phúc”.
Với các thương binh, bệnh binh,
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Đã là
quân nhân cách mạng thì bao giờ cũng
phải là chiến sĩ anh dũng. Tránh ỷ lại,
công thần, kém kỷ luật, kém tin tưởng,
không tích cực công tác, không bi quan
chán nản. Phải luôn luôn cố gắng đem
hết khả năng của mình để tăng gia sản
xuất, dần dần có thể tự lực cánh sinh,
tiến tới tự cấp tự túc, giảm bớt khó
khăn cho bản thân, gia đình và xã hội.
Phấn đấu để trở thành “người công dân
kiểu mẫu ở hậu phương cũng như các
đồng chí đã làm người chiến sĩ kiểu
mẫu ở ngoài mặt trận”.
Thực hiện lời Bác dạy thương binh
“tàn nhưng không phế”, hiện nay công
tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt
sĩ và người có công với đất nước của
Đảng ta luôn gắn liền với việc tạo mọi
điều kiện thuận lợi cho họ tham gia vào
các chương trình phát triển kinh tế, xã
hội ở địa phương như vay vốn, xóa đói
giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây
dựng nền văn hóa mới, con người mới.
Điều này đã phát huy vai trò gương
mẫu tự vươn lên của thương binh,
bệnh binh, cũng như vai trò của các gia
đình liệt sĩ và những người có công với
cách mạng trong sự nghiệp đổi mới đất
nước.
Việc thực hiện tốt chính sách ưu
đãi đối với người có công với cách
mạng của Đảng và Nhà nước ta đã tạo
ra nguồn động lực to lớn trong công
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Bằng
sự cố gắng của Đảng, Nhà nước và
toàn xã hội, chúng ta quyết tâm làm
cho toàn thể thương binh, gia đình liệt
sĩ, người có công, các Bà mẹ Việt Nam
anh hùng có sự cải thiện trong đời sống

cả về vật chất và tinh thần, thể hiện tấm
lòng của toàn dân ta “uống nước nhớ
nguồn, đền ơn đáp nghĩa”(3). Đó cũng
là thực hiện đúng lời dạy của Bác trong
Di chúc.
--------------------------(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.6, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.75.

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.427.
(3) Đỗ Mười, Uống nước nhớ nguồn, đền ơn
đáp nghĩa, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 7,
tr.4.
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ân tộc Việt Nam đã trải qua
hàng ngàn năm lịch sử và có
hơn 12 thế kỷ đấu tranh giành
độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh
thổ. Trong đó, phải kể đến hai cuộc
kháng chiến thần thánh chống thực dân
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tiếp tục
chứng minh sức mạnh, trí tuệ, bản lĩnh
Việt Nam trước sự “hung bạo” của kẻ
thù; lòng dũng cảm của lớp lớp người
Việt Nam “chân đồng, vai sắt” đã ngã
xuống hoặc để lại một phần cơ thể trên
chiến trường, làm nên bản hùng ca bất
hủ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng,
huyền thoại có thật “Lừng lẫy năm
châu, chấn động địa cầu” ở thế kỷ XX.

D

Là người đứng đầu đất nước,
chứng chiến những hy sinh, mất mát
lớn của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh
không chỉ dành tình cảm đặc biệt đối
với thương binh, gia đình liệt sĩ và gia

đình có công với Tổ quốc“xin kính cẩn
cúi chào vong linh các anh chị em đã
bỏ thân vì nước và các đồng bào đã hy
sinh trong cuộc đấu tranh cho nước
nhà. Sự hy sinh đó không phải là
uổng” và Người coi: “Thương binh,
bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình
liệt sĩ là những người có công với Tổ
quốc, nhân dân, cho nên bổn phận của
chúng ta là phải biết ơn, phải yêu
thương và giúp đỡ họ” và Người thay
mặt Đảng, Chính phủ ký Sắc lệnh ban
hành chế độ hưu bổng thương tật và
tiền tuất tử sĩ và chọn ngày 27-7 hàng
năm là ngày Thương binh, liệt sĩ.
Những năm qua, Đảng, Nhà nước
ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước về người
công với cách mạng như: Pháp lệnh số
04/2012/UBTVQH13 ngày 16-7-2012
của Ủy Ban thường vụ Quốc hội sửa
đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh
ưu đãi người có công với cách mạng;
Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH 13
ngày 20-10-2012 của Ủy Ban thường
vụ Quốc hội, sửa đổi, bổ sung một số
điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu
vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam
anh hùng”; Nghị định 31/2013/NĐ-CP
ngày 09-4-2013 của Chính phủ quy
định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số
điều của Pháp lệnh ưu đãi người có
công với cách mạng; Nghị định số

56/2013/NĐ-CP ngày 22-5-2013 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh
hiệu vinh dự Nhà nước “Mẹ Việt Nam
anh hùng”; Quyết định số 22/2013/QĐTTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng
Chính phủ hỗ trợ người có công với
cách mạng về nhà ở; Thông tư số
05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15-5-2013
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn lập thủ tục, xác nhận và
giải quyết chế độ đối với người có công
và thân nhân của họ… và luôn quan
tâm thực hiện tốt chính sách đối với
thương binh, gia đình liệt sĩ được
hưởng tiền tuất hàng tháng và người có
công với cách mạng bằng việc phong
tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt
Nam anh hùng”, thanh niên xung
phong, người tham gia kháng chiến bị
nhiễm chất độc hoá học, tổ chức nhiều
chuyến đi an bồi dưỡng cho thương
bệnh binh, người nhiễm chất độc da
cam...
Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội đã phối hợp với các cấp có thẩm
quyền ở các địa phương giải quyết dứt
điểm các trường hợp còn tồn đọng về
chính sách ưu đãi người có công với
cách mạng; triển khai và thực hiện các
chế độ ưu đãi đối với người có công
theo quy định mới, thanh tra, kiểm tra
việc thực hiện chính sách, xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm. Đồng thời,
tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động
“Đền ơn đáp nghĩa” như: Vận động các
cơ quan, ban, ngành, các doanh
nghiệp, các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội và nhân dân đóng góp quỹ đền
ơn đáp nghĩa; phấn đấu 100% hộ chính
sách có mức sống bằng hoặc cao hơn
mức sống trung bình của nhân dân địa
phương nơi cư trú; làm tốt công tác
phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh
hùng, thân nhân liệt sĩ già yếu, cô đơn
không nơi nương tựa; xây dựng mới và
sửa chữa nhà cho những gia đình có
công đang gặp khó khăn về nhà ở. Tổ

chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà
đến các gia đình thương binh, liệt sĩ,
mẹ Việt Nam anh hùng, người có công
với cách mạng, thương bệnh binh đang
được nuôi dưỡng tại các Trung tâm
điều dưỡng trên cả nước nhân dịp kỷ
ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7 hàng
năm. Các cấp bộ đoàn phối hợp với
các địa phương đồng loạt tổ chức dâng
hương, dâng hoa, thắp nến tri ân các
anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt
sĩ, đài tưởng niệm nhằm tưởng niệm, tri
ân những người có công với Tổ quốc.
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”
được các cấp ủy đảng, các cấp, các
ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện và
được toàn dân hưởng ứng tham gia với
tất cả tình cảm và tinh thần trách nhiệm
cao của cộng đồng xã hội. Qua phong
trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các mẹ Việt
Nam anh hùng còn sống đã được các
cơ quan, đoàn thể nhận chăm sóc,
phụng dưỡng suốt đời, nhiều gia đình
người có công được tặng nhà tình
nghĩa, hàng trăm hộ được hỗ trợ sửa
chữa nhà với kinh phí lên tới hàng tỉ
đồng; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; giúp
đỡ các hộ gia đình chính sách bằng
những ngày công lao động trị giá hàng
chục tỷ đồng về cây trồng, con giống để
sản xuất. Phong trào xây dựng “xã,
phường giỏi về công tác chăm sóc
thương binh, gia đình liệt sỹ, người có
công” đã phát triển rộng khắp trong cả
nước. Công tác chăm sóc người có
công được các địa phương tổ chức
sáng tạo dưới nhiều hình thức khác
nhau, nhiều nơi có cách làm hay như:
thành lập tổ tình thương; nhận đỡ đầu
con thương binh nặng, con liệt sỹ mồ
côi; vận động giúp đỡ gia đình chính
sách có hoàn cảnh khó khăn… Nhờ
các chính sách của Nhà nước, sự quan
tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền,
các tổ chức đoàn thể, sự giúp đỡ, động
viên của cộng đồng và sự cố gắng của
bản thân, đến nay, phần lớn đời sống
của các hộ chính sách, người có công

