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LÒCH SÖÛ, YÙ NGHÓA CUÛA NGAØY THÖÔNG BINH LIEÄT SÓ 27/7 

gày Thương binh Liệt sĩ 27/7 là ngày Lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm nhằm 

tưởng niệm những người thương binh liệt sĩ đã hy sinh, mất mát qua những cuộc 

chiến. Qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người 

có công với Cách mạng từ trước đến nay. 

Sau Cách mạng Tháng Tám 

1945, nước Việt Nam dân chủ 

cộng hòa ra đời. Tuy nhiên, do 

chính quyền cách mạng còn non 

trẻ nên thực dân Pháp đã âm 

mưu trở lại xâm lược nước ta.  

Thực dân Pháp đã vào thay thế 

Tưởng Giới Thạch ở Bắc Bộ và 

âm mưu xâm lược nước ta một 

lần nữa. 

Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn nền độc lập cho đất nước, toàn quân 

và dân ta đã chiến đấu anh dũng ở những nơi có thực dân Pháp chiếm đóng. Nhiều chiến 

sĩ, đồng bào ta đã bị thương và vĩnh viễn nằm lại chiến trường. 

Nỗi đau bao trùm lên toàn dân tộc, nhiều gia đình mất đi cả chồng và các con. Nhiều 

người vợ trẻ chỉ hưởng hạnh phúc vỏn vẹn trong một ngày.  

Để góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của gia đình các chiến sĩ, đồng bào, Chính quyền 

Việt Nam đã xú tiến vận động thành lập một tổ chức, lấy tên gọi là Hội giúp binh sĩ tử nạn.  

Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ tử nạn (sau đổi tên là Hội giúp binh sĩ bị thương) được 

thành lập ở Thuận Hóa, Bình Trị Thiên, ở Hà Nội và nhiều nơi khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã được mời làm hội trưởng danh dự của Hội giúp binh sĩ tử nạn.   

Chiều ngày  28/5/1946, Hội “Giúp binh sĩ bị nạn” tổ chức một cuộc nói chuyện quan 

trọng tại Nhà hát thành phố Hà Nội và Hồ Chủ Tịch đã tới dự. 

Chiều ngày 11/7/1946, tại Nhà hát này đã có một buổi quyên góp quần áo, giày mũ cho 

chiến sĩ ngoài mặt trận, mở đầu cuộc vận động “ mùa đông chiến sĩ”. Tại đây, Bác Hồ đã 

cởi chiếc áo rét đang mặc để tặng binh sĩ.  

Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ vào ngày 19/12/1946, số người bị thương và hy 

sinh tăng lên. Đời sống của chiến sỹ và đồng bào ta gặp muôn vàn khó khăn. 

Đảng và Nhà nước ta đã quyết định nhiều chính sách quan trọng liên quan đến công 

tác Thương binh Liệt sĩ nhằm đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần của các gia 

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

N 

 
Lịch sử của ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 



Thoâng tin chuyeân ñeà: Kyû nieäm 74 naêm ngaøy Thöông binh – Lieät só 3 

Thö vieän tænh Bình Thuaän – 286 Traàn Höng Ñaïo – Phan Thieát – Bình Thuaän 

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

quân đội quốc gia Việt Nam, Nha thông tin tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại 

Đại Từ - Thái Nguyên. 

Nội dung cuộc họp là thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ Tịch chọn ngày kỷ niệm Thương 

binh Liệt sĩ và bảo vệ công tác Thương binh Liệt sĩ. 

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

quốc. Đây được coi là cuộc mít tinh quan trọng với 2000 người tham gia tại Thái Nguyên. 

Tại đây, Ban tổ chức đã trịnh trọng đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

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

trong Phủ Chủ tịch. 

Hàng năm vào dịp này, Người cũng đều có thư và quà để gửi đến các anh em thương 

binh và gia đình liệt sỹ. 

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7//1954, Đảng và Nhà nước ta càng quan tâm 

và giải quyết những vấn đề chiến sỹ, gia đình liệt sỹ cũng như công tác thương binh. Từ 

năm 1955, ngày 27/7 ngày Thương binh được đổi thành ngày Thương binh - Liệt sỹ. 

Ý nghĩa của ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 

- Ý nghĩa chính trị: 

Ngày 27/2 hàng năm phản ánh sự đánh giá của Đảng, Nhà nước, nhân dân với những 

gia đình đã có người hy sinh vì Tổ Quốc. 

Qua đó, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng 

và niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, lãnh đạo.   

Cũng thông qua đó nhằm động viên và phát huy truyền thống cách mạng trong công 

cuộc đổi mới đất nước. 

Công tác Thương binh Liệt sĩ và chính sách đối với những người có công với cách 

mạng chính là thể hiện tính ưu việt và bản chất của Đảng và Nhà nước ta. 

Tạo điều kiện củng cố niềm tin vào nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như sự 

quản lý của nhà nước. 

Góp phần tăng thêm tiềm lực cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và cơ sở 

để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần chống lại thủ đoạn của các thế lực 

thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, bôi nhọ quá khứ hào hùng của dân tộc. 

- Ý nghĩa nhân văn: 

Tăng cường ý thức, trách nhiệm, lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Phát huy 

đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Thể hiện truyền thống 

nhân văn sâu sắc của dân tộc. 

Phát huy tinh thần "gia đình cách mạng gương mẫu" góp phần giữ vững ổn định chính 

trị, phát triển kinh tế. 

M.H // https://baodautu.vn 

https://baodautu.vn/thoi-su-d1/
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inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thương binh, 

liệt sỹ - những con người dũng cảm xả thân, cống hiến xương máu, hy sinh tính 

mạng của mình để bảo vệ cho Tổ quốc độc lập, tự do; cống hiến cả tuổi thanh xuân 

của mình cho tương lai đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. 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. Tư tưởng nhân văn 

Hồ Chí Minh là một bộ phận hợp thành, xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm hệ 

thống các quan điểm lý luận được rút ra từ thực tiễn cách mạng, từ sự kế thừa và phát 

triển những giá trị nhân văn của dân tộc và thời đại mà đỉnh cao là chủ nghĩa nhân đạo 

Mác - Lênin, phản ánh tình yêu thương, quý trọng, quan tâm, bao dung, độ lượng đến con 

người và niềm tin vững chắc vào sức mạnh của con người; phản ánh con đường giải 

phóng con người một cách triệt để nhằm xây dựng một chế độ xã hội, trong đó con người 

có điều kiện phát triển toàn diện và phát huy hết mọi năng lực sáng tạo vốn có của mình. 

Chính vì vậy, trong bài thơ “Bác ơi” của nhà thơ Tố Hữu, tác giả đã khái quát tư tưởng 

nhân văn Hồ Chí Minh bằng câu thơ đạt đến sự cô đúc, chính xác và giản dị như một 

chân lí: “Bác ơi, tim Bác mênh mông thế. Ôm cả non sông, mọi kiếp người”. Bác Hồ luôn 

dành tình yêu vô hạn và sự trân quý cho tất cả mọi người, nhưng đối với thương binh, liệt 

sĩ, Người luôn dành những tình cảm đặc biệt và hơn ai hết, Người là tấm gương sáng thể 

hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh, liệt sĩ. 

Ngày 10/3/1946, Báo Cứu quốc 

đăng thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi 

đồng bào Nam Bộ. Trong thư có đoạn: 

“Tôi 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 tranh 

đấu cho nước nhà. Sự hy sinh đó 

không phải là uổng”. Tiếp sau đó, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh lại viết: “Tôi nghiêng 

mình trước anh hồn những chiến sĩ và 

đồng bào Việt Nam, đã vì Tổ quốc mà 

hy sinh tính mệnh”. 

Để nhân dân cả nước có dịp bày tỏ 

lòng biết ơn tới các thương binh và gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước, 

tháng 6/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn một ngày trong năm làm “Ngày Thương 

binh”. Thực hiện chỉ thị của Người, tại Hội nghị trù bị gồm đại biểu các cơ quan, ban, 

ngành ở trung ương và địa phương đã họp ở xã Phú Minh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên bàn bạc, đề nghị lấy ngày 27/7/1947 làm “Ngày Thương binh - Liệt sỹ”. Từ đó tới 

nay, ngày 27/7 hàng năm trở thành “Ngày Thương binh - Liệt sỹ” trong cả nước. 

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 

 
Bác Hồ dâng hương, đặt vòng hoa trước Tượng đài 

liệt sỹ tại Thủ đô Hà Nội ngày 31/12/1954- TL 
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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!” 

Trong lá thư đầu tiên Hồ Chí Minh viết nhân dịp 27/7, Người nhấn mạnh đến mục đích 

cao cả này với những lời thống thiết: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, 

mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, 

họ hàng ta bị đe dọa. Của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. 

Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng 

ta. Đó là những chiến sỹ mà nay một số thành ra thương binh”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích: “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 yếu, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải 

giúp đỡ những người con anh dũng ấy”. 

Lòng thương người của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh được thể hiện ở sự đồng cảm 

với những người thân trong gia đình bị 

mất con, người thân vì hy sinh cho Tổ 

quốc, song rất đỗi tự hào vì được “Tổ 

quốc ghi công”. Xuất phát từ lòng 

thương người đã hình thành quan điểm 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng giúp đỡ 

thương binh không mang ý nghĩa nhất 

thời mà phải lâu dài, cơ bản. Tạo mọi 

điều kiện cho họ có khả năng hòa nhập 

tự nhiên, thích nghi với đời sống cộng 

đồng, có công cụ để hoạt động phù 

hợp với khả năng từng đối tượng, bảo đảm cuộc sống cho họ và gia đình. Ngoài những 

việc làm nghĩa cử của bản thân, đối với thương binh, liệt sỹ, Người cũng nhấn mạnh: 

Để phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng 

trong thực tiễn, có hiệu quả và thiết thực, toàn Đảng, toàn dân phải vinh danh, ghi nhận 

công lao to lớn của thương binh, liệt sỹ và làm tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.  

Trong bản Di chúc thiêng liêng của Người, Bác của chúng ta cũng đã có biết bao điều căn 

dặn: 

“Đầu tiên là công việc đối với con người. Đối với những người đã dũng cảm hy sinh 

một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sỹ, dân quân, du kích, thanh niên xung 

phong…), Đảng, Chính phủ và đồng bào ta phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn 

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

dần dần “tự lực cánh sinh”. 

Đối với các liệt sỹ, thì mỗi địa phương (thành phố, làng, xã) cần xây dựng vườn hoa và 

bia tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu 

nước cho nhân dân ta. 

Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sỹ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu 

thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền cùng hợp tác xã nông 

nghiệp) phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét. 

Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người tích cực đi đầu thực hiện công tác đền 

ơn, đáp nghĩa thương binh, liệt sỹ. Ngay từ tháng 11/1946, Người đã ra thông báo về việc 

nhận con các liệt sỹ làm con nuôi, hàng năm đều có thư thăm hỏi động viên, khuyến khích 

thương binh, gia đình liệt sỹ. Trong vòng 22 năm (1947-1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

 
Ảnh: Bác Hồ thăm các thương binh nặng ở trại điều 

dưỡng Bắc Ninh- TL 
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14 lần gửi quà, tiền nhân ngày thương binh, liệt sỹ. Quà tặng thường là những đồ dùng 

thiết yếu (quần áo, khăn mặt, vải, thuốc men, chăn...) và tiết kiệm tiền lương gửi vào quỹ 

thương binh toàn quốc. Việc làm của Người vừa thiết thực, vừa tạo thành một phong trào 

xã hội rộng lớn với nhiều hình thức phong phú và vô cùng cảm động đã thu hút đông đảo 

các tầng lớp nhân dân tham gia. 

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”. 

Đối với VKSND thành phố Cần Thơ luôn 

phát huy truyền thống “Uống nước nhớ 

nguồn” và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Hàng năm nhân ngày kỷ niệm 27/7, 

Ban lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công 

đoàn cơ sở luôn đặc biệt quan tâm, ân cần 

thăm hỏi, chúc sức khỏe đến các gia đình, 

đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu 

sắc đối với sự hy sinh, mất mát của các 

thương binh, anh hùng liệt sỹ trong sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập 

tự do cho Tổ quốc. Việc thăm hỏi, tặng quà 

đối với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt 

sỹ (27/7) của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã thể hiện truyền thống “uống 

nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh 

của thế hệ cha ông đi trước. Đây là hoạt động mang tính nhân văn, có ý nghĩa sâu sắc và 

được Viện kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức thường niên vào dịp 27/7 hàng năm. 

Bên cạnh đó, khắc ghi lời dạy của Bác, hằng năm Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Cần Thơ thành lập Đoàn cùng với các cơ quan ban, ngành thành phố để tiến 

hành dâng hoa, dâng hương lên Đài tưởng niệm liệt sĩ và thắp hương tại các phần mộ để 

bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy 

sinh trong công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. 

Hoạt động dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ là hoạt động rất ý nghĩa, 

cần thiết và là nét đẹp nhân văn truyền thồng của dân tộc Việt Nam nhằm giúp thế hệ cán 

bộ, đảng viên luôn nhận thức sâu sắc được ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sỹ 

(27/7), về lịch sử hào hùng của dân tộc, từ đó giúp phát huy truyền thống dân tộc bằng 

những việc làm thiết thực. Những việc làm đó giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay về một thời 

oanh liệt của đất nước, về những anh hùng dân tộc và luôn ghi nhớ về đạo lý “Uống nước 

nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc mà Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Đời đời biết ơn 

các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc”, các thương binh, 

bệnh binh đã cống hiến máu xương, sức lực cho dân tộc./. 

Văn Hường // http://vkscantho.vn 

 
VKSND TP Cần Thơ viếng nghĩa trang thành phố 
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ừ những bức thư Người viết gửi cho thương binh liệt sỹ, gửi cho các gia đình có 

người thân hy sinh, chúng ta cảm nhận được tình cảm thiêng liêng, bao la Bác dành 

cho những người con ưu tú của dân tộc... 

Ngay từ giữa năm 1947, khi 

cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp đang bước vào giai đoạn 

cam go và quyết liệt, trước hiện 

thực chiến đấu gian khổ và hy 

sinh nơi chiến trường, Chủ tich 

Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương 

có chủ trương, chính sách chăm 

lo đến thương binh, gia đình liệt 

sĩ. Chính phủ ban hành chế độ 

hưu bổng, thương tật và tiền tuất 

cho thân nhân tử sĩ, “ưu đãi các 

chiến sĩ bị thương và gia đình liệt 

sĩ”. Ngày 10/7/1947 cơ quan 

Thương binh và cựu binh, sau đổi là Bộ Thương binh được thành lập. Tháng 6 năm 1947, 

tại đồi Khau Tý, ATK Định Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị với Chính phủ chọn một 

ngày trong năm, ngày 27/7 là “Ngày thương binh”. 

Trong hai cuộc kháng chiến, khi mỗi người con ưu tú của dân tộc ngã xuống, Bác Hồ 

cảm thấy đau xót như mất đi một người thân, mất đi một phần máu thịt của mình. Năm 

1947, khi con trai Bác sỹ Vũ Đình Tụng hy sinh, Bác đã viết thư để động viên, chia sẻ với 

sự mất mát này: “Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt 

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

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

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

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

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

không bao giờ quên ơn họ” (Trích bức thư Bác Hồ gửi Bác sỹ Vũ Đình Tụng). Bức thư 

Bác gửi đến một gia đình có con hy sinh vì nền độc lập dân tộc song đó cũng là tình cảm, 

sự sẻ chia, động viên của Bác đối với tất cả các gia đình trên đất nước Việt Nam có người 

thân hy sinh trong cuộc kháng chiến. 

