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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THĂM LẠI CON ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH HUYỀN thoại

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường 
Trường Sơn ((19/5/1959-19/5/2019), 
trong hai ngày 15-16/5/20019 tại tỉnh Quảng 

Bình, đoàn đại biểu là cựu TNXP, đoàn viên, 
thanh niên, sinh viên tiêu biểu từ 15 tỉnh, thành 
phố do Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và 
Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng 

Kim dẫn đầu đã vê' thăm lại chiến trường xưa 
tại Ngã tư Trạ Ang, Đền thờ các Liệt sĩ Đường 
20 Quyết Thắng, Hang Tám Cô (nằm dọc theo 
đường 20 Quyết Thắng) và Đền tưởng niệm 
Liệt sĩ Trường Sơn - Bến phà Long Đại. Xin 
được giới thiệu một số hình ảnh:

Các đại biểu dâng hương, hoa tại Ngã tư Trạ Ang (Kml2-Kml4 của đường20 Quyết Thắng)...

... tại Đền thờ các Liệt sĩ Đường20 Quyết Thắng, Hang Tám Cô (thuộc xã Tần Trạch, huyện Bố Trạch)

...và Đền tưởng niệm Liệt sĩ Trường Sơn - Bến phà Long Đại (thuộc xã Hiển Ninh, huyện Quảng Ninh).

* Chú thích ảnh bìa 1: Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Lê Ngọc Hoàn (giữa) đang kể lại 

những kỷ niệm của một thời làm con đường Trường Sơn huyền thoại...
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Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn và 52 năm Ngày truyền thống Ban Xây dựng 67:

GẶP MẶT THANH NIÊN XUNG PHONG Mồ ĐƯỜNG TRƯỜNG SƯN

Sáng ngày 21/4/2019 tại TP. Đà Nắng, Hội Cựu TNXP Việt Nam phối hợp với Ban 
Liên lạc Ban Xây dựng 67 tổ chức buổi Gặp mặt gần 300 đại biểu là cựu TNXP, cán 
bộ, kỹ sư, công nhân quốc phòng của Ban Xây dựng 67 nhân kỷ niệm 60 nàm Ngày mở 

đường Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) và 52 năm Ngày truyền thống Ban Xây dựng 67 
Anh hừng (23/4/1967-23/4/2019).

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Ty phát biểu tại buổi Gặp mặt

Tham dự buổi Gặp mặt có các đồng 
chí: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - ủy viên T.Ư 
Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Huỳnh Đức 

Thơ - Chủ tịch ƯBND TP. Đà Nắng; Vũ Trọng 
Kim - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch 
Hội Cựu TNXP Việt Nam; Thân Đức Nam, 
nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc 
hội, ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
Việt Nam; Vũ Huy Dương - Phó Trưởng ban 
TNXP T.Ư Đoàn; các Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
của 16 tỉnh thành có người tham gia Ban Xây 
dựng 67; Lãnh đạo CIENCO 5 và các công ty 
trực thuộc...

Tại buổi Gặp mặt, Trưởng ban Liên lạc 
Ban Xây dựng 67 Nguyễn Bá Thơm đã ôn lại 
truyền thống 52 năm Ngày thành lập Ban Xây 
dựng 67; đồng chí Vũ Trọng Kim đã phát biểu 
nêu bật những chiến công và truyền thống vẻ 

vang của lực lượng TNXP qua 60 năm cống 
hiến và trưởng thành.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch 
Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao những nỗ 
lực của Hội Cựu TNXP Việt Nam và Ban Liên 
lạc Ban Xây dựng 67 đã tích cực, chủ động tổ 
chức buổi gặp mặt ý nghĩa này, góp phần vào 
các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm Ngày 
mở đường Hồ Chí Minh, Ngày Truyền thống 
của Bộ đội Trường Sơn. Đây là việc làm cần 
thiết, thể hiện truyền thống và tinh thần trách 
nhiệm đối với các thế hệ cựu TNXP. Phó Chủ 
tịch Quốc hội cũng cho biết, trong những năm 
qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn quan tâm 
đến chính sách đối với người có công trong đó 
có lực lượng cựu TNXP tham gia kháng chiến. 
Vê' cơ bản, chính sách, pháp luật trong lĩnh 
vực này đã bảo đảm công bằng và tạo sự đồng 
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thuận cao trong xã hội. Đời sống của người có 
công nói chung và cựu TNXP tham gia kháng 
chiến từng bước được cải thiện và ổn định, ủy 
ban Ihường vụ Quốc hội đã tiến hành giám 
sát chuyên đê' việc thực hiện chính sách, pháp 
luật vê' người có công và sửa đổi Pháp lệnh 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh 
ưu đãi người có công với cách mạng, trong 
đó có chế độ, chính sách đối với cựu TNXP bị 
nhiễm chất độc da cam. Đồng thời, Phó Chủ 

tịch Quốc hội cũng mong muốn Ban Liên lạc 
Ban Xây dựng 67 và các cựu TNXP phát huy 
truyền thống, kết quả đạt được, tiếp tục nêu 
gương sáng, phẩm chất gương mẫu, nỗ lực 
góp phẩn tham gia xây dựng quê hương, đất 
nước ngày càng giàu đẹp, vừa là chỗ dựa tinh 
thần, vừa là cầu nối phát huy, tiếp thêm sức 
mạnh, truyền thống của thế hệ đi trước cho 
các thế hệ sau này.

Chủ tịch Hội Cựu TNXPVN Vũ Trọng Kim trao tặng Bằng khen cho những tập thể và cá nhấn có 
thành tích trong việc huy động đóng góp xây dựng các công trĩnh đên ơn đáp nghĩa ...

Tại buổi Gặp mặt, đồng chí Thân Đức 
Nam cho biết: Việc mở đường Trường Sơn 
qua địa phận tỉnh Quảng Bình trong những 
năm tháng chiến tranh là sự đóng góp quan 
trọng của hơn 24.000 TNXP thuộc Ban Xây 
dựng 67, được Bộ GTVT thành lập vào ngày 
23/04/1967.-Lực lượng TNXP của Ban Xây 
dựng 67 đã vượt qua nhiều khó khăn, gian 
khổ để đảm bảo thông suốt tuyến Con đường 
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các khu vực 
lân cận; trong đó hơn 1.400 TNXP đã mãi mãi 
nằm lại tại chiến trường. Những cống hiến và 
hy sinh to lớn của lực lượng TNXP thuộc Ban 
Xây dựng 67 đã được Đảng và Nhà nước ghi 
nhận bằng việc phong tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban 
Xây dựng 67... Tiếp nối truyền thống anh hùng 

của Ban Xây dựng 67, Tổng công ty XDCT GT 
5 đã có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp 
đổi mới và xây dựng đất nước. Tổng công ty 
đã tham gia thực hiện nhiều công trình cơ sở 
hạ tầng giao thông và phát triển các dự án bất 
động sản trên khắp cả nước, bảo toàn và phát 
triển vốn Nhà nước giao, góp phần tạo việc 
làm và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại 
các địa phương có công trình, dự án. Bên cạnh 
đó, Tổng công ty, các đơn vị thành viên và gần 
đây là Ban Liên lạc Ban Xây dựng 67 - Cienco 
5 cũng đã tích cực đóng góp công sức và tiền 
bạc cải tạo và nâng cấp các nghĩa trang của 
TNXP của Ban Xây dựng 67 tại tỉnh Quảng 
Bình; thực hiện nhiều chương trình “Đền 
ơn, đáp nghĩa”, hỗ trợ cộng đồng tại các địa 
phương. Đồng chí cũng đê' nghị Ban liên lạc
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Toàn cảnh buổi Gặp mặt

Ban Xây dựng 67 - Cienco 5 cần tiếp tục kêu 
gọi sự đóng góp của các cựu TNXP, các doanh 
nghiệp từng cống tác tại Tổng công ty XDCT 
GT 5 và các nhà hảo tâm để hoàn thiện việc 
cải tạo các nghĩa trang TNXP, giúp đỡ những 
gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, 
và tiếp tục duy trì việc gặp mặt hàng năm kỷ 
niệm Ngày Truyền thống của Ban Xây dựng 
67 Anh hùng.

Tại buổi Gặp mặt, Chủ tịch Hội Cựu 
TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim đã trao tặng 
Bằng khen của Hội Cựu TNXP Việt Nam cho 
20 tập thể và 06 cá nhân thuộc Ban Liên lạc 
Xây dựng 67 - Cienco, Hội Cựu TNXP các 
tỉnh Quảng Bình, Thái Bình, Hà Nam vì “Đã 
có thành tích xuất sắc trong việc huy động 
đóng góp xây dựng các công trình đền ơn đáp 
nghĩa của lực lượng cựu TNXP-và đẩy mạnh 
hoạt động của Ban Liên lạc Ban Xây dựng 
67”. Ngay trong buổi Gặp mặt, nhiều doanh 
nghiệp và cá nhân đã ủng hộ kinh phí để tôn 
tạo các nghĩa trạng.

Trước đó, trong hai ngày 18-19/4/2019, 
Hội Cựu TNXP Viẹt Nam và Ban Liên lạc 
Ban Xây dựng 67 đã tổ chức dâng hương, hoa 
tại Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh); 
các Nghĩa trang liệt sĩ TNXP tại tỉnh Quảng 
Bình: Tân Ap (xã Hương Hóa, huyện Tuyên 
Hóa), Thọ Lộc (xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch), 
Cục Công trình (xã Xuân Ninh, huyện Quảng 
Ninh), Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh); Đường 
9, Trường Sơn, Thành Cổ (Quảng Trị). Tại 
tỉnh Quảng Bình cũng đã khánh thành Nhà 

tưởng niệm (trị giá 1,3 tỷ đồng) ở Nghĩa trang 
liệt sĩ TNXP xã Vạn Ninh, khánh thành Nhà 
công vụ (trị giá 500 triệu đồng) ở Nghĩa trang 
liệt sĩ TNXP Thọ Lộc (xã Vạn Trạch, huyện Bố 
Trạch). Đoàn gồm có các đổng chí: Vũ Trọng 
Kim - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam; Lê 
Ngọc Hoàn - nguyên Bộ trưởng Giao thông 
Vận tải; Thân Đức Nam - nguyên Phó Chủ 
nhiệm Văn phòng Quốc hội, ủy viên Đoàn 
Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, Chủ 
tịch danh dự Ban Liên lạc Ban Xây dựng 67; 
Nguyễn Bá Thơm - Trưởng ban Liên lạc Ban 
Xây dựng 67, các đồng chí trong Đoàn Chủ 
tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, lãnh đạo Tổng 
Công ty Cienco 5; Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên 
Huế, Thái Bình; Hà Nam... cùng 150 cựu 
TNXP thuộc Ban Xây dựng 67.

Tại các điểm dâng hương hoa, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch 
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đều gửi vòng 
hoa kính viếng hương hồn các anh hùng, liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo dịa phương: Chủ 
tịch ƯBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh, 
Chủ tịch ƯBND tỉnh Quảng Bình Trần Công 
Thuật và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị 
Hà Sĩ Đồng đã cùng đoàn tham gia vê' thăm lại 
chiến trường xưa làm lễ dâng hương hoa các 
anh hùng, liệt sĩ./.

PV
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GIAỈ ĐIỆU Tự HÀO THÁNG 5 VỚỈ CHỦ ĐỀ:
“Ý CHÍ VÀ CON ĐƯỜNG” TRƯỜNG SÚN HUYỀN thoại

■

Tối 06/5/2019, chương 
trình “Giai điệu tự 
hào” với chủ để “Ý chí và Con 

đường” đã được phát sóng 
trên kênh VTV1 (Đài Truyền 
hình 'Việt Nam) nhân kỷ 
niệm 60 năm Ngày mở đường 
Hồ Chí Minh, Ngày Truyền 
thống Bộ đội Trường Sơn 
(19/5/1959-19/5/2019).

Chủ đề Chương trình 
lấy cảm hứng từ con đường 
Trường Sơn - Đường Hồ Chí 
Minh - Đường 559 huyền 
thoại, con đường huyết mạch 
nối liền hai miền Nam - Bắc. 
Nó cũng là ý chí, máu xương 
của biết bao cán bộ, chiến sĩ 
các lực lượng bộ đội, TNXP, công nhân giao 
thông, dân công hỏa tuyến... đã nằm xuống; 
là khúc tráng ca của lịch sử, là niềm tự hào, ý 
chí đấu tranh, khát vọng hòa bình, thống nhất 
của triệu triệu người dân Việt Nam và bạn bè 
quốc tế, là nơi huyền thoại bắt đầu.

Câu chuyện vê' Đường Trường Sơn đã 
được kể lại bằng hổi ức của những người trong 
cuộc đã in dấu thanh xuân trên Con đường 
huyền thoại. Mạch chuyện được kết nối bằng 
âm nhạc và những kỷ vật thời chiến.

NSND Tự Long hát chèo bài “Quả bom câm” trong chương trình

Trong số các ca khúc trình diễn trong “Giai 
điệu tự hào” số này, lần đầu tiên khán giả được 
thưởng thức điệu chèo qua bản phối của nhạc 
sĩ Lưu Hà An cho tác phẩm “Quả bom câm” rất 
ấn tượng. Đây là bài hát của nhạc sĩ Doãn Nho 
rất ít khi được biểu diễn trên sần khấu, lần này 
do NSND Tự Long thể hiện.

Và cũng là lần đầu, đám cưới năm xưa 
trên Con đường Trường Sơn huyền thoại được 

tái hiện ở sân khấu “Giai điệu tự hào” với
sự tham gia của chính những người trong 
cuộc.

Những bài ca đi cùng năm tháng 
(Bước chân trên dải Trường Sơn; Sợi nhớ, 
sợi thương; Trường Sơn Đông, Trường 
Sơn Tây; Đêm Trường Sơn nhớ Bác...) 
qua tiếng hát của NSND Quang Thọ và 
nhiều ca sĩ trẻ đã kể lại những câu chuyện 
năm xưa trên Con đường huyền thoại. Hội 
đồng nghệ thuật của Chương trình lần này 
có nhà thơ Anh Ngọc và nhà văn Chu Lai./.

Tái hiện đám cưới ở Trường Sơn PV (theo VTV1)
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Công diễn và kịch hát "Hoa LỬa TRVÔNG BÔN" tại TP. Hề Chi Minh

Tbi ngày 24/4/2019, tại Nhà hát Bến Thành (Ql, TP. Hồ Chí Minh) Hội Doanh nghiệp 
Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh cùng Tập đoàn Hoa Sen phối hợp với Nhà hát dân ca

Nghệ An giới thiệu và tổ chức trình diễn vở kịch hát “Hoa lửa Truông Bồn”.

Vở kịch hát do PGS.TS Nguyễn Thế
Kỷ viết kịch bản, nghệ sĩ Nguyễn An 

Ninh chuyển thể dần ca Nghệ Tĩnh và NSND 
Lê Hùng, làm đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật 
NSND Hồng Lựu.

Vở kịch hát “Hoa lửa Truông Bồn” tập 
trung khắc họa hình tượng Tiểu đọi 2 Đại đọi 
TNXP 317 thuộc Tổng đội TNXP Nghệ Ản và 
các thành viên của Tieu đội 2, ở thời khắc ác 
liệt, sinh tử nhất; tái hiện trang sử anh hùng, 
đẩy máu lửa, dạt dào tình yêu nước, yêu quê 
hương đất nước, con người, tinh thẩn lạc quan 
cách mạng và ý chí chiến đấu ngoan cường 
của quân và dân Nghệ An những năm kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước.

Vở kịch hát đã tái hiện lại những cảnh đời 
vui tươi, lạc quan, trong sáng; tình yeu trai gái, 
dù kìm nén, cũng đã nở nụ hoa đau tiên như 
hoa mua Truông Bồn dưới mưa bom bão đạn 
kẻ thù để đưa đón hàng ngàn đoàn xe, đoàn 
quân vào mặt trận, trở về hậu phương. Đêm 
sinh hoạt văn nghệ trước khi một số đội viên 
chia tay đơn vị để sáng mai vê' hậu phương 
vào học các trường trung cấp, cao đẳng và xây 
dựng mái ấm riêng. Cao trao của vở diễn la 
cuộc chiến đấu cuoi cùng của các nhân vật 
trong Tiểu đội 2 trên cung đường ác liệt sáng 
ngày 31/10/1968, dưới bom đạn tàn khốc của 
may bay Mỹ. Mười ba trong số mười bốn chiến 
sĩ cua “Tiêu đội thép”, “Tiêu đội cảm tử”, “Tiểu 
đội cọc tiêu sống” đã anh dũng hy sinh trên 
mặt đường. Họ chỉ cách ngày hòa bình phía 
trước mấy giờ đồng hồ nữa.

Bên cạnh âm hưởng chủ đạo là ngợi ca,

NSND Hổng Lựu (giữa) cùng Ban tổ chức buổi 
diễn chụp hĩnh giao hiu cùng khán giả.

Một trong những hình ảnh trong vở kịch

vở diễn cũng có những trường đoạn khắc họa, 
phê phán tính cách ươn hèn, tham sống sợ 
chết của Tuấn, một nam thanh niên đã tìm 
cách ở lại hậu phương rồi xu nịnh, lươn lẹo để 
leo lên thành cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh (Mai 
Kiên vai Tuấn).

Các diễn viên thể hiện thành công vở diễn 
là NSND Hồng Lựu vai Trần Thị Thông (lúc 
đã cao tuổi); NSƯT Minh Tuệ vai Diên (lúc 
đã cao tuổi); Thiên Huế vai Trần Thị Ihông 
(lúc trẻ); Duy Thanh vai Diên (lúc trẻ); Minh 
Thành vai Tâm; Minh Thông vai Hòa; Hà Lý 
vai Mẹ của Thông; Thanh Mai vai Hường (lúc 
tuổi đã cao); Hoài Sinh vai Vinh; Quang Sáng 
vai Bộ đội lái xe...

Trước buổi diễn NSND Trịnh Hồng Lựu, 
Giám đốc Trung tâm bảo tồn Ví dặm Nghệ 
Tĩnh chia sẻ, xem vở diễn “Hoa lửa Truông 
Bồn”, khán giả cảm nhận sâu sắc hơn sự hy 
sinh anh dũng, chiến công phi thường của 
bộ đội, TNXP, dân công hỏa tuyến, của toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân ta những năm 
chống Mỹ xầm lược trên đất Nghệ An, đặc biệt 
là ở Tọa độ lửa Truông Bồn; khơi dậy niềm tự 
hào, biết ơn của thế hệ hôm nay với các thế hệ 
đi trước đã lấy máu xương, mồ hôi, nước mắt 
và cả tuổi thanh xuân để giành giữ độc lập, tự 
do, thống nhất cho đất nước, hạnh phúc cho 
nhân dân./.

(Lại Hùng - Trường Sơn)
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"ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HÒA BÌNH"

T&ì 1675./2019, tại Khu Tượng đài TNXP chổng Mỹ, cứu nước (xã Sơn Trạch, huyện Bố
Trạch, tỉnh Quảng Bình), T.ƯHỘi Sinh viên Việt Nam, Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức 

Chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện Hòa bình” số 7 năm 2019 với chủ 
đề “Đường Trường Sơn - Đường Hòa bình”.

Tiết mục “Gạo Trị Thiên’ của những “chàng trai”, “cô gái” cựu TNXP tỉnh Quảng Bình

Đây là một trong những hoạt động 
ý nghĩa Kỷ niệm 60 năm Ngày mở 
đường Trường Sơn huyền thoại (19/5/1959- 

19/5/2019); Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật 
Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2019); 50 năm thực 
hiện Di chúc của Bác Hồ (1969- 2019) và 69 
năm Ngày Truyền thống Lực lượng TNXP 
(15/7/1950-15/7/2019).

Tham dự có các đồng chí: Vũ Trọng Kim 
- Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội 
Cựu TNXP Việt Nam; Bùi Quang Huy - Bí thư 
TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam; 
Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và xã hội; Trần Công Ihuật - Phó Bí thư 
Thường trực lĩnh ủy, Chủ tịch ƯBND tỉnh, 
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh 
Quảng Bình; Lê Thê' Chữ - Tổng biên tập Báo 
Tuổi Trẻ TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo 
các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Bình 
cùng hơn 400 đại biểu là cựu TNXP, đoàn viên, 
thanh niên, sinh viên tiêu biểu từ 15 tỉnh, thành 
phổ (Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng 

Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh 
Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và TP. Hổ 
Chí Minh) và các đoàn trực thuộc.

Chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt 
Nam - Câu chuyện Hòa bình” số 7 với chủ đề 
“Đường Trường Sơn - Đường Hòa bình” được 
tổ chức nhằm tôn vinh, tri ân các liệt sĩ, gia 
đình liệt sĩ, thương bệnh binh, cựu TNXP, dân 
công hỏa tuyến của Đoàn 559, bộ đội Trường 
Sơn, những người đã anh dũng chiến đấu, 
hy sinh, hiến dâng một phần xương máu của 
mình trên tuyến đường Trường Sơn huyền 
thoại, để non sông được độc lập, thống nhất.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí 
Bùi Quang Huy - Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch 
Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh: “Đường 
Trường Sơn - Đường Hòa bình” là một bản 
hòa ca đặc biệt linh thiêng giữa đất trời Quảng 
Bình, nơi đánh dấu những năm tháng thanh 
xuân anh hùng bất khuất không thể nào quên 
của những người TNXP thế hệ Hồ Chí Minh.”; 
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đồng thời mong muốn: “mỗi bạn thanh niên, 
sinh viên Việt Nam nhận thức rõ hơn giá trị 
của nền hoà bình, độc lập chúng ta đang được 
hưởng, và quyết tâm học tập, rèn luyện ngày 
càng tốt hơn, xứng đáng với sự hy sinh của các 
thế hệ đi trước, lòng tin yêu, sự kỳ vọng của của 
nhân dân, đất nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh.”.

Chương trình mang đến những tiết mục 
vừa bi tráng vừa lãng mạn, bằng liên khúc, 
những ca khúc đầy ấn tượng và xúc cảm như: 
Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Đêm 
Trường Sơn nhớ Bác, Đường Trường Sơn xe 
anh qua, Cô gái mở đường, Em vẫn đợi anh 
về, Tình ca, Những bông hoa trên tuyến lửa, 
Tình anh, Từ một cánh hoa sim, Em ở nông 
trường anh ra biên giới, Những nẻo đường

Bí thư T. Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Tổng biên tập 
Báo Tuổi trẻ trao tặng học bổng cho 

con em cựu TNXP, cựu chiến bỉnh có hoàn cảnh 
khó khăn có thành tích học tập tốt

phù sa, Đi qua vùng cỏ non, Tạm biệt chim én, 
Một đời người một rừng cây, Có một thời như 
thế, Có những con đường, Giai điệu Tổ quốc 
... Các tiết mục được thể hiện qua các giọng 
ca nổi tiếng như Mỹ Tâm, Hồng Nhung, Uyên 
Linh, Hà Anh Tuấn, Đoan Trang, Đức Phúc, 
Phương Linh, Bùi Anh Tuấn, Nhóm Oplus... 
đã mang đến cho người xem những cung bậc 
cảm xúc sầu lắng, lay động lòng người.

Đặc biệt, “Gạo đến Trị Thiên” của những 
“chàng trai, “cô gái” cựu TNXP thuộc Hội Cựu 
TNXP tỉnh Quảng Bình mà 60 năm qua trái 
tim họ vẫn tươi màu son trẻ, nhiệt huyết là 
một trong những tiết mục thật sồi động, đáng 
trân quý nhất của Chương trình.

Tại Chương trình, Ban tổ chức cũng đã

Chủ tịch Hội Cựu TNXPVN Vũ Trọng Kim 
trao sổ tiết kiệm cho cựu TNXP, cựu chiến binh 

có hoàn cảnh khó khăn

trao 60 sổ tiết kiệm tặng các cựu TNXP, cựu 
chiến binh; 60 suất học bổng tặng con em cựu 
TNXP, cựu chiêh binh từng tham gia xây dựng 
và chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn, có 
hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt 
ở một sô' tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung 
(10 triệu đồng cho mỗi sổ tiết kiệm và suất học 
bổng) với1 tổng trị giá 01 tỷ 200 triệu đồng do 
Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Trước đó, cả ngày 16/5/2019, đoàn đại 
biểu về tham dự Chương trình do Chủ tịch 
Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim và 
Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu 
đã vể thăm chiến trường xưa tại Ngã tư Trạ 
Ang; Đền thờ các Liệt sĩ Đường 20 Quyết 
Thắng, Hang Tám Cô (tại Km 16+200 Đường 
20 Quyết Thắng thuộc xã Tân Trạch, huyện 
Bố Trạch) và Đền tưởng niệm Liệt sĩ Trường 
Sơn - Bến phà Long Đại (thuộc xã Hiền Ninh, 
huyện Quảng Ninh)./.