với đất nước đều có mức sống trung
bình khá so với cộng đồng dân cư nơi
cư trú, trong đó, có nhiều thương binh,
gia đình liệt sỹ và người có công đã
không ngừng phấn đấu, tiếp nối truyền
thống anh hùng trong học tập, công tác,
lao động sản xuất, xứng đáng là “gia
đình cách mạng gương mẫu”, là tấm
gương sáng cho cộng đồng và xã hội
noi theo.
Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính
trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc
học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh, các phong trào toàn
dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt
sĩ không chỉ góp phần ổn định và nâng
cao mức sống của thương, bệnh binh,
gia đình liệt sĩ, góp phần ổn định tình
hình chính trị - xã hội, củng cố lòng tin
của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước,
mà còn có tác dụng giáo dục toàn dân,
đặc biệt là thế hệ trẻ về lòng yêu nước,
truyền thống ân nghĩa, đạo lý “Uống
nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người
trồng cây”, lòng tự hào, tự tôn dân tộc
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa hôm nay. Sự quan tâm này
được thể hiện sinh động bằng những
hoạt động hết sức thiết thực, phù hợp
với đạo lý truyền thống nhân văn ngàn
đời của dân tộc Việt Nam và phù hợp
với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước
trong từng giai đoạn cách mạng.

để xây dựng, tu bổ nghĩa trang, nhà bia
và các phần mộ liệt sỹ. Từ năm 1994
đến nay, trên 100 nghĩa trang liệt sỹ và
nhà bia tưởng niệm được xây mới,
hàng trăm nghĩa trang liệt sỹ được tu
bổ, nâng cấp khang trang, sạch đẹp với
tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng; các
trung tâm tỉnh và huyện lỵ đều đã có
đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ,
nhiều công trình đã trở thành trung tâm
hoạt động văn hoá, lễ hội của nhân dân
địa phương. Ngày 27-7 hàng năm, các
cấp uỷ đảng, chính quyền của tỉnh đều
tổ chức nhiều hoạt động phong phú
thiết thực để ghi nhớ công ơn, sự đóng
góp to lớn của những người đã hy sinh
xương máu cho dân tộc, cho Tổ quốc
như: thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng
chính sách, người có công; tổ chức các
hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao
cho thương binh, bệnh binh… Đặc biệt,
các cấp bộ Đoàn của tỉnh đảm nhiệm
việc tổ chức Lễ thắp nến, tri ân các anh
hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sĩ, nhà
bia tưởng niệm liệt sĩ của các địa
phương đã trở thành hoạt động có ý
nghĩa thiết thực giáo dục truyền thống
cách mạng sâu sắc đối với thế hệ trẻ
nhiều năm nay. Đây cũng chính là
những hoạt động thiết thực nhất để thế
hệ hôm nay khắc ghi và có trách nhiệm
với lớp lớp cha anh đã ngã xuống đổi
lấy độc lập, tự do cho đất nước hôm
nay và mãi mãi mai sau.

Phát huy truyền thống “Uống nước
nhớ nguồn”, các địa phương đã cố
gắng huy động mọi nguồn lực đóng góp
________________________________
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hăm sóc thương binh, gia đình
liệt sĩ, NCC với cách mạng là
tình cảm thiêng liêng, cao quý và

trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân, kết tinh của truyền thống và
đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả

C

nhớ người trồng cây” từ ngàn đời nay
của nhân dân ta; là cội nguồn sức
mạnh đại đoàn kết dân tộc trong suốt
chiều dài lịch sử dựng nước và giữ
nước. Trong những năm qua, Đảng ủy
Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ
Công an, lãnh đạo, chỉ huy công an các
đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ,
chiến sĩ đã luôn quan tâm, chú trọng
công tác "đền ơn đáp nghĩa", ưu đãi
NCC với cách mạng...
Khắc ghi, đền đáp công ơn liệt sĩ,
thương binh, người có công (NCC) với
cách mạng, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ
Chí Minh từng căn dặn: “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”(1) và “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, của đồng bào
mà các đồng chí chịu ốm đau, què
quặt. Vì vậy, Tổ quốc, đồng bào phải
biết ơn, phải giúp đỡ những người con
anh dũng ấy”(2).
Cùng với các lực lượng cách
mạng và toàn thể nhân dân, Công an
nhân dân (CAND) Việt Nam dưới sự
lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu
trong suốt chiều dài lịch sử gần 73 năm
qua luôn SSCĐ, anh dũng hy sinh vì sự
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc,
thống nhất đất nước, xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trải qua
các giai đoạn cách mạng theo suốt
chiều dài lịch sử của đất nước cho đến
hôm nay, trong số hàng triệu liệt sĩ,
thương binh-những người con ưu tú
của dân tộc đã anh dũng hy sinh thân
mình, hy sinh một phần xương máu,
sức lực vì nhân dân, vì Đảng, vì Tổ
quốc, có hơn 14.700 liệt sĩ CAND,
trong đó có hơn 3.600 đồng chí hy sinh
trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp,

9.700 chiến sĩ hy sinh trong thời kỳ
kháng chiến chống Mỹ; hơn 4.200
thương binh, 2.300 bệnh binh, hơn 670
người tham gia kháng chiến bị nhiễm
chất độc hóa học và hàng nghìn liệt sĩ
đến nay vẫn chưa xác định được thông
tin, chưa tìm thấy hài cốt. Không chỉ
trong bom đạn của chiến tranh, trong
chiến đấu với giặc ngoại xâm, mà kể từ
khi đất nước thống nhất, bước sang
giai đoạn cách mạng mới, máu của các
chiến sĩ CAND vẫn đổ; đã có hàng
nghìn cán bộ, chiến sĩ CAND hy sinh, bị
thương trong cuộc đấu tranh bảo vệ an
ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn
xã hội, phòng, chống tội phạm, vì bình
yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân
dân. Vì những lẽ đó, mỗi cán bộ, chiến
sĩ CAND hôm nay luôn thấu hiểu, chia
sẻ, biết ơn sâu sắc những cống hiến,
hy sinh, mất mát của các liệt sĩ, thương
binh cho khát vọng độc lập, tự do và
chủ nghĩa xã hội của dân tộc.

Trung tướng Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc
Học viện ANND trao quà cho thương, bệnh
binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh
Duy Tiên (Hà Nam). Ảnh: cand.com.vn

Chăm sóc thương binh, gia đình
liệt sĩ, NCC với cách mạng là tình cảm
thiêng liêng, cao quý và trách nhiệm
của toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân, kết tinh của truyền thống và đạo
lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ
người trồng cây” từ ngàn đời nay của
nhân dân ta; là cội nguồn sức mạnh đại
đoàn kết dân tộc trong suốt chiều dài
lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong

những năm qua, Đảng ủy Công an
Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an,
lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị,
địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ
đã luôn quan tâm, chú trọng công tác
"đền ơn đáp nghĩa", ưu đãi NCC với
cách mạng. Cùng với toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân, các bộ, ban, ngành,
đoàn thể, địa phương, bằng những
nghĩa cử, hành động, việc làm thiết
thực, lực lượng công an không ngừng
phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân
tương ái, giúp đỡ các gia đình liệt sĩ,
thương binh, bệnh binh, NCC với cách
mạng, coi đó là một trong những nhiệm
vụ quan trọng của công an các đơn vị,
địa phương và mỗi cán bộ, chiến sĩ
công an.
Để hun đúc và làm giàu thêm
truyền thống đạo lý tốt đẹp ấy, công an
các đơn vị, địa phương luôn chú trọng
công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi
dưỡng cho thế hệ trẻ, cán bộ, chiến sĩ
về truyền thống cách mạng, lòng yêu
nước và những tình cảm tốt đẹp, tri ân
những hy sinh, cống hiến của lớp lớp
thế hệ cha anh. Xây dựng, tổ chức
nhiều chuyên trang, chuyên mục, phim
tài liệu, phóng sự truyền hình và bài
viết trên các báo, đài phục vụ tuyên
truyền, phổ biến tới đông đảo quần
chúng nhân dân về công tác chăm sóc
thương binh, gia đình liệt sĩ, NCC với
cách mạng; tôn vinh những tấm gương
dũng cảm chiến đấu, hy sinh cho sự
nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gương
cán bộ, chiến sĩ CAND trong đấu tranh
phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống
bình yên của nhân dân. Đồng thời, thiết
thực tuyên truyền thông qua việc tổ
chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, biểu
dương thương binh, thân nhân liệt sĩ,
NCC với cách mạng và tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong công
tác "đền ơn đáp nghĩa"; thăm hỏi, gặp
mặt, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh
hùng; dâng hương tại các nghĩa trang