Trong bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho ban tổ chức “Ngày thương binh toàn 

quốc”, Bác viết:“Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để 

bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí 

chịu ốm yếu…Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con 

anh dũng ấy”. Những dòng chữ đầy ân tình ấy của Bác là bài học sâu sắc mà Bác dành 

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh với đại biểu quân đội, 

thương binh và quân nhân phục viên sau buổi gặp tại Phủ 

Chủ tịch, 29/1/1957. (Ảnh tư liệu) 
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cho nhân dân Việt Nam, chúng ta phải biết ơn, phải chăm lo cho thương binh, liệt sỹ, 

những người đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của dân tộc.  

Khi đất nước còn nhiều khó khăn, điều kiện để chăm lo, giúp đỡ thương binh liệt sỹ còn 

thiếu thốn, Bác đã phát động toàn dân: “Trong lúc chống nạn đói kém, đồng bào ta đã 

từng mỗi tuần nhịn ăn một bữa, để giúp các đồng bào bị đói. Bây giờ chống giặc ngoại 

xâm, tôi chắc đồng bào ta sẽ vui lòng vài ba tháng nhịn ăn một bữa để giúp các chiến sĩ bị 

thương”. Lời phát động ấy của Bác vừa thể hiện sự quan tâm đặc biệt mà Bác dành cho 

những người đang ngày đêm cầm súng chiến đấu nơi chiến trường, vừa thể hiện tinh 

thần đoàn kết dân tộc của nhân dân Việt Nam, vừa phát động, kêu gọi người dân hãy thể 

hiện sự biết ơn thương binh liệt sỹ bằng những hành động cụ thể mà ý nghĩa để chia sẻ 

với những hy sinh và mất mát của họ.  

Với tinh thần đó, Bác là người nêu gương, tiên phong đi đầu tỏ lòng quan tâm đến 

thương binh: “Tôi xin xung phong gửi…một tháng lương của tôi, một bữa ăn của tôi và 

của các nhân viên tại Phủ Chủ tịch, cộng là một nghìn một trăm hai mươi bảy đồng”. Vào 

tháng 7 năm 1953, Bác gửi thư cho Bộ trưởng Bộ Thương binh, cựu binh: “Thưa cụ. Nhân 

dịp “Ngày thương binh” tôi xin gửi một tháng lương của tôi và 50 cái khăn tay do đồng bào 

phụ nữ Thái biếu tôi, nhờ cụ chuyển cho anh em thương binh lời chào thân ái của tôi” 

(Trích bức thư Bác Hồ gửi Bộ trưởng Bộ Thương binh, cựu binh). 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo, rèn luyện thế hệ trẻ để mỗi cá 

nhân, mỗi tập thể hình thành nên những phẩm chất tốt đẹp như lòng biết ơn, niềm tự hào 

dân tộc, những việc làm, những hành động nhỏ mà ý nghĩa để chăm lo thương binh, bệnh 

binh, liệt sỹ, gia đình liệt sỹ. Bác đã gửi thư cho các cháu thiếu nhi, nhi đồng tổ chức các 

“Đội Trần Quốc Toản”: “Từ 5 đến 10 cháu tổ chức thành một đội, giúp nhau học hành, khi 

học rảnh rang, cả đội đem nhau đi giúp đồng bào. Trước thì giúp các nhà chiến sĩ, các 

thương binh, lần lượt giúp các nhà ít người. Thí dụ: quét nhà, gánh nước, lấy củi, xay lúa, 

giữ em, dạy chữ quốc ngữ…” (Trích bức thư Bác Hồ gửi thiếu nhi, nhi đồng tổ chức các 

“Đội Trần Quốc Toản”). 

Hơn 70 năm qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lấy ngày 27/7 hằng năm 

là ngày Thương binh liệt sỹ, dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã tạo nên một truyền 

thống quý báu. Đó là truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng 

cây”, tri ân, biết ơn và chăm lo những người đã hy sinh máu xương của mình cho nền độc 

lập của dân tộc. Hằng năm, các địa phương, các cấp, các ngành bằng những hoạt động 

thiết thực đã tạo sức lan tỏa của phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hướng về những thương 

binh, liệt sỹ, nạn nhân chất độc màu da cam, gia đình có công với cách mạng…Đó là nét 

đẹp văn hóa, tỏ lòng hiếu nghĩa của dân tộc, của nhân dân Việt Nam với những người con 

ưu tú của dân tộc. Đạo lý ấy luôn sáng ngời trong tâm hồn dân tộc, luôn vang vọng và 

khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với thế hệ hôm nay và mai sau./.  

 

Nguyễn Thế Lượng // https://dangcongsan.vn 
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inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thương binh, liệt sỹ. 

Dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, thăm hỏi, 

động viên các đồng chí thương binh, liệt sỹ cùng gia đình họ. Những tình cảm thiêng 

liêng Bác dành cho thương binh, liệt sỹ được thể hiện trong các bài nói, bài viết của Bác.  

1. Trong thư gửi Ban Thường trực của 

Ban Tổ chức “Ngày Thương binh toàn 

quốc” ngày 27/7/1947, Bác viết: 

“Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang san, sự 

nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên 

ta bị uy hiếp; cha mẹ, anh em, vợ con, thân 

thích, họ hàng ta bị đe đọa; của cải, ruộng 

nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy 

ngập; ai là người xung phong trước hết để 

chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho 

chúng ta? Đó là những chiến sỹ mà nay một 

số thành ra 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, lợi ích 

của đồng bào mà các đồng chí đó bị ốm yếu. 

Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người anh hùng ấy. 

Trong lúc chống nạn đói kém, đồng bào ta đã từng mỗi tuần nhịn ăn một bữa, để giúp các 

đồng bào bị đói. Bây giờ chống nạn ngoại xâm, tôi chắc đồng bào ta sẽ vui lòng vài ba tháng 

nhịn ăn một bữa để giúp các chiến sỹ bị thương. 

Ngày 27/7 là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng yêu mến thương 

binh. 

… Luôn luôn tin vào lòng nhường cơm sẻ áo của đồng bào, tôi chắc rằng “Ngày thương 

binh” sẽ có kết quả mỹ mãn. 

Tôi xin xung phong gửi một chiếc áo lót lụa mà chị em phụ nữ đã biếu tôi, một tháng lương 

của tôi, một bữa ăn của tôi và của các nhân viên tại Phủ Chủ tịch, cộng là một nghìn một trăm 

hai mươi bảy đồng (1.127,00)”. 

2. Trong thư gửi anh em thương binh và bệnh binh tháng 7/1948, Bác viết: 

“Các đồng chí đã hy sinh một phần xương máu vì Tổ quốc, chẳng may bị thương, bị bệnh 

trước khi quân thù hoàn toàn bị tiêu diệt, kháng chiến được hoàn toàn thành công. 

Chắc các đồng chí không khỏi phân vân. Nhưng các đồng chí nên một mặt nuôi lại sức 

khỏe, một mặt cố gắng học tập. Khi đã khôi phục sức khỏe, 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 những người chiến sĩ 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 

nhớ đến các đồng chí”. 

 

Bác Hồ thăm hỏi chiến sĩ thi đua Phạm Trung 
Pôn bị mù hai mắt nhưng đã có sáng kiến cải 
tiến nông cụ. (Ảnh tư liệu) 
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3. Trong thư gửi cho đồng bào 

chiến sỹ Nam Bộ, Nam Trung bộ ngày 

23/ 9/1949, Người viết: 

“Hôm nay, cuộc kháng chiến oanh liệt 

ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ vừa đúng 

hai năm. Tôi trân trọng thay mặt Chính 

phủ, và nhân dân toàn quốc nghiêng 

mình trước linh hồn các chiến sỹ và đồng 

bào đã hy sinh vì Tổ quốc. Tôi gửi lời an 

ủi tới những chiến sỹ và đồng bào bị 

thương, bị địch giam cầm hoặc đang bị 

khổ sở nơi địch chiếm đóng…”. 

4. Trong thư gửi cụ Vũ Đình Tụng – 

Bộ trưởng Bộ Thương binh về phát động phong trào đón thương binh về làng tháng 

7/1951, Người nhắc lại: 

“Anh em thương binh đã hy sinh một phần xương máu để giữ gìn Tổ quốc, bảo vệ đồng 

bào, đã tận trung với nước, tận hiếu với dân. Anh em đã làm tròn nhiệm vụ, anh em không đòi 

hỏi gì cả. 

… Song đối với những người con trung hiếu ấy. Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế 

nào cho xứng đáng? 

… Mỗi xã phải tùy theo sự cố gắng và khả năng chung mà đón một số anh em thương 

binh. Giúp lâu dài chứ không phải chỉ giúp một thời gian… 

… Như thế thì đồng bào mỗi xã được thỏa mãn lòng ao ước báo đáp anh em thương binh, 

mà anh em thương binh thì được yên ổn về vật chất và vui vẻ về tinh thần và có dịp tham gia 

hoạt động có ích cho xã hội”. 

5. Trong thư gửi phụ nữ nhân ngày 8/3/1952, Bác viết: 

“… Tôi kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các nữ liệt sỹ đã hy sinh cho Tổ quốc … 

… Tôi kính chào các bà mẹ có con trong bộ đội và các bà mẹ, cùng vợ con của liệt sỹ. 

… Các bà mẹ chiến sỹ và các chị em đã giúp thương binh, đã hòa lẫn lòng yêu thương 

không bờ bến, mà giúp chiến sỹ và chăm sóc thương binh như con em ruột thịt của mình”. 

6. Trong thư gửi cụ Vũ Đình Tụng – Bộ trưởng Bộ Thương binh – Cựu binh ngày 

27/7/1952, Người nhắc nhở: 

“Phải coi việc giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ là nghĩa vụ chứ không phải là 

việc làm phúc… 

… Về phần anh em thương binh, bệnh binh: 

– Phải hòa mình với nhân dân, tôn trọng nhân dân, tránh phiền nhiễu nhân dân. 

– Phải tránh tâm lý “công thần”, coi thường lao động, coi thường kỷ luật. 

– Chớ bi quan, chán nản, phải luôn luôn cố gắng. Ngày nay anh em sẽ tùy điều kiện mà 

xung phong tăng gia sản xuất … 

– Đồng bào sẵn sàng giúp đỡ, anh em có quyết tâm thì anh em nhất định dần dần tự túc 

được”. 

 

Bác Hồ viếng nghĩa trang liệt sỹ (Ảnh tư liệu) 
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7. Diễn từ trong buổi lễ đặt vòng hoa ở Đài Liệt sĩ ở Ba Đình – Hà Nội ngày 

31/12/1954: 

“… Các liệt sỹ hy sinh, nhưng công trạng to lớn của các liệt sỹ đã ghi sâu vào lòng toàn dân 

và non sông đất nước. 

Các liệt sỹ đã hy sinh, nhưng chí khí dũng cảm của các liệt sỹ thấm nhuần vào tâm hồn của 

toàn quân và dân ta trong cuộc đấu tranh đặng giành hòa bình, thống nhất, độc lập và dân 

chủ trong nước. 

Máu nóng của các liệt sỹ đã nhuộm lá 

Quốc kỳ vẻ vang càng thêm thắm đỏ. 

Tiếng thơm của các liệt sỹ muôn đời 

lưu truyền sử xanh. 

Một nén hương thanh. 

Vài lời an ủi. 

Anh linh của các liệt sỹ bất diệt! 

Tổ quốc Việt Nam vĩ đại muôn năm”. 

 

 

8. Trong buổi đón giao thừa ở Trường Thương binh hỏng mắt Hà Nội năm 1956, Bác 

nói: 

“Các chú tàn nhưng không phế”. 

9. Trong thư gửi cụ Vũ Đình Tụng – Bộ trưởng Bộ Thương binh ngày 27/7/1956, Bác 

Hồ viết: 

“… Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sỹ là những người có công 

với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và 

giúp đỡ họ”. 

10. Trong thư gửi anh em thương binh, bệnh binh Trại an dưỡng Hà Nam tháng 

6/1957, Bác viết: 

“… Các chú là những chiến sỹ đã được quân đội nhân dân rèn luyện về đạo đức và kỷ luật 

cách mạng, là những người con đã hy sinh một phần xương máu để bảo vệ nước nhà. Vậy 

các chú cần phải giữ vững truyền thống tốt đẹp và vẻ vang của quân đội cách mạng là: Giữ 

gìn kỷ luật, đoàn kết chặt chẽ, thật sự đoàn kết, thương yêu giữa anh em thương bệnh binh 

với nhau, giữa thương, bệnh binh với cán bộ và nhân dân giúp việc ở Trại, giữa thương, bệnh 

binh trong Trại với đồng bào chung quanh”. 

11. Trong thư gửi anh em thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ ngày 27/7/1959, 

Bác Hồ cũng đã căn dặn: 

“… Trong năm qua, các gia đình liệt sỹ và anh em thương binh, bệnh binh đã đóng góp khá 

nhiều vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. 

Nhiều gia đình liệt sỹ đã hăng hái tham gia Tổ đổi công và Hợp tác xã nông nghiệp và đã 

đạt được thành tích khá trong việc sản xuất và tiết kiệm. Tôi chúc các gia đình ấy trở thành 

những gia đình cách mạng gương mẫu …”. 

 

Bác Hồ dâng hương, đặt vòng hoa trước Tượng đài 
liệt sỹ tại Tthủ đô Hà Nội (31/12/1954). Ảnh tư liệu 
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12. Trong diễn văn đọc tại lễ 

kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 

Đảng (ngày 5/1/1960), đoạn nói 

về thương binh, liệt sỹ, Bác Hồ 

đã nói như sau: 

“… Ăn quả phải nhớ người trồng 

cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ 

hôm nay, chúng ta phải nhớ đến 

những anh hùng, liệt sỹ của Đảng 

ta, của dân ta … 

… Máu đào của các liệt sỹ đã 

làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ 

chói. Sự hy sinh anh dũng của các 

liệt sỹ 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 sỹ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần 

dũng cảm của các liệt sỹ để vượt tất cả khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng 

mà các liệt sỹ chuyển lại cho chúng ta…”. 

13. Trong Di chúc thiêng liêng của Người, Bác Hồ của chúng ta đã căn dặn biết bao 

điều hệ trọng về công tác Lao động – Thương binh và Xã hội: 

“Đầu tiên là công việc đối với con người. Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một 

phần xương máu của mình (cán bộ, binh sỹ, dân quân, du kích, than niên xung phong …), 

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

thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh 

sinh”. 

Đối với các liệt sỹ, thì 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 cho 

nhân dân ta. 

Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh, liệt sỹ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì 

chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền cùng Hợp tác xã nông nghiệp) phải 

giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”. (Bản viết tháng 

5/1968, Bộ Chính trị khóa VI công bố ngày 19/8/1989). 

Đã 74 năm trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn “Ngày thương binh”, toàn 

Đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn đang nỗ lực thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, gắng sức đền 

ơn, đáp nghĩa những người có công với nước. 

Các chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc thương binh, gia 

đình liệt sỹ, người có công đã phát huy cao độ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” – truyền 

thống tốt đẹp đã có từ hàng ngàn năm nay của dân tộc Việt Nam, tiếp thêm ngọn lửa của tình 

đoàn kết và lòng yêu nước trong các thế hệ con Lạc cháu Hồng. Những câu nói, bài viết của 

Bác đã và sẽ mãi mãi là phương châm hành động, lẽ sống của thương binh, gia đình liệt sỹ, 

định hướng cho các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” của nhân dân ta. 

