
BẢO TÀNG PHỤ NỮ VIỆT NAM        HỘI NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN                       

                                                                   Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 2018 

 

 

               Kính gửi: Các Cựu Nữ chiến sỹ Trường Sơn 

 

 Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh, Ngày Truyền thống 

Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với 

Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam tổ chức triển lãm “Nữ Chiến sỹ Trường Sơn 

Ngày ấy – Bây giờ” nhằm tôn vinh những đóng góp của Nữ Bộ đội, Thanh Niên Xung 

phong, các chị đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên con đường Trường Sơn huyền 

thoại, góp phần giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

 Để triển lãm được thành công, rất mong các chị chia sẻ ký ức và đóng góp các 

kỷ vật chiến tranh đã từng gắn bó với con đường Trường sơn cũng như những câu 

chuyện, kỷ vật về cuộc sống hiện nay của các chị. 

 Thời gian: Kết thúc thời gian gửi về Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam ngày 

15/01/2019 

 Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

 Bùi Thanh Thủy, Phòng Nghiên cứu – Sưu tầm – Trưng bày 

 Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 ĐT: 043 8259937/0914257855; Email: thanhthuybtpnvn@yahoo.com 

 Kính mời các chị cung cấp thông tin theo mẫu sau. 

I. THÔNG TIN BẢN THÂN 

- Họ và tên: 

-Năm sinh: 

-Quê quán: 

-Địa chỉ hiện tại: 

-Số điện thoại: Nhà riêng………………………  Di động………………………….. 

-Email: 

-Thời gian nhập ngũ: 

-Thời gian xuất ngũ: 

-Tên đơn vị: 

-Công việc làm trong thời gian quân ngũ: 

-Cuộc sống trong thời gian quân ngũ (vật chất, tinh thần): Những khó khăn/thuận lợi 

mailto:thanhthuybtpnvn@yahoo.com


…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Những kỷ niệm trong thời gian quân ngũ:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

-Câu chuyện tình yêu trong thời gian quân ngũ (nếu có): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

-Công việc, cuộc sống gia đình sau khi xuất ngũ: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

-Cuộc sống hiện nay: Đang ở với ai (Chồng con, cháu): Thuận lợi/khó khăn; Sức khỏe, 

kinh tế gia đình  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

II. THÔNG TIN VỀ HÌNH ẢNH, HIỆN VẬT (theo bản gợi ý sưu tầm kèm theo) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

                                                   XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỊA PHƯƠNG 



THÔNG TIN CÁ NHÂN 

CỰU NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN 

 

I-THÔNG TIN BẢN THÂN 

-Họ và tên: 

- Năm sinh: 

- Quê quán: 

- Địa chỉ hiện tại: 

- Số điện thoại: Nhà riêng…………………………  Di động……………………….. 

- Email: 

- Thời gian nhập ngũ 

- Thời gian xuất ngũ: 

- Tên đơn vị: 

- Công việc làm trong thời gian quân ngũ: 

- Cuộc sống trong thời gian quân ngũ (vật chất, tinh thần): Những khó khăn/thuận lợi 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

-Những kỷ niệm trong thời gian quân ngũ:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

-Câu chuyện tình yêu trong thời gian quân ngũ (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

-Công việc, cuộc sống gia đình sau khi xuất ngũ: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  



-Cuộc sống hiện nay: Đang ở với ai (chồng con, cháu); thuận lợi/khó khăn; sức khỏe, 

kinh tế gia đình 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

II- THÔNG TIN VỀ HÌNH ẢNH, HIỆN VẬT 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

 

                                                        XÁC NHẬN CỦA HỘI/BLL NỮ TRƯỜNG SƠN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin liên hệ: 

Bùi Thanh Thủy, Phòng Nghiên cứu – Sưu tầm – Trưng bày 

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ĐT: 043 8259937/ 0914257855; Wmail: thanhthuybtpn@yahoo.com 

mailto:thanhthuybtpn@yahoo.com


BẢN GỢI Ý SƯU TẦM 

Phục vụ Triển lãm về Nữ chiến sĩ Trường Sơn Ngày ấy - Bây giờ 

1. Lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc 

1.1 . Những câu chuyện, những kỷ niệm khó quên  

- Câu chuyện của những nữ chiến sĩ trước khi lên đường nhập ngũ 

+ Lý tưởng, hoài bão tuổi trẻ lên đường để bảo vệ tổ quốc 

+ Gác bút nghiên lên đường nhập ngũ với khí thế “tất cả cho tiền tuyến”, “tất cả vì 

miền nam ruột thịt” 

+ Tạm gác chuyện tình yêu đối lứa để lên đường nhập ngũ 

- Những câu chuyện, kỷ niệm về ngày nhập ngũ và chặng đường hành quân vào 

chiến trường 

+ Trốn bố mẹ đăng ký nhập ngũ, gia nhập thanh niên xung phong; Viết đơn đăng 

ký bằng máu… 

+ Khai tăng tuổi, tìm mọi cách tăng cân, ăn gian tiêu chuẩn để nhập ngũ… 

1.2. Tài liệu hiện vật 

- Những tấm ảnh chân dung, ảnh chụp cùng bạn học chia tay trước khi lên đường 

- Những vật kỷ niệm tặng nhau: sổ, lưu bút, bút, khăn tay, album… 

2.Những ký ức trên con đường huyền thọai 

2.1 Câu chuyện về cuộc sống đời thường, về thực hiện nhiệm vụ nơi chiến trường 

- Cuộc sống gian khó nơi chiến trường khốc liệt 

+ Câu chuyện về cuộc sống thiếu thốn: thiếu nước, thiếu đồ ăn thức uống, vật 

dụng cá nhân, quần áo luôn ẩm ướt, ăn uống thiếu thốn phải hái các loại rau rừng, thiếu 

các đồ dùng vệ sinh phụ nữ, đời sống tinh thần hạn chế (thỉnh thoảng mới có đoàn văn 

công phục vụ, không có sách báo, đài…) 