liệt sĩ, các khu di tích: Nha Công an
Trung ương, Ban An ninh Trung ương
Cục miền Nam, An ninh khu V, IX…
vào những dịp lễ, Tết, đặc biệt là Ngày
Thương binh-Liệt sĩ (27-7).
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt
liệt sĩ, quản lý, chăm sóc phần mộ liệt
sĩ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi
tên liệt sĩ CAND được quan tâm
thường xuyên. Đến nay, vượt qua
nhiều khó khăn, Bộ Công an đã quy tập
được hơn 600 hài cốt liệt sĩ ở nhiều
chiến trường ở trong nước và trên đất
nước bạn. Thực hiện nghiêm túc, hiệu
quả chế độ chi trả trợ cấp thương tật
một lần đối với các trường hợp cán bộ,
chiến sĩ công an bị thương trong khi
làm nhiệm vụ và chế độ, chính sách đối
với Anh hùng LLVT nhân dân. Quá
trình rà soát, công an các đơn vị, địa
phương đã thẩm định và xác nhận 41
trường hợp hoạt động cách mạng trước
ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa
Tháng Tám (năm 1945); lập hồ sơ đề
nghị các cấp thẩm quyền cấp Bằng “Tổ
quốc ghi công” đối với 115 liệt sĩ
CAND; xác nhận thương binh đối với
809 trường hợp; thẩm định hồ sơ và
xác nhận bệnh binh đối với 39 trường
hợp; phong tặng, truy tặng danh hiệu
Anh hùng LLVT nhân dân đối với 65
trường hợp…
Tổ chức có hiệu quả các chương
trình, hoạt động gây quỹ từ thiện, như:
Quỹ phòng, chống thiên tai; Quỹ "Đền
ơn đáp nghĩa", xóa đói, giảm nghèo;
quỹ nghĩa tình đồng đội CAND… Công
an các đơn vị, địa phương đã huy động
sự ủng hộ, đóng góp to lớn của đông
đảo cán bộ, chiến sĩ và nhà hảo tâm để
cùng với nguồn ngân sách của Nhà
nước, Bộ Công an, góp phần thiết thực
phục vụ hoạt động từ thiện, nhân đạo
và các Phong trào “Đền ơn đáp
nghĩa”, chăm sóc thương binh, bệnh
binh, gia đình liệt sĩ, NCC với cách
mạng, như: Phụng dưỡng Bà mẹ Việt

Nam anh hùng; nhận đỡ đầu, hỗ trợ
con thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh
khó khăn; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa,
nhà tình nghĩa; xây trường học tặng
nhân dân vùng chiến khu, vùng căn cứ
cách mạng, vùng sâu, vùng xa; thăm
hỏi, động viên, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ,
nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do thiên
tai gây ra... Đến nay, công an các đơn
vị, địa phương đã nhận phụng dưỡng
suốt đời 314 Bà mẹ Việt Nam anh
hùng; lập và tặng NCC với cách mạng
hơn 1.800 sổ tiết kiệm, với tổng số tiền
hơn 1,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, từ năm
2007 đến nay, Quỹ Nghĩa tình đồng đội
CAND đã hỗ trợ kinh phí xây dựng và
sửa chữa nhà tình nghĩa cho 1.863
trường hợp với tổng kinh phí hàng trăm
tỷ đồng; thực hiện trợ cấp hằng tháng
cho con liệt sĩ, con thương binh nặng
đang đi học và con cán bộ công an bị di
chứng do nhiễm chất độc hóa học, với
tổng kinh phí hàng tỷ đồng/năm.

cơ sở tại huyện Sơn Dương (tỉnh
Tuyên Quang)…

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã đầu
tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp nhiều
khu di tích của lực lượng CAND với quy
mô, tầm vóc quốc gia mang ý nghĩa
giáo dục chính trị, truyền thống sâu sắc
cho cán bộ, chiến sĩ và cho nhân dân
như: Khu di tích Nha Công an Trung
ương (tỉnh Tuyên Quang); Khu di tích
An ninh Trung ương Cục miền Nam
(tỉnh Tây Ninh); Khu di tích An ninh khu
V (tỉnh Quảng Nam); Khu di tích Hòn đá
Bạc (tỉnh Cà Mau); Nghĩa trang liệt sĩ,
bia tưởng niệm các liệt sĩ Ban An ninh
Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây
Ninh); Khu di tích Ban An ninh khu IX
(tỉnh Kiên Giang)… Ngoài ra, Bộ Công
an còn hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng
cấp các công trình lịch sử, văn hóa, khu
di tích, đài tưởng niệm và nhiều hoạt
động tình nghĩa, như: Sửa chữa, nâng
cấp nghĩa trang liệt sĩ Trà My (tỉnh
Quảng Nam); xây dựng Nhà văn hóa
đa năng tặng quân và dân huyện đảo
Trường Sa; xây dựng trường trung học

Nâng cao hơn nữa nhận thức,
trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các
đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong thực
hiện chính sách ưu đãi đối với NCC với
cách mạng. Phát động rộng rãi và tổ
chức có hiệu quả, thiết thực Phong trào
“Đền ơn đáp nghĩa” trong CAND. Biểu
dương, nhân rộng các mô hình, điển
hình tiên tiến có thành tích xuất sắc
trong các hoạt động "đền ơn đáp
nghĩa", công tác xã hội, từ thiện; động
viên, khích lệ các tập thể, cá nhân và
các nhà hảo tâm tích cực đóng góp,
tham gia xây dựng các quỹ từ thiện,
nhân đạo góp phần từng bước xã hội
hóa công tác thương binh, liệt sĩ, NCC
với cách mạng, làm cho các hoạt động
này ngày càng trở nên thường xuyên, ý
nghĩa, thiết thực hơn, trở thành nét đẹp
văn hóa ăn sâu, bám rễ trong nhận
thức, tư tưởng, hành động của mỗi cán
bộ, chiến sĩ CAND và toàn xã hội.

Công tác thương binh, gia đình liệt
sĩ, NCC với cách mạng của lực lượng
CAND thời gian qua đã đạt được nhiều
kết quả quan trọng, có ý nghĩa to lớn,
cùng với toàn xã hội chung tay xoa dịu
nỗi đau, hy sinh, mất mát và tri ân
những công lao, cống hiến của các thế
hệ cha anh cho nền độc lập, tự do, hòa
bình, phát triển của đất nước. Thời gian
tới, để phát huy những kết quả đã đạt
được, công an các đơn vị, địa phương
cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực
hiện hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TTg
ngày 22-5-2017 của Thủ tướng Chính
phủ về tiếp tục tăng cường công tác
chăm sóc NCC với cách mạng các chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về công tác thương
binh, liệt sĩ, NCC với cách mạng, gắn
liền và phục vụ thực hiện thắng lợi
chính sách hậu phương CAND.

Phối hợp hiệu quả với các cơ
quan chức năng tiến hành rà soát, tháo

gỡ, giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị
xác nhận NCC với cách mạng trong
CAND còn tồn đọng, vướng mắc; xác
minh thông tin liên quan đến người
tham gia cách mạng bị mất tin, mất
tích, lý lịch nhân thân trong quá trình
xác lập hồ sơ đề nghị công nhận NCC
với cách mạng… Quan tâm phối hợp
chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng
chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao
động-Thương binh và Xã hội, với các
địa phương trao đổi thông tin, tìm kiếm,
________________________________

quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt
liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chú trọng rà
soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, hoàn
thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật về ưu đãi NCC với cách mạng, bảo
đảm NCC phải được thụ hưởng các
chế độ ưu đãi về vật chất, tinh thần của
Nhà nước và xã hội.

hân kỷ niệm Ngày Thương binh
- Liệt sĩ, Chủ tịch nước Trần Đại
Quang có bài viết về công tác
đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh sự hy sinh,
cống hiến to lớn của các anh hùng liệt
sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt
sĩ, người có công với cách mạng. Báo
điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân
trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch
nước Trần Đại Quang:

bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng
bào, mà các đồng chí chịu ốm yếu, què
quặt. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải
biết ơn, phải giúp đỡ những người con
anh dũng ấy” [1]. Được sự quan tâm
chỉ đạo trực tiếp của Người, ngày 27
tháng 7 năm 1947 - Ngày Thương binh
toàn quốc được mở đầu bằng cuộc míttinh lớn tổ chức tại xã Hùng Sơn, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Sau chiến
thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đảng,
Nhà nước ta càng đặc biệt quan tâm
hơn đến công tác thương binh, liệt sĩ,
người có công với cách mạng. Từ
tháng 7 năm 1955, Ngày Thương binh
toàn quốc được đổi thành Ngày
Thương binh - Liệt sĩ.