 

Trung Phương // http://tuoitrekontum.org.vn 

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh với đại biểu quân đội, 
thương binh và quân nhân phục viên sau buổi gặp tại Phủ 
Chủ tịch, 29/1/1957. Ảnh tư liệu 
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hấm nhuần sâu sắc đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thực hiện lời dạy ân 

cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình 

liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta 

là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”, Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng 

vũ trang luôn luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn và làm được nhiều việc tốt để tỏ lòng hiếu 

nghĩa bác ái, quí trọng đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với 

nước. 

Tháng 6/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ chọn một ngày nào đó trong 

năm làm “Ngày thương binh, liệt sĩ” để đồng bào ta có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa, yêu mến 

thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Hưởng ứng và đáp lại tấm lòng của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, một hội nghị trù bị Trung ương, có một số đại biểu ở liên khu và 

tỉnh tham dự đã khai mạc tại xã Phú Ninh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nhất trí lấy 

ngày 27/7 hàng năm là ngày thương binh liệt sĩ và tổ chức ngay lần đầu trong năm 1947. 

Trừ những ngày kỷ niệm quốc tế và ngày Quốc khánh, “Ngày thương binh, liệt sĩ” là ngày 

kỷ niệm trong nước đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Ngày 03/10/1947, Bác ký Sắc lệnh 

thành lập Bộ Thương binh - Cựu binh (tiền thân Bộ LĐ-TB&XH ngày nay) để chuyên trách 

chăm lo công việc trọng đại này. 

Tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 

đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với nước là sự kế thừa tư tưởng nhân đạo, 

“đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, được Đảng, Nhà nước ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc 

biệt quan tâm. Về phong trào “đền ơn đáp nghĩa” đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và 

người có công với nước, Người đề nghị phải xuất phát từ tình cảm chân thành, sự tự 

nguyện tự giác, làm vừa sức, phù hợp với tính tình cụ thể của mỗi người, không nên hăng 

hái thái quá: “Các cụ già thượng thọ, các cháu bé sơ sinh, bộ đội, công an trên các mặt 

trận, những đồng bào đang đau yếu thì không nên nhịn, còn tất cả mọi người khác đều 

nhịn ăn một bữa một cách tự động tuyệt đối không cưỡng bức, làm sao cho mọi người 

hăng hái tham gia” [2] “đền ơn đáp nghĩa”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gương mẫu thực hiện 

việc giúp đỡ thương binh, liệt sĩ. Người viết trong thư gửi Ban tổ chức Trung ương ngày 

thương binh, tử sĩ: “Ngày 27 tháng 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 liệt sĩ, tưởng nhớ đến những người vô danh anh hùng, hoặc đã hy sinh tính 

mệnh, hoặc đã góp phần xương máu trong cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc 

ta.... Người nói: “Năm nay Chính phủ không mở cuộc lạc quyên cho ngày ấy. Nhưng tôi 

mong rằng các đoàn thể văn hoá, công nhân, nông dân, phụ nữ, nhi đồng và các bộ đội 

hoặc đến an ủi thương binh và gia đình tử sĩ, hoặc viết thư hỏi thăm, ai sẵn quà thì biếu 

quà ấy để tỏ lòng thương mến. Nhân dịp này tôi xin xung phong gửi một chiếc áo lót lụa 

của chị em phụ nữ đã biếu tôi, một tháng lương của tôi, một bữa của tôi, và của các nhân 

viên tại Phủ Chủ tịch, cộng là một nghìn một trăm hai mươi bảy đồng” [3] . Trong những 

Ngày Thương binh được tổ chức vào nhiều năm tiếp theo, Bác Hồ thường xuyên gửi một 

tháng tiền lương và nhiều quà tặng. 

Tình cảm của Bác Hồ với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng 

không chỉ thể hiện trong đường lối, chính sách, mà còn được thể hiện trong các hành 
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động cụ thể của Người. Người đã dành nhiều thời gian thăm hỏi thương binh, bệnh binh ở 

bệnh viện. Những cuộc thăm viếng của Người làm cho thương binh, bệnh binh, các bác 

sĩ, y tá, nhân viên phục vụ vô cùng phấn khởi, cảm động và là một yếu tố quan trọng góp 

phần vào việc chữa trị thương binh, bệnh binh chóng lành bệnh. Cảm động nhất là những 

phút Bác Hồ đến đặt vòng hoa, mặc niệm ở Nghĩa trang liệt sĩ, Đài liệt sĩ trên mọi miền 

của Tổ quốc. 

Ngày 31/12/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn Đại biểu Đảng và Nhà nước tới 

đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sĩ Hà Nội vào trước ngày nhân dân Thủ đô đón Chính 

phủ và Người trở về Thủ đô sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. 

Trong Diễn từ buổi lễ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chí khí dũng cảm các liệt sĩ đã thấm 

nhuần vào tâm hồn của toàn quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giành hòa bình, thống 

nhất, độc lập và dân chủ. Máu đỏ của các liệt sĩ đã nhuốm lá quốc kỳ vẻ vang càng thêm 

thắm đỏ. Tiếng thơm các liệt sĩ muôn đời lưu truyền với sử xanh [4] . 

Trong thư gửi anh em thương binh và bệnh binh tháng 7/1948, Người nhắc nhở, các 

thương binh, bệnh binh: Chắc các đồng chí không khỏi phân vân. Nhưng không, các đồng 

chí nên một mặt nuôi lại sức khỏe, một mặt cố gắng học tập. Khi đã khôi phục sức khỏe, 

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. Người cũng nhắc 

nhở các thương binh, bệnh binh nên sửa chữa các sai lầm, như: công thần, ỷ lại, kém kỷ 

luật, kém tin tưởng, yêu cầu nhân dân quá đáng, không tích cực công tác. Làm được như 

vậy, thương binh xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ là “Thương binh tàn nhưng 

không phế ” [5] . Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều thương binh đã lập 

thành tích trên mặt trận chiến đấu mới, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương, huy 

hiệu Bác Hồ. Tấm lòng và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh đối với 

thương binh, gia đình liệt sĩ được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta học tập. 

Trong Di chúc của mình, Bác đã không quên căn dặn: „Đảng, Chính phủ và đồng 

bào: “ 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 việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói 

rét” [6] . Bác nhắc nhở Đảng và Chính phủ ta: “ Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ 

nữ đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần 

phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ 

phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn 

lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ” [7] . Người 

cũng chu đáo, quan tâm 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 [8] . Những lời dạy bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được Đảng, Nhà 

nước và lực lượng vũ trang nhân dân ta phấn đấu thực hiện ngày càng tốt hơn và chu 

đáo hơn. 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện chính 

sách xã hội đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng cần có những giải 

pháp thiết thực, cơ bản sau: 
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Trước hết, tiếp tục đổi mới, từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội, chính 

sách thương binh, liệt sĩ và người có công với nước. Chú trọng xây dựng hành lang pháp 

lý cho hoạt động quản lý của các cấp. Thể chế các nội dung quy định ở Pháp lệnh Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, hướng dẫn 

và tổ chức thực hiện việc xác nhận người có công, thực hiện các chế độ ưu đãi mới, đặc 

biệt chú trọng đến chế độ ưu đãi về trợ cấp, ưu đãi về y tế, giáo dục, đào tạo, nhà ở, đất 

ở... các văn bản quy phạm pháp luật về công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc sức 

khỏe, trang cấp dụng cụ chỉnh hình phục hồi chức năng cho người có công…. 

Thứ hai, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Nhà nước; đảm 

bảo các khoản phụ cấp, trợ cấp được trao “tận tay, đúng kỳ, đúng số” cho các đối tượng. 

Theo đó, các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, những 

bất hợp lý trong công tác chính sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện 

thuận lợi để người có công được thụ hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. 

Thứ ba, tiếp tục giải quyết các tồn đọng chính sách trong chiến tranh theo quy định hiện 

hành . Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chặt chẽ, chu đáo các chế độ 

đối với người bị thương, bị bệnh, thân nhân các liệt sĩ; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu 

quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và trên các nước bạn 

(Lào, Campuchia,..). Các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, địa phương cần tiếp tục làm tốt 

nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ; mặt khác, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều lực 

lượng, vận động phong trào “cung cấp thông tin mộ liệt sĩ” trên phạm vi cả nước, của 

những đồng đội liệt sĩ đang sống và đồng bào đang làm ăn sinh sống ở trong và ngoài 

nước,… 

Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, các 

chính sách ưu đãi của Nhà nước đã thiết thực hỗ trợ người có công với cách mạng ổn 

định đời sống, nỗ lực vươn lên trong cơ chế mới. Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: 

“Thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công; giải quyết tốt lao động, việc làm và 

thu nhập của người lao động; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội; coi trọng 

chăm sóc sức khỏe nhân dân” [9] . Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 

CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về: “Học tập và làm việc tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”, về thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với 

cách mạng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình 

hình mới./.  

-------------------------------------------------------- 

[1]  Hồ Chí Minh Toàn tập. Nxb CTQG. ST, Hà Nội 2000, Tập 12, tr, 503. 

[2]  Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nxb CAND. Hà Nội 2002. Tr , 1425-
1426. 

[3]  Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nxb CAND. Hà Nội 2002. Tr, 1425-
1426. 

[4]  Sách những lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch, Tập 1, Nxb Sự thật. Hà Nội 1958, tr. 266. 

[5]  Thư gửi anh em thương binh và gia đình liệt sĩ ngày 27/7/1958.  

[6]  Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2013, tập 15, trang 616-617. 

[7]  Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2013, tập 15, trang 616-617. 

[8]  Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2013, tập 15, trang 616-617. 

[9]  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG-ST, H. 2016, tr, 
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ó 2 mức quà 600.000 đồng và 300.000 đồng dành tặng cho người có công với 

cách mạng, các thương binh, đại diện thân nhân liệt sỹ... 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định số 1142 ngày 30/6 về 

việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 

27/7/2021).  

Theo đó, mức quà 

600.000 đồng tặng người có công 

với cách mạng gồm: Bà mẹ VNAH 

đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng và những cá nhân đã có 

quyết định phong tặng danh hiệu 

Bà mẹ VNAH trước ngày 

28/7/2021 nhưng chưa hoàn tất 

thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi 

hàng tháng; thương binh, người 

hưởng chính sách như thương 

binh, thương binh loại B, bệnh 

binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 

81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp 

tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sỹ trở lên đang được hưởng trợ cấp 

tuất hàng tháng. 

Mức quà 300.000 đồng tặng: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 

thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng 

trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở 

xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 

Bên cạnh đó, mức quà 300.000 đồng dành tặng đại diện thân nhân liệt sỹ, người thờ 

cúng liệt sỹ (trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân). 

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

Vũ Dũng // https://vov.vn/ 

 

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm mẹ Việt Nam Anh hùng 

Huỳnh Thị Sè (ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM). 

(Ảnh: Nhà báo và Công luận) 
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hát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vừa qua, đồng chí 

Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương đã 

khẳng định và căn dặn: “Quân đội ta có truyền thống rất vẻ vang, cả trong chiến đấu 

lẫn trong công tác và lao động sản xuất, được nhân dân ghi nhận, yêu mến đặt cho cái tên 

hết sức cao quý, thiêng liêng và trìu mến là “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Đây là điều vô cùng quý giá, rất đáng tự hào. Quân đội là lực lượng có tổ chức chặt 

chẽ, có kỷ luật, kỷ cương tự giác, nghiêm minh. Đảng bộ Quân đội là đảng bộ lớn, cán bộ, 

đảng viên được chọn lọc, đào tạo cơ bản; giáo dục, rèn luyện thường xuyên; có tính đảng, 

tính chiến đấu rất cao và có uy tín lớn... Đó thực sự vừa là những giá trị cốt lõi, có tính 

chất nền tảng, vừa là những lợi thế, là động lực rất căn bản để Đảng bộ Quân đội và toàn 

quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp 

tục củng cố, giữ gìn và phát huy ngày càng tốt hơn nữa những giá trị đó để Quân đội ngày 

càng phát triển mạnh hơn, uy tín cao hơn và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngày càng sâu sắc, 

tỏa sáng hơn”. Lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là chỉ đạo định hướng quan 

trọng để toàn quân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, 

chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp 

phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời 

kỳ mới. 

Tự hào truyền thống “Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng” 

Ngày 22-12-1944, thực hiện Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên 

truyền Giải phóng quân-tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Đây là 

sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời, phát triển của lực lượng vũ trang, 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. Ngay sau khi thành lập, tuy lực 

lượng còn non trẻ, vũ khí trang bị thô sơ, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên 

truyền Giải phóng quân đã mưu trí, táo bạo, bất ngờ, liên tiếp đánh thắng hai trận: Phai 

Khắt (25-12-1944) và Nà Ngần (26-12-1944). Chưa đầy một năm sau, dưới sự lãnh đạo 

của Đảng, Quân đội ta đã cùng toàn dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 

1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa-nhà nước dân chủ nhân dân 

đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, thực 

hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Quân đội ta vừa chiến đấu, vừa xây dựng 

lực lượng, tổ chức được nhiều chiến dịch với quy mô ngày càng lớn, cùng toàn dân đánh 

bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” và âm mưu bình định, phản công của thực dân 

Pháp, từng bước làm thay đổi cục diện chiến trường, làm nên thắng lợi trong các Chiến 

dịch: Việt Bắc Thu-Đông (1947), Biên Giới (1950), Hòa Bình (1951), Tây Bắc (1952), 

Thượng Lào (1953)..., tạo bước ngoặt để giành thắng lợi quyết định trong cuộc tiến công 

chiến lược Đông Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. 
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Trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước, Quân đội ta đã xây 

dựng được các quân chủng, binh 

chủng với vũ khí, trang bị, 

phương tiện kỹ thuật tương đối 

hiện đại; kết hợp chặt chẽ giữa 

tác chiến của binh đoàn chủ lực 

với bộ đội địa phương, dân quân 

du kích và sự nổi dậy của quần 

chúng, tạo nên thế chiến lược 

mới, ngăn chặn hiệu quả các 

chiến dịch, các cuộc hành quân 

càn quét của Mỹ-ngụy. Ở miền 

Bắc, Quân đội ta đã cùng nhân dân tích cực xây dựng chủ nghĩa xã hội; đồng thời, đánh 

bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững 

chắc “hậu phương lớn” miền Bắc, chi viện kịp thời cho “tiền tuyến lớn” miền Nam. Trên 

chiến trường miền Nam, Quân đội ta đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong đấu tranh quân 

sự, kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh trên mặt trận 

ngoại giao; giữa phương thức tác chiến của các binh đoàn chủ lực với chiến tranh nhân 

dân địa phương; đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược, tạo thành 

sức mạnh tổng hợp làm phá sản các chiến lược của Mỹ-ngụy: “Chiến tranh đặc biệt”, 

“Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”, lần lượt giành thắng lợi trên các mặt 

trận: Tây Nguyên, Huế-Đà Nẵng, các tỉnh duyên hải miền Trung, miền Đông Nam Bộ, tiến 

về giải phóng Sài Gòn-Gia Định và kết thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến 

dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Sau ngày đất nước thống nhất, Quân đội ta tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp quản, 

xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, chủ trì phối hợp với các lực lượng, giữ gìn an 

ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xung kích khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia 

phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân, đấu tranh làm thất bại kế hoạch hậu 

chiến, hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời, 

cùng với toàn dân tộc tiến hành thắng lợi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, biên 

giới Tây Nam, làm tròn nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, giúp nhân dân Campuchia chiến thắng 

chế độ diệt chủng, hồi sinh đất nước Chùa Tháp. Bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội 

Cụ Hồ”, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội 

quân công tác, đội quân lao động sản xuất”; thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ 

quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Toàn quân tập trung 

xây dựng vững mạnh toàn diện, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chế độ sẵn sàng chiến 

đấu; làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà 

nước hoạch định đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt vai trò nòng 

cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế 

 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tham quan các mô hình, sáng 
kiến của ngành quân y, tháng 2-2020. Ảnh: Ngô Duy Đông. 
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trận an ninh nhân dân; chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch sẵn sàng 

chiến đấu và chiến đấu, ngăn chặn, xử lý chính xác, kịp thời, hiệu quả các tình huống về 

quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia-dân tộc, không để bị 

động, bất ngờ; thực hiện tốt công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tích cực 

tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế của 

Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa 

bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. 

