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MỘT SỐ HÌNH ÀNH TẠI cuộc GẶP MẶT GIAO Lưu TRUYỀN THỐNG
CỰU TNXP 9 TÍNH KHU vực TÂY BẮC

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền 
thống Lực lượng TNXP (15/7/1950- 
15/7/2019); 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 

(27/7/1947-27/7/2019), chiều ngày 9/7/2019, 
tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), Hội Cựu 
TNXP Việt Nam đã tổ chức Gặp mặt giao lưu 

truyền thống cựu TNXP 9 tỉnh (Sơn La, Lai 
Chầu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, 
Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ) thuộc khu 
vực Tầy Bắc.

Xin được giới thiệu một số hình ảnh:

Chủ tịch Hội Cựu TNXPVN Vũ Trọng Kim (bên trái) trao tiền làm 2 căn nhà tình nghĩa (60 triệu đổng/căn) 
do Quỹ Xã hội Từ thiện Công đoàn ngành GTVTVN hỗ trợ, cho 2 cựu TNXP khó khăn tỉnh Sơn La và 

Phó Bí thư TT Tĩnh ủy Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh trao quà cho các tỉnh tham dự cuộc Gặp mặt Giao lưu

Chủ tịch Hội Cựu TNXPVN Vũ Trọng Kim trao 10 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho các cựu TNXP khó 
khăn và Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP. Hà Nội Đỗ Quốc Phong tặng 10 phần quà (2 triệu đổng/phần) cho 

Hội Cựu TNXP 9 tình và Hội Cựu TNXP huyện Mộc Châu

Nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXPVN Nguyễn Anh Liên (bên trái) và cựu TNXP, ủy viên ĐCT - 
AHLLVTND Nguyễn Tiến Thụ kể lại những kỷ niệm một thời tuổi trẻ trong Lực lượng TNXP

* Chú thích ảnh bìa 1: Các đại biểu tham dự cuộc Giao lưu Gập mặt truyền thống cựu TNXP 9 tình 
khu vực Tây Bắc tại Khu di tích Quốc gia Ngã ba Cò Nòi
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GẶP MẶT GIAO LƯU TRUYỀN THỐNG cựu TNXP 
CÁC TỈNH TÂY BẮC

Thần kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống Lực lượng TNXP (15/7/1950-15/7/2019);
72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-2777/2019), chiều ngày 9/7/2019, 

tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), Hội Cựu TNXP Việt Nam đã tổ chức Gặp mặt giao 
lưu truyền thống cựu TNXP 9 tỉnh (Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà 
Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ) thuộc khu vực Tây Bắc.

Tham dự buổi Gặp mặt có các đồng 
chí: Phan Diễn - nguyên ủy viên Bộ 
Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư 

T.Ư Đảng; Vũ Trọng Kim - đại biểu Quốc hội 
khóa 14, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam; 
Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực 
Tình ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
Sơn La; Nguyễn Anh Liên - nguyên Chủ tịch 
Hội Cựu TNXP Việt Nam; Lê Hổng Chuyên, 
Phó Trưởng ban TNXP T.Ư Đoàn; Nguyễn 
Duy Dũng - Phó Bí thư lĩnh đoàn Sơn La; 
Nguyễn Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện 
Mộc Châu cùng các cựu TNXP tiêu biểu của 9 
tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc.

Tại buổi Gặp mặt, Chủ tịch Hội Cựu 
TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim đã ôn lại 
truyền thống lịch sử của lực lượng TNXP qua 
các thời kỳ; điểm lại một số kết quả mà Hội 
Cựu TNXP từ Trung ương đến địa phương 
đạt được trong việc tham mưu giải quyết chế 
độ chính sách đối với TNXP đã hoàn thành 
nhiệm vụ trong kháng chiến, trong xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc; những hoạt động phong 
phú trong phong trào “Vì nghĩa tình đồng

Các đại biểu tham dự buổi Gặp mặt cùng 
cất cao tiếng hát...

Phó Bí thư Thường trực lỉnh ủy Sơn La 
Nguyễn Đắc Quỳnh phát bỉểu tại cuộc Gặp mặt

đội”. Chủ tịch Hội cũng mong muốn mỗi cán 
bộ, hội viên cựu TNXP trên cả nước phấn 
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xây 
dựng tổ chức Hội phát triển tiến bộ không 
ngừng, hăng hái thi đua lập thành tích chào 
mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP Việt 
Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 vào 
giữa tháng 12/2019 sắp tới.

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Quỳnh 
đã thông tin một số kết quả nổi bật trong phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La trong thời 
gian qua; khẳng định kỷ niệm 69 năm Ngày 
truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam là 
dịp để ôn lại chặng đường vẻ vang, hào hùng 
của Lực lượng TNXP Việt Nam; giáo dục cho 
các thế hệ trẻ truyền thống cách mạng, truyền 
thống TNXP. Đồng chí cảm ơn và mong muốn 
T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam tiếp tục quan 
tâm, tạo điểu kiện hỗ trợ Hội Cựu TNXP tỉnh, 
nhất là trong còng tác trùng tu, tôn tạo khu Di 
tích lịch sử Quốc gia Ngã ba Cò Nòi.

Cũng tại cuộc Gặp mặt, các đại biểu đã 
được nghe nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
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Việt Nam Nguyễn Anh Liên, Anh hùng 
LLVTND Nguyễn Tiến Thụ kể những kỷ niệm 
sâu sắc những năm tháng phục vụ trong Lực 
lượng TNXP.

Nhân dịp này, Hội Cựu TNXP Việt Nam 
đã trao tặng tiền làm 02 căn nhà tình nghĩa 
(60 triệu đồng/căn) cho 02 cựu TNXP có hoàn 
cảnh khó khăn tỉnh Sơn La do Quỹ Xã hội - 
Từ thiện Công đoàn ngành Giao thông - Vận 
tải Việt Nam hỗ trợ.

Trích từ nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng 
đội”, T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam đã tặng 10 
phân quà (1 triệu đồng/phần) cho cựu TNXP 
tỉnh Sơn La.

Dịp này, Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP. Hà 

Nội Đỗ Quốc Phong cũng đã tặng 10 phần 
quà (2 triệu đồng/phần) cho Hội Cựu TNXP 
9 tỉnh khu vực Tây Bắc và Hội Cựu TNXP 
huyện Mộc Châu.

Trước đó, các đại biểu đã tới dâng 
hương, hoa tại Khu di tích Quốc gia Ngã ba 
Cò Nòi (huyện Mai Sơn) và Di tích Quốc 
gia “Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây 
Tiến (Trung đoàn 52)” ở đồi Nà Bó, thị trấn 
Mộc Châu.. Cùng đi với đoàn có Phó Bí thư 
Thường trực Tinh ủy Nguyễn Đắc Quỳnh, 
các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyển và 
đại diện Hội Cựu TNXP địa phương nơi có 
khu Di tích./.

HÀ DŨNG

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI cựu TNXP VIỆT NAM

KHÓđ III, tíVHỌP THỨ l ỉ

Đ/c Phan Diễn phát biểu tại Hội nghị

Sáng ngày 10/7/2019, tại thị trấn Mộc
Châu (tỉnh Sơn La) đã diễn ra Hội 

nghị Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam 
khóa III, kỳ họp thứ 11. Tham dự Hội nghị có 
các đồng chí: Phan Diễn - nguyên ủy viên Bộ 
Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư TƯ 
Đảng, ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
Việt Nam; Nguyễn Anh Liên - nguyên Chủ 

tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam; các đổng chí 
là ủy viên, Thường trực Đoàn Chủ tịch. Chủ 
tịch Vũ Trọng Kim và Phó Chủ tịch Thường 
trực Nguyễn Cao Vãng chủ trì Hội nghị.

Để chuẩn bị nội dung cho Đại hội đại biểu 
Hội Cựu TNXP lẩn thứ IV, nhiệm kỳ 2019- 
2024 sắp tới, nhiệm vụ của Hội nghị lần này là 
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các đại biểu tham dự nghiên cứu tài liệu để phát 
biểu, cho ý kiến góp ý vào 7 vấn đê' chính mà 
các tiểu ban đã chuẩn bị trình Đoàn Chủ tịch:

- Dự thảo Báo cáo của BCH Hội Cựu 
TNXP Việt Nam nhiệm kỳ III tại Đại hội 
nhiệm kỳ IV;

- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điểu lệ Hội 
Cựu TNXP Việt Nam nhiệm kỳ IV;

- Đề án phân bổ đại biểu Đại hội lần 
thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024 Hội Cựu TNXP 
Việt Nam;

- Đề án nhân sự BCH Hội Cựu TNXP Việt 
Nam Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024;

- Báo cáo Công tác ứng cử, đề cử BCH 
Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 
2019-2024;

- Báo cáo Công tác kiểm tra nhiệm kỳ III 

(2014-2019), phương hướng nhiệm vụ nhiệm 
kỳ IV (2019-2024);

- Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động 
của cơ quan chuyên trách T.Ư Hội Cựu TNXP 
Việt Nam.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, trách 
nhiệm, có nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn 
với mong muốn Ban soạn thảo nội dung và 
Thường trực Đoàn Chủ tịch sẽ chuẩn bị chu 
đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt cho Đại hội nhiệm 
kỳ IV thành công tốt đẹp.

Đoàn Chủ tịch cũng đã giao cho Thường 
trực Đoàn Chủ tịch tổng hợp, tiếp thu các ý 
kiến đóng góp của các Uy viên Đoàn Chủ tịch 
nhằm bổ sung hoàn chỉnh Báo cáo và các Đề 
án gửi tới các ủy viên Đoàn Chủ tịch để tiếp 
tục chỉnh sửa, góp ý trước khi diễn ra Đại hội./.

PV

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM

NGÀY BÁG CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
■ ■

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí 
cách mạng Việt Nam, sáng ngày 
20/6/2019, được sự ủy quyển của Thường 

trực Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt 
Nam, Chánh Văn phòng Hội Lê Văn Hòa 
cùng Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra & Tuyên 
truyền Ngô Văn Tuyến đến chúc mừng Báo 
Tiền Phong (ảnh) - cơ quan ngôn luận của 
T.Ư Đoàn TNCS Hổ Chí Minh - những năm 
qua đã luôn đồng hành cùng Hội tặng hàng 
ngàn phần quà, hàng trăm căn nhà tình nghĩa 
cho những cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn trên cả nước. Tổng Biên 
tập Lê Xuân Sơn cho biết, vào dịp kỷ niệm 
ngày Truyền thống Lực lượng TNXP (15/7) 
và ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7) năm 2019, 
Báo Tiền Phong tặng quà trị giá 650 triệu đồng 
cho những cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn.

Cũng vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí 
CMVN, thay mặt BCH cùng toàn thể cán bộ, 
hội viên Hội Cựu TNXP TP. Đà Nắng, ngày

17/6/2019, AHLLVTND, Chủ tịch Hội Phạm 
Thị Thao đã gửi Thư chúc mừng đến Ban biên 
tập cùng các phóng viên, biên tập viên, cộng 
tác viên của Bản tin, Trang thông tin điện tử 
(Website) Hội Cựu TNXP Việt Nam.

Mỹ Hạnh - Phùng Thế Tài
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“HỌC TẬP VÀ LÀM THEOTƯTƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH Hổ CHÍ MINH”

của cán bộ, hội viên cựu TNXP 6 tình chiến khu Việt Bắc

Các đại hiểu dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ. .

Sáng ngày 06/6/2019 tại TP. Bắc Kạn 
(tỉnh Bắc Kạn) đã diễn ra Hội nghị sơ 
kết 3 năm Hội Cựu TNXP 6 tỉnh chiến khu 

Việt Bắc Nêu gương sáng “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: 
Nguyễn Cao Vãng - Phó Chủ tịch Thường 
trực Hội Cựu TNXP Việt Nam; Phạm Huy 
Hoàng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo lình ủy 
Bắc Kạn; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành 
trong tỉnh; Đoàn đại biểu Hội Cựu TNXP 6 
tỉnh chiến khu Việt Bắc (Bắc Kạn, Cao Bằng, 
Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên và Lạng 
Sơn) do các đồng chí Chủ tịch Hội dẫn đầu.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Anh Nhưỡng - Trưởng 
Ban Liên lạc ố tỉnh chiến khu Việt Bắc đã báo 
cáo tóm tắt những thành tích nổi bật trên 
các mặt hoạt động thực hiện phong trào nêu 
gương sáng “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong 3 
năm (5/2016-5/2019) bằng những việc làm 
thiết thực, phong phú, cụ thể và ý nghĩa vì 
nghĩa tình đồng đội của 6 tỉnh; đại diện 6 tỉnh 
đã báo cáo tham luận hoạt động của Hội tỉnh.