Phạm Mỹ Hạnh

Các đại biểu và nhân dấn địa phương tham dự 
Chương trĩnh
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ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG Hổ CHÍ MINH:

BlẾV TƯỢNG của ¥ CHÍ THỐNG NHấr Tổ opóc

'\Tgày 14/5/2019, tại thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), Bộ Quốc phòng phối hợp với 
Ả V Ban Tuyên giáo Trung ương và Tinh ủy Đắk Nông tổ chức Hội thảo khoa học với chủ 

đề “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng của ỷ chí thống nhất Tổ quốc” 
(ảnh 1).

Đây là Hội thảo cấp Quốc gia 
vê' Đường Trường Sơn lần đầu 
tiên được tổ chức tại Đắk Nông. Hội 

thảo là một trong những hoạt động 
kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hổ 
Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội 
Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).

Tham gia Hội thảo có trên 200 đại 
biểu các Bộ, ngành, địa phương, các 
nhà khoa học, cựu chiến binh đường 
Trường Sơn, nhân chứng lịch sử và 
nhiều tướng lĩnh trong Quân đội nhân 
dân Việt Nam qua các thời kỳ. Thay mặt 
Hội Cựu TNXP Việt Nam, Phó Chủ 
tịch - TS. Nguyễn Cao Vãng đã tham dự 
Hội thảo (ảnh 2 ngoài cùng bên phải).

Hội thảo được tổ chức tại tỉnh Đắk Nông 
vì đây là địa bàn ghi dấu ấn sự kiện vào cuối 
tháng 10/1960, các đơn vị Đoàn B90 và C200 
tìm đường đã gặp nhau lần đầu tiên tại Đường 
Trường Sơn (đoạn qua huyện Đắk Song đi Gia 
Nghĩa), khai thông tuyến vận tải chiến lược 
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh 
từ Bắc vào Nam và nối kết với chiến trường 
của ba nước Đông Dương (Việt Nam - Lào -

Ảnh 2

Ảnh 1

Campuchia). Nơi đây cũng là “giao điểm” tổ 
chức vận chuyển hàng hóa cho chiến trường; 
liên lạc đưa đón nhiều đoàn cán bộ cao cấp 
của ta từ Nam ra Bắc - từ Bắc vào Nam trong 
suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nêu bật về tư 
tưởng chiến lược, sự chỉ đạo tài tình của Bác 
Hồ, T.Ư Đảng, Chính phủ, Quân ủy Tư và 
lịch sử vê' việc mở Đường Trường Sơn; vai trò, 
ý nghĩa, tầm quan trọng, vị trí chiến lược của 
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước; khẳng định sự đóng góp, 
hy sinh của Bộ đội, TNXP, Dân công 
hỏa tuyến, cán bộ công nhân ngành 
giao thông và đồng bào các dân tộc 
vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước. Điểm mới của 
cuộc Hội thảo này là nhiều bài viết, 
tham luận đã đánh giá, ghi nhận vai 
trò, vị trí của Lực lượng TNXP trong 
mở Đường Trường Sơn - Đường Hồ 
Chí Minh7.

(N.C.V)
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PHÓ CHỦ TỊCH Nưóc ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH GẶP MẶT Nữ ĐẠI BIỂU
tham gia chiến đấu uà phục uụ chiến đấu 

trên đường Trường sơn

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959- 
19/5/2019), sáng ngày 29/5/2019, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có 
buổi gặp mặt với đoàn gồm 70 đại biểu tiêu biểu là cựu nữ chiến sĩ, cựu TNXP từng tham gia 

chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước. Cùng dự có Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội Hoàng Thị Ái Nhiên.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam 
Nguyễn Thị Thu Hà cùng các đại biểu tại buổi Gặp mặt

Thay mặt lãnh đạo Hội LHPN Việt 
Nam, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu 
Hà bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những 

công lao đóng góp sức lao động, chiến đấu, 
sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân, xương 
máu của các cựu nữ chiến sĩ, cựu TNXP để 
làm nên con đường Trường Sơn huyền thoại 
mang tầm vóc lịch sử và thắng lợi trong cuộc 
kháng chiến vĩ đại của dân tộc; đồng thời 
báo cáo với Phó Chủ tịch nước và các đại biểu, 
trong những năm qua các cấp Hội LHPN Việt 
Nam luôn quan tâm, tổ chức các hoạt động 
tôn vinh, thăm hỏi, động viên, chăm sóc các 
gia đình chính sách, gia đình cựu nữ chiến sĩ, 
cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, nhận chăm 

sóc, phụng dưỡng Bà mẹ VNAH, gia đình 
có công với cách mạng. Hội cũng đẩy mạnh 
các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền 
thống, tu tạo di tích lịch sử nữ anh hùng, liệt sĩ 
tại các địa phương; Tôn vinh, tặng Bằng khen, 
Kỷ niệm chương của Hội cho các tập thể, cá 
nhân cựu nữ chiến sĩ, cựu TNXP tiêu biểu.

Đại diện các cựu nữ chiến sĩ, cựu TNXP 
Trường Sơn tham gia buổi gặp mặt đã phát 
biểu, bày tỏ tình cảm xúc động, vui mừng 
khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, Hội LHPN đã tổ chức 
chương trình gặp mặt đầy ý nghĩa này, và 
cũng chia sẻ những trăn trở về một bộ phận 
cựu nữ chiến sĩ, cựu TNXP cuộc sống còn 
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nhiều khó khăn, cô đơn, không nơi nứơng 
tựa, một số trường hợp bị nhiễm chất độc 
màu da cam, bị thương khi đang làm nhiệm 
vụ nhưng mất giấy tờ, hổ sơ gốc nên chưa 
được hưởng chế độ, chính sách,... Các đại 
biểu phát biểu đều có chung nguyện vọng, 
đê' xuất với Đảng, Nhà nước quan tâm, 
giải quyết tháo gỡ những hồ sơ tồn đọng 
gặp vấn đê' khó khăn khi xác minh làm chế 
độ chính sách; có những hoạt động hằng 
năm chia sẻ, giúp đỡ những hộ nghèo, 
khó khăn là cựu nữ chiến sĩ, cựu TNXP.

Lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đê' xuất, 
trăn trở và nguyện vọng của các đại biểu, Phó 
Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ, 
Đảng, Nhà nước luôn chú trọng quan tâm và 
sẽ tiếp tục có những giải pháp để giải quyết 
những hồ sơ chính sách còn tổn đọng, vấn đề 
tìm hài cốt liệt sĩ, chăm lo người có công, gia 
đình chính sách...

Đánh giá cao vai trò của Hội LHPN Việt 
Nam trong việc tổ chức cuộc gặp mặt ấm cúng, 
tri ân này, Phó Chủ tịch nước đê' nghị trong thời 
gian tới, Hội tiếp tục thường xuyên có những 
hoạt động quan tâm, chăm lo, chia sẻ; mong 
muốn các cựu nữ chiến sĩ, cựu TNXP tiếp tục 

phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, là lực 
lượng nòng cốt, tiền phong, gương mẫu trong 
tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ 
trẻ, nuôi dưỡng tinh thần, ý chí, khát vọng góp 
sức xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Chiều cùng ngày, tại Học viện Phụ nữ Việt 
Nam, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức chương 
trình giao lưu “Trường Sơn - Thời con gái”. 
Chương trình là dịp để các đại biểu cùng 
nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời gắn 
với con đường Trường Sơn oanh liệt, huyền 
thoại; giao lưu, chia sẻ với cán bộ Hội và sinh 
viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam, góp phần 
tuyên truyền, giáo dục truyền thống, truyền 
lửa cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần 
tự hào dân tộc và trách nhiệm, nhiệt huyết 
cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự chương trình giao lưu, sinh viên 
Học viện Phụ nữ Việt Nam xúc động phát biểu: 
Những chia sẻ của các cô, các bác đã giúp thế 
hệ trẻ chúng cháu thêm động lực, quyết tâm 
sống có hoài bão, ước mơ, hiểu rõ hơn trách 
nhiệm góp phần xây dựng, bảo vệ quê hương, 
đất nước./.

VH (theo Báo Phụ nữ VN)

HỘI LIẾN HIẼP PHU N;ũ VIỆT NAM HỐI TRUVÉN THÔNG TRƯỜNG SƠN 
ĐƯƠNG HỜ CHÍ MINH VIỆT «*•»

GIAO LƯU
TRUÔNG SUN

Thơi con gai
Hà Nội, 29/5/2019
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ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HỘI cựu TNXP VIỆT NAM VÀ T.ư ĐOÀN LÀM VIỆC VỚI

LÃNH ĐẠO HUYỆN MAI SƠN yỀ yiỆC TÔN TẠO
KHU DI TÍCH QUỐC GIA cò NÒI (SƠN LA)

Tirong những ngày tháng 4 năm 2019, Đoàn công tác của Hội Cựu TNXP Việt Natn 
và T. ưĐoàn TNCS Hồ Chí Minh đã về làm việc với lãnh đạo huyện Mai Sơn, tỉnh

Sơn La (ảnh 1).

Đoàn gồm có các đổng chí: 
Nguyễn Cao Vãng - Phó

Chủ tịch Họi Cựu TNXP vẶ Nam, 
Trưởng đoàn; Nguyễn Tiến Năng - 
Trưởng ban Liên lạc TNXP chống 
Pháp; Nguyễn Việt Phát, Đồng Sỹ 
Tiến, Trưởng và Phó Trưởng ban 
Tuyên truyền - Thi đua; Lê Hồng 
Chuyên - Phó Chỉ huy Lực lượng 
TNXP T.Ư Đoàn. Về phía huyện 
Mai Sơn có các đồng chí: Vũ Tiến 
Đĩnh - Phó Chủ tịch ƯBND; Trần 
Ngọc Nghị - Trưởng phòng Kinh tế 
và Hạ tầng; Đinh Việt Bắc, Trưởng 
phòng Văn hoá và Thông tin; Đinh 
Quang Tuấn - Chủ tịch Hội Cựu 
TNXP huyện; Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư 
Huyện đoàn; Phạm Anh Minh, Giám đốc 
Trung tâm Truyền thông Văn hoá. Các đồng 
chí Phan Thúc Võ - Chủ tịch Tỉnh hội Sơn La; 
Nguyễn Duy Dũng - Phó Bí thư Tĩnh đoàn 
Sơn La cùng tham gia buổi làm việc.

Theo báo cáo về Đồ án “Phục hồi, bảo 
tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử 
Ngã Ba Cò Nòi” do đồng chí Trần Ngọc Nghi 
trình bày, ƯBND huyện đã:

- Ban hành quyết định thành lập Ban 
Quản lý Khu di tích Ngã ba Cò Nòi ngày 
25/10/2016;

- Ban hành Quy chế hoạt động và thông 
báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên 
Ban Quản lý di tích;

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối 
hợp với Bảo tàng tỉnh thống kê, chỉnh lý, bổ 
sung hiện vật, xây dựng đê' cương trưng bày 
hiện vật; viết bài thuyết minh về di tích, tập 
huấn thuyết minh cho hướng dẫn viên; phối

Ảnh 1

hợp với các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh 
xác minh danh tính các liệt sỹ TNXP đã hy 
sinh, vê' danh sách các liệt sỹ TNXP đã hy sinh 
tại Ngã ba Cò Nòi.

- Giao Ban chỉ huy quân sự huyện đã tiến 
hành khảo sát, xác định trận địa phòng không, 
hệ thống giao thông hào, lán trại, kho tàng, 
hố bom, nơi sinh hoạt của thanh niên xung 
phong khu di tích;

- Giao Phòng Kinh tế hạ tầng, Tài nguyên 
và Môi trường rà soát, thống kê, xây dựng 
phương án giải quyết các hộ dân vi phạm vê' 
đất đai và xây dựng trong khu di tích;

- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo 
các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn 
huyện lổng ghép nội dung giáo dục vê' giá trị, 
ý nghĩa cùa Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi vào 
chương trình giáo dục ngoại khóa; tăng cường 
công tác năm học; chỉ đạo các trường tiểu học, 
trung học cơ sở trên địa bàn xã Cò Nòi đăng 
ký nhận chăm sóc và xây dựng kế hoạch chăm 
sóc định kỳ đối với Di tích lịch sử Ngã ba Cò 
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Nòi, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ di tích cho 
học sinh và giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, 
sạch, đẹp cho di tích;

- Giao Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở 
đoàn trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền quảng bá vê' Di tích lịch sử Ngã ba Cò 
Nòi; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tổ 
chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, 
giáo dục truyền thống và thực hiện tốt công 
tác vệ sinh môi trường tại di tích.

- Giao Chủ tịch UBND xã Cò Nòi tuyên 
truyền, phổ biến những quy định của pháp 
luật vê' bảo tồn, phát huy giá trị di tích địa 
phương; Thành lập Ban quản lý di tích và danh 
lam thắng cảnh, phân cộng nhiệm vụ cho các 
thành viên để quản lý, bảo vệ và phát huy giá 
trị di tích. Huy động các nguồn lực xã hội hóa 
để trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn.

Hiện nay Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm được 
danh sách 209 liệt sĩ TNXP của Đội 34,40 đã 
được Hội Cựu TNXP Việt Nam xác minh. Ban 
quản lý Di tích Ngã ba Cò Nòi đã phối hợp 
với Bảo tàng tỉnh thực hiện việc kiểm kê toàn 
bộ tài liệu, hiện vật hiện đang trưng bày tại 
Di tích; xây dựng đề cương chỉnh lý trưng bày 
gồm 15 hiện vật, 31 tư liệu ảnh, 01 bút tích của 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

UBND huyện đã tổ chức đi học hỏi ở Khu 
di tích Truông Bồn (Nghệ An), Khu Di tích 
Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh); phối hợp với Sở 
Văn hóa Thể thao Du lịch, các cơ quan đơn vị 

có hên quan lập quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500 với khái toán khoảng 300 tỷ, và đã 
được phê duyệt.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí 
Nguyễn Tiến Năng, Nguyễn Cao Vãng, 
Nguyễn Việt Phát nhấn mạnh: Đừng nhiều 
công trình quá, nên có điểm nhấn của Tây Bắc 
như có rừng hoa ban, kết hợp du lịch, xã hội 
hoá công trình, có sức thu hút du khách; khi 
thiết kế, thi công phải có yếu tố tâm linh với 
sự hy sinh của hơn 200 TNXP ở trọng điểm 
này; nâng tầm thành Khu di tích Quốc gia đặc 
biệt; nhà bia phải có danh sách liệt sĩ bộ đội, 
TNXP... hy sinh trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ; phòng trưng bày cần rộng hơn, nhà bia, 
chỗ dâng hương thuận tiện cho bà con thắp 
hương; cần có quảng trường là để sinh hoạt 
truyền thống; kết nối các khu di tích Cò Nòi, 
Nhà tù Sơn La, Nà Sản.... Tổ chức hội thảo vê' 
Khu di tích tại Hà Nội để thu hút sự quan tâm 
của xã hội, đầu tư của các doanh nghiệp; Đưa 
Cò Nòi vào Đê' án chung các Khu di tích lịch 
sử TNXP cả nước trình Thủ tướng; Có công 
văn đề nghị T.Ư Đoàn, T.ư Hội tham gia dự 
án; T.ư Hội cung cấp tư liệu và tuyên truyền 
về Cò Nòi...

Các ý kiến của cán bộ tỉnh, huyện mong 
mỏi Ngã ba Cò Nòi sớm được tôn tạo cho 
xứng tầm; băn khoăn vê' vấn đê' xã hội hoá, về 
quản lý khu di tích...

Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn Vũ 
Tiến Dĩnh cảm ơn những những ý 
kiến đóng góp xác đáng của Đoàn 
Công tác, sẽ báo cáo lãnh đạo tỉnh 
các ý kiến của cuộc họp. Những 
nội dung đầu tư sẽ được Thường 
vụ Tình ủy phê duyệt trong tháng 
4/2019, khi đó mới kêu gọi đầu tư.

Trước đó, Đoàn công tác cùng 
các đồng chí lãnh đạo Tĩnh hội, 
Tĩnh đoàn Sơn La, huyện Mai Sơn 
đã đến dâng hương ở Khu di tích 
Quốc gia Cò Nòi cùng các cựu 
TNXP, thanh thiếu niên huyện Mai 
Sơn (ảnh 2)./.

Đồng Sỹ Tiến
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HỘI Cựu TNXP TỈNH LẠNG SƠN

TỔNG KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THI 05-CT/TƯ

'\Ỵgày 15/5/2019, tại hội trường nhà khách Tĩnh ủy, Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn
J.\ỉ đã tổ chức hội nghị kỷ niệm 50 năm TNXP, cựu TNXP thực hiện Di chúc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 
của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự hội nghị 
có các đồng chí: 
Nguyễn Long Hải - Uỷ viên 

Thường vụ Tinh ủy, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng 
Sơn; Cù Ván Phiên - Phó 
Chủ tịch Thường trực Hội 
Cựu TNXP Việt Nam, đại 
diẹn Ban Tổ chức - Kiểm 
tra - Tuyên truyền T.Ư Hội; 
đại diện lãnh đạo các sở 
ban, ngành, đoàn thể cùng 
100 cán bộ, hội viên tiêu 
biểu của 11 huyện, thành 
phố và đại diện các gia đình 
hội viên làm kinh tê' giỏi 
trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tặng Bằng khen cho các cá 
nhấn xuất sắc...

Thay mặt cho Hội Cựu TNXP tỉnh, Chủ 
tịch Nguyễn Anh Nhưỡng đã đọc diễn văn 
“Kỷ niẹm 50 năm TNXP, cựu TNXP thực hiện 
Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh”, báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” của Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn 
(15/5/2016-15/5/2019).

Các đại biểu nghe tham luận của các 
huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, Tràng Định, bổ 
sung và làm rõ thêm các công việc, kết quả và 
thành tích của TNXP, cựu TNXP tỉnh Lạng 
Sơn đã làm được trong 50 năm qua và kết quả 
việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của các 
hội viên cựu TNXP trong tỉnh.

Lực lượng TNXP do Bác Hồ sáng lập, 
rèn luyện, đào tạo và dìu dắt, đã hoàn thành 
nhiệm vụ trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng 
dân tộc và công cuộc xây dựng CNXH, bảo vệ 

Tổ quốc. Từ ngày được thành lập (2005), Hội 
Cựu TNXP tỉnh đã tích cực xây dựng tổ chức 
Hội, phát triển hội viên, là chỗ dựa vững chắc 
cho các hội viên cựu TNXP, là nhân chứng 
lịch sử giúp ƯBND tỉnh giải quyết các chê' độ, 
chính sách cho TNXP đã hoàn thành nhiệm 
vụ trong kháng chiến, trong xây dựng bảo vệ 
Tổ quốc. Hội đã xây dựng phong trào “Nghĩa 
tình đồng đội” giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, 
giúp đỡ các hội viên khó khăn, nữ hội viên 
cô đơn không nơi nương tựa; hội viên luôn 
gương mẫu thực hiện các phong trào của địa 
phương như xây dựng nông thôn mới, đô thị 
ván minh, là tấm gương sáng cho con cháu 
học tập và noi theo.

Kết quả tỉnh Lạng Sơn đã công nhận 
cho cựu TNXP: 10 liệt sĩ, 21 thương binh, 
2.487 được hưởng trợ cấp 1 lần, 71 được 
hưởng trợ cấp hàng tháng, 1.842 được 
hưởng BHYT, 501 được trợ cấp mai táng 
phí. Đến nay tỉnh Lạng Sơn cơ bản đã giải
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quyết xong chế độ, chính sách cho cựu 
TNXP, không còn hồ sơ tồn đọng.

Hội Cựu TNXP tỉnh đã vận động quyên 
góp được 17.271 triệu đồng, làm mới 243 nhà 
tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, sửa chữa được 
91 căn nhà dột nát; tặng cho 334 cựu TNXP 
có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, nhà dột nát; 
tặng 269 sổ tiết kiệm trị giá 908 triệu đồng cho 
các gia đình khó khăn; tặng 7.542 phần quà trị 
giá 2 tỷ 544 triệu đồng cho cựu TNXP nhân 
các ngày lễ tết; giúp cho 668 hộ gia đình giảm 
nghèo và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hội đã triển khai thực hiện “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”, bằng nhiều hình thức như: Tuyên 
truyền, học tập, thực hiện, thiết thực vào đời 
sống tinh thần và vật chất của cựu TNXP; Phát 
động phong trào thi đua giúp nhau làm kinh 
tế, thoát nghèo bền vững; Thực hiện phong 
trào UBND tỉnh phát động “Lạng Sơn chung 
tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía 
sau”, giúp đỡ 139 cựu TNXP có hoàn cảnh 
khó khăn vay 8.504 triệu đồng để phát triển 
sản xuất; 77 hộ gia đình đã thoát được nghèo 
vươn lên làm giàu chính đáng.

Hội đã vận động cán bộ, hội viên cựu 
TNXP các cấp thực hiện phong trào “Lạng Sơn 
cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn 
mới - đô thị văn minh”: Đã vận động 103 cựu 
TNXP hiến 10.904 mét vuông đất để xây dựng 
hạ tầng nông thôn, không lấy tiền đền bù; ủng 
hộ 663 triệu đồng tiền mặt, 12.840 ngày công 
xây dựng nông thôn mới; làm 86 km đường 
giao thông nông thôn, 1 cây cầu; trồng 239.667 
cây xanh bảo vệ môi trường.

Hội đã tổ chức tập huấn cho 1.029 cán 
bộ Hội, nhân rộng 701 điển hình tiên tiến, 
nhân tố mới, trong đó có 72 tập thể, 529 cá 
nhân tiêu biểu, xuất sắc. Điển hình là Hội Cựu 
TNXP các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, Tràng 
Định, Lộc Bình, Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Lãng, 
Văn Quan và TP. Lạng Sơn cùng nhiều Hội 
phường, xã trong tỉnh.

Trong 3 năm, Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng 
Sơn đã được ƯBND tỉnh tặng 01 Bằng khen, 
2 cờ dẫn đẩu thi đua các nărn 2017, 2018; Uỷ 
ban MTTQ tỉnh tặng 2 Bằng khen. T.ư Hội 
Cựu TNXP Việt Nam tặng 3 cờ thi đua xuất 
sắc các năm 2016, 2017, 2018;.

Đối với các cá nhân hội viên đã được 
ƯBND tỉnh tặng 70 Bằng khen; T.ư Hội Cựu 
TNXP Việt Nam tặng 21 Bằng khen và 477 
Huy hiệu “Cựu TNXP làm theo lời Bác”; Bộ 
GTVT tặng 1 Bằng khen, UBMTTQ VN tỉnh 
tặng 1 Bằng khen. UBND các huyện, thành 
phố, Sở ngành tặng 695 giấy khen.

lạp thể các Hội cấp huyện, thành phố, xã 
phường đã được TƯ Hội Cựu TNXP Việt Nam 
tặng 15 Bằng khen, các UBND tặng 347 giấy khen.

Tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/ 
TƯ, Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn đã được 
nhận Bằng khen của ƯBND tỉnh, Hội Cựu 
TNXP Việt Nam; 25 tập thể và cá nhân có 
thành tích xuất sắc được ƯBND tỉnh tặng 
bằng khen; 10 tập thể và 20 cá nhân nhận giấy 
khen của lĩnh hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn 
Long Hải ghi nhận những cống hiến của lực 
lượng TNXP trong tỉnh trong các cuộc kháng 
chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và 
xây dựng đất nước, cho đây là những bài học 
rất lớn cho phong trào của thanh niên trong 
mọi giai đoạn của cách mạng. Đồng chí cũng 
cho biết tỉnh đã giải quyết cơ bản xong chế 
độ, chính sách cho cựu TNXP, không còn tồn 
đọng hồ sơ và không có khiếu kiện; mong 
muốn các cựu TNXP sẽ tiếp tục gương mẫu 
thực hiện các phong trào của tỉnh đề ra, đồng 
thời cũng thống nhất 4 đột phá mới mà Hội 
Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn đã phát động.