Có thể khẳng định rằng, trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự 

lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, 

chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, kiên định mục tiêu, lý 

tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; dựa vào nhân dân, sát cánh cùng 

với nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong 

sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; xây 

dựng nên bản chất, truyền thống tốt đẹp: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến 

đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn 

thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”(1), xứng danh là Quân 

đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. 

Vượt mọi khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình” 

Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng trong giai đoạn hiện nay, cùng với nhiệm vụ 

huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, Quân đội đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đấu tranh với các quan 

điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa; tham 

gia tích cực, có hiệu quả vào phát triển kinh tế-xã hội, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, 

đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị, đời sống văn hóa mới, nhất là trên địa bàn 

chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; là lực lượng nòng cốt, xung 

kích đi đầu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu 

hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường...; thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm trước những 

khó khăn, thử thách của đất nước. Như vừa qua, trong phòng, chống dịch Covid-19, toàn 

quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính 

phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành địa phương quyết liệt trong 

phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh hợp tác quân y với các nước trong phòng, chống dịch 

Covid-19; tổ chức tốt cuộc diễn tập toàn quân về phòng, chống dịch Covid-19 tại 267 điểm 

thực binh trên toàn quốc, gần 22.000 người tham gia; duy trì hơn 1.600 tổ, chốt kiểm soát 

chặt chẽ đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới đất liền và trên hướng biển; tổ chức hơn 

300 điểm tiếp nhận gần 130.000 người từ các vùng dịch vào Việt Nam, thực hiện cách ly y 

tế đúng quy định; tích cực tham gia xử lý môi trường tại một số địa phương; kịp thời sản 

xuất bộ kit, test chẩn đoán nhanh virus SARS-CoV-2 và nghiên cứu thử nghiệm vaccine 

phòng dịch Covid-19. Trong phòng, chống bão lũ tại miền Trung từ tháng 9 đến tháng 11-

2020, Quân đội đã huy động hơn 330 nghìn lượt bộ đội, dân quân, tự vệ, gần 11 nghìn 

lượt phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; 
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phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt phương châm “4 tại 

chỗ”, tổ chức sơ tán nhân dân đến địa điểm an toàn; tích cực tìm kiếm người mất tích ở 

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và trên các vùng biển đảo; làm tốt 

công tác tư tưởng, giải quyết kịp thời chính sách, sớm ổn định đời sống, tạo sự đồng 

thuận cao trong nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã không quản ngại khó khăn, gian 

khổ, hy sinh, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, kịp thời có mặt ở những nơi gian khó, 

phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống; khẳng định vai trò của “đội quân chiến đấu, đội 

quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, xứng đáng là Quân đội của dân, do dân, vì 

dân, góp phần làm đẹp thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. 

Trong những năm tới, tình hình khu vực và thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, 

khó đoán định; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền, xung đột 

dân tộc, sắc tộc, chiến tranh cục bộ, tấn công mạng và thách thức an ninh phi truyền 

thống ngày càng gay gắt hơn. Biến đổi khí hậu, thiên tai, bão, lũ, dịch bệnh tiếp tục diễn 

biến phức tạp, cực đoan, nhất là đại dịch Covid-19, ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển 

kinh tế-xã hội toàn cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong tất cả các lĩnh vực..., tạo ra nhu cầu 

kết nối thế giới qua không gian mạng ngày càng cao, song cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an 

toàn an ninh mạng, an ninh công nghệ. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường 

chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc. Các vấn đề 

khác, như: Sử dụng vũ khí sinh thái, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, cướp biển..., có 

thể làm suy giảm an ninh quốc gia, ảnh hưởng tới sự nghiệp quốc phòng... Vì vậy, cùng 

với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đội phải chủ động đối 

phó và xử lý thắng lợi các thách thức an ninh phi truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

“chiến đấu trong thời bình”, giữ vững hòa bình, ổn định, tạo điều kiện để đất nước tiếp tục 

phát triển, trong đó cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau: 

Một là, tích cực nghiên cứu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu chính 

xác, ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống. 

Đây là nhiệm vụ quan trọng, có tính quyết định để giành thắng lợi trong xử lý các vấn 

đề an ninh truyền thống, phi truyền thống và sự chống phá của các thế lực thù địch. Nếu 

nắm tình hình tốt, dự báo đúng thì chúng ta sẽ nắm chắc thời cơ, có thế chủ động, đồng 

thời xây dựng được các giải pháp đúng, trúng trong ứng phó. Các cơ quan, đơn vị, nhất là 

cơ quan tham mưu chiến lược cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, nhận định, phân tích, 

đánh giá, dự báo chính xác tình hình, dự kiến các tình huống, thống nhất cách thức, biện 

pháp, tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống quốc phòng, an ninh, 

nhất là tình huống đột xuất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, 

những tình huống an ninh phi truyền thống, ứng phó với các thảm họa... Khi nghiên cứu, 

xác định giải pháp, phải quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, 

các văn bản quy phạm pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ 

Quốc phòng về phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, bảo đảm an ninh, an toàn 

thông tin mạng..., thực hiện tốt các công ước, hiệp ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam 
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là thành viên, để các giải pháp vừa có tính lý luận-thực tiễn sâu sắc, vừa mang tầm quốc 

gia, quốc tế, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Trước mắt, cần chú trọng thực 

hiện tốt các phương án phòng, chống gây rối, bạo loạn, khủng bố; bảo vệ an toàn các 

mục tiêu trọng yếu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhất là Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới. 

Hai là, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, huấn luyện, diễn tập thuần thục các phương 

án, sẵn sàng ứng phó thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ. 

Việc ứng phó với các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống và sự chống phá 

của các thế lực thù địch đòi hỏi phải có nhân lực, vật lực, do đó mọi công tác chuẩn bị về 

con người, cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện, cần phải được tiến hành chu đáo, chặt 

chẽ. Vừa qua, toàn quân đã chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị và huy động, sử 

dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, phương tiện của các đơn vị, góp 

phần vào sự thành công và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lũ, sạt lở đất ở 

miền Trung. Điều đó cho thấy, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện chuyên dùng sẵn 

sàng cho mọi nhiệm vụ, mọi tình huống là rất quan trọng và cần thiết. Toàn quân cần quán 

triệt, nâng cao nhận thức, triển khai thành các kế hoạch cụ thể, chuẩn bị chu đáo, chặt 

chẽ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Cơ quan chức năng các cấp cần tập trung hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch 

ứng phó với các thảm họa, thiên tai, dịch bệnh..., bảo đảm khoa học, thống nhất; tổ chức 

huấn luyện, diễn tập định kỳ, bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ luôn nắm chắc mục tiêu, yêu 

cầu của từng nhiệm vụ, thành thục trong triển khai thực hiện. Hệ thống cơ sở vật chất, 

phương tiện, trang bị của toàn quân, nhất là các đơn vị chuyên ngành, các đơn vị đứng 

chân trên các vùng, miền có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng, tác động của các yếu tố an 

ninh phi truyền thống, phải thường xuyên được rà soát, bổ sung, bảo đảm đủ số lượng, 

chất lượng cao, có lượng dự trữ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình 

huống. 

Ba là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ 

đội và nhân dân trong ứng phó, xử lý thắng lợi các tình huống. 

Sự tác động của các vấn đề về an ninh truyền thống, phi truyền thống và sự chống phá 

của các thế lực thù địch tới tư tưởng, tình cảm và cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng là 

rất lớn. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức cho bộ đội và nhân dân, để có hành động ứng xử 

phù hợp với các diễn biến của sự việc là rất quan trọng. Tinh thần quyết chiến, quyết 

thắng của Quân đội ta trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành độc lập 

dân tộc là kết quả của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, với sự phong 

phú, hiệu quả về nội dung, hình thức và phương pháp. Trong cuộc chiến chống dịch 

Covid-19 vừa qua, công tác tuyên truyền, giáo dục đã mang lại hiệu quả lớn, tạo nên sự 

thống nhất về nhận thức, giúp toàn quân chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, nguy 

hiểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, các 

tầng lớp nhân dân đã có kiến thức, hiểu biết cơ bản về dịch bệnh, các nguy cơ lây nhiễm, 
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cách phòng chống, từ đó đồng lòng, góp sức cùng với Chính phủ, Quân đội và các lực 

lượng chuyên ngành để dập dịch. 

Thời gian tới, công tác tuyên truyền cho bộ đội và nhân dân cần tiếp tục tiến hành đồng 

bộ, thường xuyên hơn nữa, bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức về các nguy cơ, tạo 

sự đồng thuận xã hội, sẵn sàng tiếp nhận, bình tĩnh xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra. 

Nội dung tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng và phổ biến rộng rãi trên các 

phương tiện truyền thông, để nhân dân dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ nhớ. Các cơ quan báo chí 

Quân đội phải giữ vững vai trò xung kích, nòng cốt đi đầu trong công tác tuyên truyền, phổ 

biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới bộ đội và 

nhân dân về các thách thức và sự chống phá của các thế lực thù địch. Trong quá trình 

tuyên truyền, giáo dục, cần tăng cường đấu tranh với các nhận thức lệch lạc, hành vi vi 

phạm pháp luật; phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu, thủ 

đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng 

của Đảng, góp phần định hướng dư luận, củng cố lòng tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân 

dân với Đảng, Nhà nước. 

Bốn là, thực hiện tốt cơ chế chỉ đạo, điều hành từ Chính phủ đến các bộ, ngành, địa 

phương, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong ứng phó, xử lý thắng lợi các tình huống. 

Sự tác động, ảnh hưởng của an ninh phi truyền thống, sự chống phá của các thế lực 

thù địch luôn diễn ra trên phạm vi rộng, nhiều chiều, liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời 

sống xã hội, để lại hậu quả nặng nề. Do đó, cần phải có sự vào cuộc của các cấp, các 

ngành chức năng để tạo sức mạnh tổng hợp xử lý vấn đề. Từ thực tế này, các cơ quan 

tham mưu chiến lược của Bộ Quốc phòng, các đơn vị nghiệp vụ, chuyên ngành trong 

Quân đội cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành của Trung ương, địa 

phương, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23-7-2002 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp 

trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm. Tích cực rà soát hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, phương án xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống, 

để loại bỏ những quy định bất hợp lý, đồng thời xây dựng và kiến nghị với cấp có thẩm 

quyền, bổ sung quy định đối với các vấn đề mới nảy sinh, hoặc nhu cầu thực tiễn đòi hỏi. 

Trong thời gian tới, toàn quân cần tích cực nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tổ 

chức các cuộc diễn tập ứng phó với các tình huống an ninh phi truyền thống, phương 

pháp phát hiện và nhạy bén, sắc sảo đấu tranh với những quan điểm sai trái ở quy mô 

lớn, phạm vi rộng, cấp độ cao, huy động các bộ, ngành, địa phương tham gia, vừa là để 

rà soát, thống nhất phương án, vừa tạo sự nhuần nhuyễn, đồng bộ trong phối hợp xử lý 

các vấn đề, nhiệm vụ cụ thể trên. Các đơn vị trong toàn quân cần phối hợp chặt chẽ với 

các đơn vị Công an nhân dân thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 

của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ 

bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm 

và nhiệm vụ quốc phòng. 
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Năm là, tăng cường hợp tác với quân đội các nước, ứng phó hiệu quả các thách 

thức xảy ra trong khu vực và thế giới. 

Thực tế cho thấy, các vấn đề an ninh phi truyền thống là thách thức lớn đối với các 

nước trong khu vực và thế giới; vì vậy phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia 

trong ứng phó, xử lý triệt để vấn đề trên. Thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, dịch Covid-19 xảy ra 

thời gian qua và các vấn đề về an ninh phi truyền thống đã diễn ra như: Tội phạm xuyên 

quốc gia, tội phạm công nghệ cao, khủng bố, cướp biển..., đòi hỏi phải có sự hợp tác, 

tham gia của nhiều nước trong ứng phó, giải quyết. Thời gian tới, toàn quân cần tiếp tục 

quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đẩy 

mạnh hội nhập quốc tế và hợp tác quốc phòng với các nước trong khu vực và trên thế 

giới, nhằm chia sẻ thông tin, đưa ra những cảnh báo, dự báo sớm về những vấn đề liên 

quan đến an ninh phi truyền thống. Tích cực tham gia, thực hiện tốt các công ước quốc tế, 

các hiệp ước đa phương, song phương liên quan đến vấn đề an ninh phi truyền thống, để 

quân đội các nước trong khu vực và trên thế giới có tiếng nói chung. Trước mắt, cần tập 

trung thực hiện tốt Tuyên bố chung của Hội nghị ADMM hẹp năm 2020 về hợp tác quốc 

phòng trong ứng phó với dịch bệnh, nhằm đối phó với mối đe dọa an ninh phi truyền thống 

khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Thúc đẩy hợp tác với các nước 

trong khu vực, nhất là các nước trong khối ASEAN, sớm xây dựng bộ quy tắc ứng phó với 

dịch bệnh. Nghiên cứu, đề xuất với các nước thành viên ASEAN tổ chức diễn tập xử lý 

các thách thức an ninh phi truyền thống, góp phần xây dựng một ASEAN thật sự đoàn kết, 

gắn kết và có một hành động chung. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc phòng với các 

nước trong khu vực Đông Nam Á; châu Á-Thái Bình Dương và các nước bạn bè truyền 

thống, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân 

mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã 

hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân hết lòng yêu thương, đùm bọc, Quân đội ta đã không 

ngừng lớn mạnh, trưởng thành, cùng với toàn dân tộc, lập nên nhiều chiến công hiển 

hách, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin 

cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp đấu 

tranh giải phóng dân tộc và củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, bản chất tốt 

đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân cần tiếp tục giữ vững 

và phát huy hơn nữa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ 

mới. 

(1) Hồ Chí Minh-Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tập 14, tr.435. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng 

// https://www.qdnd.vn/ 
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rong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta, hình ảnh anh chiến sĩ 

Giải phóng quân với lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu dũng cảm đã được chúng ta 

biết đến qua những bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu và Lê Anh Xuân. Nhưng không 

chỉ có vậy, trong đội ngũ giải phóng quân miền Nam anh hùng còn có những thi sĩ - chiến sĩ, 

họ là những chiến sĩ vừa dũng cảm chiến đấu, vừa viết văn, làm thơ để động viên đồng đội 

vượt qua gian khổ, chiến đấu hy sinh cho ngày thống nhất đất nước và Đại tá Nguyễn Hồng 

Minh là một người như thế. 