N

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước
nhớ nguồn”, thực hiện tốt công tác
thương binh, liệt sĩ, người có công với
cách mạng
Sau ngày Cách mạng Tháng Tám
thành công, trong bối cảnh thù trong
giặc ngoài, đất nước gặp muôn vàn khó
khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn
quan tâm thăm hỏi, động viên, nhắc
nhở mọi người biết ơn và hết lòng giúp
đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ. Trong
Thư gửi Ban Thường trực của Ban Tổ
chức “Ngày Thương binh toàn quốc”,
Người căn dặn: “Thương binh là những
người hy sinh gia đình, hy sinh xương
máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng

Thượng tướng, GS, TS TÔ LÂM,
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ
Công an // http://www.qdnd.vn

Ngày Thương binh - Liệt sĩ là sự
kiện chính trị - xã hội quan trọng, có ý
nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là dịp
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta
kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách
mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những
người con ưu tú của dân tộc đã dũng
cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết
ơn các thương binh đã cống hiến một
phần xương máu của mình trong sự

nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc,
thống nhất đất nước, cũng như trong
công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; quan tâm
giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia
đình liệt sĩ. Các thế hệ người Việt Nam
mãi mãi khắc ghi những chiến công
hào hùng, sự hy sinh oanh liệt, cống
hiến to lớn của đồng bào, chiến sĩ cả
nước vì nền độc lập, tự do của Tổ
quốc, hạnh phúc của nhân dân.
Để đền đáp, tôn vinh sự hy sinh,
cống hiến to lớn của các anh hùng liệt
sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt
sĩ, người có công với cách mạng, thấm
nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”,
“Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân
tộc, trong suốt 71 năm qua, Đảng, Nhà
nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo làm tốt công tác thương binh, liệt
sĩ, người có công với cách mạng và tổ
chức vận động toàn dân tích cực tham
gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”,
“Toàn dân chăm sóc các gia đình
thương binh, liệt sĩ và người có công
với cách mạng”. Nhiều chủ trương,
chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với
liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình
liệt sĩ, người có công với cách mạng đã
được ban hành; đối tượng hưởng chính
sách ưu đãi được mở rộng, các chế độ
ưu đãi từng bước được hoàn thiện, thể
hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của
Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với
người có công.
Công tác thông tin, tuyên truyền
phổ biến chính sách, pháp luật về ưu
đãi người có công đã được các cấp,
các ngành triển khai thực hiện có hiệu
quả với nhiều hình thức phù hợp, như
các chương trình, chuyên mục “Đi tìm
đồng đội”, “Trở về từ ký ức” của Đài
Truyền hình Việt Nam; “Giải đáp chính
sách”, “Thông tin liệt sĩ” của Đài Tiếng
nói Việt Nam, Truyền hình Quốc phòng;
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Thông tin về mộ
liệt sĩ” của Báo Quân đội nhân dân và

nhiều chuyên mục về người có công
với cách mạng trên các phương tiện
truyền thông khác. Qua đó, đã góp
phần giáo dục truyền thống yêu nước,
chủ nghĩa anh hùng cách mạng và
nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng
viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là
thế hệ trẻ về công lao to lớn của các
liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình
liệt sĩ, người có công; xác định rõ trách
nhiệm và các hoạt động thiết thực
nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng to
lớn trong xã hội để chăm lo tốt hơn,
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
của người có công.
Cùng với nguồn kinh phí thực hiện
chế độ ưu đãi người có công từ ngân
sách nhà nước, các nguồn lực, hình
thức thực hiện chính sách ưu đãi ngày
càng phong phú, đa dạng, có hiệu quả
thiết thực. Hoạt động chăm sóc người
có công ngày càng phát triển, có sức
lan tỏa sâu rộng, được cộng đồng xã
hội tích cực hưởng ứng. Các phong
trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân
chăm sóc các gia đình thương binh, liệt
sĩ và người có công với cách mạng”,
nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam
anh hùng được đẩy mạnh; các chương
trình xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà
đồng đội”, “Áo ấm tặng thương binh,
bệnh binh nặng”, “Áo lụa tặng các Bà
mẹ Việt Nam anh hùng”… được duy trì,
phát triển rộng khắp ở các địa phương;
việc hỗ trợ nhà ở cho người có công và
giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con
thương binh nặng, con bệnh binh nặng
được chú trọng.
Bên cạnh việc chăm sóc, tri ân
người có công với cách mạng và thân
nhân, công tác tu bổ, nâng cấp các
nghĩa trang liệt sĩ, bia ghi danh, đền thờ
liệt sĩ, quy tập hài cốt và xác định danh
tính liệt sĩ được nỗ lực thực hiện. Nhiều
công trình ghi công liệt sĩ - những
người anh hùng “Quyết tử để Tổ quốc
quyết sinh” đã trở thành di tích lịch sử,

công trình văn hóa, biểu tượng của tinh
thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và
khát vọng hòa bình của dân tộc Việt
Nam, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc
truyền thống yêu nước, cách mạng, thu
hút đông đảo đồng bào, chiến sĩ cả
nước và bạn bè quốc tế đến thăm
viếng, tưởng niệm, như Nghĩa trang
Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sĩ
Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9,
Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược - Củ
Chi, Khu Tưởng niệm liệt sĩ thanh niên
xung phong ngã ba Đồng Lộc, Truông
Bồn, Lam Hạ… Đã tìm kiếm, quy tập
hàng vạn hài cốt liệt sĩ trong nước và ở
các nước bạn Lào, Campuchia. Việc
đầu tư, nâng cấp các trung tâm giám
định ADN được chú trọng, góp phần
đẩy nhanh việc xác định danh tính hài
cốt liệt sĩ. Những việc làm đầy tình
nghĩa đó đã góp phần làm vơi đi nỗi
đau của các gia đình liệt sĩ, những
người cha, người mẹ, người vợ và con
em liệt sĩ đang ngày đêm khắc khoải
đợi chờ.
Nhiều chế độ ưu đãi đối với người
có công trong lĩnh vực y tế, giáo dục…
cũng được triển khai thực hiện tốt. Vào
các dịp lễ, tết, ngày 27 tháng 7 hằng
năm, ngoài quà tặng của Chủ tịch
nước, các ban, ngành, đoàn thể, địa
phương đều tổ chức gặp mặt, thăm hỏi,
tặng quà các gia đình chính sách. Các
tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cá
nhân ngày càng tích cực tham gia các
hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống
nước nhớ nguồn”, góp phần cải thiện,
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
của người có công.
Nhờ các giải pháp tích cực, đến
nay, cả nước có 97% gia đình người có
công có mức sống bằng hoặc cao hơn
mức trung bình nơi cư trú. Xuất hiện
ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu
của thương binh, bệnh binh, gia đình
liệt sĩ, người có công với ý chí và nghị
lực rất đáng khâm phục, đã nỗ lực

phấn đấu, vượt khó vươn lên trong
công tác, chiến đấu, lao động, sản xuất,
kinh doanh, tích cực tham gia các
phong trào thi đua yêu nước, đi đầu
trên trận tuyến chống đói nghèo, lạc
hậu, góp phần xây dựng quê hương,
đất nước ngày càng giàu đẹp.
Để phát huy những kết quả, thành
tích đạt được trong 71 năm qua, đồng
thời tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm
sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người
có công với cách mạng, trong thời gian
tới, các cấp, các ngành cần quán triệt
sâu sắc, tiếp tục thực hiện có hiệu quả
các chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước về ưu đãi người có công,
trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ
XII của Đảng, Chỉ thị số 14-CT/TW của
Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa
XII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác người có
công với cách mạng. Đẩy mạnh tuyên
truyền sâu rộng chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước đối với thương
binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người
có công và các phong trào “Đền ơn đáp
nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia
đình thương binh, liệt sĩ và người có
công với cách mạng” trong cán bộ,
đảng viên và nhân dân. Chú trọng
tuyên truyền những kết quả, thành tích
nổi bật trong công tác người có công,
nhất là trong việc xây dựng và thực
hiện chế độ, chính sách ưu đãi người
có công; kết quả chăm sóc thương
binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và
phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh
hùng; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt
liệt sĩ; việc khơi dậy và phát huy tinh
thần tự lực, tự cường của thương binh,
bệnh binh, người có công… Qua đó,
thống nhất nhận thức thực hiện tốt
chính sách ưu đãi người có công vừa
là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm
của cả hệ thống chính trị và toàn dân,
vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ
và công bằng xã hội, thể hiện sâu sắc
tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế

độ ta, góp phần củng cố khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin
của nhân dân vào sự lãnh đạo của
Đảng, Nhà nước.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện đầy đủ chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước đối với thương binh,
bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có
công. Trong đó, đặc biệt quan tâm các
gia đình chính sách có nhiều khó khăn,
người có công hiện đang sống cô đơn,
không nơi nương tựa, các gia đình
chính sách vùng đồng bào dân tộc
thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn
cứ địa cách mạng trước đây, phấn đấu
không để hộ người có công thuộc diện
hộ nghèo. Đẩy nhanh việc tìm kiếm,
quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn
thiếu thông tin. Ưu tiên nguồn lực giải
quyết những nhu cầu cấp thiết đối với
người có công, như phụng dưỡng Bà
mẹ Việt Nam anh hùng, dạy nghề, tạo
việc làm, giúp đỡ các gia đình chính
sách phát triển sản xuất, kinh doanh…
Trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã
hội kết hợp với nguồn lực của Nhà
nước, phấn đấu đến năm 2020 đạt chỉ
tiêu hộ người có công được hỗ trợ sửa
chữa, xây dựng nhà ở theo quy định và
có mức sống bằng hoặc cao hơn mức
trung bình của cộng đồng dân cư nơi
cư trú.
Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn
thiện hệ thống chính sách, pháp luật ưu
đãi người có công, đặc biệt chú trọng
giải quyết các vướng mắc, tồn tại phát
sinh liên quan để kịp thời điều chỉnh, bổ
sung cho phù hợp với điều kiện kinh tế
- xã hội của đất nước. Kịp thời giải
quyết những hồ sơ đề nghị xác nhận
người có công còn tồn đọng, bảo đảm
chặt chẽ, thấu lý, đạt tình để những
người có công và gia đình được thụ
hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi
của Đảng, Nhà nước.
Tôn vinh, biểu dương những tấm
gương thương binh, bệnh binh, gia

đình liệt sĩ, người có công đã phát huy
ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn
lên, tích cực lao động, sản xuất, tham
gia các phong trào thi đua yêu nước,
xóa đói, giảm nghèo... Kịp thời phát
hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến,
biểu dương, khen thưởng các tập thể,
cá nhân có nhiều thành tích, tích cực
đóng góp giúp đỡ các gia đình chính
sách khắc phục khó khăn, cải thiện đời
sống.
Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt
sĩ, các cấp, các ngành cần tổ chức các
hoạt động thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả
với quy mô, hình thức phù hợp gắn với
thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ
quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục đẩy
mạnh sâu rộng các phong trào “Đền ơn
đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các
gia đình thương binh, liệt sĩ và người
có công với cách mạng” bằng những
việc làm cụ thể, chăm lo đời sống vật
chất và tinh thần, thể hiện lòng biết ơn
sâu sắc, sự tôn vinh của Đảng, Nhà
nước và nhân dân đối với người có
công, góp phần tô đậm nét đẹp văn hóa
Việt Nam, làm giàu thêm truyền thống
nhân văn của dân tộc ta.
Sự hy sinh, cống hiến to lớn của
các bậc cách mạng tiền bối, các anh
hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia
đình liệt sĩ, người có công với cách
mạng mãi mãi khắc ghi trong trái tim
mỗi người Việt Nam, là nguồn lực tinh
thần quý báu tiếp thêm sức mạnh để
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta
thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới,
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước và hội nhập quốc tế, bảo vệ vững
chắc thành quả cách mạng./.
---------------[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc
gia, Hà Nội, 2009, t. 5, tr. 175.
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hân kỷ niệm 71 năm Ngày
Thương binh Liệt sỹ 27-7-1947,
trân trọng giới thiệu những tấm
gương 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”.

N

"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 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.

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.

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.

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%.

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 thương binh vượt khó
làm giàu
43 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
của người thương binh - nông dân sản
xuất kinh doanh giỏi có hoàn cảnh khó
khăn.

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 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 10-1968-101971 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
________________________________

hững ngày này, 71 năm về
trước, cán bộ, bộ đội và nhân
dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên, thay mặt nhân dân cả nước
dự lễ mít tinh và nghe công bố bức thư
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy ngày
27/7 hàng năm là Ngày Thương binh
toàn quốc (sau này là Ngày thương
binh liệt sĩ). Bức thư có đoạn: "Khi nạn
ngoại xâm ào ạt đến, nó đến như một
trận lụt to. Nó đe dọa tràn ngập cả non
sông, Tổ quốc. Nó đe dọa cuốn trôi cả
tính mệnh, tài sản, chìm đắm cả bố mẹ,
vợ con của dân ta. Trước những nguy
hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý
của nước ta đã dũng cảm xung phong
ra mặt trận. Họ quyết đem xương máu
của họ đắp thành một bức tường đồng,
một con đê vững chắc để ngăn cản nạn
ngoại xâm..."..."có người bỏ lại một
phần thân thể ở trước mặt trận, có
người đã bỏ mình ở chiến trường...".

N

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…./.
TTXVN //
http://www.tapchicongsan.org.vn

"Họ đã hy sinh cho ai? Thương binh, tử
sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, đã hy sinh
cho đồng bào". "Để báo đáp cho công
ơn đó, Chính phủ đang tìm cách để
giúp đỡ anh em thương binh và gia
đình tử sĩ...". Và ngày thương binh liệt
sỹ đầu tiên, Bác Hồ đã xung phong gửi
tặng 1 chiếc áo, 1 tháng lương, 1 suất
ăn để giúp đỡ gia đình thương binh, gia
đình liệt sĩ.
71 năm đã trôi qua, ngày 27/7
hàng năm trở thành ngày có ý nghĩa
lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc; “Đền
ơn đáp nghĩa” tri ân liệt sỹ, thương binh
trở thành một phong trào thường xuyên
và sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân
dân và tuổi trẻ cả nước. Với dân tộc
Việt Nam, tháng Bảy là tháng tri ân
những người nằm xuống cho Tổ quốc
bình yên, cho nhân dân hạnh phúc. Có
người nói, tháng Bảy linh thiêng nên
mưa nhiều....

Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa Trang liệt
sỹ Việt - Lào, Thành cổ Quảng Trị,
Nghĩa Trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa
Trang liệt sỹ Tây Ninh, địa đạo Củ Chi,
Nghĩa trang liệt sỹ hàng dương - Côn
đảo…, từ Bắc vào Nam, những địa
danh lịch sử, những nghĩa trang liệt sỹ
dù nhỏ, hay lớn, ngày nào cũng tấp nập
những đoàn người đến thăm. Hương,
nến lan toả, hoà quyện, đặc quánh
trong không gian yên tĩnh, linh thiêng
của chốn vĩnh hằng...

Tổ quốc ta 4000 năm văn hiến,
phần nhiều thời gian phải chống chọi
với nạn ngoại xâm. Tính từ cuộc kháng
chiến chống Tần đến chiến thắng lịch
sử mùa Xuân 1975, 22 thế kỷ thì 12 thế
kỷ chiến đấu với kẻ thù xâm lược; gian
khổ, hy sinh, bền bỉ; cứ thế hệ này đến
thế hệ khác, giai đoạn này sang giai
đoạn khác, "lớp cha trước, lớp con
sau", người này ngã xuống, người sau
tiếp bước... không tiếc máu xương để
bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ từng tấc đất,
con sông, bản làng...
Đất nước thống nhất, người trở về
lành lặn, người trở về thiếu hụt đôi mắt,
đôi tay hay phải bước đi trên đôi nạng
gỗ... Mất mát là thế nhưng người thân
vẫn vui mừng trong ngày hội ngộ. Với
người Việt Nam, dù là đau khổ, vẫn lạc
quan: "May mắn là con đã về..."! Bởi rất
nhiều, rất nhiều người mẹ, người vợ,
người con cứ mãi ngóng trông người
thân mà mãi vẫn chưa đoàn tụ.