Ba năm qua, Hội Cựu TNXP của 6 tỉnh đã 

tham mưu giải quyết cho 80 cựu TNXP được 
hưởng trọ’ cấp 1 lần, 897 hội viên được cấp thẻ 
BHYT, 110 cựu TNXP từ trần được hưởng trợ 
cấp mai táng phí.

Phát hưy truyền thống TNXP, mỗi cán bộ 
hội viên đểu phấn đấu vươn lên trong cuộc 
sống, vượt qua hoàn cảnh, giúp nhau xóa đói 
giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tổ chức 
thăm hỏi động viên nhau. Hàng năm vào dịp 
các ngày lễ tết, từ các nguồn hỗ trợ, Hội Cựu 
TNXP 6 tỉnh đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, 
tặng quà 934 lượt; tặng 70 sổ tiết kiệm; xây 
mới và sửa chữa 27 nhà tình nghĩa cho những 
thương binh là cựu TNXP, thân nhân liệt sĩ 
TNXP, những hội viên thuộc hộ nghèo, có 
hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, nhà dột nát, cô 
đơn không nơi nương tựa; thám hỏi 555 lượt 
hội viên ốm đau; tổ chức phúng viếng 110 cựu 
TNXP, với tổng số tiền 2.610.070 000 đồng.

Tuy trong điều kiện còn nhiều khó khăn, 
nhưng Hội Cựu TNXP 6 tỉnh đã động viên cán 
bộ, hội viên đóng góp xây dựng Quỹ “Nghĩa 
tình đồng đội”, đến nay đã có số dư bình quân 
đạt trên 500.000 đồng/hội viên, với tổng số 
tiền là 750.000.000 đồng.



► ►► VẤN BỂ - Sự KIỆN 5

...và chụp ảnh trước Tượng đài Bác Hồ với Liên phân đội TNXP 
ĩ 12 tại tại Khu Di tích lịch sử Nà Tu.

Hưởng ứng phong trào 
“Cựu TNXP giúp nhau làm 
kinh tê' thoát nghèo - vì nghĩa 
tình đổng đội”, hầu hết những 
hội viên còn sức khỏe đều tích 
cực tham gia làm kinh tế hộ gia 
đình, được vay vốn ưu đãi phát 
triển chăn nuôi trâu bò, trổng 
rừng, trồng cây ăn quả, ươm con 
giống, nuôi ong. Hiện có 167 
điển hình tập thể, cá nhân làm 
kinh tế giỏi có mức thu nhập từ 
100-600 triệu đồng/năm. Đặc 
biệt, cùng cả nước chung sức xây 
dựng nông thôn mới, các cán 
bộ, hội viên cựu TNXP 6 tỉnh đã 
hiến 12.800m2 đất không lấy tiền 
đền bù, ủng hộ 12.300.000 đồng;
550 ngày công và tham gia với địa phương 
làm 81 lkm đường giao thông nông thôn mới; 
tham gia trổng 78.540 cây xanh bảo vệ cảnh 
quan môi trường...

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí 
Nguyễn Cao Vâng và Phạm Huy Hoàng phát 
biểu đánh giá, ghi nhận và biểu dương những 
thành tích xuất sắc của Hội Cựu TNXP 6 tỉnh 
chiến khu Việt Bắc trong 3 năm qua; mong 
muốn các Hội trong thời gian tới tiếp tục lấy 
tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hổ 
để làm nền tảng cho những hoạt động của 
tổ chức Hội, góp phần xây dựng các chương 
trình mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội sát với 

thực tê' của địa phương.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội 
Cựu TNXP Việt Nam Nguyễn Cao Vãng cùng 
cán bộ, hội viên cựu TNXP 6 tỉnh chiến khu 
Việt Bắc về tham dự Hội nghị, đã đến dâng 
hương tại Khu Di tích Nà Tu thuộc xâ Cẩm 
Giàng, huyện Bạch Thông - nơi mà cách đây 
68 năm Bác Hồ đã đến thăm các đội viên thuộc 
Liên phân đội TNXP 312 đang làm nhiệm vụ 
bảo đảm giao thông tại khu vực cầu Nà Cù và 
tặng 4 câu thơ lịch sử cho TNXP/.

HÀ DŨNG

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG Nổl BẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

□ ỦA HỘI Cựu TNXP CẢ NƯỚC
■ ■

Hoạt động của Hội Cựu TNXP cả nước 
năm 2019 với chủ đề: “Đoàn kết xây 
dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; phát 

huy vai trò nhân chứng lịch sử; đồng hành vì 
Nghĩa tình đồng đội; Năng động sáng tạo góp 
sức vì cộng đồng - xã hội; đẩy mạnh phong 
trào “Cựu TNXP làm kinh tê' thoát nghèo bển 
vững”. Nét nổi bật trong hoạt động Hội 6 tháng 
đẩu năm 2019, đó là:

Triển khai kê' hoạch sơ kết 5 năm thực 
hiện kết luận số 102- KL/TW của Bộ Chính 
trị về Hội quần chúng; Tổng kết chương trình 
phối hợp giữa T.Ư Hội và Tư Đoàn giai đoạn 
2017-2019, ký kết chương trình phối hợp giai 
đoạn 2019- 2021; Phối hợp với T.ư Đoàn 
tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm mở 
đường 12B Hòa Bình; chương trình “Tuổi 
trẻ Việt Nam, Câu chuyện Hòa bình”; thăm 
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viếng các liệt sĩ tại “Hang 8 cô”, Phà Long Đại, 
trong chương trình Báo Tuổi trẻ TP. Hổ Chí 
Minh trao tặng 60 sổ tiết kiệm trị giá 600 triệu 
đổng; Phối hợp với Ban Xây dựng 67 tổ chức 
cho trên 300 đại biểu dâng hương, hoa tại Di 
tích Quốc gia Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh); 
các Nghĩa trang Thọ Lộc, Tân Ấp, Vạn Ninh, 
Cục Công trình I (Quảng Bình), Trường Sơn, 
Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị nhân kỷ 
niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn 
(1959-2019); Phối hợp với các Bộ, ngành tiếp 
tục đề xuất kiến nghị Chính phủ vê' một số chế 
độ chính sách đối với TNXP làm nhiệm vụ ở 
vùng giáp ranh bị nhiễm chất độc hóa học; đối 
với 20 vạn TNXP xây dựng kinh tế sau nám 
1975; sửa đổi Nghị định số 146/2018/NĐ- CP 
để 180.000 cựu TNXP được hưởng 100% mức 
Bảo hiểm y tế như trước đây.

TƯ Hội đã triển khai kế hoạch tổ chức 
Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP Việt Nam lần 
thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2024); sắp xếp bộ máy 
tổ chức cán bộ, tinh giản biên chế nhân sự cơ 
quan chuyên trách Hội; tiếp tục có văn bản 
gửi Chính phủ, Uỷ ban thưởng vụ Quốc hội 
vê' tặng thưởng “Huy chương TNXP vẻ vang”; 
cùng với tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu đề nghị 
công nhận liệt sĩ cho 06 TNXP hy sinh tại Lạng 
Sơn; 57 TNXP ở Lai Chầu (1954) hiện đang 
an táng tại Nghĩa trang xã Chăn Nưa, huyện 
Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; đẩy mạnh các phòng 
trào thi đua, phong trào “Vì nghĩa tình đổng 
đội” với mục tiêu chăm lo cho hội viên cựu 
TNXP nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, 
không nơi nương tựa. TƯ Hội trích từ quỹ 
“Nghĩa tình đồng đội” 1 tỷ 415 triệu đồng tặng 
2.500 phần quà trong dịp đón tết Kỷ Hợi 2019. 
Trong 6 tháng đầu năm, Báo Tuổi trẻ TP. Hồ 
Chí Minh, Quỹ Xã hội- Từ thiện Công đoàn 
GTVT, Bộ Công an, sân Golf Long Thành hỗ 
trợ 1 tỷ 760 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa, 
trao sổ tiết kiệm và tặng quà cho cựu TNXP 
nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; Triển khai kế 
hoạch tổng kết, biểu dương phong trào “Cựu 
TNXP làm kinh tế giỏi, vì nghĩa tình đồng 
đội” trong phạm vi cả nước.

Bằng nhiều cách làm phong phú, tích cực 
vận động các cấp, các ngành, chính quyển, 

Mặt trận, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh 
nghiệp các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ hoạt 
động “Vì nghĩa tình đồng đội” của Hội Cựu 
TNXP, Trong dịp đón xuân Kỷ Hợi năm 2019 
hầu hết các Tĩnh, Thành hội tổ chức các hoạt 
động “Đền ơn đáp nghĩa” như: Thăm viếng 
tu sửa, dâng hương các nghĩa trang liệt sĩ; tổ 
chức gặp mặt tặng quà mừng thọ hội viên cao 
tuổi; thăm khám chữa bệnh, cấp phát thuốc 
miễn phí; gói bánh chưng tặng hộ nghèo, nuôi 
“Heo đất, heo nhựa”, lập Hội tương trợ TNXP 
nghèo, hũ gạo tình thương..., xây dựng Quỹ 
nghĩa tình đồng đội, tham gia gặp mặt, giao 
lưu văn nghệ, thể thao ở các địa phương trong 
dịp tết Nguyên đán.

Các Tĩnh, Thành hội đã có 78.341 phần 
quà bằng tiễn trị giá 32.160.325.596 đồng; xây, 
sửa 17 nhà tình nghĩa trị giá 636 triệu đổng; 
tham gia trồng 86.814 cây xanh các loại; tặng 
16.962 kg gạo và rất nhiều phần quà là màn, 
quần áo, gạo, mỳ, bánh chưng, thuốc chữa 
bệnh.. .đã được chuyển tới hội viên.

T.Ư Hội phối hợp với cơ quan chức năng 
trả lời và giải quyết trả lời 50 đơn thư kiến 
nghị, hỏi đáp vê' chế độ, chính sách đối với 
TNXP của cựu TNXP và công dân. Tập trung 
tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập 
Đảng cộng sản Việt Nam (3/2); kỷ niệm 44 
năm giải phóng miền Nam (30/4); kỷ niệm 
60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh (1959- 
2019); và kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5); gắn với việc tiếp 
tục thực hiện cuộc vận động “Cựu TNXP nêu 
gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kỷ niệm 
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hổ 
Chí Minh (1969- 2019); Tích cực tham gia 
các phong trào văn hóa, thể thao, hưởng ứng 
các phong trào thi đua, đặc biệt là hưởng ứng 
cuộc vận động của ủy ban T.Ư MTTQ Việt 
Nam phát động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xuất bản 03 
số Bản tin với trên 10.000 bản; Trang thông tin 
điện tử (Website) của Hội, trong 6 tháng qua 
đã có trên 300 ngàn lượt người truy cập vào 
Website của Hội./.