Sinh ra ở Thị Cầu, Bắc Ninh, Nguyễn Hồng 

Minh vốn mang trong mình những câu ca dao và 

những làn điệu dân ca quan họ của vùng quê yên 

bình chốn Kinh Bắc, dấu ấn hình bóng quê nhà 

luôn đọng lại trong thơ ông: Cay cay khói bếp 

buổi chiều/Mẹ ngồi lửa hắt liêu xiêu bóng 

buồn/Bếp nghèo bện khói rạ tuôn/Mà lòng ấm áp 

tình thương quê nhà (Khói bếp quê). 

Lớn lên, ông công tác ở vùng mỏ Mạo Khê, 

Đông Triều, Quảng Ninh. Chiến tranh ùa đến như 

một cơn lốc, như bao thanh niên cùng thế hệ, 

ông xung phong nhập ngũ rồi được điều động về 

công tác ở lực lượng Công an nhân dân vũ trang 

(nay là BĐBP). Giữa những tháng ngày sục sôi 

đánh Mỹ, ông nhiều lần viết đơn xung phong đi 

chiến đấu ở chiến trường miền Nam và năm 1974, đơn tình nguyện viết bằng máu của ông đã 

được cấp trên chấp thuận. Người thanh niên đất Bắc cùng bao chiến sĩ khác đã: 

“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước 

Mà lòng phơi phới dậy tương lai” 

Sau nhiều tháng ngày hành quân dưới làn mưa bom bão đạn của giặc Mỹ, vừa đi, vừa 

chiến đấu từ Bắc vào Nam, Nguyễn Hồng Minh được biên chế vào Tiểu đoàn 18 An ninh vũ 

trang, bảo vệ căn cứ Trung ương Cục miền Nam (B2) ở Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh. Từ đây, ông bước vào cuộc chiến đầy cam go, gian khổ cùng đồng bào và chiến sĩ miền 

Nam chiến đấu đến ngày toàn thắng. 

Trước nhiều trận đánh bảo vệ căn cứ Trung ương Cục miền Nam, ông và đồng đội vinh dự 

được Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 

(sau này, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là Chủ tịch Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 

Nam. Khi nước nhà thống nhất, ông làm Phó Chủ tịch nước, Quyền Chủ tịch nước và là Chủ 

tịch Quốc hội thứ hai của nước CHXHCN Việt Nam) trực tiếp gặp gỡ, động viên. 

Trưa ngày 30-4-1975 lịch sử, Nguyễn Hồng Minh có mặt trong đội ngũ những chiến sĩ giải 

phóng quân tiến vào Dinh Độc Lập, sào huyệt cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn, rồi tiếp tục 

chỉ huy canh gác bảo vệ những mục tiêu quan trọng của thành phố. Năm 1978, lực lượng An 

ninh vũ trang thay đổi tổ chức, Nguyễn Hồng Minh được chuyển công tác về phòng Cảnh sát 

bảo vệ Công an thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1979, ông được cử đi công tác biệt phái làm 

nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, sau đó công tác ở Cục Cảnh vệ Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công 

an) đến năm 1997 thì nghỉ hưu. Hiện nay, ông sống trong một căn nhà nhỏ ở phố Cửa Đông, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

 
Chiến sĩ An ninh vũ trang Nguyễn Hồng Minh 
(thư 3 từ trái sang) và đồng đội đón Luật sư 
Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận dân tộc 
giải phóng miền Nam đến động viên trước khi 
ra trận. Ảnh: Trần Khánh Toàn 
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Cuộc đời sôi động, phong phú của người lính trong những năm chiến đấu gian lao mà anh 

dũng đã cho Nguyễn Hồng Minh nhiều trải nghiệm, khiến ông viết lên những vần thơ da diết, 

sâu lắng. Đến nay, Nguyễn Hồng Minh đã in riêng ba tập thơ gồm : “Hương đất”, “Quê hương” 

và “Trăng treo bên cánh võng”. 

Thơ của Nguyễn Hồng Minh viết nhiều về đồng đội trong những năm tháng chiến đấu đầy 

hy sinh gian khổ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và khi làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn. 

Hình tượng chiến sĩ quân giải phóng trong thơ ông luôn mang đậm một chữ “Tình”. 

Sự hy sinh gian khổ nơi chiến trường ác liệt ấy được thể hiện qua những câu thơ mộc mạc 

mà chỉ những người lính Trường Sơn mới viết lên được: Những cung đường đi qua, xé chớp 

bom tọa độ/Đất nhàu lên mờ cả mặt trăng/Xao xác lá rừng in dấu chân em/Trận đánh đầu tiên 

hai đứa cùng chia lửa (Đêm không ngủ). Đó còn là những hình ảnh cảm động về sự hy sinh 

chịu đựng của các nữ thanh niên xung phong trên rừng Trường Sơn: Cơn rét rừng nước da 

đen sạm/Tóc rụng đầu giấu dưới chiếc khăn/Quà gửi em chiếc khăn rằn/Vài lá hương 

nhu/Nắm bồ kết, cây trồng trước ngõ/Em nhớ gội đầu/Con gái phải làm duyên/Hương tóc em 

tỏa đêm Trường Sơn (Cô gái mở đường). 

Bên cạnh đó là những vần thơ in đậm tình yêu thương đồng đội trong gian lao và những 

dấu chân người lính trên mỗi nẻo đường anh qua: Sẻ chia từng ngụm nước, cọng rau/Viên 

sốt rét cuối cùng nhường đồng đội/Áo gấp ba lô dành tặng bạn mới/Trước bom đạn thù, giành 

lấy hiểm nguy (Nén nhang tháng bảy) và những hình ảnh hết sức bình dị nhưng thân thương 

của người chiến sĩ: Dưới tán rừng trăng chao nghiêng cánh võng/Gió thổi rỗng trời, gom sao 

sáng phía xa/Sau chiến dịch đồng đội tôi đang ngủ/Võng chụm đầu hình nan quạt xòe ra 

(Đêm ngủ rừng). 

Thế nhưng, những người lính giải phóng quân vẫn bình thản, coi cái chết nhẹ như lông 

hồng: Đồng đội cười nghiêng ngả đêm nay/ Mai vào trận biết ai còn ai mất/ Những người lính 

hồn nhiên chân chất/Có khi lần này nghe em hát nữa thôi” (Đêm Trường Sơn nghe em hát). 

Đại tá Nguyễn Hồng Minh bộc bạch: “Tôi sinh ra không phải để làm thơ, nhưng chính cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc với sự hy sinh vô bờ bến của đồng bào và chiến 

sĩ ta đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, suy tư khiến tôi cất lên tiếng lòng qua thơ ca như một 

sự tri ân với quê hương, với đồng đội”. 

Có thể nói, thơ của Nguyễn Hồng Minh mang đậm chất lính, hồn nhiên, trong sáng và in 

đậm một chữ “Tình”. Không chỉ thành công trong đề tài về người lính, Nguyễn Hồng Minh còn 

thành công khi viết về nhiều mảng đề tài khác như: Tình yêu quê hương, đất nước, bảo vệ Tổ 

quốc, tình đoàn kết quốc tế, tình yêu đôi lứa, triết lý nhân sinh và các vấn đề xã hội. Càng có 

tuổi (năm nay Đại tá Nguyễn Hồng Minh đã bước sang tuổi 73), ông viết càng nhiều, càng hay 

và nhuần nhuyễn. 

Đồng cảm với nhà thơ, nhiều nhạc sĩ đã phổ nhạc các bài thơ của ông thành hơn 40 ca 

khúc được nhiều người yêu thích, có bài thơ được 3 nhạc sĩ cùng phổ nhạc. Đó là niềm vinh 

dự của một người lính khi trở về với đời thường mà không phải ai cũng có được. 

Nắng chiều dần nhạt, người thi sĩ, cựu chiến binh quân giải phóng ngồi bên tôi với ánh mắt 

xa xăm như đang hồi tưởng về những năm tháng chiến đấu cùng đồng đội trên khắp các nẻo 

đường từ Bắc vào Nam. 

Nguyễn Hồng Minh rưng rưng: “Năm nay, mình lại vào chiến trường xưa thăm đồng đội”. 

Một tháng tư nữa lại về, những bông hoa loa kèn bắt đầu nở như chiếc kèn hiệu nhắc lại 

những chiến công vang dội và sự hy sinh của những người chiến sĩ giải phóng quân năm xưa 

góp phần đưa đất nước đến ngày thống nhất. 

Trần Khánh Toàn // https://www.bienphong.com.vn 
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ào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), báo HàNộimới đăng bài thơ 

Màu xanh của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh thể hiện nỗi nhớ thương, lòng 

tri ân đối với các liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Trang 

thơ Người làm báo trân trọng giới thiệu bài viết: “Màu xanh - Bài thơ của đối thoại văn 

hóa” của PGS.TS Nguyễn Thanh Tú về chủ đề này:  

Đêm hè sáng trăng vằng vặc  

Thơ anh sao gọi “trăng xanh”  

Có phải chúng mình dạo bước  

Dưới điệp trùng tán cây xanh?  

 

Màu xanh - ân nhân đời anh  

Năm tháng Trường Sơn bom đạn  

Căn hầm cạnh cây cổ thụ  

Thoát nạn nhờ tán cây xanh!  

   

Đồng đội nằm dọc cánh rừng  

Bao năm kiếm tìm đằng đẵng  

Nghĩa trang xây cạnh rừng xanh  

Còn bao liệt sĩ vô danh?  

   

Trải qua mưa nắng, bão giông  

Xương các anh xanh trong đất  

Hoa độc lập, ngát cây xanh  

Linh khí sinh sôi trái ngọt!  

   

Cây xanh rợp bóng nghĩa trang  

Dòng người viếng anh rơi lệ  

Vong linh anh thanh thản nhé  

Mầu xanh mát đất anh nằm!  

Nguyễn Hồng Vinh  

Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ  

Tháng 7/2021  

 
Bộ đội nguỵ trang hành quân ở Trường Sơn 
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Hẳn nhiên, một tác phẩm văn chương là một đối thoại, nhưng để là một đối thoại văn 

hóa thì không phải nhiều. Phải hay, phải đặc sắc, từ tiếng nói một người, trở thành tiếng 

nói đồng cảm của nhiều người, nhất là phải vươn lên tầm phổ quát đối thoại với thời đại, 

với nhân tính nói chung. Bài thơ Màu xanh của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh là một bài thơ 

như vậy!  

Bài thơ ngắn 5 khổ, mỗi khổ 4 câu, đi nhịp 6 chữ, nhưng đã làm một cây cầu đối thoại 

từ hiện tại ngược về quá khứ. Khổ 1 là cái mố cầu hiện tại, có không gian, thời gian, nhân 

vật, có tác dụng chuẩn bị cho bạn đọc một tư tưởng, một “tinh thần hành trình” để đến với 

cái đích thẩm mỹ là “màu xanh”. Đó là cái cớ nghệ thuật tạo cho độc giả một tâm thế tiếp 

nhận. Khổ 2 là “anh” đối thoại với chính mình, đúng hơn là với “ân nhân” thời chiến tranh: 

“Màu xanh - ân nhân đời anh/ Năm tháng Trường Sơn bom đạn/ Căn hầm cạnh cây cổ 

thụ/ Thoát nạn nhờ tán cây xanh!”. Ai đã từng làm lính trực tiếp chiến đấu càng thấy đây 

không chỉ nói cho riêng “anh”, mà cho rất nhiều người, nhất là những đồng đội, những 

người lính từng xông pha trên chiến trường, đặc biệt lúc tác chiến, gặp được một gốc cây, 

một hốc đá... thì cảm thấy như được trở về nhà mình vậy! Không chỉ được che chắn an 

toàn, mà vị trí ấy còn giúp người lính quan sát cụ thể tình hình chiến tuyến để chọn hành 

vi thích hợp tiếp sau. Lời thơ ở đây thực ra là lời kể, nhưng nhờ tính truyền cảm cao, làm 

người đọc quên đi cảm giác “kể”, để chỉ còn sự tập trung hướng vào “tán cây xanh” như 

có phép màu che chắn, đem lại sự an toàn cho người lính trong tình huống bom rơi, đạn 

nổ.  

Ai cũng rõ, trong chiến tranh, 

sự mất mát, hy sinh là không thể 

tránh. Có người về, có người ở lại 

vĩnh viễn trong lòng đất! Nếu ở 

khổ thơ trên nói về người còn 

sống, thì ở khổ 2 này nói về người 

đã khuất, tứ thơ bật ra một cách 

tự nhiên: “Đồng đội nằm dọc cánh 

rừng/ Bao năm kiếm tìm đằng 

đẵng/ Nghĩa trang xây cạnh rừng 

xanh/ Còn bao liệt sĩ vô danh?”. 

Cũng nhờ logic nghệ thuật ấy, mà 

khổ này là sự đối thoại với nhiều 

đối tượng: với đồng đội còn sống; với rừng xanh; với “liệt sĩ vô danh”. Tưởng như một vô 

tình câu chữ, nhưng lắng sâu trong đó là nước mắt, là nỗi đau! Ý thơ nhức nhối bật ra 

giữa cấu trúc hai câu: “Nghĩa trang xây cạnh rừng xanh/ Còn bao liệt sĩ vô danh?”. Các 

Liệt sĩ đã hy sinh thân mình vì nước, có người còn được về nằm cạnh đồng đội, được an 

ủi phần nào. Còn bao Liệt sĩ đâu tìm được hài cốt, trở thành vô danh? Lời thơ hướng về 

các vong linh vô danh, một sự cảm thông, như một lời ghi nhận, một lời khẳng định: họ có 

thể mất đi thân xác, nhưng với Tổ quốc, nhân dân, đất đai xứ sở này, họ là những anh 

 
Máy bay ném bom rải thảm trong chiến tranh Việt Nam 
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hùng xứng đáng được tôn vinh: “Trải qua mưa nắng, bão giông/ Xương các anh xanh 

trong đất/ Hoa độc lập, ngát cây xanh/ Linh khí sinh sôi trái ngọt!”. Câu cuối ca ngợi hai 

lần hy sinh của các Liệt sĩ: “Linh khí sinh sôi trái ngọt!”. Khi sống các anh chiến đấu vì độc 

lập, tự do của đất nước. Mất đi, các anh lấy thân thể mình làm giàu cho đất đai xứ sở. 

Phải là người có nỗi đau thật sự, đồng cảm, sẻ chia thật sự, xót xa thật sự, mới có cái 

nhìn mang sự khám phá ở chiều sâu ấy! 

Màu xanh là mã văn hóa ngàn đời nay, 

biểu tượng cho sự yên bình và thanh thản, 

cho sự sống vĩnh cửu, cho tình yêu và hy 

vọng. Màu xanh nơi nghĩa trang thể hiện 

sinh động những ý nghĩa nhân văn ấy: “Cây 

xanh rợp bóng nghĩa trang/ Dòng người 

viếng anh rơi lệ/ Vong linh anh thanh thản 

nhé/ Màu xanh mát đất anh nằm!”. Câu thơ 

cuối bài chuyển nghĩa thật ấn tượng: “Màu 

xanh mát đất anh nằm!”. Ở đây, “Màu xanh” 

được cấp thêm nghĩa mới, là đất đai Tổ 

quốc, là đất nước, thiên nhiên, là ý nghĩa tái 

sinh, là sự trường tồn. Một sự an ủi nhói 

buốt, một thông điệp thẳm sâu: Với đất nước 

mình, đâu cũng là Màu Xanh; và chính sự hy 

sinh của các anh, đất nước đang lan rộng 

màu xanh sự sống hôm nay, từ Trường Sơn 

đến Trường Sa cuộn sóng.  