+ Câu chuyện về những hậu quả của cuộc sống thiếu thốn: Bệnh tật nhiều như: 

bị ghẻ lở, hắc lào, sốt rét, rụng tóc… 

+ Sự chia sẻ đùm bọc giúp đỡ, động viên nhau vượt lên gian khó 

-Vươt gian khó hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Câu chuyện về những kỳ tích nơi chiến trường; Quên mình làm nhiệm vụ;  

+ Câu chuyện về những danh hiệu được phong tặng cho những cá nhân xuất sắc, 

những tấm gương tiêu biểu 

+ Câu chuyện về những cái tên trở thành địa danh được nhắc nhớ, được đồng 

đội yêu mến cảm phục, trở thành phong trào thi đua… 

+ Những khẩu hiệu nơi chiến trường 

- Tình yêu nơi tuyến lửa 

+ Những mối tình son sắt 



+ Những kỷ niệm ngọt ngào, đắng cay của các chiến sĩ khi tình yêu đơm hoa, khi người 

yêu hi sinh… 

2.2. Tài liệu hiện vật 

- Ảnh chân dung, ảnh sinh hoạt, ảnh chụp cùng đồng đội nơi chiến trường, ảnh đang 

làm nhiệm vụ, đang biểu diễn… 

- Các kỷ vật nơi chiến trường: quân tư trang, vật dụng cá nhân, đồ kỷ niệm do đồng 

đội, người yêu tặng; chiến lợi phẩm, sổ nhật ký, thư gửi cho đồng đội, cho người yêu 

và ngược lại, các phần thưởng cho thành tích đặc biệt; những vật dụng của các nữ quân 

y, văn công sử dụng khi tác nghiệp tại chiến trường; công cụ làm đường, phá bom mìn 

của những nữ thanh niên xung phong; bằng lái xe, dụng cụ sửa chữa xe của những nữ 

lái xe Trường Sơn 

3.Trường Sơn ngày ấy bây giờ (Câu chuyện phía sau cuộc chiến) 

3.1. Nữ chiến sĩ Trường Sơn bây giờ 

 Câu chuyện, hình ảnh cuộc sống hiện tại của những người nữ thanh niên xung 

phong, nữ bộ đội quá lứa nhỡ thì không tìm được hạnh phúc 

+ Câu chuyện, hình ảnh về hạnh phúc không trọn vẹn: làm mẹ đơn thân, sinh 

con bị dị tật, phải bỏ hết giấy tờ cá nhân để có thể xây dựng được hạnh phúc riêng bởi 

sự kì thị những người phụ nữ ngoài chiến trường thường bị nhiễm chất độc màu da 

cam, dễ dãi không giữ trọn tiết hạnh…  

 + Câu chuyện của những người phụ nữ chối bỏ hạnh phúc do di chứng chiến tranh 

để lại: không dám kết hôn, không dám sinh con, không dám gặp lại người xưa vì mặc 

cảm, không dám mở lòng vì vẫn nuôi dưỡng tình cảm với mối tình đầu… 

3.2. Tự hào nữ chiến sĩ Trường Sơn 

- Câu chuyện, hình ảnh những nữ chiến sĩ Trường Sơn sau cuộc chiến trở về vẫn hăng 

say lao động đóng góp xây dựng đất nước: làm giàu cho gia đình cho quê hương, trở 

thành những nhà khoa học, doanh nhân thành đạt, nuôi dạy con trưởng thành, chia sẻ 

giúp đỡ đồng đội, xây nhà tình nghĩa… 

- Những cảm xúc tự hào là nữ chiến sĩ Trường Sơn: tự hào về những đóng góp tuổi 

thanh xuân, tự hào với danh hiệu chiến sĩ Trường Sơn 

 

YÊU CẦU 

1. Hình ảnh:  

- Có thể gửi ảnh đã in hoặc file ảnh.  

- Ảnh phải có chú thích nội dung đầy đủ, rõ ràng: ảnh chụp năm nào, ở đâu/ sự kiện gì/ 

nhân vật chính trong ảnh. 

Ví dụ: Tiểu đoàn nữ bộ đội Trưng Trắc trong ngày lên đường, 12/12/1971 

- Chất lượng ảnh: 



+ ảnh in: rõ nét, càng nguyên vẹn càng tốt 

+ ảnh file: đảm bảo độ phân giải 300 dpi 

2. Hiện vật:  

- Có chú thích nội dung đầy đủ, rõ ràng: cái gì/ của ai/ tham gia sự kiện gì/ ở đâu/ 

thời gian nào. 

- Ví dụ: Bi đông của chị Lê Thị Na, chiến sĩ Tiểu đội 1 Trung đội 3 Tiểu đoàn nữ 

bộ đội Trưng Trắc được cấp phát khi lên đường và sử dụng trong thời gian ở 

chiến trường từ 1971 đến 1975.  

 