Hoa Lê



7

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

Hội Cựu TNXP tình Long An (nhiệm kỳ 2019-2024)

Ra mắt Ban chấp hành khóa mới tại Đại hội

Ngày 27/6/2019, tại TP. Tần An đã diễn 
ra Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP 

tỉnh Long An 2019-2024. Đến dự Đại hội có 
các đồng chí: Nguyễn Cao Vãng - Phó Chủ 
tịch Thường trực Hội Cựu TNXP Việt Nam; 
Nguyễn Văn út - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Long An; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành 
trong tỉnh cùng 102 đại biểu chính thức đến từ 
các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa 
phương phối hợp tập trung giải quyết chính 
sách, chế độ đối với TNXP và đạt nhiều kết quả 
tích cực. Qua thống kê, tính đến cuối năm 2017, 
Long An có 4.709 hội viên sinh hoạt trong 83 
Hội cấp xã trong 15 huyện, thị xã, thành phố. 
Trong đó, có 1.651 cựu TNXP được công nhận 
phiên hiệu và 3.051 cựu TNXP cơ sở miền Nam 
thời kỳ 1965-1975 chưa được công nhận phiên 
hiệu. Thời gian qua, thực hiện Thông tư sô' 
18/2014/TT-BNV đã xác định được 83 phiên 
hiệu với 3.739 cựu TNXP cơ sở.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Long An Nguyễn Văn út đánh giá cao 
những kết quả của Hội Cựu TNXP tỉnh trong 
thời gian qua, yêu cầu các cấp Hội tiếp tục 
đoàn kết, thống nhất, khống ngừng đổi mới nội 
dung và hình thức hoạt động; chú trọng việc 
nêu gương sáng và giáo dục truyền thống cách 
mạng, truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ; nâng 
cao hiệu quả các hoạt động nghĩa tình đồng 
đội; đẩy mạnh phong trào Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
tích cực tham gia các phong trào làm kinh tế 
giỏi, xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 21 
ủy viên. Ông Lê Bá Phước được tín nhiệm bầu 
giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Long 
An nhiệm kỳ 2019-2024./

NCV
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI cựu TNXP TỈNH KON TUM

Khóa m nhiệm kỳ2019-2024

Chiều ngày 12/7/2019 
tại TP. Kon Tum đã 
diễn ra Đại hội đại biểu Hội 

Cựu TNPX tỉnh Kon Tum 
khóa III nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự Đại hội có các 
đồng chí: Vũ Trọng Kim - Đại 
biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ 
tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam; 
Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch 
ƯBND tỉnh; đại diện lãnh đạo 
các sở, ban, ngành, đoàn thể 
và 180 đại biểu cựu TNXP tiêu 
biểu trên địa bàn tỉnh (ảnh).

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Hội Cựu 
TNXP các cấp của tỉnh đã thực hiện hoàn 
thành tổt các mục tiêu nhiệm vụ của Đại hội 
nhiệm kỳ II đề ra. Các tổ chức Hội được củng 
cố kiện toàn, số cựu TNXP được kết nạp vào 
Hội hơn 2.450 người/ 3.850 hội viên. Đã điểu 
tra khảo sát, xác minh, chứng nhận, lập thủ tục 
hổ sơ đê' nghị các ngành chức năng và chính 
quyển các cấp ra quyết định cho gần 2.200 cựu 
TNXP được hưởng các chế độ của Nhà nước, 
nâng tổng số cựu TNXP của tỉnh được hưởng 
các chế độ chính sách về TNXP lên gần 2.580 
người. Huy động được nguồn quỹ “Nghĩa tình 
đổng đội” với tổng số tiễn hơn 6,4 tỷ đồng. Từ 
các nguồn vận động được, Hội đã hỗ trợ xây 
mới và sửa chữa nhà hư hỏng, tặng sổ tiết kiệm, 
trợ cấp hàng tháng và tặng quà cho các cựu 
TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, 
Hội các cấp còn thực hiện có hiệu quả phong 
trào thi đua-“Cựu TNXP học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Bác Hỗ” và phong trào thi 
đua “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi, 
xóa nghèo”. Thông qua phong trào thi đua, cán 
bộ, hội viên hăng hái phấn đấu lao động sản 
xuất, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình 
văn hóa, góp phần tích cực vào việc xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đại hội đã thảo luận và đê' ra phương 
hướng tổ chức, xây dựng và hoạt động của 
Hội nhiệm kỳ III (2019-2024), đó là phần đấu

xây dựng tổ chức Hội càng ngày càng trưởng 
thành, vững mạnh, thực sự là ngôi nhà chung, 
hội viên là anh em ruột thịt; tích cực giúp đỡ 
hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ con cháu làm kinh tế, 
xóa nghèo bền vững để mọi cựu TNXP có 
cuộc sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia 
đình và xã hội, thực hiện đúng tinh thần “lúc 
trẻ xung phong vê' già mẫu mực”, góp phần 
tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng - an ninh ở địa phương, xây dựng tỉnh 
ngày càng ổn định và phát triển.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Cựu 
TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Trẩn Thị Nga ghi nhận và biểu 
dương những kết quả đạt được của Hội Cựu 
TNXP tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời để 
nghị tiếp tục phát huy thành tích của các nhiệm 
kỳ trước, phát huy truyền thống vẻ vang của 
Lực lượng TNXP, xây dựng tổ chức Hội vững 
mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã 
hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới 
gồm 11 ủy viên. Ông Vũ Văn Xuyến được tín 
nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu 
TNXP tỉnh Kon Tum khóa III nhiệm kỳ 2019- 
2024./.

Ngọc Chí - Huỳnh Đại

(Theo kontumtv.vn)
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PHÁT BIỂU CỦA LUẬT sư vũ TRỌNG KIM, CHỦ TỊCH HỘI cựu TNXP VIỆT NAM

tại Đại hội đại biếu lần thứ llỉ Hội Cựu TNXPtmhtíon Tum

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa 
các đồng chí, đồng đội thân mến!

Hôm nay, tồi rất phấn khởi được về tham 
dự Đại hội cùng các đổng chí, đồng đội Hội 
Cựu TNXP tỉnh Kon Tum!

Lời đầu tiên, thay mặt Đoàn Chủ tịch T.Ư 
Hội Cựu TNXP Việt Nam, tôi xin gửi đến các 
đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí, 
đồng đội lời chúc sức khỏe, có nhiều niềm vui 
trong cuộc sống. Vui bởi tiếng chiêng, tiếng 
cổng, múa hát mừng những ngày lao động; 
Trời cho được mùa ở khắp các bản làng của 
bà con dân tộc Giẻ Triêng, Ba Na, Gia Rai, 
Xơ Đăng, Brâu, Rơ Măm cùng bà con người 
Kinh, hợp thành cộng đổng các dân tộc anh 
em chung sống đoàn kết, chan hòa, no ấm 
trên dải đất Tây Nguyên hùng vĩ này. Đồng 
thời, xin chúc mừng thành tích các cấp Hội, 
toàn thể hội viên, cựu TNXP trong tỉnh nhà, 
đã phấn đấu giành được nhiều kết quả trong 
nhiệm kỳ vừa qua; đặc biệt là sự đoàn kết 
thống nhất cao, Đại hội này đã đưa ra và quyết 
nghị chương trình hành động một cách tích 
cực, hứa hẹn nhiệm kỳ tới chúng ta sẽ thu 
nhiều thắng lợi hơn nữa. Chúc Ban chấp hành 
các đổng chí vừa bầu ra chung một lòng đoàn 
kết vì nghĩa tình đổng đội, vì xã hội mà phấn 
đấu vươn lên!

Thưa các đồng chí!
lĩnh ta có tổng số 4.302 cựu TNXP, trong 

đó đã từ trần là 711 đồng chí, tôi hết sức xúc 
động vì trong Báo cáo này, hôm nay nói rô các 
đồng chí đã mất, đã hy sinh. Tôi nghĩ số lượng 
vẫn còn nữa vì nhiều đổng chí đã vê' các miền 
quê sau khi hoàn thành nghĩa vụ tại đầy. Hơn 
6 tỷ 400 triệu đồng, Hội ta đã huy động lo việc 
nghĩa tình đổng đội, đó là việc rất lớn; tôi nói 
là rất lớn vì ý nghĩa sâu xa của nó. Năm năm 
qua, với những phong trào, những công tác xã 
hội đã làm được, tôi cho rằng Hội các đồng 
chí vẫn còn có rất nhiều người gương mẫu, 
xông pha, nhiệt tình trong điều kiện một địa 
phương miền núi còn nhiều khó khăn. Chúng 
tôi rất khâm phục, kính trọng và chia vui cùng 

các đổng chí!
Tuy nhiên, ở những nơi núi cao, những 

bản làng xa lắc mà tôi từng được đi, được đến 
có còn khổ lắm không? Tôi nghĩ, chắc điểu 
kiện giao lưu gặp gỡ, chuyện trò được ít hơn, 
thời dĩ vâng - tuổi xuân phơi phới - ta đi mở 
đường qua rồi. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, 
đau thương vẫn còn chôn sâu trong lòng, chưa 
thể chia sẻ hết với nhau, có khi đành phải 
mang theo cho đến chỗ nằm của mình trên cái 
núi, cái rừng phía bên kia.. .Ngày đẹp trời nào 
đó các đổng chí sẽ ra đi, lá cờ truyền thống 
TNXP sẽ được trân trọng phủ lên chiếc quan 
tài. Phải không các đồng chí? Vì ai tồi cũng 
thấy già rồi, chống Mỹ nay tuổi đã già, chống 
Pháp càng già hơn. Còn bao nhiêu chính sách 
nữa chưa xong, chúng ta phải cố gắng làm cho 
anh chị em, không thì còn đâu nữa chứ!

Thưa các đồng chí, đồng đội!

Nhân đây tôi nói rõ thêm cái điều chúng 
ta rất tự hào để các đồng chí quên bớt cái mệt 
nhọc mà sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đó 
là sự ra đời của Lực lượng TNXP Việt Nam 
chúng ta, là điều hết sức đặc biệt. Vì sao đặc 
biệt? Vì tính quyết đoán, sáng tạo và độc đáo 
của Bác Hô Chí Minh, quyết định điểu này 
Bác rất tin tưởng vào thanh niên. Điều này thế 
giới cũng chưa từng có tiền lệ.

Các đồng chí ạ, giữa lúc cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược, ngày càng ác 
liệt, Bác Hồ đã giao cho Đoàn Thanh niên Cứu 
quốc thành lập ra Đội TNXP đầu tiên gồm 225 
đội viên, sau này phát triển liên tục lên trên 
60 vạn TNXP trong cả nước. Trước tình cảnh 
nước sôi lửa bỏng, đồng chí Tổ Hữu đã khắc 
họa lên hình ảnh: “Khoét núi ngủ hẩm/Mưa 
dầm cơm Vắt/Máu trộn bùn non/Gan không 
núng/Chí không mòn../’ Các lực lượng TNXP 
đã cùng bộ đội, “chân sắt vai đồng”, bao nhiêu 
ngày đêm vượt núi băng rừng, quyết tâm đánh 
thắng thực dần Pháp xầm lược, sau đó là đế 
quốc Mỹ, rồi chiến tranh bảo vệ biên giới.... 
Vì thế, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đâ nhận 
xét: “Tôi luôn coi TNXP như bộ đội vì trong 
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phẩm chất của TNXP có phẩm chất của Bộ đội 
Cụ Hồ”. Chính nơi đây, từ trong làng quê, anh 
Đinh Núp bước ra bắn Pháp chảy máu, cũng 
với một tinh thần tự nguyện xung phong, nữ 
đồng chí Y Buôn, anh hùng A Xâu và còn biết 
bao thanh niên dũng cảm như thế trên mảnh 
đất thiêng liêng này.

Thưa các đồng chí!

Hôm nay các đồng chí ngồi đây, là những 
người 'đã từng trải qua biết bao gian khổ, tôi 
củng không thể nào biết hết được những ngày 
đêm đạn bom ác liệt, các đồng chí đã đi mở 
đường, vận chuyển vũ khí, lương thực, thực 
phẩm ... hay đánh giặc giỏi, lập công xuất sắc 
đến chừng nào, và khổ cực đến chừng nào? 
Có ai biết những cơn sốt rét rừng, đói rau, 
lạt muối, ốm đau, bệnh tật, bị thương không 
một viên thuốc; có ai biết và chia sẻ với TNXP 
những ngày tháng một mất, một còn với quân 
thù; còn các đổng chí nữ TNXP thì chao ôi - 
tôi xin dùng từ - khổ hết biết! Ai thấy được, 
ai đã khóc thương cho những người đã nằm 
xuống trong lòng đất Mẹ để có được cuộc 
sống hôm nay? Đảng ta và nhân dần ta sáng 
suốt, kịp thời tôn vinh và khắc ghi công trạng 
cho những người con quả cảm. Còn những 
ai chưa biết, chưa tưởng tượng ra được, hãy 
nhìn lên tượng đài, những tấm bia khắc tên 
các Anh hùng liệt sĩ; hãy để cho những thương 
binh, cựu TNXP còn sống sót kể lại cho mà 
nghe.... Đau thương lắm, không chỉ bộ đội, 
TNXP, dân công hỏa tuyến mà cả dân tộc này 
đã phải ra mặt trận.