Thay mặt Hội Cựu TNXP Việt Nam, 
đồng chí Cù Văn Phiên đã phát biểu ghi nhận 
những kết quả của Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng 
Sơn trong những năm qua, đồng thời cảm ơn 
lình uỷ, ƯBND tỉnh, các Sở, Ban ngành của 
tỉnh đã giúp đỡ tỉnh Hội hoàn thành nhiệm 
vụ; mong rằng Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn 
sẽ tiếp tục phấn đấu, năng động, sáng tạo hơn 
nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời 
gian tới. Đồng chí cũng thông báo thời gian 
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu TNXP 
Việt Nam lần thứ IV dự kiến sẽ tổ chức vào 
giữa tháng 12/2019 và giải thích thêm một số 
vấn đề mà hội nghị quan tâm./.

NGÔ VĂN TUYỂN
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HỘI cựu TNXP TỈNH THANH HÓA
TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HỘI ĐỢTIV

Tlrongể ngày từ 9-12/5/2019 tại Trung tâm Bổi dưỡng Thanh thiêu nhỉ, TP Sầm Sơn,
Hội Cựu TNXP tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ Hội đợt IV, nhiệm kỳ 2015- 

2020. Đây là hoạt động thường niên thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu TNXP tỉnh 
khóa m về việc “Bồi dương và nâng cao kỹ năng công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở” (ảnh).

Về dự và giảng bài tại lớp tập huấn có 
Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam 

Vũ Trọng Kim và các đồng chí thường trực 
T.Ư Hội.

Trong đợt tập huấn lần này, có 100 cán bộ 
Hội là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội xã, phường, 
thị trấn trong toàn tỉnh tham dự. Tại lớp 
học, các học viên được giới thiệu một số 
chuyên đề: Những vấn đề cơ bản vê' Đảng và 
công tác lãnh đạo quần chúng của Đảng cộng 
sản Việt Nam; Truyền thống vẻ vang của lực 
lượng TNXP; Điều lệ, hướng dẫn điều lệ Hội; 
Một số kỹ năng về công tác Hội; Một số vấn 
đề về chính sách đối với cựu TNXP, công tác 

thi đua khen thưởng, công tác phòng chống 
ma túy. Đặc biệt tại lớp tập huấn các học viên 
được thực tập hoạt động phủ cờ đưa tiễn đồng 
đội về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngoài 2 ngày giảng trên lớp, Ban tổ chức 
lớp học còn dành riêng 2 ngày để tổ chức cho 
các học viên đi dâng hương mộ Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp, Hang Tám cô, viếng một số 
nghĩa trang liệt sĩ TNXP Tân Ấp, Vạn Ninh, 
Thọ Lộc tại Quảng Bình và thăm mô hình gia 
đình cựu TNXP làm kinh tế giỏi Lê Thị Xế 
(Quảng Lợi-huyện Quảng Xương)./.

Nguyễn Hiền



CụIU
Thanh niên xung phong ► ►► TRUYỀN THỐNG ■ cuộc SốNG MỚI

TRVVỀN THỐNG TNXP

THANH NIÊN XUNG PHONG
VỚI CON ĐƯỜNG TRƯƠNG SƠN HVVỀN THOẠI (*)

vũ TRỌNG KIM

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam

Chủ tịch Vũ Trọng Kim cùng cán bộ Hội Cựu TNXPVN dâng hương tại 
Thành Cổ Quảng Trị ngày 19/4/2019...

...Trong những ngày tháng 4 lịch sử, cả 
nước kỷ niệm 44 năm ngày miền Nam hoàn 
toàn giải phóng, thống nhất đất nước - một sự 
kiện vĩ đại -nhất của dân tộc Việt Nam trong 
thế kỷ 20. Hôm nay, chúng ta quần tụ về đây để 
kỷ niệm về sự kiện 60 năm mở đường Trường 
Sơn - Đường mòn Hồ Chí Minh, con đường 
mà cả dân tộc ta, bằng ý chí “.. .Dù phải đốt cả 
dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành 
cho được độc lập...”. Con đường mà hàng triệu 
đồng bào, đồng chí của chúng ta đã anh dũng 
hy sinh để bảo đảm mạch máu giao thông, chi 
viện sức người sức của của hậu phương lớn 
miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Con 
đường mà nhiều đồng chí trong chúng ta đang 

có mặt ở đây đã dâng trọn tuổi thanh xuân với 
khẩu hiệu “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, 
“Tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược”...

Sau thất bại của thực dân Pháp tại Điện 
Biên Phủ, hiệp định Giơnevơ về hòa bình ở 
Việt Nam được ký kết. Nhưng đế quốc Mỹ 
đã thay chân Pháp trợ giúp chính quyền Ngô 
Đình Diệm phá hoại Hiệp định Giơnevơ, 
chống phá cách mạng, tàn sát người yêu nước.

Tháng 1/1959 Hội nghị BCH TƯ Đảng 
lần thứ 15 (khóa II) do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chủ trì tại Hà Nội nhận định: Không chỉ đấu 
tranh chính trị mà phải tiến kết hợp đấu tranh
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chính trị với đấu tranh vũ trang. 
Nhiệm vụ miền Bắc phải chi 
viện hậu cần, quân lực cho miền 
Nam thành lập chính quyền cách 
mạng để đánh địch.

Thực hiện chủ trương và 
quyết tâm chiến lược đó của 
Đảng, ngày 05/5/1959, đoàn 
công tắc đặc biệt, làm nhiệm vụ 
mở đường Trường Sơn, gọi là 
Đoàn 559 được thành lập để mở 
tuyến giao liên bằng gùi thồ “Đi 
không dấu, nấu không khói, nói 
không tiếng”. Từ đó tuyến chiến 
lược này đã được khơi thông 
Nam Bắc.

... tại Nghĩa trang liệt TNXP Thọ Lộc (QuảngBình)

Như chúng ta đã biết, năm 1964, khi đế 
quốc Mỹ tiến hành “chiến tranh cục bộ”, đưa 
hàng chục vạn quân Mỹ vào miền Nam, thực 
hiện gom dân kìm kẹp, mở các cuộc hành 
quần “Tìm và diệt” lực lượng cách mạng của 
ta. Ở miền Bắc, sau khi tạo ra sự kiện “Vịnh 
Bắc bộ”, ngày 5/8/1964, đế quốc Mỹ tiến hành 
cuộc chiến tranh phá hoại, dùng máy bay ném 
bom bắn phá một số nơi rồi lan rộng ra toàn 
miền Bắc nước ta ... nhằm ngăn chặn sự chi 
viện của hậu phương lớn miền Bắc đối với 
tiền tuyến lớn miền Nam.

Trước khí thế cách mạng sục sôi của tuổi 
trẻ với tinh thẩn quyết tâm đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược, T.Ư Đoàn TNLĐ Việt Nam 
ra lời kêu gọi và phát động phong trào “Ba 
sẵn sàng”, được tuổi trẻ cả nước hưởng ứng 
nhanh chóng. Ngày 21/6/1965, Thủ tướng 
Chính phủ ra Chỉ thị số 71/TTg-CN giao cho 
T.Ư Đoàn TNLĐ Việt Nam tổ chức các “Đội 
TNXP chống JVÍỹ cứu nước tập trung” phục 
vụ công tác giao thông vận tải. Từ đây, các Đội 
TNXP chống Mỹ cứu nước ở miền Bắc được 
thành lập theo yêu cầu của cuộc kháng chiến 
và đã có trên 14 vạn cán bộ, đội viên TNXP 
tình nguyện tham gia vào 170 Đội TNXP và 
50 đại đội TNXP trực thuộc với quyết tầm “Xẻ 
dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Tất cả để đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Ở miền Bắc, trong 10 năm (1965-1975), 
Lực lượng TNXP chống Mỹ cứu nước tập 
trung với 220.000 người, đã mở 102 con 

đường chiến lược với tổng chiều dài 4.130km; 
vận chuyển trên 10 vạn tấn vũ khí, đạn, lương 
thực; trực chiến chốt giữ gần 3.000 trọng điểm 
giao thông địch thường xuyên đánh phá ác 
liệt, san lấp hàng vạn hố bom, phá gỡ trên 
10.000 bom các loại. Trong đó tiêu biểu là:

Các đơn vị TNXP N21, N23, N33, 
N241... làm nhiệm vụ ở miền Tây Quảng 
Binh, Quảng Trị, bằng vai trần, chân đất, xe 
đạp thồ đã ngày đêm vượt qua mưa bom bão 
đạn của kẻ thù, vượt đèo núi, thác ghềnh hiểm 
trở của dãy Trường Sơn, cùng bộ đội lập nên 
những binh trạm luân chuyển hàng ra phía 
trước và khiêng cáng thương binh về phía sau. 
Đơn vị N89 Thái Bình đã dũng cảm cứu đoàn 
tàu quân sự của ta bị máy bay Mỹ oanh tạc tại 
Ga Gôi, khiến 23 TNXP hy sinh, 256 người bị 
thương và nhiễm chất độc hóa học; 60 cán bộ, 
chiến sĩ TNXP Đại đội 915 Bắc Thái đã anh 
dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại ga 
Lưu Xá, Thái Nguyên; 13 nữ TNXP Đại đội 
973 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại núi 
Nấp, Thanh Hóa...

Các đơn vị N25, N23, N43, N41, N45, 
N39, N37, N35... làm nhiệm vụ ở Đường 12, 
15A, 15B, Đường 20 Quyết Thắng, Đường 10 
Đông Trường Sơn, ... đã đội mưa bom của 
địch, lao động sáng tạo, hy sinh quên mình, 
cùng lực lượng của Ngành giao thông và Bộ 
đội Công binh làm nên những con đường 
chiến lược.
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Các đơn vị N25, N55, N81, 
N75, N73, N300... với ý chí “Tim 
có thể ngừng đập, nhưng mạch 
máu giao thông không thể tắc”, 
“Sống anh dũng bám đường, 
chết kiên cường dũng cảm”, đã 
bất chấp hy sinh gian khổ, đứng 
vững trước sự đánh phá ác liệt, 
liên tục ngày đêm của địch trên 
các tuyến đường, đặc biệt là 
tại các “tọa độ lửa” như Ngã ba 
Đồng Lộc, Truông Bồn, Đèo Phu 
La Nhích, Cua chữ A, Cổng Trời, 
Đồi 37, Hàm Rồng, Phà Xuân 
Sơn, Phà Long Đại..., bảo đảm 
giao thông thông suốt ra chiến 
trường. Tiêu biểu như Đội TNXP 
25 trên đường 20 Quyết Thắng, 10 
nữ chiến sĩ TNXP Ngã ba Đổng
Lộc, 13 chiến sĩ TNXP Truông Bồn, Nguyễn 
Thị Kim Huế, Đinh Thị Thu Hiệp, Nguyễn 
Thị Vân Liệu, Nguyễn Tri Ân, Hoàng Lộc... 
là những những tấm gương tiêu biểu cho chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng của TNXP, được 
Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng 
Lao động và Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân.

Ở miền Nam, hưởng ứng phong trào “5 
xung phong”, Lực lượng TNXP giải phóng 
miền Nam đã anh dũng kiên cường bám sát các 
đơn vị bộ đội chiến đấu, phục vụ chiến đấu, tải 
đạn, cáng thương... Đã phục vụ 641 trận đánh, 
trực tiếp chiến đấu trên 40 trận, bắt sống 856 
tên địch, trong đó 286 lính Mỹ, bắn rơi 15 máy 
bay Mỹ, phá hỏng 20 xe tăng; làm và sửa chữa 
29km đường ô tô, 185km đường xe thồ, 125m 
cẩu, đào 1135 km hầm hào, xây dựng 08 bệnh 
viện và 272 kho quân dụng; vận chuyển 23.117 
tấn hàng, 9.538 thương binh và đưa 18.000 lượt 
bộ đội qua sông; chăm sóc nuôi dưỡng 2ữTÌ 
thương binh, cung cấp cho lực lượng vũ trang 
550 cán bộ chiến sĩ và các cơ quan Trung ương 
Cục 160 người, điển hình là:

Liên đội I trên tuyến đường 1C, đã vận 
chuyển 10.000 tấn quần trang, tiếp nhận đưa 
vê' mũi Cà Mau trên 10.000 quần, phối hợp 
cùng bộ đội chiến đấu bắn rơi 100 máy bay, 
diệt 50 xe tăng và tàu sắt, diệt hàng ngàn tên 
địch, giữ vững thông suốt tuyến đường huyết

Chủ tịch Vũ Trọng Kim cùng các đại biểu tại buổi Gặp mặt 
TNXP kỷ niệm 60 năm Ngày mờ đường Hồ Chí Minh và 
52 năm Ngày Truyền thống Ban Xây dựng 67 Anh hùng.

mạch từ Khu 9 vê' Trung ương Cục.

Đội 2311, Đội 1265, Đội 112, Đội 1263, 
Đội 32... thường xuyên theo sát quân Giải 
phóng trong các trận đánh, vận chuyển quân 
trang, cứu thương, chiến đấu dũng cảm bảo 
vệ thương binh. Nhiều cán bộ, chiến sĩ TNXP 
đã anh dũng hy sinh, trong đó có Anh hùng 
LLVTND Đoàn Thị Liên đã hy sinh trong tư 
thế lấy thân mình che đạn cho thương binh 
với câu nói nổi tiếng: “Thà hy sinh chứ không 
để thương binh bị thương lẩn thứ hai”.

Những chiến công của Lực lượng TNXP 
chống Mỹ cứu đã góp phần làm nên thành tích 
vẻ vang của Lực lượng TNXP Việt Nam trong 
69 năm xây dựng và phát triển, được Đảng, 
Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 
Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc 
lập hạng Nhất, danh hiệu Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân; 40 cá nhân và 43 tập thể 
đơn vị TNXP đã được phong tặng danh hiệu 
Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động.

Trong thành tích và chiến công của cán 
bộ, chiến sĩ bộ đội, TNXP, dân công hỏa tuyến 
trên đường Trường Sơn, có những thành tích, 
chiến công đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến 
sĩ, TNXP Ban Xây dựng 67 anh hùng. Đó là 
chiến công mở Đường 20 Quyết Thắng, với 
77 ngày đêm “Chọc thủng Trường Sơn mở 
đường thắng lợi”, trên 50 nghìn cán bộ, chiến 
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SĨ, TNXP đã bất chấp hiểm nguy, đội mưa bom 
bão đạn của quân thù, lao động sáng tạo và 
quả cảm, đã mở được con đường dài 125 km 
từ Phong Nha qua A Ki- Ta Lê - Đèo Phu La 
Nhích nối Đông Trường Sơn với Tây Trường 
Sơn, vượt kế hoạch trên giao là 100 ngày. Bởi 
thế con đường nổi tiếng này đã xứng đáng 
với lời biểu dương của Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp: “Đường 20 Quyết Thắng là một kỳ công, 
kỳ tích, kỳ quan do ý chí vì độc lập tự do của 
chiến sĩ và TNXP làm nên”.

Đó là các địa danh như Kml2, Trạ Ang, 
Cà Ròong, tập đoàn trọng điểm ATP, Bãi 
Dinh, Cha lo, Mụ Giạ, Đá Đẽo, Xuân Sơn, 
Long Đại...Ở đó đã thấm máu bao cán bộ, 
chiến sĩ, TNXP của Ban Xây dựng 67. Trong 
8 năm chiến đấu gian khổ (1967-1975), đã 
có 1.400 cán bộ, chiến sĩ Ban 67 hy sinh và 
được mai táng tại 3 nghĩa trang Vạn Ninh, Thọ 
Lộc và Tần Ap tỉnh Quảng Bình. Trong đó có 
những sự kiện trở thành bi tráng như “Hang 
8 Cồ” với 15 chiến sĩ hy sinh ở đẩu Đường 
20; sự kiện 10 cô gái TNXP hy sinh ở Ngã Ba 
Đồng Lộc, Hà Tĩnh... Có 3.200 đồng chí bị 
thương, hàng ngàn nữ TNXP và dân công hỏa 
tuyến đã hiến trọn tuổi xuân cho những con 
đường ra trận. Nhiều tập thể, cá nhân đã được 
phong tặng, truy tăng danh hiệu AHLLVTND 
như Đội 25, Đội cầu 10, Nguyễn Phong Lưu, 
Đinh Thị Thu Hiệp. Năm 1999, Ban Xây dựng 
67 (nay là Tổng công ty Xây dựng công trình 
Giao thông 5) đã được phong tặng danh hiệu 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Như vậy tính đến ngày giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 
30/4/1975, đường Trường Sơn đã tồn tại gẩn 
6.000 ngày đêm. Các lực lượng công binh, 
TNXP, dân công hỏa tuyến Trường Sơn gồm 
khoảng 120.000 người đã làm nên mạng đường 
liên hoàn, vững chắc với 5 hệ thống đường 
trục dọc, 21 đường trục ngang, nối Đông với 
Tây Trường Sơn, vươn tới các chiến trường, 
với tổng chiều dài gần 2 vạn km đường ô tô, 
1.400 km đường ống dẫn xăng dầu, 3.140 km 
“đường kín” cho xe chạy ban ngày và hàng 
ngàn cầu, cống, ngầm.

Trong các chiến dịch đánh phá từ năm 
1965 đến năm 1972, Mỹ đã huy động khoảng 

733.000 chuyến máy bay, đánh phá khoảng 
152.000 trận; ném xuống các tuyến đường 
Trường Sơn gần 4 triệu tấn bom đạn. Hơn 
20.000 bộ đội, TNXP, công nhân giao thông 
đã hy sinh; hơn 3 vạn người bị thương, khoảng 
14.500 xe - máy bị hư hỏng; hơn 90.000 tấn 
hàng hóa bị đánh cháy...

Vê' phía Mỹ, hàng trám máy bay các loại 
bị bắn rơi, hàng ngàn lính biệt kích, thám báo 
được tung vào đây bị thương vong hoặc bị 
bắt. Quân đội Mỹ đã tiêu tốn nhiều tỷ USD 
nhằm cắt đứt tuyến đường, song chúng đều 
bị thất bại.

Trong 16 năm, hệ thống hậu cần đường 
Trường Sơn đã chuyển được hơn một triệu 
tấn hàng, vũ khí vào cho các chiến trường, bảo 
đảm chỉ huy hành quân cho hơn 2 triệu lượt 
người vào chiến trường hoặc từ chiến trường 
ra Bắc; vận chuyển cơ động 10 lượt sư đoàn, 3 
quân đoàn, hộ tống 90 đơn vị binh chủng kỹ 
thuật vào chiến trường.

Những con số mang tính tổng kết trên đã 
lần nữa khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử 
vô cùng to lớn của đường Trường Sơn trong 
cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta. 
Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn, 
chúng ta tự hào về con đường huyền thoại mà 
nhà thơ Tố Hữu đã viết: “...Trường Sơn, xẻ 
dọc, rọc ngang/xẻng tay mà viết nên trang sử 
hồng/...Trường Sơn, đông nắng, tây mưa/Ai 
chưa đến đó, như chưa rõ mình”.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội Cựu TNXP Việt 
Nam luôn đồng hành chung tay, góp sức cùng 
các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó có 
Tổng Công ty Cienco 5, Ban Liên lạc Ban Xây 
dựng 67, Hội chiến sĩ Trường Sơn... thực hiện 
đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp 
nghĩa”, chăm lo giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, các 
thương bệnh binh là TNXP và những người 
có công với nước, phát huy truyền thống cách 
mạng, vượt khó vươn lên xây dựng cuộc sống 
công bằng, dân chủ, văn minh và hạnh phúc./.

(*) Trích bài phát biểu tại buổi Gặp mặt 
TNXP nhàn kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ 
Chí Minh và 52 năm Ngày truyền thống Ban Xây 
dựng 67 anh hùng, tổ chức ngày 21/4/2019 tại TP. 
Đà Nắng.
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¡1 Thanh niên xung phong

CHVVỆNCHỊ EM THỜ! HẬV CHIẾN

Chuyện người nữ chỉ huy TNXP “VƯỢT CẠN" giữa rừng

Bà Nguyễn Thị Cơ, người được các đồng đội cựu TNXP giải phóng miền Nam 
(TNXP GPMN) thường gọi thân mật là chị Tư Cơ - nguyên Liên đội phó Liên 

đội 9 TNXP-GPMN...

Thật ra, bà Tư Cơ chủ động tìm 
gặp người viết bài này để hỏi 
thăm về nhân vật bác sĩ Hồ Sĩ Tuyển 

- người được đê' cập trong một ký sự 
đã đăng trên Báo Tây Ninh nhân kỷ 
niệm 43 năm Ngày giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 
30/4/2018). Bà Tư Cơ cho biết: “Đó là 
người đã có ơn cứu sống mẹ con tôi 43 
năm vê' trước”.

* Thời thanh niên đáng tự hào...
Chúng tôi tìm đến nhà bà Tư Cơ 

ở xóm Bàu Vừng, ấp Cẩm An, xã Cẩm 
Giang, huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh), 
nơi bà đã thoát ly gia đinh tham gia cách 
mạng từ những năm đẩu kháng chiến 
chống Mỹ. Bà Tư Cơ kể, hồi ấy bà mới 
18, 19 tuổi (bà sinh năm 1943), là “du 
kích mật” thuộc Xã đội Cẩm Giang.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim 
tặng quà cho hà Nguyễn Thị Cơ - nguyên Liên đội phó 

Liên đội 9 - TNXP Giải phóng miền Nam.

Nhiều lần đưa mấy anh đặc công của Tĩnh 
đội đi trinh sát để tổ chức đánh các đồn, bót 
giặc ở địa phương, bà quen biết ông Hai Rắc, 
tên đầy đủ là Lê Văn Rắc. Khi tỉnh thành lập 
Tiểu đoàn 14, ông Rắc là một trong những 
cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của Tiểu đoàn. Biết 
ông Hai có tình cảm với mình, bà Tư cũng... 
không từ chối.

Hai người cùng hứa hẹn đến ngày hoà 
bình mới tính chuyện lứa đối. Nhưng rồi cuộc 
chiến ngày càng ác liệt, ban đầu chỉ có cố vấn 
Mỹ đi với lính Sài Gòn tìm diệt lực lượng cách 
mạng, đến năm 1965 đế quốc Mỹ trực tiếp đổ 
quân xâm lược miền Nam.

Tại Tầy Ninh, Mỹ lập căn cứ ở Trảng Lớn 
(huyện Chầu Thành) để làm bàn đạp tiến công 
cơ quan đầu não của cách mạng ở chiến khu Bắc 
Tây Ninh. Lúc đó, Chi bộ Cẩm Giang phát động 
dân quân địa phương hưởng ứng chủ trương của 

trên đưa người đi dân công hoả tuyến để phục vụ 
bộ đội của tỉnh, của Miền (TƯ Cục miền Nam) 
chiến đấu chống quân xầm lược.

Chi bộ yêu cầu “đảng viên đi trước”, là 
đảng viên trẻ, lại là xã đội phó, bà Tư Cơ xung 
phong và cùng hai đồng chí nam đi đến điểm 
tập kết gần cầu Sắt trên đường từ Trà Võ sang 
Truông Mít (huyện Dương Minh Châu), ở đó 
có giao liên đưa sang chiến khu ở ven sông Sài 
Gòn, gần chân núi Cậu bên Bình Dương.

Đoàn dân công từ các huyện phía Nam 
của tỉnh như Gò Dầu, Bến Cầu, Trảng Bàng 
tập trung khá đông, có cả thanh niên ở mấy 
tỉnh miền Tây đưa lên, cả thảy khoảng hơn 
trăm người, vừa đi đến bến Bà Hảo bên sông 
Sài Gòn thì bất ngờ bị máy bay Mỹ “bừa” một 
trận bom khủng khiếp, dân công bị thương 
vong la liệt.
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Tuy nhiên, nhờ đoàn đi thành từng nhóm 
rải rác nên chỉ có những nhóm đi đúng “vệt 
bom bừa” mới bị thiệt hại nặng. Nhóm dân 
công Cẩm Giang của bà Tư Cơ may mắn 
không trúng bom. Nhưng lúc đó “mạnh ai nấy 
chạy” nên thất lạc nhau hết.