 

Bật ra một đối thoại văn hóa 

với hôm nay: Uống nước nhớ 

nguồn là đạo lý của dân tộc ta. Đó 

là nguồn cội để làm nên trường 

tồn cuộc sống. Những tác phẩm 

nói lên nỗi lòng nhiều người sẽ trở 

thành “mẫu số chung”, sẽ là tài 

sản tinh thần, là hành trang văn 

hóa cho mỗi con người vững tin đi 

tới tương lai! Theo tôi, bài thơ này 

là một thi phẩm như vậy! 

 

N.T.T // http://nguoilambao.vn 

 

 
Nhà thơ Hồng Vinh cùng gia đình viếng các liệt 
sĩ ở Nghĩa trang xã Hồng Quang, huyện Nam 
Trực, Nam Định (nơi mà anh trai liệt sĩ 
Nguyễn Duy Lộ vẫn chưa tìm được hài cốt) 

 
Người viếng mộ tại nghĩa trang Trường Sơn 
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THAÙNG 7 VAØ CON ÑÖÔØNG 20 QUYEÁT THAÉNG 
ó lẽ bất kỳ ai từng đặt chân đến con đường 20 Quyết Thắng, trong lòng đều không 

khỏi dâng trào cảm xúc, bởi đây chính là con đường huyền thoại, một huyết mạch 

giao thông góp phần quan trọng làm nên chiến thắng vĩ đại, giành độc lập, tự do, 

thống nhất non sông của dân tộc Việt Nam. 

Tháng 7 là dịp tri ân, kỷ niệm 71 

năm Ngày truyền thống lực lượng 

Thanh niên xung phong (TNXP) 

(15/7/1950 - 15/7/2021) và 74 năm 

Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2021). Đối với 

con đường 20 Quyết Thắng, cả 2 

ngày kỷ niệm trên đều mang một ý 

nghĩa vô cùng quan trọng. 

Đường 20 Quyết Thắng bắt đầu 

từ km 00, thuộc thôn Phong Nha, 

xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình. Con đường uốn lượn 

theo dòng sông Son đến ngã ba 

Lùm Bùm, thuộc huyện Ăng Khăm, tỉnh Khăm Muộn (Lào) rồi thông với đường 9, có chiều dài 

125km, là đầu mối quan trọng trong chiến lược vận tải của đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử. 

Tuyến đường được khảo sát và thi công trong thời điểm chiến tranh ác liệt, bị địch đánh phá 

suốt ngày đêm. Theo thống kê, đã có hơn 8.000 chiến sĩ, cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc 

Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 10 và Trung đoàn 41 Bộ đội Công binh (Binh đoàn 

559) cùng với công trường 20 của Bộ Giao thông Vận tải, các đơn vị TNXP các tỉnh Quảng 

Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, với 519.280 ngày 

công, đào đắp 915.913m3 đất đá, bắc cầu qua khe, qua suối để mở xong tuyến đường chiến 

lược này. Lúc 17 giờ 30 phút, ngày 30 Tết Bính Ngọ (tức ngày 21-1-1966), Quân ủy Trung 

ương phát lệnh khởi công tuyến đường huyết mạch này để nối Đông Trường Sơn với Tây 

Trường Sơn trên đường mòn Hồ Chí Minh và chính thức khai thông vào ngày 14-4-1966 để 

cho hàng ngàn đoàn xe cơ giới vận chuyển sức người, sức của chi viện cho chiến trường. 

Nắm bắt được vị trí chiến lược hết sức quan trọng của tuyến đường, giặc Mỹ vội vàng tập 

trung đánh phá. Chúng huy động các loại máy bay không kích và cường kích tối tân nhất hiện 

có, trong đó có máy bay B52 ném bom rải thảm lên toàn bộ khu vực, trong đó có các trọng 

điểm cua chữ A, ngầm Ta Lê và đèo Phu La Nhích, Trạ Ang, Cà Roòng, km 12, km 16, dốc 

Ba Thang... có thời điểm bị đánh phá liên tục suốt 87 ngày đêm. Suốt từ năm 1966 - 1973, 

đường 20 Quyết Thắng đã bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt. Số lượng bom đạn ném xuống con 

đường này nhiều không kể xiết. Có thể nói, mỗi cm chiều dài của cung đường này từng chịu 

đựng hàng trăm quả bom, đạn pháo, rốc két các loại của giặc Mỹ ném xuống trong cuộc chiến 

tranh giải phóng của dân tộc ta. Máu, mồ hôi và nước mắt của bao người lính, TNXP, cùng 

các lực lượng công nhân, dân quân tự vệ, dân công hỏa tuyến và nhân dân ta đã nhuộm đỏ 

từng tấc đất trên con đường để viết nên khúc tráng ca bất tử trong dòng chảy lịch sử bất tận 

của dân tộc Việt Nam. 

C 

 
“Hang Tám cô”, nơi 8 thanh niên xung phong anh dũng hy 

sinh trong khi bám đường để thông tuyến cho xe ra chiến 

trường. Ảnh: Nguyễn Thành Phú 



Thoâng tin chuyeân ñeà: Kyû nieäm 74 naêm ngaøy Thöông binh – Lieät só 30 

Thö vieän tænh Bình Thuaän – 286 Traàn Höng Ñaïo – Phan Thieát – Bình Thuaän 

Đặc biệt, ngày 14-11-1972, trong khi 8 TNXP đang thực hiện nhiệm vụ san lấp hố bom, 

chuẩn bị thông xe thì máy bay Mỹ ập đến đánh phá. Còi báo động vang lên, 8 TNXP gồm 

Trần Thị Tơ, Lê Thị Mai, Đỗ Thị Loan, Lê Thị Lương, Nguyễn Văn Huệ, Hoàng Văn Vụ, 

Nguyễn Mậu Kỷ, Nguyễn Văn Phương, cùng quê ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đã chạy vào ẩn 

nấp trong một hang đá lớn tại km 16+200. Hôm đó, máy bay B52 rải thảm xuống khu vực này 

3 đợt liên tục với 180 quả bom. Chỉ trong mấy phút, cả một vùng núi rừng rộng lớn bị bom đạn 

nhấn chìm, vùi lấp trong đất đá, khói lửa, đoạn đường 20 bị phá nát, cắt đoạn. 

Tiếng bom tạm lắng, các tổ TNXP liền lao ra mặt đường để lấp hố bom, nhưng họ hoảng 

hốt khi thấy một tảng đá lớn lấp kín cửa hang nơi có 8 TNXP đang ẩn nấp. Họ chỉ nghe văng 

vẳng tiếng kêu cứu của đồng đội từ sau tảng đá vọng ra. Chỉ huy đội TNXP đã tìm mọi biện 

pháp để cứu đồng đội, nhưng sức người vô cùng nhỏ bé, họ đành bất lực... Song sự hy sinh 

của 8 TNXP đã gây chấn động toàn mặt trận, làm tăng thêm sức mạnh chiến đấu cho cán bộ, 

đội viên TNXP, biến đau thương thành hành động cách mạng để vượt qua mưa bom, bão 

đạn, thông tuyến con đường với tinh thần “Quyết tử cho con đường bất tử”. Sau này, người 

dân địa phương đặt cho hang này tên gọi là “hang Tám cô”. 

Cách “hang Tám cô” khoảng 2 

km là “hang Y tá”, gắn với câu 

chuyện về sự hy sinh cao đẹp của 

nữ y tá Nguyễn Thị Sặng, quê ở 

Phú Thọ. Cũng vào một ngày của 

tháng 11-1972, y tá Sặng theo 

đoàn làm nhiệm vụ chăm sóc và 

chuyển tải thương binh ra Bắc điều 

trị, khi đoàn nghỉ chân ở km 18 

đường 20 thì chị Sặng bị sốt rất 

cao. Biết mình không qua khỏi, để 

không gây cản trở đoàn hành quân, 

chị đã tự nguyện nằm lại và lặng lẽ 

hy sinh trên cánh võng cá nhân 

ngay cạnh hang đá bên tuyến đường 20. Ba ngày sau, thi thể chị Sặng được các chiến sĩ khôi 

phục cầu đường phát hiện và mai táng bên cạnh hang đá. 

Ngày nay, đường 20 Quyết Thắng giờ đã được nâng cấp rải nhựa, cửa khẩu Cà Roòng - 

Nọong Ma được mở ra, tạo điều kiện làm ăn, thông thương cho người dân 2 bên biên giới. 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Roòng, BĐBP Quảng Bình đang cùng với các cơ quan, 

ban, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác vận động tộc người Ma Coong tham gia quản 

lý, bảo vệ biên giới, tích cực sản xuất, phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo. 

Chiến tranh qua đi, trên con đường 20 Quyết Thắng lửa đạn ngày nào, giờ đây, rừng núi 

đã phủ một màu xanh bạt ngàn cũng như cuộc sống của cộng đồng người Ma Coong đang 

đổi thay từng ngày. 

 

Nguyễn Thành Phú // https://www.bienphong.com.vn 

 

 
Di tích lịch sử “hang Y tá”, nơi tưởng niệm sự hy sinh của nữ 

y tá Nguyễn Thị Sặng. Ảnh: Nguyễn Thành Phú 
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hăm sóc đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng là đạo lý truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc, là trách nhiệm của mỗi người dân và toàn xã hội. Trong 

điều kiện hiện nay cần phải tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với gia đình thương 

binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, giúp cho họ bớt đi những khó khăn trong cuộc 

sống. 

Thấm nhuần sâu sắc đạo lý và 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 

thực hiện lời dạy ân cần của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh, 

bệnh binh, gia đình quân nhân, 

gia đình liệt sĩ là những người có 

công với Tổ quốc, với nhân dân. 

Cho nên bổn phận chúng ta là 

phải biết ơn, phải yêu thương và 

giúp đỡ họ”[1]. Người chỉ rõ:  Vì lợi 

ích của Tổ quốc, của đồng bào 

mà các đồng chí đó đã ốm yếu. Vì 

vậy, “Tổ quốc và đồng bào phải 

biết ơn và giúp đỡ những người anh dũng ấy”[2]. Đó là sự thể hiện nghĩa cử truyền thống 

đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta. 

Nghị quyết các kỳ Đại hội của Đảng ta đều khẳng định mục tiêu, nhiệm vụ công tác 

chính sách đối với người có công với cách mạng. Theo đó, hệ thống chính sách, pháp luật 

cũng được xây dựng, ban hành, từng bước hoàn thiện nhằm thể chế đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc đối với thương binh, liệt sĩ và 

người có công với cách mạng. Xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác này, 

phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc gia đình thương binh, 

liệt sĩ và người có công được toàn xã hội quan tâm, huy động được tiềm năng to lớn của 

cộng đồng, đạt nhiều thành tựu trên các phương diện chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, 

quốc phòng, an ninh,... Từ những hành động “hiếu nghĩa bác ái”, phong trào “mùa đông 

binh sĩ”,… trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám 1945, sau này là những 

phong trào: vườn cây, ao cá, thửa ruộng, hũ gạo nghĩa tình,... trong hai cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, đã phát triển thành phong trào toàn dân 

chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ với 5 chương trình lớn: Nhà tình nghĩa; Quỹ “đền 

ơn đáp nghĩa”; Sổ tiết kiệm tình nghĩa; Chăm sóc thương binh nặng, chăm sóc bố mẹ liệt 

sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi; Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng trong thời kỳ 

đổi mới, đạt được hiệu quả to lớn. 

 
Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc người có công 

(Ảnh minh họa: Thế Dương) 
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Sáng mãi đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, phong trào chăm sóc 

người có công đã trở thành tình cảm, trách nhiệm của toàn xã hội, là những nội dung 

quan trọng trong các diễn đàn. Qua đó, khơi dậy truyền thống, lòng yêu nước, huy động 

được sức mạnh của toàn xã hội và trở thành công việc thường xuyên với nhiều hoạt động 

thiết thực, được phát triển từ thôn, bản, làng, xã, khu phố,… đã đi sâu vào tâm khảm mỗi 

người dân, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần, góp phần để chăm sóc, nâng cao đời 

sống các hộ gia đình người có công với nước. Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, 

sự hưởng ứng của các bộ, ngành, đoàn thể và nhân dân cả nước, phong trào chăm sóc 

người có công ngày càng phát triển sâu rộng. Các chương trình: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, 

nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ già 

yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng,... đã phát huy sức 

mạnh tổng hợp của cộng đồng dân cư, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần đối với người có công, tăng cường an sinh xã hội và “thế trận lòng dân” vững 

chắc. 

Những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân 

dân cả nước đã nỗ lực vượt bậc, triển khai hoạt động đền ơn đáp nghĩa với nhiều giải 

pháp, bước đi thích hợp, có hiệu quả. Tuy vậy, đến nay, chính sách người có công còn 

một số bất cập: một bộ phận người có công vì nhiều lý do vẫn chưa được thụ hưởng các 

chính sách; hồ sơ tồn đọng còn nhiều; một số ít người khai man hồ sơ, trục lợi chính sách 

chưa được xác minh, xử lý nghiêm; số liệt sĩ chưa được quy tập và xác định danh tính 

còn nhiều. Vẫn còn không ít người có công gặp khó khăn về nhà ở và con liệt sĩ, thương 

binh, bệnh binh khó khăn trong học tập, việc làm,... Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ 

rõ: “Thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công; giải quyết tốt lao động, việc làm và 

thu nhập của người lao động; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội; coi trọng 

chăm sóc sức khỏe nhân dân”[3]. 

Để phát huy tốt hơn nữa truyền thống đạo lý “đền ơn đáp nghĩa” đối với gia đình 

thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, giúp cho họ bớt những khó khăn vất vả 

trong cuộc sống, rất cần có sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong công tác 

đền ơn, đáp nghĩa. Trong thời gian tới, xin được đề xuất thực hiện tốt một số nội dung cơ 

bản sau: 

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân đẩy mạnh 

hoạt động xã hội trong phong trào thi đua “uống nước nhớ nguồn”,  “đền ơn đáp nghĩa”. 

Theo đó, cấp ủy đảng các cấp cần lãnh đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền sâu rộng chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với nước. Qua đó, 

làm cho mọi tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị và nhân dân thấy rõ: thực 

hiên tốt công tác chính sách và phong trào “đền ơn đáp nghĩa” là trách nhiệm, là đạo lý 

của mỗi người đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, là hành động thiết thực nhằm 

tiếp tục phát huy lòng hiếu nghĩa, bác ái, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách 

mạng trong thời kỳ mới. Phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn 

đáp nghĩa” chính là việc làm thiết thực, góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa. 
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Hai là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành 

Pháp lệnh ưu đãi Người có công, làm căn cứ triển khai đồng bộ, đầy đủ chế độ ưu đãi đối 

với các đối tượng được thụ hưởng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với các bộ, ngành chủ động tham mưu, đề xuất 

với Đảng, Nhà nước tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính sách đối với người có 

công. Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, đổi mới công tác quản lý nhà nước 

trong việc thực hiện các chế độ ưu đãi, đáp ứng yêu cầu thực hiện tiến bộ và công bằng 

xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển. Hoạt động quản lý phải được đổi mới, 

đặc biệt là việc cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm việc xác nhận, chi trả trợ cấp, thực 

hiện các chế độ ưu đãi khác ngoài trợ cấp được nhanh chóng, kịp thời, toàn diện; tạo điều 

kiện thuận lợi để người và gia đình có công được thụ hưởng quyền ưu đãi, chế độ ưu đãi 

của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với cá nhân và gia đình mình. Cần chú trọng hơn 

nữa công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tiêu cực, nhất là những biểu hiện tham 

nhũng trong lĩnh vực xã hội nhạy cảm này. 