Bản thân tôi đã cùng bước đi với các đồng 
chí. Ngày ấy, cha tôi bị địch bắn thẳng vào đầu, 
tôi đau đớn nhiều lắm và đã phải chọn con 
đường dấn thân, chịu đựng những tháng ngày 
gian lao nhứ các đồng chí. Có thế, tôi mới hiểu 
Đảng và Nhà nước này đã sớm quan tâm, có 
nhiều chính sách để bù đắp phần nào cho các 
liệt sĩ, thương binh và cho người còn sống sót 
sau chiến tranh đầy máu và nước mắt. Nếu ai 
đó, ngồi đầy, cẩm cây bút duyệt những đồng 
tiền về chính sách cho TNXP thì hãy coi đó là 
những đổng tiền xương máu. Tiền trợ cấp 1 
lần cho người TNXP hoàn thành nhiệm vụ trở 
vê' chỉ có 2 triệu rưỡi đến hơn 3 triệu đổng, như 
thế có nhiều không? 540 ngàn cho 01 tháng 

đối với người TNXP mất sức lao động, không 
còn nơi nương tựa, có nhiều không? 10 tháng 
lương tính theo mức cơ sở cho việc mai táng 
một đồng chí từ trần, có nhiều không? Không 
nhiều, thưa các đồng chí. Nhưng cái thời đất 
nước còn khó khăn, số lượng cựu TNXP lại 
đông, cả những người có công với nước được 
hưởng chính sách như vậy là quá lớn. Bầy giờ, 
đất nước ta có điều kiện hơn trước, nếu không 
lo được cho họ thì lương tâm ai mà không bị 
cắn rứt (!)

Các đồng chí đã biết, Hội chúng ta trong 
cả nước 5 năm qua đã huy động làm được 
hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa, trao nhiều sổ 
tiết kiệm cho TNXP bằng công tác xã hội hóa. 
Công bằng mà nói, đó là việc không dễ dàng 
nhưng vì nghĩa tình đồng đội, là ăn quả nhớ 
người trồng cây... Đồng tiền cũng rất quý, 
nhưng có so sánh nào bằng khi vết thương 
trong lòng các chị, các anh vẫn còn đó! Thưa 
các đồng chí, cựu TNXP đâu có ai dám công 
thần; bây giờ vẫn còn chịu đựng, vẫn tìm cách 
mưu sinh, bươn chải trong cuộc sống đời 
thường.

Thanh niên xung phong chúng ta đã tâm 
niệm - nay chúng ta vẫn tâm niệm - viết lên 
trên trán mình 2 chữ “nêu gương”. Thật vậy, 
với đồng đội, chúng ta đã cố gắng, như việc 
đi tìm hài cốt, giúp nhau mưu sinh, trang trải 
cho cuộc sống, đau khổ nhất là các đồng chí 
mắc di chứng, con đẻ ra cũng bị nhiễm chất 
độc hóa học đi-ô-xin; với xã hội, chúng ta gìn 
giữ tinh thần yêu nước, yêu đồng bào như 
xưa, chúng ta không được công thần, không 
hề kêu ca.

Hội Cựu TNXP Việt Nam ra đời được 
15 tuổi, đã làm nên một việc lớn có nhiều ý 
nghĩa, đó là việc kết nối những tấm lòng đồng 
đội và phát huy những “Nhân chứng lịch sử”; 
tôi thiết nghĩ, không ai có thể dựng lên bức 
tường rào ngăn cách giữa chúng ta. Tại sao 
Hội cơ sở (xã, phường) không được thành lập, 
vậy liên hệ hội viên bằng cách nào? Ai ngăn 
cấm không thành lập Hội 4 cấp, vì sao? Hội có 
một nơi sinh ra - Bác Hồ dựng lên ngọn cờ tập 
hợp những người trẻ tuổi cả nước tham gia 
công tác kháng chiến, kiến quốc - từ ngọn Núi 
Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 
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Xưa ấy. Hội chỉ có một nguồn gốc, tại sao chia 
ra nhiều thể loại, sinh nhiều cái điều lệ? Đó là 
cách quản lý nhà nước phải không, Bộ Chính 
trị chỉ ra rồi, tôi xin đọc nguyên văn: “Nếu các 
hội ở cấp dưới thống nhất thừa nhận Điều ỉệ 
của Hội ở Trung ương thì không cần xây dựng 
điều lệ riêng”. Thế mà hôm nay Đại hội chúng 
ta vẫn làm theo một cách khác. Một ngày gần 
đây, Bộ Chính trị sẽ tổng kết lại văn bản Kết 
luận SQ102 ngày 22/9/2014 vê' tổ chức va hoạt 
động của Hội quần chúng; và còn bao nhiêu 
văn bản, nghị định của Chính phủ vẫn thực 
hiện nửa vời, hoặc không được thực hiện.

Thưa các đồng chí! Tại vì sao Hội ta là hội 
có tính chất đặc thù? bởi vì lực lượng TNXP 
đem xương máu ra, đem sức lực, tài năng gánh 
vác công việc đất nước. Dù sao đi nữa nó cũng 
rất đặc biệt. Đặc biệt là đặc thù. Bên cạnh bộ 
đội là ai, cùng chiến hào đánh giặc là TNXP. 
Vì thế, tôi xin nhắc lại một lẩn nữa, Bác Giáp 
đã ghi nhận rằng: “Tôi luôti coi TNXP như bộ 
đội vì trong phẩm chất của TNXP có phẩm chất 
của Bộ đội Cụ Hồ”. Ở Trung ương, Thủ tướng 
Chính phủ năm nào cũng nhắc lại bằng văn 
bản cho các bộ ngành thực hiện rằng, ở Trung 
ương có 28 hội đặc thù, thế mà không biết vì 
sao một số tỉnh, huyện có rồi lại cắt đi. Cắt thế 
có đau không các đổng chí? Tôi đã dành công 
tác phí ít ỏi để đến tận nơi, báo cáo các đồng 
chí lãnh đạo, quản lý địa phương đừng có cắt. 
Tôi nói rồi mà vẫn cứ cắt, có nơi lại sáp nhập 
Hội ta với các hội khác, không có tính chất 
nào chung cả. Thế có tội nghiệp không các 
đồng chí! Trong lúc kẻ tham nhũng, tiêu cực 
gặm xương tủy của nhân dân thì phổi đánh 
cho tới nơi, tới chốn, giành lại cái nó đã cướp 
để chia cho dân nghèo, người còn khổ,

Thưa các đồng chí! Tại vì sao trong báo 
cáo các đồng chí nói rằng Hội ta không có 4 
cấp, không có hệ thống. Nhầm lẫn quá rồi! 
Điều lệ đây - tôi cầm trên tay đây - đồng chí 
Bộ trưởng Nội vụ ký đây, Bộ trưởng thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước là thừa ủy quyền 
của Chính phủ ký, ban hành ra văn bản quy 
phạm pháp luật, mà văn bản quy phạm pháp 
luật là gì, là cơ sở pháp lý chớ còn gì!

Tôi xin báo cáo cụ thể với các đồng chí, 
trong Điều lệ Hội có ghỉ rõ, tại Khoản 1, Điều 

2 quy định: “Hội Cựu TNXP Việt Nam là tổ 
chức xã hội tập hợp lục lượng thanh niên 
xung phong cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ 
trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc..tại Khoản 
1, Điểu 4 nêu rõ: “Hội hoạt động trong phạm 
vi cả nước...trong lĩnh vực xã hội vê' cựu 
thanh niên xung phong..tại Khoản 2, Điều 
8 đã nêu: “... Hội Cựu TNXP tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương”; tại Khoản 1, Điều 
12 nói rõ về cơ cấu tổ chức của Hội là: “Hội 
Cựu TNXP đươc thành ỉập ở Trung ương và 
địa phương: a) Ở Trung ương: Hội Cựu TNXP 
Việt Nam; b) Ở địa phương bao gồm: Hội Cựu 
TNXP tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
Hội Cựu TNXP quận, huyện, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh; Hội Cựu TNXP xã, phường, 
thị trấn (sau đây gọi chung là Hội Cựu TNXP 
ở địa phương).

Và còn đây, vàn bản Kết luận số 102 của 
Bộ Chính trị, tôi đã dẫn trên đây, còn nói rằng: 
“2.6- Các Tỉnh ủy, Thành ủy có trách nhiệm 
lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và hoạt động 
của các hội trong phạm vi địa phương theo 
đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước”. Như vậy, công tác hội 
không chỉ riêng ìà công việc của chính quyền.

Thưa các đồng chí, đồng đội thân mến! 
Trong Báo cáo tại Đại hội hôm nay có nêu: 
“Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo giúp đỡ 
tận tình chu đáo của cấp ủy, chính quyền và 
cơ quan ban ngành đoàn thể trong tỉnh, sự 
hướng dẫn kiểm tra sâu sát của TƯ Hội Cựu 
TNXP Việt Nam. Đặc biệt là ngành Nội vụ, 
cơ quan chủ quản của hội, và tổ chức Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã tạo moị điều kiện 
thuận lợỉ để tổ chức hội luôn được củng cố 
kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả từ 
tỉnh đến xã - phường - thị trấn...”. Trên tinh 
thần đó, tôi xin phép thay mặt Đoàn Chủ tịch 
T.Ư Hội trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo, 
quản lý của tỉnh nhà, đổng thời mong muốn 
rằng Hội chúng ta tới đây sẽ tiếp tục được sự 
quan tâm của quý cơ quan nhiều hơn nữa. 
Một lần nữa, tôi trân trọng chúc sức khỏe các 
đồng chí, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin chân thành cảm ơn!
Kon Tum, ngày 12/7/2019
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI cựu TNXP TỈNH KHANH HỎA

Ra mắt Ban chấp hành khóa mới tại Đại hội

Ngày 08/7/2019 tại TP. Nha Trang đã 
diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu 
TNXP tỉnh Khánh Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 

2019-2024.

Đến dự Đại hội có các đồng chí Cao 
Ngọc Tâm - Phó trưởng Ban Dần vận Tỉnh 
ủy; đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, 
đoàn thể trong tỉnh cùng 79 đại biểu là cựu 
TNXP tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Tính đến nay, 6/8 huyện, thị xã, thành 
phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập Hội Cựu 
TNXP, với hơn 2.500 hội viên. Nhiệm kỳ qua, 
Hội Cựu TNXP tỉnh đã cùng các cấp Hội cơ 
sở phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội thường xuyên 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 
truyền thống cách mạng, truyền thống của lực 
lượng TNXP cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh các hoạt 
động nghĩa tình đồng đội, động viên, giúp đỡ 
các hội viên khó khăn trong cuộc sống.

5 năm qua, Hội đã phối hợp với Sở Nội 
vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh giải 
quyết chế độ chính sách cho 93 trường hợp 
hội viên; vận động các nhà hảo tầm xây dựng 
được 5 ngôi nhà tình nghĩa, tặng 109 sổ tiết 
kiệm và hàng trăm phần quà cho hội viên, với 
tổng giá trị trên 800 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội tiếp tục đẩy 
mạnh các phong trào thi đua “Cựu TNXP nêu 
gương sáng, làm theo lời Bác Hồ dạy”, tích cực 
tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đẩy 
mạnh các hoạt động vì tình nghĩa đồng đội, 
giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; làm tốt 
vai trò nhân chứng lịch sử...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội mới 
gồm 13 ủy viên. Ông Trương Hữu Hạnh được 
tín nhiệm tiếp tục giữ chủc Chủ tịch Hội Cựu 
TNXP tỉnh Khánh Hòa khóa III, nhiệm kỳ 
2019-2024. Dịp này UBND tỉnh tặng Bằng 
khen cho 4 tập thể, 9 cá nhân; Hội Cựu TNXP 
tỉnh tặng Giấy khen cho 4 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội 
nhiệm kỳ 2013-2018./.

T.H.H
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Chao mưng Đậ hội đại biếu Hôi Cựu ĨNXP huyên Duy Xuyên lán thử III, nhiẹm kỳ (2019-20241:

HỘỈ CỰU TNXP HUYÊN DUY XUYẾN
10 NĂM NHÌN LẠI (2009 -20ỉ 9)

'ôi Cựu TNXP huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) được thành lập ngày 
28/11/2008 theo Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 do Chủ tịch

sở xã, thị trấn gốm 1.640 hội viên.