Về sau, bà Tư được biết đó là lần đầu tiên, 
cũng là trận đầu tiên Mỹ sử dụng máy bay 
ném bom “chiến lược B52” xuất phát từ một 
hải đảo ỗ Thái Bình Dương bay vào ném bom 
“rải thảm” ở vùng Đông Bắc Tây Ninh mà 
chúng cho là nơi trú đóng của cơ quan lãnh 
đạo kháng chiến ở miền Nam.

Trong lúc dần công chạy tránh bom tứ tán, 
bà Tư Cơ gặp được ông Hai Ninh (đồng chí 
Đặng Văn Ninh, nguyên Ưỷ viên Ban Thường 
vụ, Phó Chủ tịch ƯBND tỉnh) và một cán bộ 
nữ ở Huyện đoàn Gò Dầu.

Lúc bấy giờ, ông Hai Ninh là Bí thư Huyện 
đoàn, nhận nhiệm vụ tỉnh giao vận động 
thanh niên để tổ chức thành lập đơn vị TNXP 
GPMN đầu tiên của tỉnh, cũng là của Miền. 
Thê' là anh Hai “vận động” bà Tư Cơ tham gia.

Bà Tư kể: Tồi hơi băn khoăn vì nghĩ mình 
chỉ đi dân công có thời hạn 3 tháng, nên chẳng 
có làm thủ tục, giấy tờ gì cả. Anh Hai Ninh 
nói: “Đã đi đến đây còn quay về địa phương 
làm thủ tục rồi quay lên đâu phải dễ, bây cứ 
yên tâm lên đường, mọi chuyện để anh Hai lo. 
Bây là đảng viên, là Xã đội phó Cẩm Giang, 
anh Hai biết mà!”.

Bà Tư nghĩ ông Hai Ninh là cán bộ cốt cán 
của Huyện uỷ Gò Dầu, ông nói được là làm 
được, nên không ngần ngại tham gia vào đội 
ngũ TNXP thuộc đơn vị C2311- Hoàng Lê Kha, 
Tây Ninh, lá cờ đầu của Tổng đội TNXP-GPMN.

Về sau lực lượng lớn mạnh, Tổng đội phát 
triển thành 3 Liên đội phối thuộc 3 Sư đoàn 
chủ lực của Miền. Liên đội 5 phối thuộc Sư 
đoàn 5; Liên đội 7 phối thuộc Sư đoàn 7; Liên 
đội 9 phối thuộc Sư đoàn 9.

Khi đơn vị C2311 trở thành nòng cốt phát 
triển thành Liên đội 5, ông Hai Ninh làm Chính 
trị viên Liên đội, ông Tám Quang (đ/c Trương 
Định Quang, nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
tỉnh Tây Ninh) làm Liên đội trưởng.

Bà Tư Cơ từ Trung đội trưởng ở C2311 

được cấp trên điều về làm cán bộ các đơn vị 
của Long An, Cẩn Thơ trước khi làm Liên đội 
phó Liên đội 9. Suốt 10 năm (1965-1975) công 
tác trong lực lượng TNXP-GPMN, bà Tư Cơ đã 
đi qua khắp các chiến trường miền Đông, miền 
Tây. Dù là người chỉ huy, nhưng đi tới đâu bà 
cũng tải đạn, khiêng thương, phục vụ chiến đấu 
và trực tiếp chiến đấu như mọi anh em đồng 
đội khác nên luôn được anh em thương mến.

Nghe bà Tư Cơ kể, người viết bài này 
không hỏi gì thêm về thành tích công tác, vì 
mọi chuyện về bà, về đơn vị do bà chỉ huy 
được ghi lại khá nhiều trong các tài liệu truyền 
thống của Đoàn, của Hội Cựu TNXP, nhất là 
trong sách “Ba thê'hệ xanh một chặng đường”- 
quyển ký sự lịch sử phong trào thanh, thiếu 
niên Tây Ninh 1930-1975 do anh Võ Hoàng 
Khải, nguyên Bí thư linh đoàn, nguyên 
Trưởng Ban Tuyên giáo lĩnh uỷ chủ biên, 
xuất bản năm 1998. Chúng tôi chỉ hỏi thêm 
về chuyện riêng của bà, chuyện tình duyên với 
ông Hai Rậc và chuyện bà “mang ơn cứu mạng 
của bác sĩ Hồ Sĩ Tuyển” ...

* Chuyên “vượt cạn” giữa rừng...
Trở lại “chuyện riêng” của mình, giọng bà 

Tư Cơ nhẹ nhàng hơn. Thật ra, bà cũng không 
ngờ lời hẹn “đến ngày hoà bình” với ông Hai 
Rắc lại “ứng nghiệm”. Vì ngày xung phong ra 
đi dân công hoả tuyến, bà vẫn nghĩ 3 tháng 
sau mình lại về quê nhà.

Vậy mà bà đã đi một mạch đến 8 năm sau. 
Mấy năm đầu, thỉnh thoảng hai người còn 
nhắn nhe người quen gửi lời hỏi thăm nhau, vì 
phần lớn thời gian đơn vị của bà Tư công tác 
ở tỉnh nhà, trên địa bàn các địa phương vòng 
ngoài Căn cứ T.Ư Cục từ Tây Ninh sang Dầu 
Tiếng, Bình Dương (sau ngày thống nhất đất 
nước, phần giáp ranh phía Bắc Tây Ninh mới 
thuộc tỉnh Bình Phước).

Nhưng mấy năm sau thì bặt tin nhau. Một 
lần gặp người quen trong một chuyến công 
tác, bà Tư nghe tin ông Hai bị địch bắt ở Bến 
Cầu, rồi đưa đi giam giữ ở trại tù binh ngoài 
đảo Phú Quốc.

Về phần bà Tư, sau Hiệp định Paris ngày 
27/1/1973, Liên đội 9 được điều về Tân Biên làm 
nhiệm vụ tiếp đón những người chiến thắng trở 
về, tức là các cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị địch 
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bắt giam giữ ở các trại tù binh được giao trả cho 
chính quyền cách mạng miền Nam.

Lúc đó, địa điểm trao trả tù binh hai bên là 
tại sân bay Thiện Ngôn, sân bay cũ của Mỹ, rất 
gần khu Căn cứ T.Ư Cục, chỉ cách 2km đường 
chim bay. Qua các đổng chí lãnh đạo cấp trên, 
bà Tư được biết trong danh sách hàng ngàn 
cán bộ, chiến sĩ cách mạng được trao trả có 
tên Lê Văn Rắc, bị bắt ở Bến Cầu, Tầy Ninh.

Ngày nào bà Tư Cơ cũng từ địa điểm đóng 
quân của đơn vị tại khu rừng Đồi Thơ (nay 
thuộc xã Phước Vinh, huyện Châu Thành) lặn 
lội lên tới Thiện Ngôn nhìn mặt từng người 
được trao trả để tim ông Hai Rắc nhưng không 
hê' thấy. Trong lúc bà gần như tuyệt vọng, vì 
nghe những người chiến thắng trở vể cho biết, 
ở ngoài đảo có rất nhiều tù binh bị đánh đập 
tra tấn cho đến chết...

Thế rồi trong một lần đi công tác ngang 
qua cánh đồng trũng ngập nước mênh mông 
bên Bàu cỏ (trước thuộc xã Tân Hưng, huyện 
Tân Châu nay đã chìm xuống lòng hồ Dầu 
Tiếng), gặp mấy anh bộ đội D14 đóng quân ở 
khu vực đó đi câu cá “cải thiện”, hỏi thăm họ 
có nghe tin gì vê' ông Hai Rắc không.

Hỏi cẩu âu vậy thôi, không ngờ một anh 
bộ đội trẻ vừa chỉ tay vê' phía đồng nước xa 
xa vừa trả lời: “Có, có, ảnh là thủ trưởng của 
em được trao trả bên Lộc Ninh nay đã vê' đơn 
vị rồi, chị có muốn theo tụi em vê' cứ gặp ảnh 
không?”. Bà Tư cho biết: Tôi mừng quá, nhưng 
đang trên đường công tác gấp đâu có dám rẽ 
ngang tắt dọc, đành nhắn anh bộ đội nói với 
Hai Rắc là có người tên Tư Cơ ở Cẩm Giang, 
hiện đang ở bên rùng Đồi Thơ gởi lời thăm. 
Tôi chỉ nhắn như vậy, và tin rằng Hiệp định 
hoà bình đã ký rồi, hai người đều còn sống thì 
sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau thôi. Không 
ngờ mấy ngày sau, tôi đang họp Ban chỉ huy 
Liên đội ở cứ thì anh em bảo vệ vào báo có 
người quen bên Bàu cỏ qua thăm. Tôi liền báo 
với các anh trong Ban chỉ huy đó là người mà 
tôi ngày nào cũng muốn gặp ở sân bay Thiện 
Ngôn. Thế là các anh cũng mừng như tôi và... 
ngỏ lời chúc mừng sớm.

Qua năm 1974, ông Hai Rắc và bà Tư Cơ 
báo cáo hai đơn vị, được các thủ trưởng đồng ý 
và tổ chức đưa “hai ông già, một ở Hiệp Thạnh, 
một ở Cẩm Giang” lên Đồi Thơ tác thành cho họ. 

Cuối năm đó, bà Tư mang bấu, tính ra khoảng 
tháng 5 năm sau thì sanh.

Thế rồi ngày vui chiến thắng cuối cùng 
đã đến sớm hơn. Khi bắt đầu vào chiến dịch 
mang tên Bác thì bà Tư đã rất gần ngày sanh 
con so nên không thể cùng đơn vị “xuống 
đường”. Cuối tháng 4/1975 cả đơn vị cùng 
“tiến vê' Sài Gòn”, ở Cứ Đồi Thơ chỉ còn mình 
bà Tư với một đồng đội nữ là y tá được phân 
công ở lại chăm sóc bà.

Bên Tiểu đoàn 14 của tỉnh, ông Hai Rắc 
cũng đã theo đơn vị xuống đường giải phóng 
Tây Ninh. Gần một tuần sau ngày giải phóng, 
bà Tư nghe cơ thể mình chuyển động, đang 
nằm trong lán thì nghe cô em vừa chạy vừa 
la từ ngoài vào: “Chị Tư ơi, có tàu Mỹ tấp vô 
bờ ngoài bến sông, mà sao tàu sắt có cắm cờ 
trắng, hổng lẽ giải phóng đã sáu ngày rồi nay 
lại có tàu giặc tới... đầu hàng?”.

Bà Tư còn bối rối chưa biết tính sao thì 
có một ông mặc đồ bộ đội bước vào nói giọng 
Bắc cho biết, ông là bác sĩ quân y cách mạng, 
bị địch bắt đưa ra Phú Quốc, được trao trả ở 
Thiện Ngôn. Ở tại Ban tiếp đón chờ hơn một 
năm qua mới tới đợt vê' Bắc. Nhưng gần ngày 
vê' thì được cấp trên yêu cầu ở lại, đi đợt sau, 
để chờ chăm sóc bà Tư Cơ bên TNXP sắp sinh 
con trong khi đơn vị xuống đường hết cả.

Bà Tư mừng như bắt được vàng, tưởng 
đâu kỳ này thực sự “đi biển một mình”, ngờ 
đâu lãnh đạo đã chu toàn, đê' nghị bác sĩ Tuyển 
ở lại, “đỡ đẻ” xong rồi hãy lên đường vê' quê.

Bác sĩ Tuyển thăm khám cho bà Tư và 
không giấu sự băn khoăn khi biết bà sẽ đẻ khó 
vì thai nhi có “nhau choàng”. Bà Tư kể tiếp: 
“Thế rồi suốt đêm 6/5/1975, tôi cứ chuyển 
dạ, cố sức hợp tác với bác sĩ Tuyển mà con 
vẫn không chịu ra. Bác sĩ cứ thỉnh thoảng lại 
nghe tim thai và động viên tôi: “Ráng lên chị, 
ráng... cứu con!”. Cứ thế đến sáng hôm sau, 
hơn 6 giờ ngày 7/5/1975, tôi suýt ngất đi sau 
lần cố sức cuối cùng, chợt nghe tiếng con khóc 
chào đời. Tôi như chết đi sống lại, bao nhiêu 
đau đớn mệt nhọc cũng tan biêh hết.”.

Chiều hôm đó, khi thấy bà Tư dần khoẻ, bác 
sĩ Tuyển dặn dò cô y tá TNXP cách thức chăm 
sóc sản phụ rồi cáo từ trở về đơn vị, vì anh chiến 
sĩ lái tàu không được phép chờ lâu hơn.
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43 năm đã qua đi, dù bà Tư chưa kịp 
nhìn rõ mặt, chỉ nhớ được cái tên, nhưng vẫn 
không bao giờ quên ơn bác sĩ Hồ Sĩ Tuyển đã 
cứu mạng mẹ con bà trong ca sinh khó giữa 
rừng. Vừa rồi, đọc Báo Tây Ninh, bà Tư mới 
biết người ơn của gia đình đang ở thị trấn Phố 
Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Năm nay, 
bác sĩ Tuyển cũng đã hơn 80 tuổi. Bà Tư bảo: 
“Tôi tin anh vẫn còn sống, vì những người có 
nhơn, có đức ắt sẽ được sống thọ.”.

Chuyện đời của người nữ chỉ huy TNXP là 
thê. Hiện giờ đứa con sinh ra ở Đồi Thơ cũng đã 
là mẹ, đang sống bình yên bên chồng ở Bến Cầu. 
Còn người mẹ, nay đã là bà ngoại, bà nội, vẫn ở 
lại xóm Bàu Vừng với người con trai út sinh ra, 
lớn lên trong hoà bình và chăm lo hương khói 
cho người chồng có công với cách mạng./.

NGUYỄN TẤN HÙNG

(Theo baotayninh.vn)

CU ƠN G cựv TNXP Giữa ĐỜI THƯỜNG

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI 36 TNXP TẠ QUANG CHIEN

Đội trưởng Đội 36 TNXP, Đơn vị anh hùngLLVTND phục vụ An Toàn Khu (ATK) 
Việt Bắc Tạ Quang Chiến của chúng tôi năm nay tròn 96 tuổi, 74 năm tuổi Đảng. 
Trong số 8 người theo Bác lên chiến khu được Người đổi tên Trường- Kỳ- Kháng- Chiến- 

Nhất- Định- Thắng- Lợi cộng với 5 người nữa lên ATK thế chỗ cho 5 người cũ chuyển công 
tác vị chi thành 13- nay chỉ còn mình Đội trưởng Tạ Quang Chiến. Tên khai sinh của ông 
là Nguyễn Hữu Văn, quê ỏ xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXPVN đến thăm ông Tạ Quang Chiến 
(thứ 2 bên phải sang) nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2018

TNXP là tổ chức bán vũ trang độc đáo, 
sáng tạo do Bác Hồ sáng lập, Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp gọi là “anh em sinh đôi với Quân 
đội”. Phiên hiệu là Đoàn TNXP, Đoàn trưởng 
ông Vũ Kỳ, dưới Đoàn là Đội gồm nhiều Đại 

đội. Đội 36 biên chế 2.500 cán bộ chiến sĩ 
phục vụ hậu cần, an ninh, sẵn sàng chiến đấu 
trong ATK. Hòa bình lập lại năm 1954-1956 
TNXP lần lượt giải thể. Chúng tôi được đi đào 
tạo nhiều ngành nghề. Đội trưởng Tạ Quang 
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Chiến đã qua các chức Bí thư T.Ư Đoàn, Tổng 
Cục trưởng Thể dục Thể thao, đại biểu Quốc 
hội, nghỉ hưu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch 
Hội Cựu TNXP Việt Nam. Khi làm Trưởng 
ban liên lạc cán bộ phục vụ Bác Hồ thời kỳ 
1945-1954, ông làm việc hết mình, nhiều công 
tích với tư cách là nhân chứng lịch sử tham gia 
Tổng dự án khảo sát, thẩm định, quy hoạch 
tôn tạo, xây dựng, phát huy di tích cách mạng 
và kháng chiến thời kỳ 1941-1954 tại chiến 
khu Việt Bắc. Thật may mắn tôi được đi giúp 
việc ông là vê' các địa phương tập hợp thông 
tin báo chí, phản ảnh từ các nhân chứng trong 
Ban liên lạc vê' những biểu hiện phi lịch sử 
như mạo nhận, mạo danh, mạo ảnh... mà một 
thời rộ lên “hội chứng người của lịch sử”. Từ 
uy tín lớn, tâm đức và sáng tạo, ông còn tìm 
mọi cách tác động tới lãnh đạo cấp cao, các 

bộ ngành để thúc đẩy, chỉnh sửa, nâng cấp các 
công trình Di tích Quốc gia được các tỉnh rất 
hoan nghênh.

Nay ở tuổi “xưa nay hiếm” đi lại, tiếp xúc 
hạn chế, nhưng Đội trưởng của chúng tôi vẫn 
minh mẫn, ham đọc sách báo, chia sẻ những 
trải nghiệm, những bài học vô giá thời phục 
vụ Bác Hồ và luôn trán trở trước những vấn 
nạn của xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm 65 nám Chiến thắng 
Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019), xin mạn 
phép qua Bản tin của Hội Cựu TNXP Việt 
Nam, kính chúc sức khoẻ người vệ sĩ xuất sắc 
của Bác Hồ - Đội trưởng Tạ Quang Chiến./.

Trịnh Tố Long

NGƯỜI CÁN BỘ HỘI LÀM KINH TẾ GIỎI

CÓ TẤM LÒNG NHÂN ÁI

Ong Nguyễn Văn Lũy (SN1936, quê gốc ở phường Minh Đức, TP. Hải Phòng), là Chi 
hội phó Chi hội Cựu TNXP phường Hồng Hà, TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái). Năm 
1955, ông gia nhập Đội TNXP 38, được biên chế vào công trường xây dựng tuyến đường 

sắt Hà Nội - Mục Nam Quan - Nam Định - Lào Cai. Là người TNXP tình nguyện, ông 
luôn học hỏi, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cựu TNXP Nguyễn Văn Lũy điều hành công việc tại Doanh nghiệp
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Tháng 12/1958 xuất ngũ, ông Nguyễn
Văn Lũy tiếp tục tham gia trong 

ngành đường sắt tuyến Hà Nội - Lào Cai. Với 
tinh thần và phẩm chất của người TNXP năng 
động trong mọi công việc, ông được giao làm 
cán bộ ban tổ chức công trường đường sắt Hà 
Nội - Lào Cai, được phân công làm trưởng ga 
Yên Bái, sau đó làm trạm trưởng trạm phục vụ 
đường sắt Yên Bái - Hà Nội và làm giám đốc 
sản xuất nhà máy mì ăn liền của ngành đường 
sắt...Trong quá trình công tác ông Lũy đã được 
tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng 
Nhì và nhiều bằng khen của Tổng cục đường 
sắt. Tháng 1/1994 ông nghỉ hưu theo chế độ, vê' 
cư trú tại Tổ 7 phường Hồng Hà, TP. Yên Bái. 
Để cải thiện cuộc sống gia đình, ông suy nghĩ 
tìm biện pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu 
nhập. Năm 2007, ông mở quầy đại lý bán hàng 
hóa tiêu dùng cho hãng Univer, công việc kinh 
doanh ngày càng phát triển. Nhưng do địa 
điểm kinh doanh tại nhà chật hẹp, năm 2008 
ông mua một lô đất hơn 3000 m2 ở phường 
Hợp Minh, TP. Yên Bái, rồi thành lập doanh 
nghiệp tư nhân Tuấn Tuyết, xây dựng trụ sở 
làm việc khang trang, xây dựng hệ thống kho 
hàng rộng hơn 700m2, đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm hàng hóa. Ông còn mua sắm 
thêm 7 ô tô tải và 2 ô tô con phục vụ việc giao 
dịch cung cấp hàng hóa đến các đại lý.

Trong doanh nghiệp ông Lũy là Chủ tịch 
Hội đồng quản trị, còn Giám đốc điều hành 
ông giao cho các con, cháu. Mặt hàng kinh 
doanh của tổng đại lý cho hãng Univer là phân 
phối các hàng hóa tiêu dùng cho các huyện, thị 
xã trong tỉnh Yên Bái. Doanh thu hàng năm 
đạt trên 100 tỷ đồng, nộp thuế giá trị gia táng 
hơn 01 tỷ đồng/năm; thu nhập doanh nghiệp 
hàng năm là 320-350 triệu đồng/năm, tạo việc 
làm thường xuyên cho 75 lao động, mức lương 
bình quân đạt 5 triệu đổng/ người/tháng. Một 
người lao động đang bốc xếp hàng hóa trong 
doanh nghiệp chia sẻ: “Chúng tôi làm việc 
ở đây đã được gần 7 năm, được hưởng mức 
lương ổn định, được đóng bảo hiểm xã hội 
đầy đủ; được tặng quà và tiền thưởng các dịp 
lễ Tết, được lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, 
nên chúng tôi rất yên tâm, lao động gắn bó với 
doanh nghiệp”.

Doanh nghiệp Tuấn Tuyết không chỉ quan 
tầm chăm lo, bảo đảm đời sống cho người lao 
động trong doanh nghiệp, mà còn tích cực 
tham gia hưởng ứng ủng hộ các cuộc vận động 
từ thiện hàng năm ở địa phương như: ủng hộ 
quỹ vì người nghèo, nạn nhân bị nhiễm chất 
độc da cam, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ 
lụt, ủng hộ học sinh nghèo vượt khó và quỹ 
khuyến học ở địa phương với số tiền trên 100 
triệu đổng/năm. Riêng đợt lũ quét lớn xảy ra 
ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tháng 
8/2017, Doanh nghiệp Tuấn Tuyết phối hợp 
với công ty Univer Việt Nam đã tặng 500 phần 
quà cho đồng bào ở huyện này với tổng trị giá 
170 triệu đồng.

Không những vậy, với trách nhiệm của 
người cán bộ Chi hội Cựu TNXP, ông Lũy còn 
luôn quan tâm đến công tác “Nghĩa tình đồng 
đội”, hàng năm doanh nghiệp của gia đình ông 
dành nhiêu phần quà tặng riêng cho những 
hội viên nghèo trong Chi hội vào các dịp Tết 
Nguyên Đán, ngày truyền thống lực lượng 
TNXP (15/7) và tặng những hộ nghèo của địa 
phương. Tấm lòng hảo tâm và những đóng 
góp của Doanh nghiệp Tuấn Tuyết được chính 
quyền địa phương ghi nhận. Từ năm 2013 đến 
nay, Doanh nghiệp Tuấn Tuyết được tặng nhiều 
bằng khen, giấy khen của ƯBND tỉnh Yên Bái, 
UBND TP. Yên Bái, Sở Công thương và của 
UBND phường vê' thành tích kinh doanh làm 
kinh tế giỏi và có tấm lòng nhân ái. Năm 2017, 
ông Lũy được UBND thành phố tuyên dương 
là “Công dân tiêu biểu”, Hội người Cao tuổi 
tỉnh khen tặng “Tuổi cao gương sáng”; được 
tặng Huy hiệu “Cựu TNXP làm theo lời Bác” 
của Hội Cựu TNXP Việt Nam và nhận được 
nhiều giấy khen của Hội Cựu TNXP tỉnh và 
Hội Cựu TNXP TP. Yên Bái.

Ông Nguyễn Văn Lũy người cán bộ Hội 
năng động mẫu mực, là doanh nhân giỏi, có 
tấm lòng nhân ái, được đổng đội và bà con 
nhân dân địa phương kính trọng quý mến./.

Lê Thị Hồng Mạnh
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LÚC “trẻ xông pha, uề già mẫu mực”...

Chiến tranh qua đi, những cựu TNXP trên các chiến trường trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cựu nước lẫn các nông trường xây dựng kinh tế ngày nào trở về với đời 
thường, họ vẫn phát huy tinh thần “ xung phong” gương tnẫu ấy...