Ba là, đẩy mạnh xã hội hóa phong trào toàn dân tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp 

nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục triển 

khai thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg, ngày 22/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng và 5 chương trình tình nghĩa, 

cùng phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công”. Tạo 

điều kiện để các phong trào, chương trình “đền ơn đáp nghĩa” phát triển đúng theo 

phương châm “Nhà nước, nhân dân và những người được hưởng chính sách ưu đãi cùng 

phấn đấu”. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác chăm sóc người có công; đề cao 

trách nhiệm của chính quyền các cấp, huy động các nguồn lực trong nhân dân và sự tham 

gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời, thực 

hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến làm 

tốt phong trào “đền ơn đáp nghĩa” và các đối tượng chính sách có nhiều cố gắng trong 

sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, v.v. 

“Đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của 

cả cộng đồng và toàn xã hội, để cuộc sống tinh thần và vật chất của gia đình thương binh, 

liệt sĩ và người có công với cách mạng đầy đủ hơn, ấm áp hơn. Thực hiện tốt công tác 

“đền ơn, đáp nghĩa”, không chỉ phát huy truyền thống, đạo lý của dân tộc ta mà còn củng 

cố niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần quan 

trọng vào việc tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm ổn định tình hình an 

ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội bền 

vững./. 

 
[1] Hồ Chí Minh - Toàn tập, Nxb. CTQG-ST, Hà Nội, 2000, tập 5, tr.175. 
[2] Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nxb. CAND, Hà Nội 2002. Tr.1425-
1426. 
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. CTQG-ST, Hà Nội 2016, 
tr.31. 
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ng được trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2016 vì đã dũng cảm 

bám trụ địa bàn, cùng đồng đội tiêu diệt nhiều tên ác ôn có nợ máu với cách mạng, 

bóc gỡ nhiều mạng lưới mật báo viên của tình báo, cảnh sát ngụy; khai thác số đối 

tượng cảnh sát, tình báo, đảng phái phản động, ngụy quân, ngụy quyền, thu nhiều tài liệu, 

tin tức tình báo quan trọng, góp phần làm thất bại kế hoạch hậu chiến của địch. Ông là 

tấm gương sáng cho các thế hệ an ninh nhân dân noi theo. Ông là Thiếu tướng Phan Văn 

Lai, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục III, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an. 

Theo Cách mạng từ sớm 

Năm 1946, khi vừa 16 tuổi, chàng trai Phạm Văn Lai đã tham gia kháng chiến chống 

Pháp ở quê nhà ở xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Sau đó, ông được 

điều động lên huyện làm cán bộ Đoàn Thanh niên cứu quốc. 

Sau đó, ông công tác ở Công an tỉnh Hà Nam, rồi được Bộ Công an triệu tập về 

Trường Công an Trung ương. Lúc đó, ông đã có vợ và con. Nhưng ông vẫn nghe theo 

tiếng gọi của Tổ quốc, lên đường vào Nam tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ông chỉ kịp 

viết cho vợ những dòng thư lưu luyến rồi nhanh chóng hành quân ra chiến trường, bước 

vào cuộc chiến ác liệt tại Bình Trị Thiên khói lửa: 

“Em Thanh yêu quý! 

Phút chia tay trên tàu, anh vô cùng xúc động. Thương em đối với anh cũng đã quá trọn 

tình, hình ảnh của em và con lúc đó đã ghi mãi trong tâm trí; làm sao có thể phai nhạt 

được. Anh vẫn theo dõi từng bước đi của em cho đến giờ phút anh tin rằng em và con đã 

về đến nhà yên ấm… 

Nhưng em ạ, nay vì nghĩa lớn, chúng ta vui lòng hy sinh tình cảm thiêng liêng của 

chúng ta, điều đó rất cao quý. Em đừng buồn nhiều nhé. Tin ở anh, nhất định không lâu 

nữa anh sẽ trở về với em!”. 

Chiến đấu gian nan 

Đoàn quân lên chiếc xe bịt kín, 

vào bổ sung cho chiến trường 

Thừa Thiên. Xe chạy đến Quảng 

Bình thì xuống cuốc bộ, luồn rừng 

rậm đi suốt hai tháng ròng mới tới 

được Thừa Thiên. Các chiến sĩ 

ăn Tết Nguyên đán ngay trên 

đường ra trận. 

Vào tới Thừa Thiên thì họ làm 

lán trại ở trên núi. Từ đó, đội quân 

ấy gây dựng và phát triển lực 

lượng, để rồi một năm sau, họ 

tiến về đồng bằng, phát động 

đồng khởi. Năm 1964, phong trào đồng khởi đã thắng lợi giòn giã, đặc biệt là xã Phong 

Sơn. Nhưng ngay sau đó, giặc Mỹ càn quét rất ác liệt, họ phải rút lên căn cứ. Lúc ấy, đã 

có nhiều đồng chí hy sinh. 

 
Đồng chí Phan Văn Lai cùng đồng đội ở chiến trường 
Quảng Trị năm 1972. Ảnh nhân vật cung cấp 
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“Khi đó, tôi là Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng an ninh tỉnh Thừa Thiên. Nỗi lo lớn 

nhất của tôi là cuộc sống của anh em. Có đợt hơn 30 người vào đều ốm và sốt rét la liệt. 

Bọn Mỹ càn quét cơ sở. Kho gạo của mình thì nó phá mất, vậy là các chiến sĩ của chúng 

ta chẳng có gì ăn trong lúc ốm đau triền miên. Vốn thông thạo địa bàn, tôi đã xuống xã 

Phong Sơn xin gạo và thực phẩm gùi về căn cứ cho anh em. Đây là thời kỳ chiến tranh 

khốc liệt, Mỹ dùng Trị Thiên làm bàn đạp tấn công ra miền Bắc. Lúc ấy Trị Thiên đã trở 

thành khu đặc biệt do Trung ương trực tiếp chỉ đạo. Khu ủy quyết định Ban An ninh dồn 

toàn bộ vào Huế. Ông Nguyễn Đình Bảy (Bảy Khiêm) được giao Phó ban an ninh khu” - 

Thiếu tướng Phan Văn Lai nhớ lại. 

Đặc biệt, ngày đó có hơn 2.300 cán bộ đảng viên, du kích của ta bị bắt giam trong nhà 

lao Thủ Phủ. Ở nhà lao này, Mỹ trang bị hiện đại tới mức, trong tình huống cấp bách, chỉ 

cần bấm nút là các chiến sĩ của chúng ta sẽ bị tiêu tan trong nháy mắt. Vậy phải làm sao 

đây để cứu thoát được những cán bộ này? Đó là một kế hoạch phải tính "nát nước" mới 

thực hiện được. 

Đồng chí Bảy Khiêm đã triệu tập anh Đáp đến bàn xem giải phóng nhà lao như thế nào. 

Suy tính rất lâu, các đồng chí lãnh đạo rút ra một điều là phải làm binh vận. Quả nhiên, 12 

giờ đêm, có một ngụy quân leo theo đường ống nước ra ngoài gặp cán bộ ta. Qua lời khai 

của người này thì, có một đường ống, ba người có thể bí mật vào mở cửa tấn công để 

giải phóng nhà lao. Đúng ba giờ sáng, ta tấn công giải thoát thành công hơn 2.300 đồng 

chí thoát khỏi nhà lao.  

Mưu trí đánh giặc 

Có lần, chiến sĩ Lai cùng đồng đội thuyết phục tỉnh trưởng Trần Đình Thương đầu 

hàng. Khi quân ta vào nhà Thương để thuyết phục thì hắn đã trèo lên nóc nhà. Bộ đội liền 

leo qua cửa tum để lên trần thì ông ta bất ngờ ném lựu đạn. May sao, các chiến sĩ nhanh 

chóng cúi đầu xuống nên không bị sao. Còn tên tỉnh trưởng đã bị tiêu diệt ngay lúc đó.  

Được cấp trên giao phó, Phan Văn Lai phụ trách bộ phận chuyên lùng sục các cơ quan 

ngụy quyền để thu thập tài liệu. Ông và đồng đội đã thu được 20 bì tài liệu tuyệt mật và tối 

mật. Nhận được tin này, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã cử ngay cán bộ vào khai thác, thu 

thập được nhiều thông tin quan trọng phục vụ cho việc đánh địch. 

“Dịp Tết Đoan Ngọ Mậu Thân năm 1968, tôi và anh Khiêm - Phó ban An ninh khu Trị 

Thiên Huế - đang trú trong nhà một cơ sở là bà Giáng thì hàng loạt đạn pháo từ căn cứ 

Phú Bài của địch trút xuống thôn Hà Trữ (xã Phú Cường, nay là xã Vinh Thái, huyện Phú 

Vang) làm rung chuyển mặt đất”, ông kể lại. 

“Theo kinh nghiệm, địch sẽ càn về vùng này. Đồng chí La Đình Mão, chiến sĩ an ninh 

huyện Phú Vang quyết định đưa chúng tôi đến hầm bí mật ở rú Hà Thượng. Chúng tôi 

khẩn trương di chuyển dưới làn đạn pháo, vừa đến rú thì đụng ngay một tốp kỵ binh bay 

của Mỹ với máy bay trực thăng HUIA đang cấp tập đổ quân đi con. Đạn bắn xối xả trúng 

vào đội hình chúng tôi đang di chuyển nên đồng chí Mão bị dính mảnh M79, máu túa ra ở 

tay và chân.  

Chúng tôi chạy thục mạng một đoạn thì quay lại chẳng thấy anh Bảy Khiêm đâu, có lẽ 

do bị máy bay đuổi bắn cấp tập, anh đã có tuổi nên không theo kịp hoặc đã hy sinh. Tôi vô 

cùng lo lắng và bàn với anh Mão: “Chúng ta không thể bỏ mặc anh Bảy Khiêm, phải bằng 

mọi giá tìm được anh đưa đến nơi an toàn. Nếu anh bị thương, phải đưa anh thoát khỏi 

vòng vây của địch”.  

Mặc dù  bị thương, nhưng anh Mão xin được quay lại và rất may đã tìm được anh Bảy 

Khiêm đang bị lạc trong rú, đưa trở lại nơi chúng tôi ẩn nấp. Hết sức mừng rỡ nhưng 
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chúng tôi rất lo khi nhìn vết thương của người chiến sĩ dũng cảm. Tôi xé áo băng vết 

thương cho đồng đội. 

Rồi với sự mưu trí, thông thạo 

địa hình của anh Mão, các chiến 

sĩ của ta đã len lỏi vượt qua vòng 

vây của địch về đến cơ sở ở thôn 

Dưỡng Mong A (xã Phú Cường). 

Nhưng vừa xuống hầm bí mật 

trong vườn của gia đình ông 

Hoàng Sa thì bọn địch càn đến. 

Suốt 5 ngày đêm, chúng chà đi 

xát lại, chúng tôi phải ở dưới hầm, 

được gia đình ông Sa che chở, 

tiếp tế cơm nước… 

Nằm dưới hầm, chúng tôi nắm 

chặt tay, ứa nước mắt nghe tiếng 

kêu khóc thảm thiết của vợ con 

ông Sa do bị địch tra khảo, đánh đập dã man, hăm dọa đốt nhà, bắn bỏ nếu không chịu 

chỉ hầm bí mật. Trước thử thách hiểm nguy nhà tan cửa nát, sống chết cận kề, vậy mà vợ 

chồng và các con ông Sa vẫn trước sau chỉ nói: “Gia đình tui không có hầm bí mật, không 

nuôi Việt cộng trong nhà!”. Nhờ sự bao bọc, kiên trung của gia đình ông Sa, tôi và anh 

Bảy Khiêm mới thoát khỏi tay địch”, vị tướng già rưng rưng nhớ lại khoảnh khắc ấy. 

Không lúc nào, Thiếu tướng Phan Văn Lai quên nhớ thương đồng đội và nhân dân đã 

dũng cảm hy sinh trong cuộc chiến khốc liệt này. 

Khi người lính hy sinh 

Năm 1967, ông có dịp về huyện Hương Thủy và gặp lại ông Lê Như Khánh, là Trưởng 

ban An ninh huyện. Ông Khánh kém ông Lai 7 tuổi, là đồng hương và cùng học lớp bồi 

dưỡng tại C500 để đi B, nên hai người coi nhau như anh em ruột thịt.  

Đêm đó, họ ngồi bên bếp lửa cùng ôn lại kỷ niệm buổi chia tay vợ con trước ngày lên 

đường vào Nam. Ông Lai nhớ lại: “Hai anh em nói chuyện suốt đêm bởi tôi và Khánh có 

nhiều kỷ niệm sâu nặng. Ngày ấy, chúng tôi cùng công tác ở Công an tỉnh Hà Nam và 

được Bộ triệu tập về học lớp B2 (tháng 12-1962), cùng được chi viện vào tỉnh Thừa 

Thiên, cùng có con trai sinh năm 1962. 

Vài ngày trước khi đi B, ngẫu nhiên hôm ấy vợ tôi và và vợ Khánh cùng bồng bế đứa 

con còn bú mẹ, tất tả lên Trường Công an Trung ương thăm chồng. Đây là thời điểm nhạy 

cảm nên nhà trường rất hạn chế việc cán bộ đi B tiếp xúc với gia đình nhằm giữ bí mật. 

Tôi và Khánh phải ghìm nén tình cảm, cố tỏ ra vui vẻ như mọi lần và giữ kín chuyện sắp đi 

xa để tránh gây sự xúc động của hai người vợ. Chúng tôi chỉ được trò chuyện chốc lát ở 

phòng thường trực, ôm hôn đứa con của mình rồi động viên vợ: “Chủ nhật tới các anh sẽ 

về Phủ Lý thăm các em và con. Con chúng mình còn nhỏ, trời rét, đường xa, xe tàu khó 

khăn, vất vả lắm, từ nay các em không phải lên nữa, cứ một hai tuần các anh sẽ thu xếp 

về thăm”… Nói vậy chứ tôi và Khánh đều hiểu rõ đó chỉ là lời an ủi, động viên; từ đó đến 

ngày lên đường chúng tôi đâu còn cơ hội về thăm vợ con! 

Bất chợt Khánh nhìn tôi với vẻ đăm chiêu: “Anh Thi! Công tác ở huyện gian khổ lắm. 

Em là lãnh đạo, phải gương mẫu mới động viên anh em xông pha nơi trận mạc được. Vì 

vậy, hy sinh là chuyện khó tránh khỏi. Nếu em có mệnh hệ nào, anh còn sống thì cố tìm 

 
Thiếu tướng Phạm Văn Lai (ngoài cùng, bên phải) thăm 
đồng đội ở Kiên Giang. Ảnh nhân vật cung cấp  
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phần còn lại của em và đưa em về quê hương nhé!”. Tôi sững sờ, cố trấn tĩnh để động 

viên Khánh: “Sao Khánh nói gở thế? Anh em mình cao số lắm, kháng chiến thắng lợi, hai 

anh em cùng nhau về Phủ Lý trả món nợ cũ cho hai nàng như lời hẹn hò năm xưa ở cổng 

trường chứ!”. 