ƯBND tỉnh ký. Trải qua 10 năm hoạt động và xây dựng Hội, từ chỗ một tổ chức Hội cấp 
huyện với 105 hội viên, đến nay toàn huyện có 78/78 Chi hội thôn, khối phố, 14/14 Hội cơ

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Nguyễn Ngọc Bảo trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa 
cho đổng đội có hoàn cảnh khó khăn vê nhà ở

Phát huy truyển thống anh hùng của quê 
hương đất Quảng Nam, truyền thống 
của lực lượng TNXP, là tổ chức luôn gắn bó 

mật thiết với- Đoàn TNCS Hổ Chí Minh, Hội 
thường xuyên đẩy mạnh công tác chính trị tư 
tưởng, nâng cao lòng yêu nước, nhận thức về 
truyền thống lịch sử cách mạng cho hội viên, 
đoàn viên thanh niên và học sinh cấp 2; tổ 
chức được 208 buổi sinh hoạt giáo dục truyêh 
thống có trên 159.140 lượt người tham gia, tổ 
chức 4 lớp tập huấn cán bộ Hội cơ sở có 120 
lượt người tham gia; tổ chức 40 lần tham quan 
học tập thu hút 1.470 lượt người tham gia.

Chung tay góp sức tham gia xây dựng quê 

hương, Hội Cựu TNXP huyện đã góp phần xây 
dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã 
hội ở địa phương. Cán bộ, hội viên tự nguyện 
phá dỡ trên 6.800m tường rào cổng ngõ; chặt 
phá 5.500 cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. 
Hiến 13.600 m2 đất vườn, tham gia 6.800 ngày 
công cùng nhân dân làm mới 65km đường bê 
tông thôn xóm, 35km kênh mương nội đồng, 
đúc 2.000pi chứa vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật 
ở đổng ruộng; Xây mái 60 bức tường bảng tin 
trị giá 200 triệu đồng, góp 580 triệu đồng cùng 
nhân dân kéo 50km đường dây điện thắp sáng 
đường quê. Hội viên góp 120 triệu đồng gửi 
tặng chiến sĩ Trường Sa.
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Giúp đồng đội xây nhà tình nghĩa

Tiêu biểu cho phong trào này là Hội Cựu 
TNXP các xã: Duy Hòa, Duy Sơn, Duy Phước, 
Duy Thành...

Huyện hội tổ chức các chuyến tham quan 
học tập ở TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và các 
di tích lịch sử cách mạng trong và ngoài địa 
phương cho gần 800 lượt cán bộ, hội viên cựu 
TNXP.

Thực hiện vai trò nhân chứng lịch sử, 
Hội đã tham mưu cho chính quyền các cấp 
lập thủ tục đê' nghị giải quyết chế độ cho 80 
cựu TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong hai 
cuộc kháng chiến theo Quyết định 104 và 40/ 
CP của Chính phủ, trong đó có 47 cựu TNXP 
hưởng trợ cấp hàng tháng. Lập thủ tục đê' nghị 
giải quyết chế độ cho 135 cựu TNXP theo

Chúc mừng đồng đội thượng thọ tuổi 90

Quyết định 62/CP của Chính phủ trong đó 
có 11 hồ sơ chuyển ra ngoài địa phương. Tất 
cả các trường hợp được giải quyết chế độ đều 
được cấp thẻ BHYT.

Hưởng ứng phong trào “Vì nghĩa tình 
đồng đội” do Hội Cựu TNXP Việt Nam đê' 
ra, Hội Cựu TNXP huyện Duy Xuyên thường 
xuyên tiến hành các hoạt động nghĩa tình 
đổng đội, với phương châm vận động từ nhiều 
nguồn và từ nội lực bản thân. Hội đã xây mới 
24 nhà tình nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh 
khó khăn vê' nhà ở (trong đó có 20 nhà dành 
cho nữ cựu TNXP đơn thân), với tổng kinh 
phí hỗ trợ 1,6 tỷ đồng; Tu sửa 30 nhà dột nát 
với tổng mức hỗ trợ 600 triệu đồng; hội viên 
trợ giúp 500 ngày công, tặng 20 sổ tiết kiệm 
“Dấu ấn tuổi xuân” trị giá 100 triệu đổng; Vận 
động hội viên góp tặng 70 sổ tiết kiệm tình 
nghĩa vào các dịp lễ tết trị giá 580 triệu đồng. 
Để nghị UBND huyện tặng 210 phần quà trị 
giá 12,6 triệu đồng vào dịp kỷ niệm 60 năm 
ngày Truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam 
15/7 (1950-2010). Hội viên góp 10 triệu đồng 
tặng cựu TNXP Thanh Hóa kết nghĩa.

Vào dịp lễ, tết hằng năm, Hội Cựu TNXP 
huyện đâ vận động từ nhiều nguồn tặng 2654 
phần quà nghĩa tình đồng đội trị giá 626 triệu 
đổng. Với phương châm mỗi hội viên trổng 1 
cây hoặc nuôi 1 con, lấy giá trị lOO.OOOđ góp 
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vào quỹ Hội, kết quả góp được 1,9 tỷ đổng. 
Từ nguôn Quỹ này, hàng năm Hội luôn chăm 
lo nghĩa tình cho đồng đội với phương châm 
“khó giúp - ốm thăm, thọ mừng - chết viếng”. 
Hai xã Duy Nghĩa và Duy Trung còn trích 
Quỹ trên 50 triệu đồng mua bò cho hội viên 
nuôi quay vòng, góp phần giảm khó khăn 
trong cuộc sống. Khi bê con đủ lớn, hộ này 
chuyển cho hộ khác nuôi quay vòng, đến nay 
đã có' 2 con bê con có giá trị kinh tế cao; Thăm 
ốm đau 250 lượt hội viên với số tiền 25 triệu 
đồng;mừng thọ 100 lượt hội viên tròn 75 - 80 
- 85 - 90 tuổi với số tiền 20 triệu đồng; Thăm 
viếng 30 hội viên và 70 người thân cán bộ, hội 
viên qua đời với số tiền 16 triệu đồng...

Từ những thành tích trên, Hội Cựu 
TNXP huyện Duy Xuyên đâ được T.Ư Hội 
tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc (2011-2012), tặng 5 
Bằng khen và 150 Huy hiệu “Cựu TNXP làm 
theo lời Bác”. T.ư Đoan TNCS Hồ Chí Minh 
tặng 180 Kỷ niệm chương TNXP. ƯBND tỉnh 
Quảng Nam tặng 5 Bằng khen, 1 Cờ đơn vị 
dẫn đầu phong trào thi đua Cụm đồng bằng 
năm 2017 và ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam 
tặng 3 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Nhìn lại bước đi của 10 năm qua (2009- 
2019), chắc chắn rằng toàn thể cán bộ, hội 

viên Hội Cựu TNXP huyện chưa bằng lòng với 
những thành quả đã đạt được, bởi lẽ đổng đội 
cựu TNXP qua các thời kỳ vẫn còn nhiều thiệt 
thòi mất mát, chưa được bù đắp xứng đáng. 
Song chúng ta nhất quyết không được nhụt 
chí nản lòng. Đảng, Nhà nước sẽ có chính sách 
mới. Nếu trong kháng chiến người dân hiến 
1 tạ gạo, đi 1 đợt dân công thì ngày nay Đảng 
và Nhà nước đã có chính sách cho họ. Còn 
chúng ta có thời gian tham gia kháng chiến từ 
1 năm trở lên, bị bệnh tật, bị nhiễm chất độc 
hóa học, bị di chứng của chiêh tranh, số đông 
cựu TNXP tham gia lao động xây dựng kinh 
tế sau 1975 từ 1 đến 5 năm, hãy tin tưởng rằng 
Đảng, Nhà nước sẽ không bỏ rơi một ai. Bởi lẽ, 
một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, chúng ta đã 
làm theo 4 câu thơ của Bác Hồ: “Không có việc 
gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp 
biển/Quyết chí ắt làm nên.”. Còn bây giờ, khi 
đã hết tuổi xông pha, chúng ta vẫn nuôi dưỡng 
ý chí cách mạng, trung thành với Đảng sống 
mẫu mực, tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để luôn là 
tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi 
theo./.

HUỲNH QUANG TRUNG 
(Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Duy Xuyên)

Đoàn đại biểu Hội Cựu TNXP huyện thăm cơ quan T.ƯHỘi ngày 10/4/2019
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HỘI DIỄN CA MÚA NHẠC cựu TNXP THỦ ĐÓ
I I a

Tối 13/7/20119 tại Trung tâm Văn
hóa TP. Hà Nội, nhân kỷ niệm 69 

năm Ngày Truyền thống lực lượng TNXP 
Việt Nam (15/7/1950-15/7/2019)^ Hội Cựu 

TNXP TP. Hà Nội đã tổ chức Đêm công diễn 
các tiết mục chọn lọc Hội diễn Ca múa nhạc 
quần chúng Cựu TNXP Thủ đồ lần thứ III - 
2019 với chủ đề “Nhớ một thời hào hùng trên 
những cung đường huyền thoại”. Tới dự có 
các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng - ủy viên 
T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; 
Ngô Văn Quý - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND TP. Hà Nội; Vũ Trọng Kim - Đại biểu 
Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
Việt Nam; Đỗ Quốc Phong - Chủ tịch Hội 
Cựu TNXP TP. Hà Nội cùng các đoàn văn 
nghệ của những đơn vị tham gia Đêm công 

diễn. Đêm diễn gồm 13 tiết mục xuẩt sắc nhất 
đã được Ban giám khảo lựa chọn tại vòng sơ 
khảo ở 4 khu vực với sự tham gia của 30 quận, 
huyện trên địa bàn thành phố. Xuyên suốt 
chương trình là những lời ca, tiếng hát của 
các cựu TNXP với hình ảnh trong hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Hội 
diễn là cơ hội giao lưu nghệ thuật, góp phần 
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các 
hội viên cựu TNXP Thủ đô.

Trước đó Hội Cựu TNXP thành phố đã 
tổ chức kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống 
(15/7) và sơ kết 6 tháng đầu năm, phương 
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đêm 
công diễn:

Chủ tịch Hội Cựu TNXPVN Vũ Trọng Kim và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng 
chúc mừng Đêm công diễn của cán bộ, hội viên Hội Cựu TNXP TP. Hà Nội

Tiết mục “Chiếc gậy Trường Sơn” (NS Phạm Tuyên) - bên trái và “Đường Trường Sơn xe anh qua” (NS 
Văn Dung) - bên phải, do cán bộ, hội viên Thành hội và Hội Cựu TNXP huyện Đông Anh biểu diễn.
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BỘ GIAO THÔNG - VẬN TẢI
tặng quà che cựu TNXPcó hoàn cảnh khó khàn

Nhân dịp 72 nám ngày Thương binh -
Liệt si (27/7); 69 năm Ngày Truyền 

thống Lực lượng TNXP (15/7), sáng ngày 
16/7/2019, đổng chí Nguyễn Văn Công - Thứ 
trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) đã 
tới thăm và làm việc với Hội Cựu TNXP Việt 
Nam. ĩham dự buổi làm việc có các đồng chí: 
Đỗ Nga*Việt  - ủy viên Ban cán sự Đảng, Chủ 
tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch 
Hội đồng quản lý Quỹ Xã hội - Từ thiện (XH- 
TT) Công đoàn GTVT Việt Nam; Nguyễn 
Văn Lưu - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý 
Quỹ, Giám đốc Quỹ XH-TT Công đoàn 
GTVTVN, cùng một số cán bộ chuyên viên 
các vụ chức năng, các ban của Công đoàn, của 
Quỹ... Đồng chí Nguyễn Văn Công đã đánh 
giá, ghi nhận những công lao đóng góp của 
các thê' hệ TNXP đã hy sinh xương máu tham 
gia đảm bảo giao thông trong hai cuộc kháng 
chiến và trao tặng 05 nhà tình nghĩa cùng 200 
phần quà với tổng trị giá 360 triệu đồng cho 
những cựu TNXP nghèo, khó khăn từ nguồn

Quỹ XH-TT Công đoàn GTVTVN (ảnh).
Ihay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch 

Hội Cựu TNXP Việt Nam, Chủ tịch Vũ Trọng 
Kim chân thành cảm ơn Bộ GTVT, Quỹ XH- 
TT Công đoàn GTVTVN trong những năm 
qua luôn dành sự quan tâm tới đời sống của 
cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; 
mong muốn lãnh đạo Bộ GTVT và Quỹ XH- 
TT Công đoàn GTVTVN tiếp tục quan tâm 
giúp đỡ, đồng hành cùng Hội./.