*“Giản dị, mẫu mực, nêu gương”...
Đúng vào mùa mưa ở phố núi Tánh Linh 

(tỉnh Bình Thuận) nên mưa cứ tầm tã suốt 
ngày. Chạy qua cánh đồng mẫu lúa đang vào 
vụ xanh rờn. Cũng may con đường chạy vào 
nhà vợ chồng cựu TNXP Huỳnh Quoc Trí Sinh 
và Nguyễn Thị Lượm ở thôn 8, Gia An cũng 
khá dễ đi. Chỉ khó lúc quẹo vào men theo bờ 
ruộng khoảng vài trăm mét đường đá sỏi hơi 
lẩy một chút vì đọng nước. Anh chị hẹn chúng 
tôi ra đổng trong khuôn viên chỉ...8 ha trồng 
lúa. Con số mới nghe đã thấy... “khớp” vì nông 
dân giờ mà làm đến diện tích chừng này qua 
thật hiếm hoi, lại là lúa 3 vụ. Cũng may ve trưa 
mưa lại ngớt, vợ chồng anh dẫn chúng tôi men 
theo bờ ruộng là những hàng dừa thẳng tắp, 
một bên là cánh đồng lúa bao la trải dai cua 
gia đình, một bên là ao sen với những bông 
cuối mùa nhưng còn khoe sắc thật đẹp. Chỉ ve 
hướng ruộng lúa anh nói: “Mình trổng giống 
54571 nguyên chủng sạ qua 1 vụ năng suất 8 
tấn/ha, hai vợ chồng làm là chủ yếu, lúc cẩn thì 
thuê thêm 3 lao động phụ bón phân, làm cỏ”.

Không chỉ trồng lúa anh còn có 4 sào nuôi 
cá đủ các loại, trong đó hiệu quả nhất là cá thát 
lát đang có giá trên thị trường, cá chỉ 7 tháng 
thu hoạch. Nhìn anh chị cho cá ăn, những đàn 
cá diêu hổng nổi đỏ cả mặt nước nom thật đã 
con mắt. Thu nhập bình quân hàng năm sau khi 
trừ chi phí của anh chị từ lúa, cá, sen.. .khoảng 
300 triệu đổng/năm. Trời lại đổ mưa, giữa cánh 
đồng trong căn nhà xây kiên cố để trông ruộng, 
2 vợ chồng mời chúng tôi ở lại ăn “cơm nhà 
lá vườn” là cá lóc nấu canh chua, cá mè chiên 
giòn. Cá mới bắt từ ao lên ăn cứ ngọt lừ, thịt săn 
dai.. .Vừa ăn vừa nghe anh chị kể chuyện ngày 
đó 2 người gặp nhau trong nông trường TNXP 
như thế nào và rồi yêu nhau đến khi xuất ngũ 
mới cưới nhau. Lúc ấy chỉ gom góp 2 bên mua 
được 1 mẫu đất, cứ thế khai hoang, lấy ngắn 
nuôi dài rồi mua lần lần mới có được cơ ngơi 
như hôm nay. Nói thì đơn giản nhưng là cả mổ 
hôi và nước mắt, vì ngày trước đầu có nước đập 
như bây giờ. Lúa chỉ làm 1 vụ, vất vả sớm hôm,

Rừng cao su của cựu TNXP Đỗ Thị Vấn

dành dụm, học hỏi trồng đủ thứ. “Ngày trước 
đi TNXP khổ cực còn chịu được thì giờ càng 
phải nỗ lực hơn. Nhất là từ khi mình được tín 
nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện 
càng phải gương mẫu hơn. Nói hội viên làm 
giàu, làm kinh tê' giỏi mà mình làm không được 
thì sao mà nói được?” - anh Sinh tâm sự. Còn 
chị Lượm thì kể về ngày mình còn tham gia đội 
thiếu niên cho đến giờ vẫn còn tinh thần hăng 
hái: “Chị thấy mình học theo Bác Hổ nhiều việc 
lắm, chuyện kể nào về Bác mình đều thích, cứ 
sống giản dị, gương mẫu, giúp đồng đội lúc khó 
khăn và làm kinh tế thật giỏi là vui rồi!”...

*Sống nghĩa tình...
Nhìn ông Trần Kim Soa - Chủ tịch Hội 

Cựu TNXP xã Đức Phú, gần 70 tuổi mà còn 
chạy xe máy phăng phăng dẫn chúng tôi về 
nhà, ai cũng tấm tắc. ơ cái tuổi này lẽ ra chỉ 
nghỉ ngơi sum vầy bên con cháu nhưng cả 2 
vợ chồng ông còn tham gia rất tích cực cho 
phong trào ở địa phương. Vừa là cựu TNXP, 
cũng vừa là cựu chiến binh, lại là thương binh 
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(bị thương hồi mở đường Hồ Chí Minh), ông 
cười bảo:“Trẻ xồng pha về già mẫu mực, mình 
phải làm gương cho con cháu, sống nghĩa tình. 
Bác Hồ cũng dạy nhiều bài học rồi..Vợ ông 
cũng là cựu chiến binh nên cả 2 đểu luôn phát 
huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ. Giờ trở về đời 
thường 2 vợ chồng đều làm kinh tế rất giỏi.

Hiện vợ chồng ông đang nuôi 60 con 
heo con, gần trăm con vịt đẻ, heo giống, gà, 
5 hec ta trồng cao su. Điều ấn tượng ở ông là 
sống rất nghĩa tình, hàng năm ông đều đưa 
nhiều chuyến xe giúp hội viên, người nghèo 
tại địa phương vào khám bệnh miễn phí ở một 
bệnh viện ông thân quen. Gia đình vừa nuôi 
heo vừa làm đại lý cám, ồng nói vợ cho người 
nghèo mua cám chịu khi nào bán heo mới trả 
tiền. Làm Chủ tịch Hội cơ sở không có thù 
lao nhưng ông vẫn gắn bó với phong trào, hội 
viên, ban đầu chỉ vài người nay đã lên đến 16 
người và đều là cựu TNXP thời kỳ chống Mỹ, 
tuổi cao nhưng rất gương mẫu. Có thêm 4 
hội viên là dân quần hỏa tuyến thấy Hội hoạt 
động có hiệu quả cũng xin tham gia sinh hoạt. 
Mỗi khi có hội viên gặp khó khăn hay ốm đau 
ông luôn đến thăm hỏi, động viên. Khi hỏi vì 
sao lại gắn bó với phong trào, ông trả lời đơn 
giản: “Lúc rảnh hay mở băng nghe những câu 
chuyện vê' tấm gương của Bác, chuyện nào 
cũng thích, nhưng thích nhất là tính giản dị, 
thương yêu đồng bào, sống tình nghĩa”.

Cũng như ông Soa, chị Đỗ Thị Vấn làm 
Chủ tịch Hội Cựu TNXP ở thôn Phú Thuận, 
xã Đức Thuận, là người chịu khó hay lam hay 
làm luôn tay. Chồng mất, chị nuôi đứa cháu 
không được bình thường từ nhỏ đến nay. Dẫn 
chúng tôi ra vườn cao su đã thu hoạch mấy 
năm chị bảo “chị có 3 ha cao su với 5 sào điều 
cao sản, có miếng đất cho xưởng mộc thuê 
nên sống thoải mái”. Xung quanh nhà chị 
trồng đủ thứ từ chuối, bưởi, khế, rau...loại 
nào cũng xanh tốt, trĩu quả. Làm kinh tế giỏi 
chị thường xuyên giúp những người nghèo từ 
gạo, tiền đến chăm sóc khi họ ốm đau. Hội do 

chị phụ trách hoạt động có hiệu quả đi vào 
nê' nếp,nhất là “Học tập theo tấm gương đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” được chị duy 
trì đều đặn lồng ghép vào mỗi kỳ sinh hoạt. 
Hội có 17 hội viên nhưng có đến 15 hội viên 
được tặng Huy hiệu “Cựu TNXP làm theo lời 
Bác”. Chị cho biết: “Thích nhất ở Bác là đức 
tính “cần kiệm liêm chính chí công vô tư”, vì 
vậy mà phải chịu khó chuyên cần trong tất cả 
các mặt, từ làm giàu chính đáng đến học hỏi 
kinh nghiệm trong hoạt động Hội..

Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Tánh Linh 
Trần Việt Thành cho chúng tôi biết thêm: “Ở 
Tánh Linh có 15 hội viên làm kinh tế giỏi, lại 
sống nghĩa tình đổng đội. Trong đó có những 
cán bộ Hội tiêu biểu như anh Sinh, chị Soa, 
chị Vấn vừa giỏi việc Hội, vừa là những tấm 
gương trong phong trào “Nguyện nêu gương 
sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”.

Từ nhiều năm nay, Hội Cựu TNXP tỉnh 
Bình Thuận đã phát động phong trào thi đua 
“Nguyện nêu gương sáng theo lời Bác dạy, học 
tập và làm theo tẩm gương đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” tới toàn thể các cấp Hội và hội 
viên. Nổi bật là phong trào thi đua phát triển 
kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng và đẩy 
mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Với 
suy nghĩ lúc “trẻ xung phong, vê' già gương mẫu”, 
những cựu TNXP ngày nào vẫn với tinh thẩn 
hăng hái, tiếp tục cống hiến sức mình trong sự 
nghiệp xây dựng quê hương. Họ không chỉ là 
những gương điển hình trong phát triển kinh tế 
mà còn là những tấm gương trong học tập làm 
theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, xứng đáng cho thế hệ trẻ noi theo./.

Hà Thu Thủy

“Hội thường xuyên triển khai thực hiện phong trào “Nguyện nêu gương sáng học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đươc đông đảo cán bộ, hội 
viên hưởng ứng và thực hiện đạt kết quả tốt. Kết quả toàn tỉnh có 1.700/2866 cán bộ hội 
viên được nhận Huy hiệu “Cựu TNXP làm theo lời Bác” của Hội Cựu TNXP Việt Nam 
trao tặng.”- Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Thuận Vũ Thị Ngọc Liên cho biết.
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ĐỜI THƯỜNG CỦA NHỮNG NGƯỜI

MỘT THVỞ MỞ ĐƯƠNG TRƯỜNG SƠN

Hội Cựu TNXP huyện Quảng Ninh thăm trang trại tổng hợp 
của hội viên Trần Thị Khương, xã Vĩnh Ninh.

Sau những năm tháng “Xẻ dọc Trường
Sơn đi cứu nước”, trở về với đời thường, 

đêh nay, ai cũng đã già, sức đã yếu nhưng hễ 
nhắc đêh những năm tháng tuổi xuân ai cũng 
như sống lại một thuở hào hùng...

Trong những năm tháng chống Mỹ cứu 
nước, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) 
có hàng nghìn thanh niên nam, nữ tuổi mười 
tám đôi mươi hăng hái lên đường cứu nước. 
Trên các tuyến đường Trường Sơn huyền 
thoại, những anh chị TNXP ngày đêm dãi dầu 
mưa nắng, đạn bom để mở đường. Ông Mai 
Xuân Sự ở thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh kể: “Từ 
tháng 11/1970-12/1972, tôi được cấp trên cử 
làm Chính trị viên Đại đội dân công hỏa tuyến 
234, Tiểu đoàn 95, Đoàn 559. Đại đội có 160 
cán bộ, chiến sĩ quê huyện Quảng Ninh và 
huyện Lệ Thủy. Đơn vị hành quân vào huyện 
Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị). Tại đây, nhiệm vụ 
của đơn vị là mở đường giao liên từ bờ Nam 

sông Bến Hải vào Cam Lộ, lên Đakrông. Mở 
đường xong, anh em ngày đêm vận chuyển 
lương thực, thực phẩm, súng đạn. Lúc vận 
chuyển, đèo dốc hiểm trở, muốn lên dốc là 
phải có dây kéo lên, chân người trước đạp sát 
trên đầu người sau. Do đường đi quá khó nên 
mặt trận quy định mỗi người chỉ mang 20 kg, 
nhưng thực tê' có người mang đến 40 hoặc 50 
kg trên lưng. Nhiều lần, vượt sông Cam Lộ, 
bị máy bay OV-10 của Mỹ phát hiện chúng 
thả bom và bắn 12,7 ly xối xả; rồi pháo cầm 
canh từ Dốc Miếu, Cồn Tiên, Đồi 241 bắn lên. 
Hàng ngày, mọi người ăn cơm sớm, đúng 6 
giờ sáng nhận hàng và gùi trên lưng, đến 3 giờ 
chiều mới trở về lán trại”. Sau những năm mở 
đường Trường Sơn, giờ đây, ông Sự đã già yếu, 
bệnh tật, vợ chồng ông chung sống trong một 
căn nhà cấp 4.

Ông Hà Xuân Nguyễn ở thôn Trường 
Niên, xã Hàm Ninh hồi tưởng: “Năm 1971, 
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khi mới 24 tuổi, tôi cùng 36 thanh niên huyện 
Quảng Ninh được gọi lên đường tham gia đơn 
vị C3- Dl- E8 thuộc Đoàn 559. Nhiệm vụ của 
chúng tôi là vận chuyển lương thực, thực phẩm, 
vũ khí súng đạn và cáng tải thương bệnh binh. 
Từ đường 10, đơn vị hành quân vào Làng Ho, 
dốc Khỉ, qua đèo 1.101. Sáng dưới chân đèo, 
trưa lên đỉnh đèo, chiều tối mới sang bên kia 
chân đèo. Khi lên đến đỉnh đèo, người nào 
cũng mệt lả, nhưng ai cũng cười cười nói nói, 
hát hò động viên nhau. Đợt sau, đơn vị mở 
đường giao liên xuyên rừng từ Lệ Thủy vào 
Đường 9, Khe Sanh Quảng Trị. Quá trình mở 
đường, máy bay Mỹ thả bom, bắn phá ác liệt, 
người hy sinh, người bị thương. Nghe tiếng 
bom, anh chị em xuống hầm trú ẩn, hết bom, 
tất cả lên mặt đường san lấp hố bom cho xe ta 
qua. Rồi từ Quảng Trị, đơn vị cáng tải thương 
binh, bệnh binh theo đường giao liên ra tuyến 
sau. Trở vê' quê, vợ chồng tôi sinh 6 người con, 
trong đó có 5 cháu bị nhiễm chất độc da cam, 
3 cháu bị nhiễm nặng nên mất từ lúc còn nhỏ, 
trong 3 cháu còn sống thì 2 cháu sống chung 
với chất độc da cam...”.

Vợ mất, đã mấy năm rồi một mình tự cơm 
nước, tự chăm sóc bản thân, cụ ông Nguyễn 
Lương Táo (75 tuổi) ở thôn Hữu Hậu, xã Võ 
Ninh tâm sự: “Tôi lên đường nhập ngũ tháng 
10/1964, trải qua nhiều đơn vị. Kỷ niệm chiến 
đấu, phục vụ chiến đấu và chiến đấu với 
những cơn sốt rét rừng thì nhiều, kể sao hết 
được. Nhưng có những trận như trận chiến 
ngày 15/5/1965 tại Bản Thẳm bên nhánh Tây 
đường Hổ Chí Minh thì có chết tôi cũng mang 
theo. Trên trời, 4 máy bay AD6 quần thả bom, 
bắn 14,5 ly xối xả vào đại đội của ta ròng rã 
một tuần liền. Là tiểu đội trưởng của đại đội, 
tôi cùng các chĩến sĩ liên tục quần nhau với 
bắn máy bay và bọn phỉ, tôi bị bom Mỹ vùi 
lấp, đồng đội vừa bắn vừa đào đất đá cứu tôi. 
Trận đó, đại đội tôi hy sinh 73 cán bộ, chiến sĩ, 
những hình ảnh đó luôn ám ảnh trong tôi...”.

Vê' với đời thường, các cựu TNXP huyện 
Quảng Ninh mỗi người một hoàn cảnh nhưng 
họ vẫn vẹn nguyên phẩm chất người lính cựu 
TNXP trong phát triển kinh tế, giúp đỡ lẫn 
nhau theo tình làng nghĩa xóm, tình nghĩa 
đồng đội.

Đến nay, toàn huyện còn 60 nữ cựu TNXP 
sống cô đơn không nơi nương tựa, trong đó, có 
11 người được hưởng trợ cấp thường xuyên. 
Năm 2018, được các cấp, các ngành, các nhà 
hảo tâm hỗ trợ cho xây mới 32 ngôi nhà. Đã 
có nhiều đợt, Hội Cựu TNXP huyện phối hợp 
cùng các cấp vê' tặng quà cho các cựu TNXP 
có hoàn cảnh khó khăn. Mặt khác, Hội đã xây 
dựng nhiều mô hình làm kinh tế, tạo việc làm 
thường xuyên cho nhiều lao động, trong đó 
chủ yếu là con em cựu TNXP, có thu nhập 
ổn định như: doanh nghiệp may mặc của bà 
Đỗ Thị Cúc ở xã Vĩnh Ninh với vốn đầu tư 
3 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 40 lao động, 
có mức lương trên 6 triệu đồng/người/tháng; 
doanh nghiệp thu lãi trên 160 triệu đổng/ 
năm. Trang trại tổng hợp của bà Nguyễn Thị 
Khương cũng ở Vĩnh Ninh có vốn đầu tư 20 tỷ 
đồng, tổng thu nhập trên 01 tỷ đồng/năm, giải 
quyết việc làm cho 50 lao động. Ở xã An Ninh, 
có 4 công ty TNHH có vốn đầu tư từ 15 đến 
20 tỷ đồng thu hút trên 80 lao động. Hội Cựu 
TNXP xã miền núi Trường Xuân có hợp tác xã 
nuôi ong lấy mật do ông Nguyễn Ngọc Lãnh 
làm chủ nhiệm, có vốn đẩu tư 384 triệu, tạo 
việc làm cho 8 lao động; mỗi năm, HTX thu 
vê' 590 triệu đồng, lãi ròng 350 triệu đồng...

Ngồi cùng ông Nguyễn Quang Trung và 
ông Đặng Quốc Trị - Chủ tịch và Phó Chủ 
tịch Hội Cựu TNXP huyện Quảng Ninh, ông 
Trung cho biết: “Huyện Quảng Ninh hiện có 
4.485 hội viên cựu TNXP. Trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, trên các tuyến 
đường Trường Sơn, không có tuyến đường 
nào, cung đường nào, nơi nào là không có 
dấu chân các anh, các chị. Suốt những năm 
tháng mở đường các anh chị không có một 
ngày đêm nào trọn giấc ngủ; nhiều đổng đội 
hy sinh, nhiều người khác để lại một phần 
xương máu hoặc phơi nhiễm chất độc da cam. 
Những người mà ngày ấy “Sống bám cầu, bám 
đường, chết kiên cường dũng cảm” giờ đây 
ai cũng già yếu, mỗi người mỗi hoàn cảnh, 
vất vả. Nhưng được cái là mọi người được xã 
hội quan tâm, được đồng đội chia sẻ, giúp đỡ. 
Nghĩa tình đồng đội của cựu TNXP Quảng 
Ninh vẫn luôn vẹn nguyên...”./.

Bài, ảnh: THÁI TOẢN
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NHỮNG Tấl4 LÒNG VÀNG

KHANH THANH BIA LUU Nl£M NOI LAM LÉ XUẪT QUAN
Của TNXP Bọc Liêu nhũng năm 1966-1967-1974.

Chiều ngày 26/4/2019, tại Trường tiểu học Hoàng Quân (xã Hưng Thành, huyện
Vĩnh Lợi), Hội Cựu TNXP tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Đoàn TNCS huyện Vĩnh Lợi 

tổ chức lễ khánh thành Bia lưu niệm nơi làm lễ xuất quân của TNXP tỉnh Bạc Liêu những 
nam 1966-1967-1974 nhân kỷ niệm 44 năm Ngày miên Nam hoàn toàn giải phóng thống 
nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) - ảnh.

Đến dự buổi lễ có các đồng ỉ Ị 
chí: Lê Thị Ngọc Linh

- Phó Bí thư Thường trực Tình 
đoàn; Lê Văn Nhỏ - Chủ tịch Hội 
Cựu TNXP tỉnh Bạc Liêu; Phạm 
Ihanh Liêm - Phó chủ tịch ƯBND 
huyện Vĩnh Lợi; đại diện lãnh đạo 
Sở Văn hoá, thông tin, thể thao và 
du lịch, Bạn Dân vận Tình ủy, các 
bạn ngành đoàn thể huyện Vĩnh 
Lợi; Ban giám hiệu Trường Tiểu 
học Hoàng Quân, xã Hưng Thành 
cùng hơn 100 đoàn viên thanh 
niên và các em học sinh tham dự.

Buổi lễ đã ôn lại truyền thống 
hào hùng của lực lượng TNXP Bạc Liều trong 
công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc 
biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Bác 
Hồ và phong trào “5 xung phong” của Đoàn 
Thanh niên nhân dân cách mạng Việt Nam, 
hàng trăm đoàn viên thanh niên Bạc Liêu đã 
làm lễ xuất quân tại ấp Hoàng Quân (xã Hưng 
Thành) vào những năm 1966-1967-1974 để 
gia nhập lực lượng TNXP giải phóng miền 
Nam, thông nhất đất nước.

Công trình Bia lưu niệm do Hội Cựu 
TNXP tỉnh, Huyện đoàn Vĩnh Lợi vận động

1I

Công ty TNHH TM&XD Khang Long, các 
nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, với tổng kinh 
phí 25 triệu đồng. Công trình mang ý nghĩa, 
giá trị lịch sử, ngợi ca công lao to lớn của lực 
lượng TNXP Bạc Liêu và giáo dục truyền 
thống cách mạng cho thê' hệ trẻ. Nhân buổi 
lễ, Ban Thường vụ Huyện đoàn và Hội Cựu 
TNXP tỉnh đã vận động trao 20 phần quà 
cho các em học sinh và 50 phần quà cho cựu 
TNXP và đại biểu về tham dự buổi lễ./.

Hà Phú Quý
(Phó Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Lợi)

CÔNG TY XỔ SỐ KIÊN THIẾT TÍNH ĐAK LAK Hố TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA

CHO cuu TNXP NGHEO, cũ HOÀN CẢNH KHO KHÀN

Ngày 02/04/2019, tại thôn 10, xã Ea Lê, 
huyện Ea Súp, Hội Cựu TNXP tỉnh 
Đak Lak và Hội Cựu TNXP huyện Ea Súp phối 

hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương tổ 
chức lễ bàn giao căn nhà tình nghĩa cho cựu 
TNXP Âu Thị Nguyệt (SN 1939) dân tộc Tẳy,
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quê quán xã Nghiên Loan, huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn - ảnh

Bà Nguyệt có 7 người con, chồng mất 
sớm, một mình phải chống chèo nuôi các 
con trưởng thành, nhưng cũng rất khó khăn, 
không giúp được gì cho mẹ. Nay được Công 
ty TNHH một thanh viên xổ số Đak Lak ho 
trợ 60 triệu đồng, cán nhà xây cấp 4 mái lợp 
tôn, nền lát gạch men rộng gần 40 m2 đã được 
hoàn thiệủ và bàn giao cho bà.

Thay mặt nhà tài trợ, ông Lâm Xuân Thủy 
- Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 
xổ số kiến thiết Đak Lak phát biểu chia sẻ 
những khó khăn đối với gia đình bà Âu Thị 
Nguyệt nói riêng và hội viên cựu TNXP nghèo 
trong tỉnh nói chung; đồng thời đề nghị ngoài 
việc hỗ trợ kinh phí làm nhà ở, thời gian tới 
tổ chức Hội nên chọn những mô hình kinh 
tế phù hợp để Công ty xổ số sẽ tài trợ cho hội 
viên nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc 
sống, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Ea Súp

Ồng Phạm Thủy Tiền - ủy viền Ban Thường vụ 
Huyện ủy huyện Easup trao quyết định 
tặng nhà cho cựu TNXP Ầu Thị Nguyệt.

Ngô Thị Hồng Nhạn cho biết, thông qua các 
nguồn tài trợ, năm 2018 huyện Ea Súp có 6 
cựu TNXP được tặng nhà tình nghĩa, đã tạo 
điều kiện để các gia đình hội viên nghèo có 
điều kiện vươn lên trong cuộc sống./.