"Con ở đâu?", "Anh ở đâu?", "Cha
ở nơi nào hỡi cha?"... Những cuộc
kiếm tìm... Song chiến tranh luôn khốc
liệt, luôn tàn nhẫn. Chiến tranh mang
đi, mãi mãi không trả lại những gì mới
ngày hôm nay đang có... Một hôm, ghé
thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng
Thị Dần ở Thái Nguyên, mẹ cứ nắm tay
tôi hỏi: Hải à? Hải phải không?... Mẹ đã
hỏi, đã chờ người con của mẹ 45 năm
rồi... (Và tôi đã đành dối mẹ, bảo mẹ
phải cố gắng giữ sức khoẻ chờ Anh Hải
về...)

"Đền ơn, đáp nghĩa", "uống nước,
nhớ nguồn" là đạo lý, là truyền thống
tốt đẹp của dân tộc. Những ngôi nhà
tình nghĩa được cất lên, những món
quà thiết thực, công trình, phần việc có
ý nghĩa đã được trao tặng và thực hiện,
những nghĩa trang liệt sỹ được tu sửa,
chỉnh trang, khang trang, sạch đẹp…

Và đêm qua, hàng triệu ngọn nến
được thắp lên, lung linh, huyền ảo bên
hàng triệu nấm mộ liệt sỹ khắp các
nghĩa trang liệt sỹ trong cả nước, theo
chương trình "thắp nến tri ân các anh

hùng liệt sỹ" do Ban Bí thư Trung ương
Đoàn phát động. Những ngọn nến của
lòng tri ân, của niềm tin, của nhiệt huyết
tuổi trẻ. Những ngọn lửa có sức lan tỏa
mạnh mẽ, đánh thức những xúc cảm
của con người để đêm "thắp nến tri ân"
không chỉ là của riêng những người
đoàn viên trẻ tuổi mà trở thành của mọi
người dân Việt Nam. Họ đến với nấm
mộ bằng những bông hoa tươi, nén
tâm nhang và ngọn nến tri ân ấm áp…
Một nhà báo đã viết: Nếu giờ phút này,
được bay lên cao, sẽ thấy mảnh đất
cong cong hình chữ S rực sáng, bởi nơi
đâu trên mảnh đất này cũng có Nghĩa
________________________________

Trang liệt sỹ… Và khi viết những dòng
chữ này, tôi ước gì, có một ngày được
bay lên như thế!

ó thể khẳng định mỗi trang sử
vẻ vang oanh liệt của dân tộc
ta đều gắn với những kỳ tích,
công lao của các thế hệ liệt sĩ, thương
binh - những người con sẵn sàng
nhận những mất mát, đau thương và
cả cái chết để giành lại độc lập, tự do
cho Tổ quốc. Đó là những người có
công lớn nhất. Trong cuộc sống hàng
ngày, chúng ta đã có nhiều hình thức,
nghĩa cử tri ân những con người “có
công lớn nhất” ấy. Trong đó, đáng quý
biết bao là những dòng thơ tri ân các
thương binh, liệt sĩ.

cùng vẫn còn vạch mặt, tiến công kẻ
thù. Sự hy sinh của các đồng chí Trần
Phú, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Đức
Cảnh, Tô Hiệu v.v. mãi là tấm gương
sáng cho đời sau. Tâm hồn cao cả và
nghĩa khí tuyệt vời của các liệt sĩ đã
hòa vào khí thiêng sông núi và muôn
đời bất tử. Thơ cách mạng, nhất là
những vần thơ của các chiến sĩ cộng
sản, đã ghi lại nhiều hình ảnh xúc
động về cái chết của những con
người sống mãi. Bài thơ Khóc đồng
chí Nguyễn Đức Cảnh của người
chiến sĩ cộng sản Đặng Xuân Thiều
đã đưa người đọc vào một không khí
thiêng liêng, xót xa thương tiếc, cảm
phục và biết ơn những chiến sĩ đã hy
sinh vì nghĩa lớn: “Bóng dương qua
lại tần ngần / Xuân thu rầu rĩ thay làn
cỏ xanh / Đâu nắm đất vô danh tử sĩ /
Giọt mưa rơi rủ rỉ lá vàng / Đảng viên
cộng sản Đông Dương / Bỏ mình vì
nghĩa giữa đường hôm qua / Sông núi
hỡi vòng hoa thiên cổ/ Phủ cho người
nấm mộ thời gian / Nổi lên táp biển
mưa ngàn/ Sóng gào gió thét xua tan
thảm sầu”.

C

Lịch sử mấy nghìn năm của dân
tộc ta là lịch sử mấy nghìn năm chống
giặc ngoại xâm, gần đây nhất là hai
cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trong
những cuộc đấu tranh sinh tử với kẻ
thù, nhiều chiến sĩ cách mạng đã anh
dũng hy sinh. Sự hy sinh anh dũng đó
đã gây nên muôn vàn tiếc thương và
cảm phục ở đồng chí, đồng bào. Các
chiến sĩ cách mạng đều khảng khái,
kiên cường, cho đến giây phút cuối

Tháng Bảy ở lại nhưng những việc
làm cụ thể để tri ân những anh hùng,
liệt sỹ, những người Mẹ đã sinh thành
và hy sinh những người con thân yêu
nhất của mình, những thương binh,
bệnh binh... vẫn tiếp tục. Và thật vui
mừng khi có rất nhiều, rất nhiều những
người trẻ đang làm điều đó...!
Dương Văn An //
http://www.baobinhthuan.com.vn

Câu chuyện về cuộc đời hoạt
động của đồng chí Nguyễn Phong
Sắc cũng đem lại nhiều bài học về
tinh thần đấu tranh cách mạng. Sự hy
sinh của đồng chí đã gây lòng tiếc
thương và cảm phục sâu sắc: “Hoa cỏ
rủ buông màu rờn rợn / Núi sông
nghiêng chào đón hồn anh / Những
người chết bởi giang sơn / Gió muôn
chiều rộn cung đàn tiễn đưa” (Khuyết
danh).
Tháng 11-1940, cuộc khởi nghĩa
Nam Kỳ bị thực dân Pháp dìm trong
biển máu. Sau cuộc khởi nghĩa,
chúng đã xử tử một số nhà lãnh đạo
của Đảng như đồng chí Nguyễn Văn
Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan
Đăng Lưu, Võ Văn Tần… tại trường
bắn Bà Điểm (ngày 28-8-1941). Trước
cái chết, những chiến sĩ cộng sản vẫn
bình tĩnh, ung dung và tin vào ngày
chiến thắng. Khí tiết đó đã đi vào
trong những vần thơ của cố nhà thơ
Tố Hữu: “Các anh chị bước lên đài
gươm máy / Đầu sắp rơi mà môi vẫn
cười tươi / Chỉ còn đây một giây sống
nữa thôi / Mà mắt đó vẫn trông đời
bình thản” (Quyết hy sinh -Tố Hữu).
Đẹp đẽ, tự hào thay hình ảnh của
những người chiến sĩ cách mạng những người không hề lùi bước,
không chút dao động trước những hy
sinh chồng chất. Đối với họ thì “Tù
lao, máy chém, chiến trường / Dẫu
tan nát thịt còn vương vấn hồn / Chết
nằm xuống còn hôn cờ Đảng / Chết
còn trao súng đạn, quên đau / Chết
còn trút áo cho nhau / Miếng cơm
dành để người sau ấm lòng” (Tố
Hữu).
Tôi đã từng đọc và rất thích thú,
cảm phục những trang viết của người
cộng sản, nhà thơ cách mạng Trần
Huy Liệu. Có thể nói, Trần Huy Liệu là
nhà thơ cách mạng giàu tình cảm, đặc
biệt là tình cảm dành cho những