BÁD TIÊN PHDNG
him? quà cựu TNXP khó khăn tỉnh Yên Bái

Sáng ngày 27/7/2019 tại Trung tâm hoạt 
động Thanh thiếu niên tỉnh Yên Bái, 
Hội Cựu TNXP Việt Nam và Hội Cựu TNXP 

tỉnh phối hợp với Hội Cựu Chiến binh cơ quan 
T.Ư Đoàn tổ chức Chương trình tặng quà 
nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - 
Liệt sĩ (27/7) - ảnh. Tham dự Chương trình có 
các đổng chí: Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo 
Tiền phong; Lê Văn Hoà - Uy viên Đoàn Chủ 
tịch, Chánh Văn phòng Hội Cựu TNXP Việt 
Nam; Hoàng Xuân Lộc - nguyên Bí thư Tĩnh 

ủy Yên Bái; Hoàng Đình Thu - Phó trưởng Ban 
Dân vận Tình ủy Yên Bái cùng các cựu TNXP, 
các ĐVTN của tỉnh.

Được sự hỗ trợ của GS.TS Nguyễn Quốc 
Anh - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), 
Báo Tiền phong đã tặng 50 suất quà (1 triệu 
đống/suất) cho 50 cựu TNXP nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn (trong đó 70% cựu TNXP là 
thương binh). Hội Cựu TNXP Việt Nam cũng 
đã trao tặng tiền xây một căn nhà trị giá 60 

triệu đồng cho nữ cựu TNXP 
Trần Thị Thanh (SN 1951) ở xã 
An Bình, huyện Ván Yên, có hoàn 
cảnh khó khăn về nhà ở. Số tiền 
xây nhà là do Quỹ “Nghĩa tình 
đồng đội Công an nhân dân” hỗ 
trợ xây nhà tình nghĩa cho cựu 
TNXP tỉnh Yên Bái./.

(MỸ HẠNH - NGÔ YẾN)
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TRVVẺN THỐNG TNXP

KỶ NIỆM NGÀY TRUYÊN THỐNG 15/7 TREN NÚI RỪNG TÂY BẮC

Chính ỉà uê nguồn trì ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng đội đã 
hg sinh trong công cuộc Cách mọng Giới phóng Dân tộc (*)

(Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7) 
và 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7))

Chủ tịch Hội Cựu TNXPVN Vũ Trọng Kim phát biểu tại cuộc Gặp mặt...

... Ngày 15/7/1950, Đội TNXP công tác 
Trung ương đẩu tiên được thành lập là tiền 
thân của Lực lượng TNXP Việt Nam ngày nay. 
Từ ban đầu chỉ có 225 đội viên, qua các cuộc 
kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã 
phát triển lên tới hơn 50 vạn người.

TNXP thời kỳ chống thực dân Pháp xâm 
lược đã tập trung phục vụ các chiến trường, 
các chiến dịch lớn như: Biên giới, Tây Bắc, 
Việt Bắc, Trung du, Hoà Bình, Bình Trị Thiên, 
Liên Khu V, miền Đông Nam bộ và Đồng 
bằng Bắc bộ. Điển hình là các Đội TNXP ở 
miền Tây Bắc:

Đội 34, Đội 40 có 16.000 quân, làm nhiệm 
vụ trên Mặt trận Điện Biên Phủ. Các đổng chí 
đã mở hàng trăm km đường, vận chuyển hàng 
ngàn tấn vũ khí, lương thực, quân trang, cáng 
tải thương binh, tử sĩ, rà phá hàng trăm quả 
bom mìn, cứu 10 xe đạn đại bác của ta khi 
bị địch đánh phá. Đã có 8.000 TNXP chuyển 
sang quân đội khi chiến trường diễn ra ác liệt. 
Kết thúc Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng 
TNXP đã được Bác Hồ tặng Cờ thi đua mang 

dòng chữ “Dũng cảm, lập công xuất sắc”; được 
Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, 
khen ngợi và cho rằng: “Ở Điện Biên Phủ nếu 
không có lực lượng TNXP thì bộ đội cũng gặp 
rất nhiều khó khăn”. Lực lượng TNXP Điện 
Biên Phủ và 4 chiến sĩ đã được Đảng và Nhà 
nước ta phong tặng danh hiệu Anh hùng 
LLVTND.

Tại Ngã ba Cò Nòi - cửa ngõ vào Điện 
Biên Phủ, nơi đã diễn ra những trận đánh ác 
liệt giữa ta và thực dân Pháp đã có hơn 300 cán 
bộ, chiến sĩ TNXP và một lực lượng của đoàn 
quân Tây tiến hy sinh. Ngày nay Cò Nòi đã trở 
thành Di tích lịch sử quốc gia. Hôm nay chúng 
ta về đây kỷ niệm, tri ần các anh hùng liệt sĩ, 
đây chính là về nguồn, về với đồng đội, đổng 
chí đã hy sinh anh dũng trong những ngày 
tháng đẳu của cuộc cách mạng giải phóng dân 
tộc.

Đội TNXP 36 với 2.500 đội viên đã được 
Bác Hồ và Trung ương tin tưởng giao cho trọng 
trách bảo vệ Người, T.Ư Đảng và Chính phủ 
tại An toàn khu Việt Bắc (ATK). Tại đây Đội 
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làm nhiệm vụ tham gia bảo vệ, đào hầm hào 
trú ẩn, xây dựng và đảm bảo hệ thống thông 
tin, liên lạc, làm nhà ở cho Bác và các đồng 
chí lãnh đạo, xây dựng hệ thống giao thông 
đặc biệt, vận chuyển lương thực, thực phẩm 
về ATK. Sau này đội quân đã được vê' tham 
gia tiếp quản Thủ đô Hà Nội năm 1954. Đội 
TNXP 36 và đồng chí Đội trưởng Tạ Quang 
Chiến được trực tiếp phục vụ Bác Hổ, là một 
trong 8 người được đặt tên là “Trường, Kỳ, 
Kháng, Chiên, Nhất, Định, Thắng, Lợi”.

Ngày 28/3/1951, một lần đến thăm Liên 
phần đội 312 đang làm nhiệm vụ tại Cầu Nà 
Cù, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh 
Bắc Kạn, Bác đã tặng lực lượng TNXP 4 câu 
thơ: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không 
bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”.

TNXP thời kỳ chống Pháp, từ Bắc chí 
Nam, đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao, lập thành tích to lớn trên các 
chiến trường, góp phần vào sứ mạng lịch sử 
giải phóng miền Bắc và đấu tranh thống nhất 
nước nhà.

Trong cuộc kháng chiến thần thánh chống 
Mỹ cứu nước của dân tộc ta, TNXP vẫn là lực 
lượng nòng cốt góp phần đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược. Nghe theo tiếng gọi của Đảng, 
thanh niên hai miền Nam Bắc thi đua trên mọi 
mặt trận. Đoàn TNLĐ Việt Nam phát động 
phong trào “Ba sẵn sàng”; Đoàn TNNDCM 
miền Nam phát động phong trào “Năm xung 
phong” để cùng nhau thi đua đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược.

Cuối năm 1964, đẩu năm 1965, trước sự 
suy sụp nghiêm trọng của chính quyền Sài 
Gòn, đế quốc Mỹ đã trực tiếp đổ quân vào 
miền Nam Việt Nam. Chuyển từ “Chiến tranh 
đặc biệt” sang “Chiến tranh cục bộ”, chúng mở 
rộng chiến tranh ra miền Bắc, mang bom đánh 
phá các mục tiêu quan trọng về kinh tế, xã hội, 
quân sự của ta, hòng ngăn chặn sự chi viện của 
hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường 
miền Nam.Thực hiện Chỉ thị số 71/TTg-CN 
ngày 21/6/1965 của Thủ tướng Chính phủ, đã 
có 14 vạn nam nữ TNXP gia nhập 170 Đội và 
50 Đại đội, lên đường “Xẻ dọc Trường Sơn đi 
cứu nước”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược”.

Chiến tranh càng ác liệt, lực lượng TNXP 

ngày càng đông. Từ 1965-1975 đã có 271.000 
cán bộ, chiến sĩ TNXP trên khắp các chiến 
trường để phục vụ chiến đấu, tham gia chiến 
đấu, tháo gỡ bom mìn, cáng tải thương binh, 
liệt sĩ; vận chuyển vũ khí, đạn dược, hậu cẩn. 
Đặc biệt là mở đường chiến lược, đảm bảo 
giao thông, vừa phục vụ vận tải hậu cần cho 
chiến trường miền Nam, vừa góp phần đánh 
thắng chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế 
quốc Mỹ.

22 vạn cán bộ chiến sĩ TNXP của Bộ 
GTVT, Bộ Quốc phòng, Bộ Lâm nghiệp và các 
địa phương đã có mặt trên các chiến trường để 
giữ vững mạch máu giao thông. TNXP Ban 67 
đã cùng với Bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) 
mở đường Trường Sơn lịch sử, phục vụ cho 
các chiến dịch vận tải, đảm bảo cho sự thắng 
lợi của chiến trường miền Nam, đưa đến thắng 
lợi hoàn toàn mùa Xuân năm 1975.

Trong dịp cả nước kỷ niệm 60 năm Ngày 
mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh 
(19/5/1959-19/5/2019), ngày 21/4/2019, tại 
TP. Đà Nẵng, Hội Cựu TNXP Việt Nam đã tổ 
chức kỷ niệm 60 năm lực lượng TNXP tham 
gia mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí 
Minh. Để góp phần mở con đường lịch sử 
này, Lực lượng TNXP đã huy động 46.000 đội 
viên làm nhiệm vụ ở tất cả 5 tuyến trục dọc, 
21 tuyến trục ngang, điển hình là các tuyến 
đường 12, 15A, 15B, đường 20 Quyết Thắng, 
Đường 10, đường Đông Trường Sơn, Tây 
Trường Sơn... Các trọng điểm như Đồng Lộc, 
Khe Ve, Bãi Dinh, Cổng Trời - Mụ Dạ, 050, đèo 
Đá Đẽo, phà Xuân Sơn, Long Đại, Quán Hàu 
và hàng trăm trọng điểm khác. Tại Đường 20 
Quyết Thắng các trọng điểm như cua chữ A, 
ngầm Ta Lê, Đèo Phu La Nhích..., trận chiến 
350 ngày đêm đánh phá, địch đã đánh 969 
trận B52 rải thảm, 2.000 trận máy bay ném 
bom cường kích với 300.000 quả bom các loại, 
nhưng vẫn không khuất phục được chúng ta.

Ở miền Nam, ngày 20/4/1965 đơn vị 
TNXP giải phóng đầu tiên được thành lập. 
Bước đầu có 108 cán bộ, đội viên, sau phát 
triển lên gần 5.000 người, phục vụ các Sư đoàn 
bộ đội chủ lực và hậu cần cho miền Đông 
Nam Bộ, đồng thời thành lập đơn vị TNXP 
tập trung với gần 5.000 người, phục vụ bộ 
đội ở Khu, tỉnh; nhiều nơi phát triển TNXP 
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huyện, xã thành “TNXP cơ sở”. Dẩn dần lực 
lượng hùng hậu lên đến 4,5 vạn nam, nữ, 
cán bộ, đội viên tham gia phục vụ các chiến 
trường. TNXP đã kề vai sát cánh cùng bộ đội 
trên các địa bàn trọng điểm ác liệt như: Miền 
Đông Nam Bộ, miền Tầy Nam Bộ, Tây Ninh, 
đường 1C; chiến dịch Phước Long, Sông Bé; 
Núi Thành (Quảng Nam), chiến dịch Quảng 
Đà, Liên Khu V. Riêng tuyến đường 1C suốt 
trong 9 năm, Liên đội I đã gan dạ, dũng cảm 
chiến đấu vượt qua bom đạn để vận chuyển 
10.000 tấn quân trang, vũ khí; tiếp nhận vê' 
Đất Mủi 1 vạn quân; phối hợp với quân chủ 
lực bắn rơi 100 máy bay, diệt 50 xe tăng địch, 
diệt hàng ngàn tên Mỹ, ngụy; giữ vững huyết 
mạch từ Quân khu 9 vê' TƯ Cục miền Nam.