Phan Ba

(Hội Cựu TNXP huyện Ea Súp).

CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN THÁI BÌNH DƯƠNG Hỗ TRỢ

XÁY NHÀ TÌNH NGHĨA CHO cựu TNXP NGHÈO TỈNH BÌNH THUẬN

Vừa qua, Hội Cựu TNXP tỉnh Bình
Thuận bàn giao nhà tình nghĩa cho 

cựu TNXP Đỗ Thị Nguyện ngụ tại thôn Hà 
Thủy 1, xã Chí Công, huyện Tuy Phong và cựu 
TNXP Nguyễn Thị Hiền ở thôn Cây Găng, xã 
Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam (ảnh).

Bà Nguyện là TNXP thời xây dựng kinh tê' 
mới, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng 
mất đã hơn 30 năm nay, hiện đang sống cùng 
vợ chồng người con cả làm biển. Mặc dù đã ở 
tuổi 64, nhưng bà vẫn phải đi làm, ai thuê gì 
làm nấy, cuộc sống rất bấp bênh. Còn bà Hiền 
đi TNXP đoàn Vận tải H50 từ những năm 
kháng chiến chống Mỹ đến năm 1975 mới ra 
quân. Lập gia đình nhưng hoàn cảnh rất khó 
khăn, chồng mất từ 10 năm nay, bà bị tai nạn 
giao thông lại thường xuyên đau bệnh. Hiện 
bà đã gẩn 70 tuổi ở chung với vợ chồng con 
gái út nghề nghiệp bấp bênh đi làm thuê làm 
mướn, ở trong căn nhà dột nát, cũ kỹ. Trước 
hoàn cảnh đó, Hội Cựu TNXP tỉnh đã vận

động Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình 
Dương tài trợ tặng 2 căn nhà tình nghĩa (50 
triệu đồng/căn) để hai nữ cựu TNXP an cư khi 
tuổi đã xê' chiều.

Tại buổi lễ, lĩnh hội, Huyện hội, nhà tài 
trợ, các ban ngành đoàn thể ở xã Tân Thành 
cũng như đồng đội đã tặng cho bà Nguyện và 
bà Hiền nhiều món quà tình nghĩa.

Thu Thủy
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TIN HOẠT ĐỘNG

TIN HGẠT ĐỘNG THÁNG 4/2D19

> HỘI Cựu TNXP TỈNH LAI CHÂU:

Vừa qua, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tổ 
chức lớp tập huấn công tác Hội năm 
2019 cho 48/52 Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã, 

phường, thị trấn và 14/16 Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch Hội Cựu TNXP ở 8 huyện, thành phố 
(ảnh).

Trong một ngày làm việc, lãnh đạo Hội 
Cựu TNXP tỉnh đã trình bày tới các hội viên 
những nội dung chính, như: Giới thiệu cơ 
cấu tổ chức hoạt động của Hội Cựu TNXP 
Việt Nam, Hội Cựu TNXP tỉnh, huyện, xã, 
phường, thị trấn; Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt 
Nam, những nội dung tổ chức hoạt động theo 
Điều lệ Hội; Các bước tiến hành tổ chức Đại 
hội Hội Cựu TNXP cấp xã, phường, thị trấn 
và cấp huyện, thành phố (năm 2019 sẽ tổ chức 
Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh Lai Châu 
nhiệm kỳ IV 2019-2024); Những điểu chú ý 
khi tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp một lần

đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong 
kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
(theo QĐ số 40 của Thủ tướng Chính phủ)...

Bê' mạc tập huấn, Chủ tịch Hội Cựu 
TNXP tỉnh đã trả lời và nhắc nhở các Chủ tịch 
Hội Gựu TNXP xã, phường, thị trấn phải thật 
sự vô tư, cẩn thận, chính xác khi thực hiện 
nhân chứng xác nhận cho cựu TNXP để được 
hưởng chê' độ đãi ngộ của Nhà nước./.

(Đoàn Cao Khải)

> HỘI Cựu TNXP TỈNH PHÚ YÊN:

Nhân kỷ niệm 44 năm ngày thống nhất 
đất nước (30/4/1975- 30/4/2019) và 
ngày Quốc tê' lao động 1/5, Hội Cựu TNXP 

TP. Tuy Hòa do Chủ tịch Hồ Thị Hồng Cửu 
trưởng đoàn và Hội Cựu TNXP huyện Đồng 
Xuân do Chủ tịch Đặng Văn Long làm trưởng 
đoàn, đã về thăm lại chiến trường xưa ở huyện 
Sông Hĩnh (ảnh). Tại đây đoàn đã được Chủ 
tịch Hội Cựu TNXP huyện Sông Hĩnh Huỳnh 
Tấn Sỹ nhiệt tình đón tiếp và đưa các đoàn về 
thăm Hồ Thủy điện Sông Hĩnh và Thác Hơ 
Ly - nơi từng là địa bàn hoạt động của cán 
bộ, chiến sĩ TNXP tỉnh Phú Yên trong những 
năm chống Mỹ, cứu nước (1965-1975)./.

(Hồng Cửu)

> HỘI Cựu TNXP THỊ XÃ GIÁ RAI (TỈNH BẠC LIÊU):

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh, 
sự chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy, 
UBND thị xã và Thường trực Hội Cựu TNXP 

tỉnh. Vừa qua, Ban vận động, Ban Liên lạc Cựu 
TNXP thị xã Giá Rai tổ chức Đại hội thành 
lập Hội Cựu TNXP thị xã Giá Rai với 40 đại
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biểu chính thức (ảnh). Đại hội lần thứ I, 
nhiệm kỳ 2019-2024 nối tiếp hơn 10 năm 
hoạt động của Ban Liên lạc Cựu TNXP thị 
xã Giá Rai.

Trong báo cáo của Ban Liên lạc Cựu 
TNXP trình trước Đại hội, hơn 10 năm 
qua Ban Liên lạc đã có nhiều cố gắng tổ 
chức tập hợp cựu TNXP, phối hợp với 
Đoàn TN chăm lo đời sống, vật chất, tinh 
thần cho cựu TNXP; vận động xây dựng 
13 căn nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết 
cho những cựu TNXP khó khăn vê' nhà ở.
Hằng năm Ban Liên lạc vận động trên 30 phần 
quà tặng cựu TNXP nghèo trong dịp tết, ngày 
lễ. Đặc biệt Ban Liên lạc đề xuất với lĩnh hội 
đã hình thành được 4 Hội cơ sở đi vào hoạt 
động ổn định làm chỗ dựa cho hội viên yà cựu 
TNXP ở cơ sở.

Phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 
2019-2024: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh 
toàn diện, phát động phong trào thi đua lập 
thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội 

Cựu TNXP Việt Nam lẩn thứ IV năm 2019, 
xây dựng, phát triển quỹ “Vì nghĩa tình đồng 
đội”; tiếp tục thực hiện phong trào “Cựu 
TNXP giúp nhau làm kinh tế thoát nghèo bển 
vững”.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 13 ủy 
viên, Ban thường vụ 3 đồng chí, Ban kiểm tra 
3 đồng chí, bầu Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch./.

(Nhã Quyên)

> HỘI Cựu TNXP TP. HỘI AN (QUẢNG NAM):

Vừa qua, Hội Cựu TNXP thành 
phố Hội An đã phối hợp với Hội 
Cựu TNXP tỉnh Quảng Nam tổ chức hội 

nghị tập huấn công tác Hội cho các cán bộ 
thành phố và cơ sở (ảnh).

Dịp này, lãnh đạo Hội Cựu TNXP 
tỉnh đã trực tiếp phổ biến một số vấn đề 
cơ bản về tổ chức và hoạt động của Hội 
Cựu TNXP Việt Nam; tổ chức và hoạt 
động của Hội Cựu TNXP xã phường, thị 
trấn; hệ thống chế độ chính sách đối với 
TNXP theo chụ trương của Đảng, các 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 
Thông tư của cơ quan chức năng; Hội Cựu 
TNXP tham gia thực hiện các phong trào 
thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 
trong tổ chức Hội.

Tại hội nghị, các cán bộ Hội cũng được 
hướng dẫn vể cuộc vận động “xây dựng gia 
đình 5 không 3 sạch” giai đoạn 2018-2022 để 
triển khai thực hiện tại cơ sở. Được biết, Hội 
An là thành phố có Di sản văn hóa thế giới 
Đô thị cổ Hội An và Khu Dự trữ Sinh quyển

thế giới Cù Lao Chàm. Việc triển khai cuộc 
vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch sẽ 
được tổ chức Hội từ thành phố đến cơ sở triển 
khai trong thời gian đến, góp phần xây dựng 
“Hội An - thành phố văn hóa, sinh thái, du 
lịch”. Đây là định hướng của thành phố trong 
giai đoạn hiện nay./.

(Lê Hiền)
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> HỘI Cựu TNXP TP. CẨN THƠ:

Ngày 22/04/2019, Hội Cựu TNXP
TP. Cần Thơ phối hợp với Hội 

người tù kháng chiến, Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh Quận Ô Môn, Hội Cựu Chiến binh 
Quận Ô Môn đã có buổi giao lưu, nói chuyện 
truyền thống với hơn 1300, cán bộ giáo viên, 
học sinh Trường THPT Lưu Hữu Phước, 
Quận Ô Môn, Cần Thơ về chủ đê' “Giao lưu 
truyền thống và thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Ô 
Môn” nhân Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 
30/4/2019).

Những năm gần đây, việc giáo dục truyền 
thống, lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ được 
Hội Cựu TNXP TP. Cần Thơ xác định là một 
trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt 
trong tổ chức các hoạt động thực tiễn. Nhằm 
giúp các em hiểu phần nào sự gian nan, vất 
vả của biết bao anh hùng liệt sĩ, thương binh, 
bệnh binh đã không tiếc máu xương để có 
được độc lập như hôm nay.

Theo thầy Lê Quốc Toàn, Bí thư Đoàn 
trường THPT Lưu Hữu Phước cho biết: “Việc 
lồng ghép giáo dục truyền thống nhân các 
ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị trọng đại của 
đất nước vào môn học lịch sử luồn được nhà

trường thường xuyên áp dụng, bởi đó là cách 
nhắc nhở học sinh luôn nhớ về những chiến 
công vĩ đại của dân tộc. Từ đó định hướng 
cho các em có ý chí phấn đấu trong học tập, 
lập thân, lập nghiệp góp phần vào công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tương lai”, 
bên cạnh đó hoạt động giao lưu, kết nghĩa, 
kể chuyện truyền thống được Ban Giám hiệu 
Trường THPT Lưu Hữu Phước chú trọng thực 
hiện bằng nhiều hình thức khác nhau đã góp 
phẩn nâng cao hiểu biết, lòng tự hào dân tộc 
cho học sinh.

Cũng trong dịp này, Hội Cựu TNXP TP. 
Cần Thơ, Ban Liên lạc Cựu TNXP Quận Ô 
Môn và Quận đoàn Ô Môn đã tặng 20 phần 
quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 
học tốt./.

(Kim Hai)

> HỘI Cựu TNXP THỊ XÃ HỒNG LĨNH (HÀ TĨNH):

Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ 
niệm Ngày miền Nam hoàn toàn 
giải phóng (30/4), ngày Quốc tế lao động 

(1/5) và 129 năm ngày sinh của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh (19/5). Hội Cựu TNXP thị xã 
Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức thi đấu 
Giải bóng chuyền hơi năm 2019 do Hội Cựu 
TNXP phường Nam Hồng đăng cai giải. Đến 
dự lễ khai mạc và cổ vũ động viên cho các đội 
có các đồng chí trong thường trực Tình hội; 
đại diện lãnh đạo lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, 
UBND, ủy ban MTTQ phường Nam Hổng. 
Mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu, nhưng tinh 
thần nhiệt huyết của các vận động viên đã làm 
cho buổi thi đấu càng trở nên gay cấn, để lại 
trong lòng khán giả những pha bóng hết sức 
hồi hộp và thích thú. Có một số hội viên đã

ở tuổi 78, 80 vẫn tham gia thi đấu đến 5 trận. 
Kết quả Ban tổ chức đã chọn giải nhất thuộc 
về Hội Cựu TNXP xã Thuận Lộc, giải nhì 
thuộc Hội Cựu TNXP phường Đậu Liêu, Đội 
bóng của Hội Cựu TNXP phường Nam Hồng 
và Đức Ihuận đoạt giải ba./.

(Trần Thị Hồng)
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HOẠT ĐỘNG vi NGHĨA TÌNH ĐỎNG ĐỘ!

TRỞ VỀ CỘI NGVỒy...

X Thân dịp kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miến Nam, thống nhất đất nước 
lĩ (30/4/1975-30/4/2019) và 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 

07/5/2019), Hội Cựu TNXP TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến vê nguồn, thăm lại một 
số di tích lịch sử tiêu biểu trên cung đường Tây Bắc của Tổ quốc.

Đoàn “về nguồn” gồm có 37 người là 
các Uy viên BCH Thành hội, lãnh đạo 
một số Quận, Huyện hội và hội viên cựu TNXP 

tiêu biểu do Chủ tịch Hội Cựu TNXP Thành 
phố Đoàn Thị Thanh Xuân làm Trưởng đoàn.

Đoàn đã đến dâng hứơng Khu tưởng 
niệm liệt sĩ TNXP tham gia chiến dịch Điện 
Biên Phủ ở Ngã ba Cò Nòi - Sơn La (ảnh 1), 
thăm quan Nhà tù Sơn La, cây đào Tô Hiệu 
nằm trên đỉnh đổi Khau Cả (TP. Sơn La).

Rời Sơn La, đến đèo Pha Đin (ảnh 2), 
đoàn vô cùng xúc động khi đọc lại mấy dòng 
thơ mà Cố nhà thơ Tố Hữu đã viết vê' chiến 
công thầm lặng nhưng vồ cùng anh dũng của 
TNXP và dân công hỏa tuyến trong thời gian 
tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ:“... Dốc 
Pha Đin, chị gánh anh thồ/Đèo Lũng Lô, anh 
hò chị hát/Dù bom đạn xương tan, thịt nát/ 
Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh...”; thăm 
chuỗi các di tích chiến thắng Điện Biên Phủ 
“lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” như

Ảnh 2

Ảnh 1

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, hầm 
làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hầm 
Đờ Cát, Đồi Al, thăm Bảo tàng di tích lịch sử 
Điện Biên Phủ v.v...

Trong quá trình về nguồn lần này, đoàn cựu 
TNXP của TP. Hồ Chí Minh được sự quan tâm 
thắm tình đồng đội của các đồng chí lãnh đạo 
Hội Cựu TNXP các tỉnh Điện Biên, Lào Cai. 
Đoàn đã có buổi sinh hoạt, giao lưu với đoàn 
cán bộ Hội Cựu TNXP tỉnh Điện Biên (do Chủ 
tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Trần Công Chính dẫn 
đầu). Tại tỉnh Lào Cai, đoàn đã được Chủ tịch 
Hội Cựu TNXP tỉnh Trần Tiến Bích, lãnh đạo 
Hội đồng nhân dân TP. Lào Cai cùng với BCH 
lĩnh hội gặp gỡ, giao lưu thân mật.

Chuyến thăm mảnh đất thiêng liêng Điện 
Biên Phủ, thăm lại các di tích lịch sử gắn liền 
với những trang sử hào hùng của quân dân ta, 
và đặc biệt là của lớp TNXP thuộc thế hệ đầu 
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tiên trong thời kỳ kháng chiến chống quân 
Pháp xâm lược đã mang lại cho tùng người 
trong đoàn thật nhiều cảm xúc. Khâm phục và 
tự hào với truyền thống anh dũng, bất khuất, 
kiên cường của thê' hệ cha anh, đoàn chúng tôi 
gọi đây là hành trình “trở về cội nguồn”.

Trong dịp này, các thành viên trong đoàn 

cũng vô cùng xúc động nhớ đến tình cảm của 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chỉ huy 
làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 65 năm 
trước, đã dành cho lực lượng TNXP qua câu 
nói: “Tôi luôn coi TNXP như Bộ đội, vì trong 
phẩm chất của TNXP có phẩm chất của Bộ 
đội Cụ Hồ”./.

(ĐTTX)

HỘI Cựu TNXP TÍNH NAM ĐỊNH - MỘT TRONG NHỮNG ĐIỂM SẮNG

TRONG PHONG TRẰO THI DUA CỦA cựu TNXP CẲ NUOC

Tính đêh hết quý 1/2019, toàn tỉnh 
Nam Định có 12.350 hội viên cựu 
TNXP đang sinh hoạt ở 229 tổ chức Hội 

Cựu TNXP xã, phường, thị trấn thuộc 10 
Hội Cựu TNXP huyện, thành. Phần đông 
hội viên tuổi cao (trên 1.700 hội viên 
thời chống Pháp, trên 9.600 hội viên thời 
chống Mỹ), nhưng với tinh thẩn “Thời 
trẻ dũng cảm xung phong, về già cuộc 
sống mẫu mực”, nên mỗi cán bộ, hội viên 
trong tỉnh đều đoàn kết, phát huy truyền 
thống, cùng nhau thi đua thực hiện hiệu 
quả các nhiệm vụ, như: xây dựng tổ chức 
Hội vững mạnh; thực hiện đẩy đủ các 
Nghị quyết, điều lệ Hội; giải quyết kịp 
thời chế độ chính sách cho hội viên; hoạt 
động nghĩa tinh đồng đội; chung tay xây 
dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh; 
đẩy mạnh hoạt động của Ban công tác nữ Cựu 
TNXP; công tác tuyên truyền, thi đua khen 
thưởng...

Nổi bật nhất là hoạt động “Nghĩa tình 
đồng độr, bằng phát huy nội lực cùng tranh 
thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của đông đảo cơ quan, 
doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh để 
tặng quà hội viên dịp tết, lễ; thăm hỏi hội viên 
ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, 
cô đơn, đối tượng chính sách; tổ chức khám 
sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho hội viên; 
mừng thọ cũng như lo tang ma chu đáo cho 
hội viên qua đời; xây mới được 07 căn nhà 
tình nghĩa và sửa chữa được 14 nhà dột nát 
cho hội viên với tổng kinh phí trên 600 triệu 
đồng cùng tặng 10 phần học bổng bằng xe đạp

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Nam Định 
Đặng Xuân Sinh nhận Bằng khen của 

Hội Cựu TNXPVN năm 2018

cho 10 học sinh là con cháu hội viên thuộc 
diện chính sách, nghèo khó (mỗi xe đạp trị giá 
1.500.000 đồng)... Đặc biệt, các cấp Hội đã làm 
tốt công tác xây dựng quỹ Nghĩa tình đồng đội 
với số tiền toàn tỉnh đạt được trên 2,2 tỷ đồng 
(tiêu biểu là Hội Cựu TNXP huyện Ý Yên được 
425 triệu đổng, Hội Cựu TNXP huyện Nghĩa 
Hưng được 275 triệu đổng, Hội Cựu TNXP 
huyện Hải Hậu được 312 triệu đồng...).

Với thành tích đạt được, năm 2018, Hội 
Cựu TNXP tỉnh được UBND tỉnh tặng cờ 
“Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 
2018”. Đây là niềm vui kế tiếp mà trước đó 7 
năm liền (từ 2010-2017), Hội Cựu TNXP tỉnh 
đều được Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng cờ 
“Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.
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Bên cạnh đó, được sự quan tâm toàn diện 
của lãnh đạo tỉnh, cùng sự quyết tâm của Ban 
Chấp hành và Thường trực Hội Cựu TNXP 
tỉnh Nam Định nhiệm kỳ lần thứ III (2016- 
2021), cuối năm 2018, cuốn “Lịch sử Thanh 
niên xung phong Nam Định, 1950-2018” 
hoàn thành với đúng nghĩa “Lịch sử” của nó. 
Từ đây, tất cả cán bộ, hội viên cựu TNXP toàn 
tỉnh Nam Định có thể tự hào vê' truyền thống 
vẻ vang của mình góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi tinh thần phấn 
chẩn, tự hào thì sẽ là động lực biến thành sức 
mạnh trong suy nghĩ, hành động để mỗi cán 
bộ, hội viên cựu TNXP tỉnh Nam Định phát 
huy vai trò “Tuổi cao gương sáng” tiếp tục học 
tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ vê' truyền 
thống TNXP Việt Nam “Không có việc gì khó/ 
Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/ 
Quyết chí ắt làm nên”.

Lê Đôn

CHVVỆN VỀ NHỮNG cựu TNXP ĐƠN VỊ B4 - C906

Cách đây vừa tròn 50 năm, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng chống Mỹ cứu nước của 
Đảng và Bác Hồ, hưởng ứng lời hiệu triệu của T. Ư Đoàn Thanh niên lao động Việt 
Nam, ngày 21/8/1968 UBND tỉnh Ninh Bình cùng với Tĩnh đoàn đã thành lập 3 đơn vị 

TNXP gốm C903, C905, C906 để chi viện cho chiến trường B4 (thuộc tuyến lửa Quảng Trị 
- Thừa Thiên). Và chính sự đóng góp của những người con ưu tú quê hương Ninh Bình đã 
góp phần cùng các lực lượng khác làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, viết nên những 
trang sử hào hùng của lực lượng TNXP cả nước nói chung và TNXP Ninh Bình nói riêng...

Tuổi thanh xuân gửi lại chiến trường...
Ông Đinh Đức Hưng - Trưởng Ban liên 

lạc đơn vị TNXP B4 - C906 cho biết: Mùa thu 
năm 1968, giữa lúc chiến trường miền Nam 
đang bước vào thời kỳ cam go, 150 thanh 
niên ưu tú của quê hương Ninh Bình đã xung 
phong ra mặt trận và được biên chế vào 3 đơn 
vị TNXP C903, C905 và C906 (sau này do yêu 
cầu của tổ chức, 3 đơn vị gộp lại và có phiên 
hiệu là B4 - C906). Ngay khi hành quân đến 
đất Quảng Bình, đơn vị đã được phần công 
mở đường, phá tuyến và chốt giữ những trọng 
điểm quan trọng từ Ba Rền đến Ba Đồn (được 
xuất phát từ Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) - lúc 
đó đang là điểm nóng của tuyến đường 15A. 
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại các cung 
đường nóng tuyến đường 15A, đơn vị lại được 
giao trọng trách chốt giữ các trọng điểm thuộc 
tuyến đường huyết mạch từ Quốc lộ 1A từ 
đỉnh đèo Ngang đến Lệ Thủy (Quảng Bình), 
Vĩnh Linh (Quảng Trị). Trong đó có chốt cầu 
Hồ nằm trên trục đường giao thông chiến 
lược Đường 1A thuộc xã Quảng Hưng, huyện 

Quảng Trạch (Quảng Bình), là địa bàn vô 
cùng khốc liệt, địch ngày đêm bắn phá nhằm 
ngăn chặn sự chi viện của ta cho chiến trường 
rniền Nam. Đặc biệt, ngày 25/12/1968, trong 
khi toàn đơn vị đang san lấp hố bom tại chân 
cầu Hồ thì bị một tốp máy bay của Mỹ từ biển 
kéo vào bất ngờ thả bom, làm 14 TNXP trong 
đơn vị hy sinh và hàng chục chiến sĩ khác bị 
thương.

Là một trong số những người may mắn 
sống sót sau trận ném bom ngày 25/12/1968, 
cựu TNXP Nguyễn Thị Ihục, thuộc đơn vị 
B4-C906 nhớ lại: “Hôm đó, tôi được giao 
nhiệm vụ đứng ở chòi gác máy bay địch. Khi 
nghe thấy tiếng máy bay, tồi chỉ kịp hô “nằm 
xuống” Trong tích tắc, hàng loạt bom đã được 
thả xuống khu vực chân cầu Hồ và đã cướp đi 
sinh mạng của 14 người. Thật tàn khốc. Đồng 
đội của tôi đã hy sinh khi còn quá trẻ...”. Bà 
Thục rơm rớm nước mắt khi nhớ về những 
đồng đội đã hy sinh.