Nhưng thật đau lòng, sau Mậu Thân 1968, mặc dù được bà con che chở, bảo vệ nhưng 

hôm ấy, đồng chí Khánh bị địch truy lùng trúng hầm bí mật mà anh đang ẩn nấp. Bọn địch 

kêu gọi Khánh đầu hàng nhưng với khí phách anh hùng và tấm lòng kiên trung, anh đã bật 

nắp hầm, nhảy lên bắn trả quyết liệt bọn chúng và anh dũng hy sinh… 

Dựng xây quê hương 

Khi chiến tranh kết thúc, ông Phạm Văn Lai tiếp tục làm việc trong Bộ Công an, làm 

công tác thanh tra cho đến khi nghỉ hưu. Rời nhiệm sở, về quê, vợ chồng ông lại đóng góp 

thiết thực, để dựng xây quê hương Nam Trực, Nam Định. 

Năm 2012, ông trích lương hưu tặng Văn phòng Hội khuyến học huyện Trực Ninh bộ 

máy vi tính trị giá hơn 10 triệu đồng. Năm 2013, huyện Trực Ninh xây dựng quỹ khuyến 

học mang tên Trạng nguyên Đào Sư Tích, Thiếu tướng Phan Văn Lai cùng Hội đồng 

hương, Hội doanh nhân huyện Trực Ninh tại Hà Nội ủng hộ công sức và tiền bạc để gây 

dựng quỹ. 

Trân trọng tấm lòng của Thiếu tướng Phan Văn Lai, ông Vũ Quang Khải, Chủ tịch Hội 

cựu chiến binh xã Phương Định tâm sự: “Khi còn công tác cũng như lúc đã nghỉ hưu, 

hằng năm bác Lai và gia đình đều nhiều lần về quê hương nhân dịp Ngày Thương binh 

Liệt sĩ và các ngày lễ lớn. Hai bác và gia đình thường xuyên trích tiền lương hưu để cùng 

Hội cựu chiến binh đi thăm, tặng quà các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, hội 

viên nhiễm chất độc da cam”… 

Trong 12 năm chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên Huế (từ 1964 đến 1976), Thiếu 

tướng Phan Văn Lai từng là Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban an ninh tỉnh Thừa 

Thiên; Phó bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban An ninh khu Trị Thiên Huế.  

Sau 30-4-1975, ông trở về miền Bắc, công tác tại Bộ Công An. Rồi ông được phong 

hàm Thiếu tướng, và giữ chức vụ Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng 

Công an nhân dân (nay là Tổng cục Chính trị Công an nhân dân Việt Nam) kiêm Trưởng 

ban Thanh tra Bộ Công an. 

Năm 1990, ông giữ chức vụ Chánh thanh tra Bộ Công an cho đến ngày nghỉ hưu. Năm 

2014, ông là Trưởng Ban liên lạc cán bộ Bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam 

trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Chủ tịch Hội đồng hương huyện Trực Ninh (tỉnh 

Nam Định) tại Hà Nội, kiêm Chủ tịch danh dự Hội khuyến học huyện Trực Ninh. Ông đã 

vinh dự được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, huân chương Độc lập hạng Nhì, huân 

chương quân công hạng Nhì, hạng Ba, huân chương Quyết thắng hạng Nhất, huân 

chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, huân chương kháng chiến chống Pháp hạng 

Ba, huân chương giải phóng hạng Ba cùng nhiều Bằng khen, giấy khen khác.  

Đặc biệt, ngày 27-1-2016, Thiếu tướng Phan Văn Lai được Chủ tịch nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng 

lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước. Cũng trong ngày này, mẹ của ông, cụ Lê Thị Mỵ được phong tặng 

danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. 

 

Hoàng Tuân // https://www.qdnd.vn 
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gày 27/7/1947, 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). Một năm sau, trong “lời kêu gọi nhân ngày 

27/7/1948” Người viết: “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, dân ta. Trước cơn nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu 

quý của nước ta đã 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...” … “có 

người bỏ lại một phần thân thể ở trước mặt trận. Có người đã bỏ mình ở chiến 

trường...”. 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 sĩ 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. 

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 sĩ, 

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 sĩ Việt – 

Lào, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ đường 

9, Nghĩa trang Liệt sĩ Tây Ninh, Địa đạo Củ Chi, Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương - Côn 

Đảo... từ Bắc vào Nam, những địa danh lịch sử, những nghĩa trang liệt sĩ dù nhỏ, hay 

lớn, ngày nào cũng có những đoàn người đến thăm. Hương, nến lan tỏa, hòa quyện, 

đặc quánh trong không gian yên tĩnh, linh thiêng của chốn vĩnh hằng… 
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Tổ quốc ta 4.000 năm văn hiến, phần nhiều thời gian phải chống chọi với nạn ngoại 

xâm. Nếu đất nước bị xâm lăng thì 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 khóc 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 cho người con của mẹ 45 năm rồi… (Và tôi đã đành dối mẹ, bảo mẹ phải cố 

gắng giữ sức khỏe chờ anh Hải…) 

“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 nghĩ đã được trao tặng và thực hiện, những nghĩa trang liệt sĩ 

được tu sửa, chỉnh trang, khang trang, sạch đẹp… 

Và vào đêm 26/7, hàng triệu ngọn nến được đồng loạt thắp lên, lung linh, huyền ảo 

bên hàng triệu nấm mộ liệt sĩ khắp các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước theo Chương 

trình “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” 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 làm cho đêm “thấp 

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 bên những nấm mộ với những bông hoa tươi, nén tâm 

nhang và ngọn nến tri ân áp ám... Nhà báo lê Đức Dục (báo Tuổi trẻ) 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 sĩ...” Và khi viết những dòng chữ này, 

tôi ước gì, có một ngày được bay lên như thế! 

Tháng Bảy ở lại nhưng những việc làm cụ thể để tri ân những anh hùng, liệt sĩ, 

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 ấm lòng khi có rất nhiều, rất 

nhiều những người trẻ đã, đang và sẽ tiếp tục làm điều đó…! 

 

Dương Văn An // http://www.baobinhthuan.com.vn 
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rong 2 ngày từ 19 - 20/3/2021, Đoàn công tác Bệnh viện Quân y 7A do Đại tá, Tiến 

sĩ, Bác sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn đã tổ chức khám 

bệnh, tặng quà nhân dân xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

Tại đây, đại diện Bệnh viện Quân y 7A đã tổ chức ký kết thực hiện phong trào thi đua 

“Lực lượng vũ trang Quân khu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

giai đoạn 2021 - 2023. 

  
Đại diện Đoàn thực hiện ký kết. Đại tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Quang Trí thăm hỏi, 

tặng quà cho các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. 

 

Sau buổi ký kết, Đoàn cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Hàm Chính tiến hành 

khảo sát, hỗ trợ xây 1 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 70 triệu đồng. 

Ngày 20/3/2021, trong không 

khí trang nghiêm, thành kính, 

Đoàn công tác đã thay mặt cho 

tập thể cán bộ, nhân viên, người 

lao động Bệnh viện Quân y 7A 

dâng hương tưởng niệm các Anh 

hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì 

sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đoàn tổ chức khám bệnh, tư 

vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí 

và tặng 200 suất quà cho gia đình 

chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 60 triệu đồng; thăm, tặng quà cho 6 Bà Mẹ 

Việt Nam anh hùng với số tiền 6 triệu đồng. 

 

Tuấn Anh // https://baoquankhu7.vn/ 

 

 

 
Các bác sĩ của bệnh viện thăm khám cho bà con trên địa 
bàn. 
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gày 25/5, Ban CHQS huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận phối hợp cấp ủy, 

chính quyền xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong tổ chức khởi công xây dựng 

“nhà tình nghĩa quân-dân” cho gia đình ông Phạm Văn Phước, thường trú tại 

xã Phan Dũng. Đại tá Ngô Minh Lực, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình 

Thuận dự và động thổ khởi công.   

Ông Phạm Văn Phước, sinh 

năm 1990, là người dân tộc 

thiểu số, từng tham gia lực 

lượng dân quân thường trực tại 

xã Phú Lạc và lập gia đình sinh 

sống tại xã Phan Dũng. Bản 

thân và gia đình luôn chấp hành 

tốt chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, quy định của 

địa phương, gương mẫu trong 

các phong trào và nhiệt huyết 

với công tác xã hội. Tuy nhiên, 

gia đình còn nhiều khó khăn, chưa có nhà để an cư, lạc nghiệp. 

Sau khi khảo sát thực tế, Ban CHQS huyện đề nghị Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xây 

tặng “nhà tình nghĩa quân-dân” cho ông Phạm Văn Phước với số tiền hỗ trợ 80 triệu 

đồng, phần còn lại cấp ủy, chính quyền, người thân gia đình ông chung tay góp sức 

bằng ngày công lao động, vật liệu… để hoàn thành căn nhà. 

Phát biểu tại buổi khởi công, 

Đại tá Ngô Minh Lực, Chính ủy 

Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban 

CHQS huyện phối hợp với gia 

đình chọn đơn vị thi công và 

giám sát chặt chẽ, không để thất 

thoát, lãng phí kinh phí, vật tư và 

bàn giao đúng thời gian qui 

định.  

 

Trọng Nhân // 

https://baoquankhu7.vn/ 

 

 
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận trao kinh phí hỗ trợ 
xây tặng nhà cho gia đình ông Phạm Văn Phước. 

 
Các đại biểu tiến hành nghi thức động thổ xây dựng "nhà 
tình nghĩa quân dân". 



Thoâng tin chuyeân ñeà: Kyû nieäm 74 naêm ngaøy Thöông binh – Lieät só 42 

Thö vieän tænh Bình Thuaän – 286 Traàn Höng Ñaïo – Phan Thieát – Bình Thuaän 

VAÃN SAÙNG MAÕI PHAÅM CHAÁT NGÖÔØI LÍNH CUÏ HOÀ 

hi hội CCB thôn 4 – xã Trà Tân, huyện Đức Linh gồm có 10 hội viên, ngoài 3 hội 

viên trẻ vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, còn lại đều là người cao tuổi, hội 

viên cao tuổi nhất 80 tuổi, thấp nhất cũng đã 67 tuổi… 

Nét nổi bật của Chi hội trong 

những năm qua là hội viên luôn 

gương mẫu chấp hành chủ 

trương chính sách, pháp luật của 

Đảng, Nhà nước, đi đầu trong các 

phong trào của địa phương, thông 

qua các hoạt động ý nghĩa, thiết 

thực nhằm phát huy phẩm chất, 

vai trò của người Cựu chiến binh, 

lan tỏa những việc làm tốt đẹp 

trong cộng đồng, như 100% gia 

đình hội viên treo ảnh Bác Hồ ở 

nơi trang trọng nhất, tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ 

trẻ địa phương, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, tặng Kỷ niệm chương, sinh 

hoạt văn hóa văn nghệ, phát huy truyền thống cách mạng, động viên hội viên đóng góp 

xây dựng địa phương, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh về nhiều mặt, đặc 

biệt, trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chi hội thường xuyên có trên 98% hội 

viên tham gia học tập. Qua học tập đã giúp cho cán bộ, hội viên nâng cao trình độ lý luận 

chính trị, nắm bắt tình hình, xây dựng quan điểm, lập trường cách mạng, rèn luyện tư 

tưởng đạo đức, lối sống lành mạnh. 

Chi hội đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản 

xuất, chăn nuôi. Chi hội còn đẩy mạnh phong trào giúp nhau làm kinh tế cải thiện, nâng 

cao đời sống, cổ vũ động viên những cách làm sáng tạo trong lao động sản xuất, qua đó 

đã xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất giỏi như các ông Mai Thanh Long, Võ Văn Nhành, 

Đặng Công Thành… Nhờ vậy đến nay chi hội không còn hộ hội viên nghèo hoặc tái 

nghèo. 

Ngoài ra chi hội còn tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở địa phương như: 

giám sát việc thực thi pháp luật, việc xây dựng các công trình ở địa bàn thôn… Tuổi tác, 

khó khăn không thể ngăn cản được bước chân các anh cựu chiến binh nơi đây, vẫn sáng 

mãi phẩm chất “Anh Bộ đội Cụ Hồ”, chi hội thôn 4- Hội CCB xã Trà Tân liên tục trong 

nhiều năm qua đều đạt tổ chức hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong 

đó có nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cấp trên khen thưởng. 

 

Đặng Công Thành // https://hccb.binhthuan.dcs.vn 

 

C 

 
Trao tặng Kỷ niệm chương CCB Việt Nam tại buổi sinh hoạt 
kỷ niệm Ngày thống nhất 30/4 của chi hội CCB thôn 4, xã 
Trà Tân 
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hương trình công tác của Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuân Nam hàng 

năm luôn đưa nội dung “Giúp đỡ Hội viên về nhà ở”, thông qua nguồn quỹ “Mái 

ấm đồng đội” là một chỉ tiêu quan trọng, hàng đầu, nhằm giúp đỡ hội viên xây 

mới hoặc sửa chữa nhà ở nhưng còn khó khăn về kinh phí. 

Năm 2021, mặc dù chịu sự 

tác động của đại Dịch Covid-19 

và giá cả không ổn định của trái 

thanh long, nhưng hội viên Cựu 

Chiến binh trong toàn huyện đã 

đóng góp đầy đủ nghĩa vụ tham 

gia xây dựng quỹ “Mái ấm đồng 

đội”. Nhờ có nguồn quỹ kịp thời 

mà vừa qua, Hội Cựu Chiến 

binh huyện đã phối hợp cùng địa phương xã Hàm Thạnh tổ chức Lễ bàn giao nhà “Mái 

ám đồng đội” cho hội viên Cựu Chiến binh Nguyễn Ngọc Thu thuộc Chi hội thôn Dân 

Thuận vào ngày 06 tháng 7 năm 2021 (ảnh trên). 

Anh Nguyễn Ngọc Thu là chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam tham gia chiến đấu tại 

Đoàn 5504, tỉnh Prết-vi-hia, Campuchia. Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, về 

với cuộc sống đời thường của người nông dân chân chính, cần cù lao động kiếm 

sống. Hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, anh lao động làm thuê với số tiền công 

nhựt hàng ngày, vừa chi tiêu cho gia đình vừa tích cóp mua thuốc và tái khám hàng 

quý cho người vợ bị bệnh sỏi túi mật. Tháng 4/2021, trong chương trình công tác 

hướng về cơ sở, Thường trực Hội Cựu Chiến binh huyện biết được hoàn cảnh của 

anh Thu nên đã khảo sát cụ thể và vận động nhiều nguồn giúp anh Thu xây dựng căn 

nhà mới khang trang theo tinh thần “Mái ấm đồng đội” với số tiền hơn 200 triệu đồng. 

Tại buổi bàn giao nhà, gia đình anh còn nhận được nhiều phần quà từ các nhà tài 

trợ, từ Mặt trận, các đoàn thể ở xã, thôn và các chi hội Cựu Chiến binh trong xã. Phát 

biểu cảm tưởng trong buổi bàn giao nhà, anh Thu chia sẻ: “Bản thân và gia đình hết 

sức vui mừng, sung sướng khi có được căn nhà mới thật là hạnh phúc. Đó là nhờ có 

sự giúp đở của Hội, của các nhà tài trợ để gia đình có được ngôi nhà như mơ ước. 

Gia đình chân thành cảm ơn sự giúp đở của Hội, của các nhà tài trợ và mong sau 

chương trình này tiếp tục hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trong huyện”. 

 

Trần Giao Hưng // https://hccb.binhthuan.dcs.vn 

 