Trong những năm chống Mỹ, cứu nước, 
theo số liệu đã được tổng kết, thống kê Lực 
lượng TNXP đã mở được 102 con đường 
chiến lược với tổng chiều dài là 4.130 km, vận 
chuyển 10 vạn tấn vũ khí, đạn dược, lương 
thực, thực phẩm; chốt giữ 3.000 trọng điểm 
giao thông quan trọng thường xuyên bị đánh 
phá ác liệt; san lấp 100.000 hố bom, đào 1.135 
km hẩm hào, xây dựng 8 bệnh viện dã chiến 
và 272 kho tàng; phắ dỡ, thu gom 100.000 quả 
bom các loại; bắn rơi 15 máy bay Mỹ, bắt sống 
13 phi công và gần 1.000 tên địch (trong đó 
có 286 lính Mỹ), phá huỷ 20 xe tăng và xe bọc 
thép, phục vụ bộ đội gần 1.000 trận đánh, trực 
tiếp chiến đấu 40 trận; bổ sung 16.000 người 
cho quần đội; cáng tải 2.077 thương binh, tử 
sỹ; đưa 18.000 lượt bộ đội qua sông; 15.000 
TNXP được kết nạp vào Đảng, 52 TNXP là 
Dũng sĩ diệt Mỹ, 1.432 TNXP là Dũng sĩ Quyết 
Thắng. Trong lúc đó đã có 6.051 TNXP hy 
sinh, 42.455 TNXP bị thương, 18.000 TNXP 
và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam/ 
dioxin.

Điển hình là sự hy sinh của 60 cán bộ 
chiến sĩ Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc Thái 
tại ga Lưu Xá (Thái Nguyên); cán bộ chiến sĩ 
Đại đội 895, N89 Thái Bình cứu đoàn xe quân 
sự tại Ga Gôi (Nam Định) năm 1966 đã có 23 
người hy sinh và 256 người bị phơi nhiễm chất 
độc hoá học; 13 chiến sỹ Đại đội 873, N87 hy 
sinh tại núi Nấp (Thanh Hoá); cán bộ chiến sĩ 
Đại đội 317, N65 bám trụ hy sinh tại Truông 
Bồn (Nghệ An); cả Tiểu đội 2, C892, N89 
(Thái Bình) hy sinh trên Đường 15 thuộc xã 

Hoá Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình; 10 chiến sĩ 
tiểu đội nữ tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), 68 
chiến sĩ C5 tại Đường 20 Quyết Thắng...

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất 
sắc của lực lượng TNXP trong 2 cuộc kháng 
chiến, Đảng và Nhà nước ta đã tặng thưởng 
Huân chương Thành đồng Tổ quốc hạng Nhất, 
Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương 
Hổ Chí Minh, Huân chương Sao vàng và danh 
hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 
cho Lực lượng TNXP Việt Nam. Co 41 tập thể, 
43 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh 
hùng LLVTND, Anh hùng Lao động. Trong số 
đó có nữ Anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế đã 
5 lân được gặp Bác Ho; 28.000 cán bộ, chiến 
sĩ được tặng Huân, Huy chương kháng chiến, 
Huân, Huy chương Giải phóng và các Huân 
chương chiến công, Huân chương Lao động...

Thời kỳ hoà bình, TNXP cũng tham gia 
xây dựng nhiếu công trình chiến lược lớn 
như: Công trình Đường 12B Hoà Bình, đường 
Hạnh phúc Hà Giang- Mèo Vạc, đường Ma Lù 
Thàng (Lai Châu), các công trình Thuỷ điện, 
thuỷ lợi và hàng ngàn công trình, nông, lâm 
trường khác. Chiêh tranh Biên giới Tây Nam 
và Biên giới phía Bắc, TNXP cũng là lực lượng 
xung kích phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc 
và khắc phục hậu quả sau chiến tranh...

Sau khi thống nhất đất nước, năm 2004 
thể theo nguyện vọng của các cựu TNXP, 
Đảng và Nhà nước ta đã cho phép thành lập 
Hội Cựu TNXP Việt Nam.

Hội đại diện cho quyền lợi hợp pháp và 
chính đáng của các cựu TNXP Việt Nam; là 
nhân chứng lịch sử giúp Đảng và Nhà nước 
giải quyết chế độ chính sách cho các cựu 
TNXP. Hội xây dựng phong trào “nghĩa tình 
đồng đội” giúp các cựu TNXP có hoàn cảnh 
khó khăn, nữ TNXP cồ đơn không nơi nương 
tựa; nghiên cứu, sưu tầm, hội thảo, hệ thống 
lại lịch sử và truyền thống Lực lượng TNXP, 
xây dựng và tôn tạo các di tích lịch sử về 
TNXP, phối hợp với Đoàn Thanh niên giáo 
dục truyền thống cách mạng, truyền thống 
TNXP cho thế hệ trẻ.

Hiện nay, Hội đã được thành lập ở 60 tỉnh, 
thành phố, 612 quận, huyện, 7121 xã phường, 
thị trấn, với 403.775 hội viên/600.000 cựu 
TNXP trong cả nước; phối hợp chặt chẽ cùng 
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với các Bộ, Ban ngành tham mưu cho Chính 
phủ giải quyết chế độ chính sách cho các cựu 
TNXP trong 2 cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc. Kết quả có 5.653 TNXP hy sinh được 
công nhận là liệt sĩ, 36.800 TNXP bị thương 
được xác nhận là thương binh, 7.300 cựu 
TNXP được hưởng trợ cấp hàng tháng, 96.000 
cựu TNXP được hưởng trợ cấp một lần, 5.200 
cựu.TNXP được hưởng chế độ chất độc da 
cam/dioxin và 1,420 con em của họ được 
hưởng chế độ trợ cấp về chất độc hoá học. 
Đã có 187.000 cựu TNXP được hưởng BHYT, 
22.700 cựu TNXP qua đời được hưởng chế độ 
mai táng phí.

Trong phong trào “Nghĩa tình đồng đội”, 
giúp nhau làm kinh tế, xoá đói, giảm nghèo 
bền vững trong nhiệm kỳ qua, T.Ư Hội đã huy 
động được 418 tỷ 254 triệu đồng hỗ trợ cho 
cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 
xây dựng 1.138 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 
64 tỷ 731tr.iệu đồng, tặng 3.091 sổ tiết kiệm trị 
giá 10 tỷ 256 triệu đồng.

Đến nay đã phát hiện được 60 di tích lịch 
sử TNXP, trong đó có 39 di tích đã được xây 
dựng, có 9 di tích được công nhận là di tích cấp 
quốc gia như Truông Bồn (Nghệ An), Ngã ba 
Đổng Lộc (Hà Tĩnh), Lưu Xá (Thái Nguyên), 
nghĩa trang Đồi 82 Tần Biên (Tây Ninh)..., có 
16 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Khắc bia vinh 
danh 4.000 liệt sĩ các tỉnh miền Bắc, chuẩn 
bị bia ghi danh 300 liệt sĩ TNXP chống Pháp 
trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại Khu di tích 
Ngã ba Cò Nòi (Sơn La), ghi danh 2.630 liệt sĩ 
TNXP tại Đồi 82 Tân Biên (Tây Ninh).

T.Ư Hội phối hợp với NXB CTQG, NXB 
Thanh Niên xuất bản lập sách “Tư tưởng Hồ 
Chí Minh vê' trường học lớn TNXP”, và bộ 
sách gồm 3 tập về TNXP Việt Nam anh hùng, 
cùng hàng vạn cuốn sách vê' lịch sử TNXP của 
các địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đê' tồn 
tại. Tính đến nay, theo báo cáo của các địa 
phương vẫn còn 383 TNXP hy sinh chưa được 
xác nhận là liệt sĩ, 6.543 cựu TNXP bị thương (*) 

(*) Trích bài phát biểu tại cuộc Gặp mặt giao lưu truyền thống Cựu TNXP các tỉnh Tây Bắc ngày 
09/7/2019 ở Mộc Châu (tỉnh Sơn La).

chưa được cống nhận là thương binh, 10.701 
cựu TNXP và 409 con đẻ bị nhiễm chất độc 
da cam/dỉoxin chưa được giải quyết chế độ; 
50.085 cựu TNXP chưa được hưởng trợ cấp 
một lần; 1.131 cựu TNXP chưa được trợ cấp 
hàng tháng, 33.480 cựu TNXP chưa được 
cấp BHYT và 4.612 cựu TNXP từ trần chưa 
được hưởng chế độ mai táng phí. Theo báo 
cáo của các tỉnh, thành phố hiện còn 133 đơn 
vị, 68.314 cựu TNXP tập trung chưa được xác 
nhận phiên hiệu, 20.599 cựu TNXP cơ sở ở 
miền Nam chưa xác nhận được phiên hiệu 
nên chưa được kết nạp hội viên. T.Ư Hội đang 
tiếp tục đê' nghị với Đảng và Nhà nước, phối 
hợp với các bộ ngành hữu quan, tham mưu 
cho Đảng và Nhà nước giải quyết hồ sơ tổn 
đọng, giải quyết chính sách, chế độ cho cựu 
TNXP và giải quyết tặng thưởng “Huy chương 
TNXP vẻ vang” cho các cựu TNXP đã hoàn 
thành nhiệm vụ...

Năm nay kỷ niệm 69 năm ngày Truyền 
thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950- 
15/7/2019) được diễn ra trên núi rừng Tây 
Bắc, là một sự tri ân sâu sắc đối với các anh 
hùng, liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống 
Pháp, cũng là kỷ niệm 65 năm Ngày Giải 
phóng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019) 
- một thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt 
Nam. Tôi tin tưởng rằng với ý nghĩa ấy, chúng 
ta sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
mình, xây dựng tổ chức Hội phát triển, tiến bộ 
không ngừng và kêu gọi các cấp Hội, cán bộ, 
hội viên cựu TNXP cả nước hãy hăng hái thi 
đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu 
Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ IV, nhiệm 
kỳ 2019-2024 vào giữa tháng 12/2019./.

VŨ TRỌNG KIM

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Natn
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XUYÊN THÚNG TRƯƠNG SƠN...

Ịk 'Thân ký niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và 69 năm ngày Truyền
Ả Ý thống TNXP (15/7) năm 2019, có dịp thăm lại chiến trường xưa, đi suốt dọc 

Trường Sơn, chúng tôi thật bùi ngùi, cảm động nhớ lại những ngày “Xuyên thủng Trường 
Sơn” gian khổ, ác liệt nhưng thật hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu ntíổc.. *

Tháng 1/1959, Hội nghị BCH Trung 
ương (T.Ư) lần thứ 15 (khoá II) mở 

rộng, do Hồ Chủ tịch chủ trì tại Hà Nội đã 
nhận định: “Không thể đấu tranh bằng nghị 
viện để thống nhất đất nước được mà phải là 
đấu tranh vũ trang, dùng bạo lực để giải phóng 
miền Nam. Miền Bắc phải chi viện cho miền 
Nam vê' hậu cần, quân lực để thành lập chính 
quyển cách mạng đánh địch”.

Ngày 5/5/1959, Trung tướng Nguyễn 
Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm 
Uỷban Thống nhất T.Ư, thừa lệnh Bộ Chính trị 
giao cho Thượng tá Võ Bẩm (sau này là Thiếu 
tướng) tổ chức đoàn công tác đặc biệt làm 
nhiệm vụ mở đường, tìm lối để vận chuyển 
tài liệu, cán bộ, bộ đội và vũ khí, khí tài vào 
miền Nam. Lúc đầu biên chế một Sư đoàn gọi 
là Đoàn 559. Đơn vị xuất quân mở tuyến giao 
liên bằng gùi, thổ “đi không dấu, nấu không 
khói, nói không tiếng”, vượt Đường 9 để đưa 
quân vào Nam. Từ đó đến cuối năm 1963 hình 
thành lên tuyến đường mòn Hổ Chí Minh.

Từ 5/8/1964, bị thất bại ở chiến trường, 
Đê quốc Mỹ đã gây ra sự kiện vịnh Bắc Bộ 
để mở rộng chiến tranh đánh phá miền Bắc, 
ngăn chặn tuyến hậu phương của ta chi viện 
cho miền Nam. Thực hiện Nghị quyết 12 BCH 
T.Ư về việc phải mở đường Trường Sơn thành 
đường ô tô để vận chuyển, chi viện, đáp ứng 
được yêu cầu vận tải chiến lược cho miền Nam.