Trong số 14 TNXP đơn vị B4-C906 hy 
sinh tại chân cầu Hồ có liệt sĩ Phạm Thị Sửu 
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quê ở Ninh Mỹ (Hoa Lư). Bà là vợ của cựu 
TNXP Trần Văn Tạo. Ông Tạo hiện đang sinh 
sống tại phường Đông Thành - thành phố 
Ninh Bình. Sức ép của bom đạn trong chiến 
tranh và những lần vào sinh, ra tử đã làm cho 
sức khỏe và trí nhớ của ông Tạo giảm sút rất 
nhiều. Tuy nhiên, mỗi khi có ai đó nhắc về 
đơn vị B4-C906 hoặc về trận đánh cẩu Hồ, 
ông Tạo lại bật khóc. Bà Nguyễn Thị Lụa - vợ 
thứ 2 của ông Tạo cũng là TNXP cùng đơn vị 
B4-C906 đỡ lời chồng, bà cho biết: Hôm đó, 
ông Tạo đứng ở vị trí vợ bị ném bom không 
xa, nên ngay sau loạt bom, ông ấy đã cùng các 
đồng đội khác nhào tới để đào bới, hy vọng 
cứu được những TNXP đang bị vùi lấp dưới 
lòng đất sâu. Hy vọng vụt lên khi các đồng đội 
tìm thấy chị Sửu là người duy nhất vẫn còn 
sống. Ông Tạo vội bế vợ lên xe cứu thương để 
đưa đến bệnh viện. Nhưng vì vết thương quá 
nặng nên chị đã không qua khỏi...

Trong 3 năm từ 1968-1970, những TNXP 
đơn vị B4- C906 đã nỗ lực vượt qua mọi khó 
khăn, gian khổ, hy sinh, chốt giữ và đảm bảo 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ san lấp hố bom 
tại các trọng điểm: Đèo Lý Hòa, cầu Hồ, phà 
Sống Gianh, ngầm Đá Mài, câu Vĩnh Tuy, 
phà Quán Hàu, phà Long Đại (còn gọi là phà 
Long Đầu)... phục vụ cho các đoàn xe vận tải 
và quân sự chi viện cho chiến trường miền 
Nam. Và trong 3 năm đó, nhiều chiến sĩ của 
đơn vị bị thương, 21 người hy sinh. Sự kiên 
trung của những cựu TNXP đơn vị B4-C906 
đã góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, lập nên những 
chiến công huyền thoại, viết tiếp trang sử hào 
hùng của những người con đất Cố đô Hoa Lư 
- Ninh Bình.

Còn “đó nỗi niêm tri ân đồng đội...
Kết thúc chiến tranh, trở vê' địa phương, 

TNXP đơn vị B4-C906 vẫn giữ vững bản chất 
“bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng 
Đảng, chính quyền, cùng con cháu phát triển 
kinh tế và giữ vững an ninh chính trị ở địa 
phương. Tuy nhiên, điều mà ông Tạo, ông 
Hưng, bà Thục, bà Lụa và nhiều người đau đầu, 
đó là hiện nay một số hài cốt của các chiến sĩ 
B4-C906 còn nằm tại nghĩa trang Quảng Thọ 
(Quảng Trạch). Và để có được thông tin chính 
xác về phần mộ của các liệt sĩ B4-C906, Ban liên 

lạc đơn vị cũng như thân nhân các gia đình liệt 
sĩ đã mất rất nhiều công sức kết nối với chính 
quyền địa phương, ngành chức năng.

Cựu TNXP Trần Văn Tạo cho biết: Khi vợ 
tôi trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc tôi và 
các đồng đội trong đơn vị nhận nhiệm vụ của 
cấp trên di chuyển đến trọng điểm khác, nên 
di hài của vợ tôi và các liệt sĩ khác được giao 
lại cho nhân dân địa phương an táng. Chiến 
tranh khốc liệt, thông tin gián đoạn nên gia 
đình cũng không có nhiều thông tin vê' phần 
mộ của liệt sĩ Phạm Thị Sửu. Đến tận năm 
2011, qua rất nhiều lần tìm kiếm ở khắp các 
nghĩa trang các xã của huyện Quảng Trạch, 
cuối cùng tôi cũng tìm được phần mộ của vợ 
tôi - cô ấy được nhân dân an táng tại nghĩa 
trang xã Quảng Thọ.

Cẩu Hồ giờ đã được đổ bê tông rộng rãi, 
phục vụ 2 làn xe qua lại. Song ít ai biết được 
nơi này từng ghi dấu bao chiến công oanh 
liệt của quân và dân ta trong thời kỳ kháng 
chiến chống Pháp, chống Mỹ, trong đó có sự 
hy sinh kiên trung của các liệt sĩ đơn vị B4- 
C906. Điều đáng nói, trong trận ném bom của 
giặc Mỹ ngày 25/12/1968 tại chân cầu Hồ làm 
14 TNXP hy sinh thì chỉ có 8 người tìm được 
phần mộ, 6 chiến sĩ khác thịt xương của họ đã 
hòa vào lòng đất Quảng Hưng nhọc nhằn mà 
thủy chung, son sắt. Với đạo lý “Uống nước 
nhớ nguồn” của dần tộc và sự thôi thúc từ trái 
tim của những cựu TNXP đơn vị B4-C906, 
năm 2011 Đảng ủy, UBND xã Quảng Hưng, 
BCH Hội Cựu TNXP TP. Ninh Bình; đơn VỊ 
B4-C906 đã lập tờ trình đê' nghị Nhà nước hỗ 
trợ xây dựng Bia tưởng niệm 14 chiến sĩ của 
B4-C906 cùng chiến sĩ quân đội, địa phương 
(xã Quảng Hưng) đã hy sinh tại cầu Hồ trong 
thời kỳ chống Pháp. Tờ trình đã được ƯBND 
huyện Quảng Trạch chấp thuận để xây dựng 
Bia tưởng niệm tại khu vực cầu Hồ. Tuy nhiên 
vì nhiều lý do mà đến nay cồng trình vẫn chưa 
khởi công xây dựng.

Trong nhiều năm qua, mặc dù còn nhiều 
khó khăn, nhưng những cựu TNXP đơn vị 
B4-C906 vẫn tích cực dành dụm, đóng góp 
với hy vọng thêm một lần nữa được chung sức 
nhỏ bé của mình cùng Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân xã Quảng Hưng sớm xây dựng 
công trình nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ trong 
đó có 14 liệt sĩ B4-C906?
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Ông Đinh Đức Hưng cho biết thêm: 
Hiện nay Đảng ủy, UBND xã Quảng Hưng 
và lãnh đạo huyện Quảng Trạch cũng đang 
nỗ lực để huy động các nguồn lực, sớm khởi 
công công trình bia tưởng niệm các liệt sỹ 
và dự kiến công trình được đặt ngay tại chân 
cầu Hồ. Công trình sẽ là nơi để những người 
cha, người mẹ, người vợ, người chị, người 
em, người anh về đây tìm lại bóng dáng người 
thân, mấy. mươi năm biền biệt không về; 

để những cựu chiến binh, cựu TNXP hành 
hương về đây thăm lại chiến trường xưa và 
thức dậy ký ức những năm tháng tham gia 
chiến đấu cùng đồng đội. Đây cũng là nơi để 
giáo dục truyền thống cho thê' hệ trẻ, giúp họ 
biết trân quý giá trị của độc lập và tự do, từ 
đó tri ân các anh hùng liệt sĩ, sống có trách 
nhiệm hơn với cộng đồng./.

Mai Lan

HỘI Cựu TNXP HUYỆN ĐŨNG PHÚ (BÌNH PHUỚC)

về nguồn thăm lại chiến trường xưa

Đoàn tại dâng hương tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc

Bắt đầu từ ngày 14/4/2019, lãnh đạo 
Hội Cựu TNXP huyện Đồng Phú 

(Bình Phước) tổ chức chuyên về nguồn thăm 
lại chiến trường xưa cho trên 40 cán bộ, hội 
viên trong toàn huyện. Hành trình của đoàn 

dự kiến thời gian khoảng 10 ngày qua các 
địa điểm lịch sử, di tích, vị trí quan trọng của 
đất nước, như dâng hương Nghĩa trang liệt 
sĩ quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị), nơi yên 
nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng 
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Chùa - Đảo Yến, tham quan khu du lịch Động 
Thiên Đường (Quảng Bình), Khu di tích Ngã 
ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), tham quan chùa Bái 
Đính (Ninh Bình), di tích lịch sử chiến thắng 
Điện Biên Phủ (Điện Biên), Sa Pa (Lào Cai), 
viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Không gì quý hơn, cao cả hơn của những 
người con một thời “xẻ núi lăn bom” mở 
đường Trường Sơn huyền thoại. Một thời mưa 
lũ gió ngàn “đồng đội bát canh rau tàu bay dìu 
qua cơn đói”. Một thời “sốt rét rung sàn nứa, 
mái tóc xanh vơi còn một nửa...”, được trở vê' 
chiến trường xưa, nơi đồng đội ngã xuống, nơi 
các thế hệ cha anh ngã xuống vì độc lập, tự 
do thống nhất nước nhà. Chuyến trở về cội 
nguồn lịch sử của những ai đã đi một lẩn, hai 
lần. Chuyến tìm về cội nguồn của những ai lần 
đầu mới được đến. Tất cả mới và cũ đều rưng 
rưng, đểu bùi ngùi, cảm xúc.

Nén hơi thở của mình khi thắp hương đặt 
lên mười ngôi mộ của mười cô gái TNXP tuổi 
18, 20 ngã xuống nơi Ngã ba Đồng Lộc, với 
mười chiếc nón lá úp lên đầu mười nấm mộ và 
mười nhánh bông cúc trắng ánh lên màu tinh 
khiết. Cô Nguyễn Thị út, quê huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre là cựu TNXP Vận tải thủy 
C2012 chan chứa nước mắt ngồi cạnh hố bom 
cả giờ liền. Hố bom Mỹ vẫn còn nguyên dấu 
tích chiến tranh tàn khốc một thời. Mười cô 
gái TNXP bất khuất kiên cường, tiếng hát, 
tiếng nói, cười rộn rảng như vẫn còn văng 
vẳng quanh đâu đó... Đây là lần đầu tiên cô 
Út đặt chân lên đất Bắc, được tận mắt ngắm 
kỹ chân dung của mười cô gái hy sinh tại Ngã 
ba Đồng Lộc, hồn nhiên tươi trẻ như cô của 
năm thang đầu tham gia lực lượng TNXP 
miền Nam chống Mỹ, cứu nước. Tôi lặng lẽ 
đến đứng bên mộ liệt sĩ Võ Thị Tần, Tiểu đội 
trưởng, chị là người duy nhất mới có người 
yêu... Mộ liệt sĩ Hồ Thị Cúc, Tiểu đội phó 
nằm ở cuối cùng. Đứng bên chị, trong tôi dấy 
những vần thơ trong bài “Cúc ơi” thiết tha bi 
tráng của nhà thơ Yến Thanh, nguyên là cán 
bộ kỹ thuật Tổng đội TNXP 55 (Hà Tĩnh): 
“Tiểu đội đã vê' xếp một hàng ngang/Cúc ơi! 
Em ở đâu?”...

Ngày 15/4/219, Đoàn đến dâng hương 
Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Trên 40 cán bộ, 
hội viên của đoàn im lặng trang nghiêm xúc 
động nghe Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện 
Đồng Phú Đinh Thị Minh (Trưởng đoàn) 
đọc lời viếng liệt sĩ: “... Trở vê' thăm các anh, 
các chị ngày hôm nay, thắp nén nhang thơm 
mà lòng bồi hồi xúc động như lời tri ân nhắn 
gửi đến vong linh đồng đội. Tưởng nhớ và tỏ 
lòng thành kính tới vị cha già dân tộc muôn 
vàn kính yêu và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh 
trong công cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại 
của dân tộc.”...

Sau buổi tham quan động Thiên Đường, 
chùa Bái Đính, Đoàn Cựu TNXP huyện Đồng 
Phú nghỉ lại tại tỉnh Hòa Bình một đêm, rồi 
tiếp tục hành trình ngược lên Tây Bắc, tham 
quan Khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ. 
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại đèo Pha Đin, Đồi 
Al, hầm tướng ĐỜ-Cát-tri... Ngày 17/4/2019, 
đoàn đi Sa Pa, nghỉ lại một đêm, sáng tham 
quan du lịch Sa Pa “lãng đãng sương mù”, một 
số lên đỉnh Phan Xi Păng... Sau đó Đoàn xuôi 
vê' Thủ đô Hà Nội viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh...

Một chuyến đi về nguồn đầy ấn tượng 
‘Tịch sử” của đoàn, phần đồng hội viên đều 
trên tuổi 60 và 70, trong đó có hội viên lớn tuổi 
nhất sinh năm 1938 (81 tuổi), đó là cựu TNXP 
Lê Thị Duyến thuộc TNXP Sân bay Sao vàng 
(Thanh Hóa). Đi khỏe, ăn uống tốt và “cụ” 
Duyến còn tham gia chương trình giao lưu 
văn nghệ cùng Câu lạc bộ hát Chèo của huyện 
Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) tại đêm Đoàn nghỉ 
lại thị trấn Diễm Điền để sáng sớm hôm sau 
dâng hương Đền thờ Nguyễn Đức Cảnh. Trên 
đường đi, mỗi thành viên của đoàn trong trang 
phục màu xanh của lính TNXP, đều là những 
cây văn nghệ vui vẻ, phấn khởi hát vang trong 
tiếng vỗ tay rầm rập các ca khúc truyền thống 
như “Cô gái mở đường”, “Đường Trường Sơn 
xe anh qua”..., những chiếc xe qua đểu chạy 
chậm lại vừa ngạc nhiên, vừa tươi cười vẫy vẫy 
tay chào...

DUY HIẾN
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KINH NGHIỆM QUẢN LÝ, sử DỤNG QUỸ “NGHĨA TÌNH ĐÓNG ĐỘI”

CỦA HOI CỰU TNXP TÍNH QUÁNG BlNH
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(Giáy này làm thánh 02 bản, mỗi bén giữ 01 bàn)
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HỘI CỰU TNXP 
XẪ QUẢNG PHÚ

CỘNG HOÀ XẪ HỘI CHỦ NGHlA VIỆT NAM 
Đõc lân - Tư do ■ Hanh phúc

- Họ tén cựu TNXP vay:............

- Họ tên người chịu trách nhiệm liên đới:.
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........ Quan hậvớưỊgưòi vayb......................
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—

Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” (NTĐĐ) 
của Hội Cựu TNXP là tạo nguồn thu 
từ lãi cho vay nhằm trang trải những khoản 

chi thường xuyên như thăm nom hội viên ốm 
đau, phúng viếng hội viên lúc qua đời hay hỗ 
trợ đồng đội lúc gặp khó khăn, hoạn nạn trong 
cuộc sống.

Chuyện quản lý Quỹ NTĐĐ trước năm 
2017 ít ai bàn đến vì bình quân mỗi hội viên 
chỉ có gần 250.000 đồng. Nhưng kể từ năm 
2017, thực hiện chủ đê' năm: “Vì nghĩa tình 
đồng đội” do T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam 
khởi xướng, đặt mục tiêu phấn đấu 1 triệu 
đồng/hội viên.

Tính đến cuối năm 2018, Hội Cựu TNXP 
tỉnh Quảng Bình có trên 28.000 hội viên, 8 
đơn vị Hội cấp huyện, thị, thành phố, trong 
đó có 3 đơn vị đạt 1 triệu đồng/hội viên (Hội 
Cựu TNXP TP. Đồng Hới, thị xã Ba Đồn và 
huyện Bố Trạch). Tổng số tiền quỹ đã có trên 
22 tỷ 228 triệu đồng; phấn đấu cuối năm 
2019, có 8/8 đơn vị đạt 1 triệu đồng/hội viên, 
đưa tổng số Quỹ NTĐĐ lên gần 30 tỷ đồng. 
Đây là một con số không nhỏ, đặc biệt đối 
với Hội cơ sở xã, phường có từ 100 - 200 hội 
viên, tương ứng với số tiền quỹ 100 - 200 
triệu đồng. Thực trạng đó đòi hỏi phải có 

hình thức quản lý thích hợp, vừa quay vòng 
được vốn, vừa bảo toàn được Quỹ; thực hiện 
được yêu cầu của T.Ư Hội đặt ra tại Thông 
báo kết luận công tác Hội năm 2018, triển 
khai nhiệm vụ 2019: “Đẩy mạnh việc xây 
dựng “Quỹ nghĩa tình đổng đội”, quản lý, sử 
dụng quỹ công khai, minh bạch, thiết thực và 
hiệu quả ở từng cấp Hội”.

Muốn đạt được yêu cầu trên đòi hỏi phải 
có sự đổi mới trong việc quản lý Quỹ NTĐĐ 
nhằm khắc phục tình trạng cho vay theo kiểu 
gia đình dẫn đến đã có trường hợp mất cả vốn 
lẫn lãi do người vay qua đời đột xuất, thiêu 
căn cứ để đòi nợ vì không có bút tích để lại 
cho người có trách nhiệm liên đới.

Trước thực trạng đó, Hội Cựu TNXP 
tỉnh Quảng Bình đã nghiên cứu, ấn hành Giấy 
vay Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” (ảnh) đầy 
đủ các yếu tố đơn giản, dễ hiểu, dễ ghi, vừa 
đạt được yêu cầu quản lý Quỹ, vừa giữ trọn ý 
nghĩa sâu xa về tình đồng đội trong ngôi nhà 
chung của tổ chức Hội.

Tính đến nay đã có nhiều đơn vị cơ sở 
áp dụng thực sự tháo gỡ những băn khoăn, lo 
lắng trong công tác quản lý Quỹ “Nghĩa tình 
đồng đội”./.

Đinh Thế Phong
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SỨC tíHỎE ĐỎNC ĐỘI

Đê người cao tuốl có gíâc ngủ ngon

'fýrhi tuổi tác già đi, giấc ngủ củng thay đổi. Người lớn tuổi có thể cảm thấy buồn ngủ
Ẫ\.sớm hơn, thức dậy sớm hơn hay ngủ ít hơn. Nhưng một số biểu hiện như khó ngủ, 

thức dậy mệt mỏi và những triệu chứng mất ngủ khác không phải biểu hiện bình thường
của lão hóa...

Tại sao ngủ đủ giấc lại quan trọng với 
người cao tuổi?

Một đêm có giấc ngủ sâu rất quan trọng 
với người lớn tuổi vì nó giúp cải thiện sự tập 
trung và hình thành trí nhớ. Giấc ngủ cho 
phép cơ thể điểu chỉnh các thiệt hại vê' tế bào 
xảy ra trong suốt cả ngày, làm mới hệ thống 
miễn dịch của bạn và ngăn ngừa bệnh tật. 
Không ngủ đủ giấc hoặc không ngủ ngon vào 
ban đêm có thể dẫn đến trầm cảm, giảm chú 
ý, các vấn đề về trí nhớ cũng như tình trạng 
buồn ngủ vào ban ngày. Hơn nữa, giấc ngủ 

không đủ có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe 
nghiêm trọng như tăng nguy cơ mắc bệnh tim 
mạch, tiểu đường, vấn để cân nặng và ung thư 
vú ở nữ giới.

Người lớn tuổi cần ngủ bao nhiêu 
giờ mỗi ngày?

Nhu cầu về giấc ngủ ở mỗi người là khác 
nhau nhưng hầu hết người lớn cần từ 7,5 đến 
9 giờ mỗi đêm. Tuy nhiên, thức dậy như thế 
nào vào buổi sáng quan trọng hơn ngủ bao 
nhiêu lâu vào ban đêm. Nếu bạn không ngủ 
đủ, bạn sẽ có thể thức dậy với cảm giác không 
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nghỉ ngơi, hoặc bạn có thể cảm thấy mệt mỏi 
suốt cả ngày.

Đây là những lời khuyên có thể giúp bạn 
cải thiện giấc ngủ vào ban đêm:

. Giấc ngủ thay đổi như thế nào khi 
già đi?

Ở người lớn tuổi, lượng hoóc môn tăng 
trưởng sản sinh ra thấp hơn, giảm nhu cầu 
ngủ sâu của bạn. khi điều này diễn ra, cơ thể 
bạn sản xuất ít melatonin hơn, có nghĩa là bạn 
sẽ thức dậy thường xuyên hơn vào ban đêm. 
Để giải quyết vấn đề này, bạn cẩn:

• Đi ngủ sớm vào buổi tối và thức dậy 
sớm hơn vào buổi sáng;

• Dành thời gian ngủ tối nhiều để có đủ 
giấc ngủ cần thiết, hoặc ngủ thêm vào giấc 
trưa trong ngày.

Khi gặp phải những triệu chứng sau đây, 
rất có thể bạn đang phải đối mặt với tình trạng 
rối loạn giấc ngủ:

• Khó ngủ mặc dù thấy mệt mỏi.
• Khó để ngủ lại sau khi bị tỉnh giấc 

giữa đêm.
• Không cảm thấy thoải mái khi thức dậy 

vào sáng hôm sau.
• Cảm thấy bực bội hoặc buồn ngủ suốt 

cả ngày.
• Không tỉnh táo khi ngồi yên, xem tivi 

hoặc lái xe.
• Khó tập trung suốt cả ngày.
• Phải sử dụng thuốc ngủ hoặc rượu để 

ngủ được.
• Gặp khó khăn trong kiểm soát cảm xúc.

2. Xác định những nguyên nhân gây 
ra vấn đê vê giấc ngủ

Xác định tất cả các nguyên nhân có thể 
dẫn tới mất ngủ sẽ cho phép bạn tìm ra cách 
điều trị phù hợp. Bạn hãy tự xem mình có gặp 
những vấn đê' sau không:

• Bạn có cảm thấy căng thẳng không?
• Bạn có trải qua cảm giác chán nản hay 

bất an?
• Gần đây bạn đã trải qua một chấn 

thương nào không?
• Bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào có 

thể ảnh hưởng đến giấc ngủ không?
• Bạn có vấn đê' nào vê' sức khỏe làm ảnh 

hưởng đến giấc ngủ không?
Ngoài các vấn đề vê' cảm xúc và tâm lý có 

thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, còn có các vấn đề 
thường gặp khác như:

• Thói quen ngủ không tốt và môi trường 
ngủ: Giờ ngủ không đều, uống rượu trước khi 
đi ngủ và ngủ khi đang xem tivi đều có thể tác 
động đến giấc ngủ của bạn. Hãy chắc chắn đi 
ngủ trong một căn phòng thoải mái, yên tĩnh 
và không có ánh sáng.

• Đau hoặc các vấn đê' vê' sức khỏe: Đi tiểu 
thường xuyên, cảm giác đau, viêm khớp, hen 
suyễn, tiểu đường, loãng xương, ợ nóng ban 
đêm và bệnh Alzheimer đều có thể ảnh hưởng 
đến giấc ngủ ở người lớn tuổi, do đó bạn nên 
đi khám bác sĩ để kiểm tra tình trạng sức khỏe 
của mình.

• Mãn kinh và tiền mãn kinh: Nóng trong 
người, đổ mổ hôi ban đêm là những triệu 
chứng của giai đoạn mãn kinh có thể khiến 
giấc của của bạn bị gián đoạn. Hãy thử cải 
thiện thói quen ngủ vào ban ngày, cũng như 
chú trọng hơn đến chế độ ăn và luyện tập.

• Ihuốc: Các phản ứng phụ của thuốc 
chữa bệnh, nếu bạn đang sử dụng, có thể làm 
giảm ngủ của bạn. Nếu tình trạng kéo dài, 
bạn nên trao đổi với bác sĩ để thay bằng một 
loại khác.

• Thiếu tập thể dục: Một lối sống lười vận 
động có thể khiến bạn luôn trong tình trạng 
buồn ngủ. Tham gia tập luyện thể dục thường 
xuyên có thể giải quyết vấn đê' này.

• Thiếu sự tham gia hoạt động xã hội: 
Tham gia các hoạt động xã hội, vào nhóm 
người cao tuổi nếu như bạn có thời gian, sẽ 
giúp bạn ngủ tốt hơn.