người đã hy sinh vì nước, vì dân.
Năm 1941, ở Sơn La, ông đã đòi đi
phá rừng cho kỳ được, không phải là
để chặt cây, đốn củi cho thực dân
Pháp, mà để có dịp viếng thăm Gốc
Ổi, nơi thực dân Pháp dùng để chôn
những người tù chính trị đã chết ở
Sơn La. Từ Gốc Ổi ra về, ông đã có
những vần thơ đến quặn thắt lòng:
“Tôi dến thăm đây một buổi chiều /
Mầu trời đùng đục gió hiu hiu / Bờ tre
núm đất lô nhô mọc / Phủ tấm màn
thâm của núi đèo /…/ Điểm lại người
nằm dưới đất đen / Bốn ba chiến sĩ lạ
và quen / Đã từng tranh đấu bao oanh
liệt / Cho đến hơi cùng: chịu ngủ yên
…/…/ Nhưng này chiến sĩ của ta ơi /
Sứ mạng thiêng liêng bạn trọn rồi /
Trên bước đường xa người nối gót /
Vầng đông le lói một phương trời / Rồi
một ngày kia xã hội thay / Vườn đời
tươi tốt cỏ hoa đầy/ Nơi đây ghi lại
bao thương nhớ / Bạn sẽ cười vang
dưới khóm cây” (Qua thăm Gốc Ổi).
Tôi cũng đã từng đọc những
trang viết của đồng chí Lê Đức Thọ nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, một
người cộng sản yêu thơ, làm nhiều
thơ ngay từ khi còn bị giam cầm trong
lao tù đế quốc. Tôi cảm phục ông vì
trong những vần thơ như có cánh, có
một góc ông dành riêng cho những
người đã hy sinh vì đất nước. Trên
đường ra tiền tuyến, đi qua những
cánh rừng, nơi có những nấm mồ của
các chiến sĩ vô danh, ông đã xúc
động thốt lên rằng: “Giữa rừng nắm
đất còn tươi / Mồ ai mưa gió, ai người
viếng thăm / Anh vui giấc ngủ ngàn
năm / Thương anh ngày tháng hờn
căm chất chồng …” (Mồ chiến sĩ
không tên). Đến với “Khúc ruột miền
Trung”, ông nhớ đến những người đã
ngã xuống nơi đây, nhớ đến mẹ Suốt
anh hùng: “Giữa làn bom đạn xông

pha / Thương con, thương nước thiết
tha cháy lòng” và trong sâu thẳm của
tâm hồn mình, ông bày tỏ nỗi niềm
“Nhớ mẹ”: “Đò xưa vắng bóng mẹ rồi /
Nhìn sông nhớ mẹ ngậm ngùi xót xa /
Quân thù đã giết mẹ ta / Một đêm
mưa gió máu hòa dòng sông / Mẹ về
với những chiến công / Ghi trang sử
đẹp anh hùng Bảo Ninh”. Ông đã từng
trải qua những ngày tháng bị giam
cầm tù ngục, đã nếm trải, chứng kiến
những ngón đòn độc hiểm của kẻ thù.
Nhiều đồng chí của ông đã anh dũng
hy sinh. Ông thương cảm xót xa bày
tỏ: “Bạn đã hy sinh trọn một đời /
Cành hoa sớm héo giữa ngày tươi /
Rừng xanh còn dấu vừng trăng giãi /
Lòng vẫn còn in vết hận đời” (Hận
rừng xanh).
Đến với những vần thơ tri ân
nghĩa tình này, tôi đã từng đọc đi đọc
lại rất nhiều lần những vần thơ xúc
động của cố Tổng Bí thư Trường
Chinh. Cũng như Hồ Chủ tịch, ông là
người lãnh đạo cấp cao của Đảng rất
quan tâm đến thế hệ trẻ. Với thế hệ
trẻ, ông muốn nói nhiều đến lẽ sống
đẹp mà những chiến sĩ cách mạng
trước kia đã tìm đến và thế hệ hôm
nay phải bảo tồn, phát triển. Vì thế,
khi nghĩ đến người em vừa hy sinh
ngoài mặt trận, ông đã bày tỏ sự xót
xa đau đớn và chân thành cảm phục:
“Người ta ai cũng chỉ sống một lần /
Em đã hiểu thế nào là sống cho ra
sống / Giờ đây / Trên mồ em / Ngày
dệt nắng vàng; đêm trăng đan bóng /
Chim rừng, gió núi sẽ ru cho em ngủ /
Bốn mùa hoa nở / Sực nức hương
thơm”. Những tấm gương sáng ấy
mãi mãi gây xúc động và đem lòng
kính yêu cho nhiều thế hệ.
Vấn đề sống và chết, chia ly và
đoàn tụ, tưởng như không thể hòa
hợp với nhau, nhưng những người

chiến sĩ cách mạng khi đã đặt quyền
lợi của dân tộc lên trên thì những đối
lập ấy lại trở nên thống nhất. Nhiều
sáng tác của ông đã đề cập đến
những mối quan hệ trên. “Viếng mộ
anh Hoàng Văn Thụ” là một trong
những bài thơ tiêu biểu về tình bạn bè
đồng chí và nghĩa tử sinh. Đến viếng
mộ người bạn chiến đấu thân thiết
của mình, ông đã có những câu thơ
bình dị, thật thà và chân thành nhất:
“Hôm nay đứng trước mộ anh / Bùi
ngùi nhớ lại / Những năm tháng cùng
nhau bôn ba xuôi ngược / Tuyên
truyền cổ động, chinh phục lòng
người / Nhớ những khi ấp ủ giữa lòng
dân / Chia bát cơm khoai, bẻ đôi củ
sắn / Nhớ những phen thoát vòng vây
địch / Ngủ bờ, ngủ bụi, vượt mọi
chông gai/.../ Hôm nay viếng mộ anh /
Bao ký ức của những ngày gian khổ
dãi dầu /Đã tràn ngập lòng tôi trong
giây phút !”.
Kể sao cho hết những trang viết
chân thực và xúc động về người chiến
sĩ. Những trang viết như tiếp thêm
sức mạnh giúp chúng ta biết sống
“uống nước nhớ nguồn”; biết khắc
sâu đạo lý nhân văn “ăn quả nhớ
người trồng cây”; nhắc nhở chúng ta
ghi nhớ công lao của những con
người đã: “Trải tấm lòng son vì đất
nước / Đem dòng máu đỏ giữ quê
hương”. Vâng, “Đất nước lớn vì nhân
dân anh hùng / Nhân dân lớn vì tấm
lòng yêu nước / Người đang sống
nhớ thương người đã khuất / Khắc đá
làm bia dựng giữa đất trời” (Đời đời
ghi nhớ - Viễn Phương).
--------------------Tài liệu tham khảo: Tập “Phê bình- Bình luận
văn học”, NXB Văn nghệ, TP. HCM. 1999.

Nguyễn Viết Chính //
http://www.xaydungdang.org.vn

ỷ niệm 71 năm Ngày Thương
binh - Liệt sỹ (27/7/194727/72018), ngày 8/7, tại huyện
Tân Thạnh, tỉnh Long An, Uỷ viên Bộ
Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực
Chính phủ Trương Hoà Bình đã thăm
hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh
hùng.

K

Cũng trong dịp này, Phó Thủ
tướng đã tặng 250 xe đạp cho các
cháu học sinh nghèo hiếu học.

định vị thế của mình trong Vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam.
Liên tục nhiều năm qua, tốc độ
tăng trưởng kinh tế luôn đạt và vượt kế
hoạch. Năm 2017 vừa qua, tốc độ tăng
trưởng đạt trên 9,53%, là mức cao và
lần đầu tiên sau nhiều năm vượt mức
kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân
đầu
người
đạt
61
triệu
đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm
xuống còn 3,57%. Từ một tỉnh thuần
nông, cơ cấu kinh tế của Long An đang
chuyển dịch theo hướng tích cực.
Đặc biệt, trong bối cảnh còn nhiều
khó khăn nhưng Long An đã thực hiện
tốt công tác chính sách đối với người
có công, phụng dưỡng các Mẹ Việt
Nam anh hùng, chăm lo cho thương
bệnh binh và thân nhân.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà
các Mẹ Việt Nam anh hùng. - Ảnh: VGP/Lê
Sơn

Thăm hỏi, động viên và nói chuyện
thân mật với các Mẹ Việt Nam anh
hùng, Phó Thủ tướng Thường trực
Chính phủ Trương Hoà Bình ôn lại
truyền thống lịch sử, văn hoá lâu đời và
tinh thần đấu tranh “trung dũng, kiên
cường, toàn dân đánh giặc” của người
dân Long An.
Qua hơn 30 năm thực hiện công
cuộc Đổi Mới, tỉnh Long An đã không
ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt
nhiều thành tựu quan trọng trên các
lĩnh vực.
Phó Thủ tướng Thường trực
Chính phủ bày tỏ vui mừng khi được
biết tỉnh Long An luôn chủ động thực
hiện các chương trình đột phá và trọng
điểm về kinh tế-xã hội, tiếp tục khẳng

Trong năm qua, tỉnh đã cấp gần
79.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người
nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và
28.139 thẻ cho người thuộc hộ gia đình
cận nghèo; tổ chức thăm và tặng quà
cho 4.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn; tiếp tục tổ chức các hoạt
động khám chữa bệnh, hỗ trợ phẫu
thuật tim, lắp đặt máy trợ thính cho các
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…
Tuy nhiên, đời sống của nhiều đối
tượng chính sách, gia đình thương
binh, liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng
vẫn còn khó khăn.
Long An cũng là địa phương quan
tâm, chú trọng đúng mức đến công tác
giáo dục và đào tạo. Trong những năm
vừa qua, chất lượng giáo dục toàn diện
ở các cấp học trên địa bàn tỉnh có
nhiều chuyển biến tích cực, số trường
đạt tiêu chuẩn quốc gia theo tiêu chí
mới là 236/659 trường, đạt gần 36%...