• Thiếu ánh sáng mặt trời: Ánh sáng mặt 
trời có thể giúp điều hòa melatonin và chu kỳ 
ngủ-thức. Có gắng có ít nhất 2 tiếng mỗi ngày 
cho cơ thể hấp thụ ánh nắng mặt trời sẽ cải 
thiện giấc ngủ ở người cao tuổi.
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3. Cải thiện thói quen ngủ
Hãy thay đổi những thói quen 

sau để tạo điều kiện tốt nhất cho giấc ngủ:
• Không đọc từ các thiết bị có đèn nền 

vào buổi tối: Bạn nên tránh các thiết bị điện 
tử như Ipad trước giờ ngủ, hoặc chọn một 
eReader không có đèn nền hoặc không cần 
ánh sáng bổ sung.

*• Phòng ngủ nên để yên tĩnh, tối và thoải 
mái: Tiếng ồn, ánh sáng và nhiệt độ cũng khiến 
giấc ngủ khó đến hơn. Bạn có thể sử dụng mặt 
nạ ngủ để chặn ánh sáng từ ngoài vào phòng.

• Giới hạn không gian phòng ngủ: 
Phòng ngủ không phải là phòng làm việc, xem 
tivi, hoặc sử dụng máy tính. Phòng ngủ chỉ để 
ngủ và để cho những cảm giác lãng mạn.

• Duy trì một lịch trình thường lệ và ngủ 
đúng giờ: Tốt nhất là đi ngủ và thức dậy vào 
cùng một thời điểm mỗi ngày.

• Tạo ra “nghi thức” trước lúc ngủ: 
Tắm, chơi nhạc, thiền, hít thở sâu để giúp 
bạn thư giãn.

• Ngủ trưa nếu cần: Một giấc ngủ ngắn 10 
phút có thể khiến bạn tỉnh tạo hơn. Giấc ngủ 
trưa chỉ cần từ 15 đến 45 phút là có thể là đủ 
để cải thiện sự tỉnh táo của bạn, ngủ quá nhiều 
buổi trưa sẽ khiến giấc ngủ tối của bạn trở nên 
khó hơn.

4. Thay đổi chế độ ăn và tập thể dục
Chế độ ăn kiêng và tập thể dục có 

thể có ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ của bạn. 
Vì thê' hãy ghi nhớ những lời khuyên sau đây:

• Hạn chế caffeine vào cuối ngày.
• Mặc dù có vẻ như rượu làm cho bạn 

dễ ngủ nhưng thực tế nó sẽ phá vỡ giấc ngủ 
của bạn. Vì vậy, tránh uống rượu quá muộn 
trong ngày.

• Án nhẹ, bao gồm bánh quy giòn, ngũ 
cốc và sữa, sữa chua hoặc sữa ấm.

• Tránh các bữa ăn chính và thức ăn nhiều 
gia vị trước khi đi ngủ, đặc biệt nếu chúng gây 
khó tiêu hoặc khó chịu.

• Hạn chê' uống nước quá nhiều trước 
khi ngủ.

• Tập thể dục thường xuyên để khắc phục 
vấn đề về giấc ngủ. Bạn có thể bơi, đi xe đạp 
hay tham gia một câu lạc bộ ngoài trời.

5. Giảm căng thẳng tinh thần
Sự căng thẳng và lo lắng xuất hiện 

trong ngày có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của 
bạn vào ban đêm. Học cách buông bỏ những 
suy nghĩ và lo lắng của mình bằng những lời 
khuyên hữu ích sau đây:

• Ghi lại những lo lắng của bạn trước khi 
đi ngủ.

• Kiểm tra các công việc đã hoàn thành 
trong danh sách việc cần làm của bạn, liệt kê 
các mục tiêu của bạn cho ngày mai, sau đó gấp 
sổ lại và để tinh thần được thư giãn.

• Lắng nghe những bài hát nhẹ nhàng.
• Đọc một cuốn sách.
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc ngủ lại 

sau khi bị tỉnh giấc vào ban đêm, có thể thử 
đến những lời khuyên sau:

• Đừng căng thẳng: Căng thẳng không thể 
khiến bạn quay trở lại giấc ngủ mà chỉ khiến 
bạn trở nên tỉnh táo hơn.

• Thư giãn: Bạn có thể thử các phương 
pháp như thở sâu hoặc thiền định mà không 
cần phải rời khỏi giường.

• Làm một hoạt động không gây kích 
thích: Nếu sau 15 phút bạn vẫn không thể ngủ 
được, hãy ra khỏi giường và làm việc gì đó 
không kích thích, chẳng hạn như đọc sách hay 
nghe nhạc.

• Trì hoãn lo lắng: Nếu bạn thức dậy cảm 
thấy lo lắng, hãy viết một lưu ý ngắn về nó vào 
sổ và trì hoãn suy nghĩ lo lắng đó đến ngày 
hôm sau.

Nếu các lời khuyên trên không giúp bạn 
ngủ được, đã đến lúc bạn nên nói chuyện với 
bác sĩ. Hãy ghi lại nhật ký giấc ngủ: liệt kê giờ 
uống rượu, cà phê, nicotine, các loại thuốc 
bạn đang sử dụng, chế độ tập thể dục, lối sống 
và những căng thẳng trong thời gian gần đây. 
Bác sĩ có thể giúp giới thiệu bạn một phương 
pháp điều trị tích cực và phù hợp hơn./.

N.T.A (theo BM)
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VăNHÓđ- VÓN NGHỆ

Huyền thoại TNXP trong thi ca và âm nhạc

Lịch sử mãi mãi ghi dấu những TNXP đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho 
sự nghiệp vĩ đại: Sự nghiệp chiến đấu giải phóng dân tộc; lập nên những kỳ tích anh 
hùng, dệt nên những huyền thoại, tô đậm trang sử vẻ vang và xứng đáng là biểu tượng rực 

rỡ vê' Chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng của phong trào thanh niên yêu nước Việt Nam trong 
thời đạỉ Hồ Chí Minh quang vinh...

Ngày 20/3/1951, trong chuyến 
thăm Liên phân đội TNXP 

312 làm nhiệm vụ tại cẩu Nà Cù (Bắc 
Kạn), Bác Hồ đã ứng khẩu 4 câu thơ 
nổi tiếng tặng Lực lượng TNXP Việt 
Nam: “Không có việc gì khó/chỉ sợ 
lòng không bển/Đào núi và lấp biển/ 
Quyết chí ắt làm nên!”. Bài thơ của 
Bác là lời hiệu triệu, là nguồn động 
viên cổ vũ vô cùng to lớn đối với các 
thê' hệ thanh niên 69 năm qua.

Trong cuộc kháng chiến “9 năm 
làm một Điện Biên”, lòng yêu nước, 
tinh thần dũng cảm, sự hy sinh cao cả 
của những TNXP đi dưới mưa bom, 
lửa đạn, đã góp phần làm nên sức mạnh 
dân tộc, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên 
Phủ: “Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ/Đèo 
Lũng Lô, anh hò chị hát/Dù bom đạn xương 
tan, thịt nát/Không sờn lòng, không tiếc 
tuổi xuân.../Hỡi các chị, các anh/Trên chiến 
trường ngã xuống/Máu của anh chị, của chúng 
ta không Uổng/Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt 
Nam” (Hoan hô chiến sĩ Điện Biên - Tố Hữu). 
Khi đất nước bước vào cuộc kháng chiến 
chống Mỹ thì con đường ra trận không phải 
của riêng ai. Cả nước ra trận như đi trẩy hội.

Nhà thơ Phạm Tiến Duật đã tạm biệt mái 
trường Đại học Sư phạm, vào bộ đội và công 
tác tại tuyến đường vận tải Trường Sơn 559. 
Chính Trường Sơn đánh Mỹ với các anh bộ 
đội lái xe, các cô gái TNXP là môi trường phát 
huy tiềm lực thơ ca trong tâm hồn anh: “ơi! 
Em gái chưa một lần rõ mặt/Có lẽ nào anh lại

Hát cho Nhạc sĩ Xuân Giao nghe bài hát
“Cô gái mở đường” (tháng 4/2013)

mê em/Từ các đêm Thạch Nhọn, Thạch Kim/ 
Tên em đã thành tên chung anh gọi/Em là 
cô thanh niên xung phong”. (Gửi em, cô gái 
thanh niên xung phong).

Nữ thi sĩ Lâm Thị Mỹ Dạ làm bài thơ 
“Khoảng trời - hố bom” tại Trường Sơn vào 
tháng 10/1972, một trong những thời điểm ác 
liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Hình 
ảnh nữ TNXP bước vào trang thơ là những cô 
gái vô danh, được gọi tên chung là Em. Nhà 
thơ Lâm Thị Mỹ Dạ tưởng niệm cô gái không 
tên, không tuổi hy sinh để cứu con đường cho 
đoàn xe kịp giờ ra trận qua những dòng thơ 
dạt dào xúc động: “Tên con đường là tên em 
gửi lại/Cái chết em xanh khoảng trời con gái/ 
Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em .../ 
Gương mặt em bạn bè tôi không biết/Nên mỗi 
người có gương mặt em riêng”. (Khoảng trời - 
hố bom).
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Nguyễn Đình Thi thì ghi lại cuộc gặp 
gỡ lớn, có tính lịch sử, cuộc gặp gỡ giữa 
những người con trai, con gái TNXP cùng 
xa quê, xa gia đình đi chiến đấu chống Mỹ: 
“Chào em, em gái tiền phương/Hẹn gặp nhé 
giữa Sài Gòn”. (Lá đỏ - Nguyễn Đình Thi). 
Trường Sơn in dấu chân hàng triệu người ra 
trận, hình ảnh những cô gái TNXP làm cọc 
tiêu cho xe qua ngầm, qua suối, qua trọng 
điểm trên đường Trường Sơn là một biểu 
tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng: 
“Mấy năm rồi chạy trên tuyến Trường Sơn/ Có 
đêm nào như đêm nay nhớ mãi/ Những cọc 
tiêu là những cô em gái/ Thanh thản đứng bên 
đường trọng điểm xe lến”. (Cái điểm sáng ấy - 
Trần Nhật Thu). Những chiến sĩ TNXP không 
run sợ trước kẻ thù, không chùn bước trước 
khó khăn và cái chết, sẵn sàng hoàn thành 
nhiệm vụ: “Xông vào nơi khói/ Để làm một 
cây chồng nhỏ diệt thù/ Em đã vượt qua thử 
thách bước đầu/ Để làm người chiến thắng” 
(Hơi ấm đường rừng - Nguyễn Mỹ).

Nhà thơ Đỗ Trung Quần kể về những 
đồng đội một thuở cùng khoác màu áo xanh 
TNXP trên chiến trường biên giới Tây Nam: 
“Chắc anh hiểu rồi em ở tấm lòng/ Nước 
mắt chỉ dành cho người ngã xuống/ Nên 
dù té đau, gai rừng đâm chân buốt/ Đâu để 
vết thương anh rỉ máu hai lần./Em là người 
thanh niên xung phong/ Không có súng, chỉ 
có đôi vai cáng thương, tải đạn/ Giữa tầm 
đạn thù, tấm lòng dũng cảm/ Em vượt đường 
dài tiếp thêm lửa tiến công...’’(Những bông 
hoa trên tuyến lửa).

Nhà thơ Yến Thanh tên thật là Nguyễn 
Thanh Bính, khi đó là cán bộ phụ trách kỹ thuật 
của ngành giao thông trực tiếp làm việc tại ‘túi 
bom’ Đồng Lộc được tận mắt chứng kiến 10 
cồ gái TNXP đã hy sinh ở tuổi đẹp nhất cuộc 
đời mình vào lúc 16 giờ ngày 24/7/1968. Lên 
đấy chỉ tìm được 9 thi thể, chưa tim được Hồ 
Thị Cúc. Nhà thơ xúc động trước sự hy sinh 
này: “Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang/Cúc 
ơi! Em ở đâu không về tập hợp/chín bạn đã 

quây quần đủ mặt/Nhỏ- Xuân- Hà- Hường- 
Hợi-Rạng- Xuân- Xanh/A trưởng Võ Thị Tần 
điểm danh...” (Cúc ơi!). 27 năm sau (1968- 
1995), sau khi viếng thăm mộ 10 Cô gái Đổng 
Lộc, nhà thơ Vương Trọng đã không thể nào 
vượt thoát khỏi ám ảnh vê' sự bi hùng ấy, nhà 
thơ viết: “... Cần gì ư, lời ai hỏi trong chiều/ 
Tất cả chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu/ 
Ngày bom vùi tóc tai bết đất/ Nằm xuống mộ 
rồi mái đầu chưa gội được/Thỉnh cẩu đất cằn 
cỗi nghĩa trang/ Cho mọc dậy vài cây bồ kết/ 
Hương chia đều trong hư ảo khói nhang...” 
(Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang Đồng Lộc).

Những chiến sĩ TNXP đi vào lịch sử như 
một dấu son chói lọi mở ra thời kỳ đầy tươi 
sáng, vẻ vang cho cả dân tộc. Dấu son ấy đã 
ghi tạc những chiến cồng bất hủ, đã vẽ nên 
chân dung những con người huyền thoại, và 
đã trở thành cảm hứng để những ca khúc bất 
tử ra đời, như “Cô gái mở đường” (của nhạc sĩ 
Xuân Giao): “Đi dưới trời khuya sao đêm lấp 
lánh/Tiếng hát ai vang động cây rừng/ Phải 
chăng em cồ gái mở đường/ Không thấy mặt 
người chỉ nghe tiếng hát”; “Đường Trường 
Sơn xe anh qua” (của nhạc sĩ Văn Dung): “ơi 
cô gái Trường Sơn/Bao đêm em đi mở đường/ 
Cho từng chuyến xe anh qua/ Vang giọng hát 
em ngân xa”, ơi những cung đường Trường 
Sơn huyền thoại đã dệt nên những bài ca thắm 
thiết, đã “in dấu trong tim anh, đường in dấu 
chân em, đường Trường Sơn yêu biết mấy, khi 
tình em sáng trong lòng anh” ...

44 năm đất nước thống nhất, huyền thoại 
vê' TNXP trong thi ca và âm nhạc ngày ấy vẫn 
luôn sôi nổi, mãnh liệt và tiếp thêm ngọn lửa 
xung phong cho tuổi trẻ hôm nay xây dựng 
lòng tự hào dần tộc. Các chiến sĩ TNXP là 
tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ có lối 
sống tốt, trách nhiệm, góp phần xây dựng, 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì mục tiêu 
“Dần giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh”./.

Nguyễn Văn Thanh
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Bóng xưa
(Tặng những TNXP xây đắp hồ Đại Lải)

Đội 1 đơn vị TNXP xây dựng hổ Đại Lải đang khiêng 
ống cống thép lắp cống sô' 1 (ngày 15/7/1960)..

ì ắp, ^ề- ẨừỊ^r (Óc,

NGUYỄN VIỆT PHÁT

12/10/2018

Toàn cảnh hồ Đại Lải hôm nay (ảnh chụp sáng ngày 12/10/2018)
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HỘP THƯ BẠN ĐỌC

Trong tháng 4+5/2019, Ban biên tập Bản tin và Website Hội Cựu TNXP Việt Nam đã nhận được tin 
bài, ảnh của các tác giả và các cộng tác viên: Đoàn Cao Khải (Lai châu); Trần Văn Lục (Lào Cai); Lê Xuân 
Quát (Hà Nội); Đinh Thế Phong, Nguyễn Đình Phong, Nguyễn Đại Duẫn (Quảng Bình); Phạm Thuận 
Thành (Bắc Ninh); Duy Hiến (Bình Phước); Hà Đỗ Tú, Nguyễn Tường Thuật (Thái Bình); Kim Hai (Cần 
Thơ); Lê Đôn (Nam Định): Cao Văn Thử (Phú Yên); Nhã Quyên, Lê Hiền (Quảng Nam); Bùi Văn Hoằng 
(Thanh Hóa);

Một số tin, bài, ảnh của quý vị chúng tôi đang xem xét, biên tập, sắp xếp để sử dụng vào các số tiếp 
theo. Rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình, thường xuyên và đóng góp xây dựng Bản tin và Website 
của quý vị. _______ _____.

BAN BIÊN TẬP

ĐÍNH CHÍNH: — Lg
Trong số 120 (tháng 3+4/2019) do sơ suất của Ban biên tập và Nhà in nên đã có một số sai sót trong in ấn và tin 

bài. Vậy số 121 (tháng 5+6/2019) xin được đính chính lại như sau:
1. Trang 33, dòng đầu tiên đọc lại là: Hải Phòng với số quà tặng là 6.532 phân trị giá 5.587.360.OOOđông;
2. Một số quyển bị đóng nhâm tay, thiếu trang.?.

Vậy xin thông báo để Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành được biết. Bản tin xin được thứ lỗi cùng độc giả. r

mailto:tnxpvietnam@gmail.com


Khánh thành NHÀ CÔNG vụ NGHĨA TRANG LIỆT sĩ THỌ LỘC
n I R I

và ĐỀN THỜ LIỆT sĩ TNXP XÃ VẠN NINH
H E

(tỉnh Quảng Bình)

Ngày 19/4/2019 tại tỉnh Quảng Bình,
Hội Cựu TNXP Việt Nam phối hợp 

với Ban Liên lạc Ban Xây dựng 67 tổ chức Lễ 
khánh thành Nhà Công vụ Nghĩa trang liệt 
sĩ Thọ Lộc (trị giá 500 triệu đồng) và Đền 
thờ liệt sĩ TNXP xã Vạn Ninh (trị giá 1,3 tỷ 
đồng). Tham dự Lễ khánh thành có các đồng 
chí: Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
Việt Nam; Lê Ngọc Hoàn - nguyên Bộ trưởng 
Giao thông Vận tải; Thân Đức Nam - nguyên 
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ủy viên 
Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, Chủ 
tịch danh dự Ban Liên lạc Ban Xây dựng 67; 
Nguyễn Bá Thơm - Trưởng ban Liên lạc Ban 
Xây dựng 67, các đồng chí trong đoàn công 
tác Hội Cựu TNXP Việt Nam, lãnh đạo Tổng 
Công ty Cienco 5; Chủ tịch Hội Cựu TNXP 

các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên 
Huế, Thái Bình; Hà Nam... cùng 150 cựu 
TNXP thuộc Ban Xây dựng 67.

Trong suốt 8 năm (1967-1975) dưới mưa 
bom bão đạn thời chống Mỹ, cứu nước, 1.401 
người con ưu tú của Ban Xây dựng 67 đã anh 
dũng hy sinh, 3.200 người khác bị thương 
tật vĩnh viễn. Sau ngày hòa bình lập lại, các 
thế hệ lãnh đạo của Cienco 5 (tiền thân của 
Ban XD 67), cùng các cấp, các ngành trong 
cả nước tìm kiếm, quy tập liệt sĩ về tại các 
nghĩa trang. Riêng tỉnh Quảng Bình, các liệt 
sĩ thuộc Ban Xây dựng 67 đang yên nghỉ tại 
những nghĩa trang: Tân Ấp (Tuyên Hóa), Thọ 
Lộc (Bố Trạch) Cục Công trình và Vạn Ninh 
(Quảng Ninh). Dưới đây là một số hình ảnh 
tại Lễ khánh thành:

Các đại biểu tham dự cắt băng khánh thành Nhà Công vụ Nghĩa trang liệt sĩ Thọ Lộc (ảnh trái); 
nhà hảo tắm (bền phải) ủng hộ Ban Xây dựng 67 để tiếp tục tu sửa, nâng cấp các nghĩa trang...

...và cắt băng khánh thành, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ TNXP xã Vạn Ninh.



Trong hai ngày 18-19/4/20019, Hội
Cựu TNXP Việt Nam và Ban Liên 

lạc Ban Xây dựng 67 đã tổ chức dâng hương, 
hoa các Nghĩa trang liệt sĩ tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, 
Quảng Bình và Quảng Trị. Tham dự Lễ khánh 
thành có các đổng chí: Vũ Trọng Kim - Chủ 
tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam; Lê Ngọc 
Hoàn - nguyên Bộ trùởng Giao thông Vận 
tải; Thân Đức Nam - nguyên Phó Chủ nhiệm 
Văn phòng Quốc hội, ủy viên Đoàn Chủ tịch 
Hội Cựu TNXP Việt Nam, Chủ tịch danh dự 
Ban Liên lạc Ban Xây dựng 67; Nguyễn Bá 
Thơm - Trưởng ban Liên lạc Ban Xây dựng 
67, lãnh đạo Tổng Công ty Cienco 5; Chủ tịch 

Hội Cựu TNXP các tỉnh Thanh Hóa, Quảng 
Bình, Thừa Thiên Huế, Thái Bình; Hà Nam... 
cùng 150 cựu TNXP thuộc Ban Xây dựng 
67. Các đồng chí lãnh đạo địa phương: Chủ 
tịch ƯBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh, 
Chủ tịch ƯBND tỉnh Quảng Bình Trần Công 
Thuật và Phó Chủ tịch ƯBND tỉnh Quảng Trị 
Hà Sĩ Đồng đã cùng đoàn tham gia vể thăm 
lại chiến trường xưa. Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim 
Ngân đã gửi vòng hoa kính viếng hương hồn 
các anh hùng, liệt sĩ. Xin được giới thiệu một 
số hình ảnh:

Nghĩa trang liệt sĩ TNXP Vạn Ninh (Quảng Bình) Nghĩa trang liệt sĩ TNXP Thọ Lộc (Quảng Bình)


	ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH HUYỀN thoại

	GẶP MẶT THANH NIÊN XUNG PHONG Mồ ĐƯỜNG TRƯỜNG SƯN

	“Ý CHÍ VÀ CON ĐƯỜNG” TRƯỜNG SÚN HUYỀN thoại

	"ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HÒA BÌNH"


	BlẾV TƯỢNG của ¥ CHÍ THỐNG NHấr Tổ opóc

	PHÓ CHỦ TỊCH Nưóc ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH GẶP MẶT Nữ ĐẠI BIỂU

	tham gia chiến đấu uà phục uụ chiến đấu trên đường Trường sơn



	TRUÔNG SUN

	LÃNH ĐẠO HUYỆN MAI SƠN yỀ yiỆC TÔN TẠO

	KHU DI TÍCH QUỐC GIA cò NÒI (SƠN LA)

	TỔNG KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THI 05-CT/TƯ

	TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HỘI ĐỢTIV


	VỚI CON ĐƯỜNG TRƯƠNG SƠN HVVỀN THOẠI (*)

	Chuyện người nữ chỉ huy TNXP “VƯỢT CẠN" giữa rừng

	CÓ TẤM LÒNG NHÂN ÁI

	LÚC “trẻ xông pha, uề già mẫu mực”...

	*“Giản dị, mẫu mực, nêu gương”...



	MỘT THVỞ MỞ ĐƯƠNG TRƯỜNG SƠN

	KHANH THANH BIA LUU Nl£M NOI LAM LÉ XUẪT QUAN

	Của TNXP Bọc Liêu nhũng năm 1966-1967-1974.

	CHO cuu TNXP NGHEO, cũ HOÀN CẢNH KHO KHÀN

	> HỘI Cựu TNXP TỈNH LAI CHÂU:

	> HỘI Cựu TNXP TỈNH PHÚ YÊN:

	> HỘI Cựu TNXP THỊ XÃ GIÁ RAI (TỈNH BẠC LIÊU):

	> HỘI Cựu TNXP TP. HỘI AN (QUẢNG NAM):

	> HỘI Cựu TNXP TP. CẨN THƠ:

	> HỘI Cựu TNXP THỊ XÃ HỒNG LĨNH (HÀ TĨNH):





	TRỞ VỀ CỘI NGVỒy...

	TRONG PHONG TRẰO THI DUA CỦA cựu TNXP CẲ NUOC


	CHVVỆN VỀ NHỮNG cựu TNXP ĐƠN VỊ B4 - C906

	Tuổi thanh xuân gửi lại chiến trường...


	về nguồn thăm lại chiến trường xưa

	CỦA HOI CỰU TNXP TÍNH QUÁNG BlNH


	Đê người cao tuốl có gíâc ngủ ngon

	Huyền thoại TNXP trong thi ca và âm nhạc

	Bóng xưa

	MỤC LỤC

	Khánh thành NHÀ CÔNG vụ NGHĨA TRANG LIỆT sĩ THỌ LỘC

	và ĐỀN THỜ LIỆT sĩ TNXP XÃ VẠN NINH