Tuy nhiên, các cháu học sinh,
trong đó có học sinh dân tộc thiểu số
một số huyện vùng sâu, vùng biên giới
thuộc vùng Đồng Tháp Mười như Tân
Thạnh, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc
Hóa và thị xã Kiến Tường vẫn còn gặp
nhiều khó khăn trong học tập, còn thiếu
nhiều điều kiện đến trường học hàng
ngày.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà
cho các học sinh nghèo hiếu học. - Ảnh:
VGP/Lê Sơn

Đồng cảm và sẻ chia với các hoàn
cảnh khó khăn của các gia đình chính
sách, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các
cháu học sinh nghèo, Quỹ bảo trợ học
sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo”
của Báo Công an nhân dân đã vận
động một số doanh nghiệp, tổ chức, cá
nhân, tích cực đóng góp, hỗ trợ một số
phần quà tặng các Mẹ Việt Nam anh
hùng, cùng 250 chiếc xe đạp, tặng cho
các cháu học sinh nghèo vượt khó,
hiếu học.
“Tôi hy vọng rằng, các cháu học
sinh được nhận quà lần này sẽ rút
ngắn thời gian đến trường, thực hiện
tốt “Năm điều Bác Hồ dạy”, say mê học
tập, rèn luyện đạo đức, dùng tri thức và
sự hiểu biết của mình giúp gia đình
nhanh chóng xóa đói, giảm nghèo, làm
giàu trên mảnh đất quê hương”, Phó
Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch
danh dự “Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc
thiểu số, học sinh nghèo” bày tỏ.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng
rằng, trong số các cháu nhận quà hôm
nay sẽ có những cháu nỗ lực phấn đấu
trở thành tài năng của địa phương và
của đất nước trong các lĩnh vực. “Sự
chia sẻ của các bác, các cô chú hôm
nay, với những món quà tuy nhỏ nhưng
tình nghĩa, thiết thực đối với sự học tập
của các cháu, sẽ là những kỷ niệm đẹp,
khó phai, là bệ đỡ nâng bước cho các
cháu trong suốt hành trình học tập, lập
thân, khởi nghiệp và thành tài của mình
trong tương lai”, Phó Thủ tướng căn
dặn.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề
nghị các tổ chức, cơ quan, đoàn thể,
cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức, đoàn viên, hội viên và các tầng
lớp nhân dân của tỉnh Long An cần tiếp
tục tích cực tham gia có trách nhiệm
đối với phong trào "Toàn dân chăm sóc
các gia đình thương binh, liệt sĩ và
người có công với cách mạng", ủng hộ
quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".
Kịp thời biểu dương những tấm
gương thương binh, bệnh binh, gia
đình liệt sĩ, người có công đã phát huy
ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn
lên, tích cực lao động, sản xuất, tham
gia các phong trào thi đua yêu nước...
Đồng thời biểu dương, khen thưởng
các tập thể, cá nhân có nhiều thành
tích đóng góp trong các phong trào này,
chung sức giúp đỡ các gia đình người
có công khắc phục khó khăn, cải thiện
đời sống.
Đối với sự nghiệp trồng người,
Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An thường
xuyên quan tâm hơn nữa, chỉ đạo các
đơn vị giáo dục, các trường học ở vùng
sâu, vùng xa, vùng biên giới triển khai
nhiều biện pháp, có nhiều chính sách
cho các cháu học sinh dân tộc thiểu số
nghèo hiếu học vươn lên vượt khó có
điều kiện đến trường học tập.
Lê Sơn // http://baochinhphu.vn

hiến tranh đã lùi xa nhưng những
mất mát, đau thương của những
năm tháng đạn bom thì vẫn còn
đó. Để dành độc lập, tự do cho Tổ quốc,
hàng triệu người con ưu tú đã ngã
xuống. Chương trình nghệ thuật "Bài ca
không quên" nhân kỷ niệm 71 năm ngày
Thương binh liệt sĩ 27/7 là một hoạt
động văn hóa nghệ thuật mang ý nghĩa
chính trị và nhân văn sâu sắc.

C

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày
Thương binh liệt sĩ (27/7/194727/7/2018), ngày 6/7 tại Cung Văn hóa
Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Báo Văn
Hóa gửi tặng công chúng yêu âm nhạc
chương trình nghệ thuật “Đất nước vẹn
tròn ân nghĩa” với chủ đề “Bài ca không
quên”. Chương trình là lời tri ân sâu sắc
của thế hệ hôm nay hướng về quá khứ,
về những anh hùng đã hy sinh cho đất
nước, dân tộc.
NSƯT Quốc Hưng - Trưởng Khoa
Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc
gia Việt Nam, Tổng Đạo diễn chương
trình - cho biết, 18 ca khúc trong đêm
nhạc đều là những nhạc phẩm, giai điệu
đã in đậm trong lòng công chúng qua
nhiều năm tháng, chỉ có bản kết chương
trình - tác phẩm "Tổ Quốc", lời thơ
Nguyễn Thế Kỷ, nhạc sĩ Lê Quang phổ
nhạc là tiết mục mới.

Chương trình “Bài ca không quên”
xây dựng kết cấu theo dọc chiều dài lịch
sử của cuộc kháng chiến, khán giả sẽ
được sống lại những khoảnh khắc hào
hùng và những phút giây lãng mạn của
tình yêu trong chiến trận. Những nhạc
phẩm, giai điệu quen thuộc sẽ tiếp tục
dẫn dắt cảm xúc người nghe trong đêm
nhạc đi qua nhiều cung bậc.
Đó là hình ảnh những thanh niên,
học sinh, sinh viên rời ghế nhà trường
lên đường nhập ngũ trong ca khúc
"Ngày mai anh lên đường" (sáng tác
Thanh Trúc, biểu diễn nhóm Mây), là
tâm sự “Gửi lại em giấc mơ bên giảng
đường” trong "Gửi lại em" (sáng tác Vũ
Hoàng, biểu diễn Nguyễn Trần Trung
Quân), là khúc ca "Tự nguyện" với
giọng hát trong trẻo, nội lực của ca sĩ
Khánh Linh, là khoảnh khắc lãng mạn,
vội vàng mà thương nhớ của tình yêu
thời chiến trong "Kỷ niệm mối tình đầu"
(sáng tác Vũ Hùng, biểu diễn NSƯT
Quốc Hưng)...
Ca khúc chủ đề "Bài ca không
quên" trong chương trình sẽ được thể
hiện với giọng hát của ca sĩ trẻ Minh
Chuyên - Quán quân Sao Mai điểm hẹn
năm 2010. Đêm nhạc cũng có nhiều
giọng ca trẻ trung như: Nguyễn Trần
Trung Quân, nhóm Mây, Thu Hằng,
Trần Hồng Nhung...
Bên cạnh mong muốn những giọng
ca trẻ sẽ mang đến hơi thở mới trong
cách thể hiện từng ca khúc, ê kíp thực
hiện chương trình còn muốn gửi đến thế
hệ trẻ ngày nay những thông điệp tri ân,
hướng về quá khứ. Thế hệ hôm nay cần
luôn nhớ đến điều đó và trong đêm
nhạc này, lời tri ân sâu sắc sẽ được cất
lên bằng âm nhạc.
Nhật Nam //
http://baochinhphu.vn