Ngày 30/4/1965 Quân uỷ TƯ ra quyết 

định 54/QUTƯ nâng cấp Đoàn 559 thành 
Quần đoàn và cử Tniếu tướng Phan Trọng 
Tuệ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) 
kiêm Tư lệnh 559. Đồng chí Võ Bẩm và hai 
Thứ trưởng Bộ GTVT là Nguyễn Tường Lân 
và Nguyễn Nam Hải làm Phó Tư lệnh 559 và 
đồng chí Phan Trầm, Cục phó Cục Kiến thiết 
cơ bản làm tham mưu cầu đường.

Tù 1962 đến 1965 Chính phủ đã giao cho 
Bộ GTVT thành lập các Ban Xây dựng, trong 
đó có Ban XD 64, Ban miền Tây và Cục đảm 
bảo giao thông tiền phương. Điều động các 
Công ty đường 8, Công ty đường sắt 2 vào 
đảm bảo giao thông đường 15C; Công trường 
4 vào mở đường 21, 22A, 22B.

Giữa năm 1965 các quốc lộ 15A, 1A bị 
địch đánh phá ác liệt, cắt đứt Đèo Ngang với 
các tuyến phía Tây. Ngày 23/4/1967 Ban XD 
67 được thành lập với nhiệm vụ cùng Bộ Tư 
lệnh Đoàn 559 quản toàn bộ lực lượng giao 
thống, TNXP. Để tăng cường cho Cục I, Bộ đã 
điều động từ Ban miền Tây các Công trường 
111, 113, 115,116,117, 120 sân bay Vĩnh Phu 
và 31C, 12C của Ban 64 tăng cường cho Cục I. 
Ngoài ra còn 20.000 TNXP bố trí ở tuyến 21 là 
N35, N53; tuyêh 22A có N37, N41, N43; tuyến 
22B có N39; tổng số TNXP và các lực lượng bố 
trí cho Cục I đã lên tới 35.000 người.

Ngày 20/7/1966, Hổ Chủ tịch mở Hội 
nghị chính trị đặc biệt giao cho Chính phủ mở 
tuyến đường đặc biệt nối quốc lộ 15A từ Lệ 
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Ninh (Quảng Bình) thông đến đường 9 miền 
Nam gọi là đường 10. Giao cho Cục công trình 
I huy động 6.000 người, 40 máy ủi các loại 
C100, TI00, DT54 mở rộng đường mòn thành 
đường ô tô. Giao cho 5 Công trường là 7A,7B, 
7C, 7E, 7G và 2 Đội cơ giới thi công, đến tháng 
1/1969 đường 10 đã thông toàn tuyến đến Sê 
Băng Hiên.

Cùng lúc ấy, T.Ư chỉ đạo Bộ GTVT và 
Bộ Tư lệnh 559 khảo sát, thiết kế mở Đường 
20 Quyết Thắng để phá thế độc tuyến. Tuyến 
Trường Sơn này đi từ Phong Nha qua Aki, Ta 
Lê, Đèo Pu La Nhích dài 115 km, trong đó có 
41 km đi qua vùng đá tai mèo. Chính tuyến 
này đã “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Theo 
lệnh của Quân uỷ T.Ư phải hoàn thành trong 
vòng 105 ngày. Đây là một bước đột phá chiến 
lược hoàn toàn mới, địch không ngờ tới.

Vê' con đường này, ông Nguyễn Tiến Duy, 
một kỹ sư học từ Trung Quốc về, công tác tại 
Viện thiết kế GTVT, sau này là Thư ký riêng 
cho Thứ trưởng Nguyễn Tường Lân nói rằng, 
cái khó nhất là khâu khảo sát, thiết kế. Không 
có Bình đổ địa hình Trường Sơn, trên thực 
địa thì núi cao, đèo hiểm, rất mông lung. Việc 
thiết kế, khảo sát ban đầu và cắm tuyến cực 
kỳ khó khăn. Nhưng cuối cùng bằng ý chí và 
kinh nghiệm chiến trường nên Đoàn khảo sát 
vẫn hoàn thành được. Lỗ Tấn - nhà văn Trung 
Quốc (1881-1936) nói “Kỳ thực trên mặt đất 
vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành 
đường thôi”. Đúng là như vậy, sau này thành 
đường chúng ta mới biết rằng sức mạnh con 

người thật là vĩ đại. Con đường được đặt tên 
là Đường 20 Quyết Thắng. Ông Duy nói: 20 ở 
đây không phải là số học, mà là tuổi 20, tuổi 
trẻ đã “Xuyên thủng Trường Sơn”.

Ngày 30 mươi Tết năm Bính Ngọ 
(27/1/1966), vào lúc 17 giờ 30 phút, Thứ trưởng 
Nguyễn Tường Lân, Phó Tư lệnh Đoàn 559 
đã thay mặt Tư lệnh và Bộ GTVT phát lệnh 
toàn tuyến nổ bộc phá, mở màn chiến dịch thi 
cồng. 48.000 cán bộ, chiến sĩ TNXP gổm lực 
lượng xe máy, thiết bị, Đội TNXP 25 Nam Hà, 
Đội TNXP số 3 Nghệ An, Đội TNXP 23 Hà 
Tĩnh, Đội TNXP 33, Đội 6, C7 Quảng Bình...; 
Trung đoàn 12 Công binh, Trung đoàn 4 và 5 
Bộ binh tham gia thi công. Chỉ trong 77 ngày 
quân ta đã mở thông toàn tuyến từ Phong Nha 
qua Aki. Đây là một kỳ tích mà chưa từng có 
trong chiến tranh. Chính con đường này cùng 
với tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn đã 
hoàn thành sứ mạng trong cuộc chiến tranh 
chống ngăn chặn của Đế quốc Mỹ và đi đến 
thắng lợi hoàn toàn.

Hoà bình lập lại, Đường Hồ Chí Minh đã 
trở thành Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt (*).  
Được biết, nước bạn Lào cũng đang xem xét 
công nhận Đường Hồ Chí Minh trên địa phận 
nước Lào cũng là Di tích lịch sử Quốc gia đặc 
biệt của Lào.

Trường Sơn, những ngày tháng 7/2019

NGÔ VĂN TUYỂN

(Theo nguồn Tư liệu Ban LL Ban XD 67)

(*).  Tổngkết 16 năm (1959-1975) Bộ Tư lệnh Trường Sơn 559 (trong đó có BanXD 67) đã thông được 
đường Hồ Chí Minh từ Tân Kỳ (Nghệ An) đến Lộc Ninh (Tây Ninh) với chiêu dài 17.000kmgồm: 5 tuyến 
dọc, 21 đoạn ngang, đường giao liên dài 3.000 km, đường ống xăng dầu đài 1.400 km, đường sông Sê Băng 
Hiên, Xê Kông, Mê Công và 1.300 km đường dây thông tin, tải ba. Đã chi viện cho chiến trường 5,5 triệu 
tấn xăng dâu, đưa 1,1 triệu cán bộ, chiến sĩ vào chiến trường; 560.000 cán bộ chiến sĩ ra Bắc. Bắn rơi 2455 
máy bay, bắt sống 18.700 tên địch.
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CHVVỆN CHỊ EM THỜI HẬV CHIẾN

TUỔI MƯỜI TÁM TRÊN SÔI CHÂN TƯA MÁU
Tôi ấn tượng với người phụ nữ 70 tuổi này bởi sự nhanh nhẹn, khỏe mạnh hiếm có. 

Nét duyên còn đọng ở nụ cười chúm chím, nước da trắng mịn. Lại thêm, chị đang giữ trọng 
trách Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Nguyên, nói và làm, mọi thứ cứ băng băng. 
Dường như tinh thẩn tuổi đôi mươi, mười tám của cô TNXP vẫn còn nguyên như 50 năm 
vẽ trước...

Chị Trần Thị Kim Quy ngày ấy (1966) và bây giờ (2018)...

* Ra đi từ mái tranh nghèo...
Chị là Trần Thị Kim Quy (SN 1948), quê 

ở xóm Hắng, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yen, 
tỉnh Thái Nguyên. Nhà có đến 8 anh chị em, 
nên học hết lốp 4 Quy nghỉ học, ở nhà tập 
làm nghề nông? Cô bé hay lam hay làm dần 
trở thanh lao động chính, cùng bà nội gánh 
vác gia đình. Rồi Quy tham gia Ban chấp hành 
Chi đoàn, xốc vác, nhanh nhẹn, ngày đổ mổ 
hôi cày cấy, tối về dạy trẻ con mua hát, tập 
dân quân, văn nghệ thể thao sôi nổi. Hôm ấy, 
trong buổi sinh hoạt, nghe Bí thư chi đoàn 
phổ biến chủ trương tỉnh cần tuyển một đội 
TNXP, Quy đăng ký ngay. Hôm đi khám sức 
khỏe, Quy nói doi nhà đi chợ, đến khi có giấy 
gọi đi, nhà mới biết...

* Những tháng ngày đáng nhớ.
Vậy là-.thôn nữ Tran Thĩ Kim Quy trở 

thành đội viên Đại đội 912 TNXP Bắc Thái 
ngày 08/1/1966. 18 tuổi, ăn đói mặc rách 
những phơi phới yêu đời. TNXP chống Mỹ, 
cứu nước mà, chỉ mấy chữ ngắn ngui thế 
nhưng hàm chứa hết nhiệm vụ được giao rổi.

Trút bỏ quần thâm áo nâu, chị và hơn 
trăm thanh niền của huyện Phổ Yên mặc quân 
phục mới, vai đeo ba lô, lên tàu từ Phổ Yên 
xuống ga Đồng Quang, đi bộ vào xóm Cây 
Xanh? xã Quyet Thắng (huyện Đồng Hỷ cu, 
nay là phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên) 
- nơi Tinh đoan sơ tán - cùng các Đại đọi 911, 

913 và 914 học tập, quán triệt tình hình.
Miền Bắc khi đó như ở trong chảo lửa bởi 

bom đạn. Từ tháng 10/1965, đế quốc Mỹ đánh 
phá bằng không quân các tuyến giao thông 
phía Bắc và vùng đông bắc thủ đô Hà NỘI 
nhằm cắt đứt đường tiếp tế từ Liên Xô, Trung 
Quốc và các nước XHCN khác vào Việt Nam. 
Trong tình hình giao thông trên địa bàn khó 
khăn hơn lúc nào hết, tháng 12/1965, lình ủy 
giao cho lình đoàn Bắc Thái thành lập Đội 
TNXP chống Mỹ, cứu nước, làm nhiệm vụ 
đảm bảo giao thông thông suốt. Và đó là lý do 
thiếu nữ Trần Thị Kim Quy, một trong sáu đội 
viên là công dân các huyện: Phổ Yên, Đồng 
Hỷ, Phú Bình, Phú Lương và một số ở tỉnh Bắc 
Kạn “ra đi từ mái tranh nghèo” đứng chung 
trong Đội TNXP 91 của tỉnh Bắc Thai?

Ngày 20/12/1966, tạm biệt gia đình chuẩn 
bị đón mùa Xuân mới, chị Quy cùng đồng 
đội làm cuộc hành quân đầu tiên và lớn nhat 
trong cuộc đời mình: Đi bộ gần 100 cây số từ 
TP. Thái Nguyên lên huyện Na Rì (thuộc tỉnh 
Bắc Thái cu, nay thuộc tỉnh Bắc Kạn). Nhiệm 
vụ của Đội 91 la mở tuyến đường ô tô từ Bắc 
Cạn vào Na Rì, để tiếp nhận vận chuyển hàng 
viện trợ từ biên giới Việt - Trung về Hà Nội.

Chị Quy nhớ như in chuyến đi đầu tiên ấy. 
Trên vai họ là ba lô khoảng 20 cân, gồm quân 
tư trang, một cái cuốc, một cái xẻng không 
cán. Lúc đầu mọi người đi còn hăng hái, sau 
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cứ chậm dần, mệt đến rã rời. Ở nhà lao động 
vất vả là thế nhưng chưa bao giờ chị thấy kiệt 
sức đến như vậy

Đốm đầu tiên ngủ trên đường hành quân, 
đây đó nổi lên tiếng khóc thút thít. Đại đội 
trưởng đi kiểm tra, hỏi: “Ai khóc?”. Tất cả lại 
im bặt. Nhưng tất cả vẫn phải tiến về phía 
trước. Bàn chân và đôi vai lue đầu đỏ rộp, đau 
nhức, sau bật máu dính nhớp nháp.

Đến chân đèo Áng xOÒng, nhìn con 
đường mòn chỉ dành cho người đi bộ và cưỡi 
ngựa khấp khểnh ngoằn ngoéo chạy lên đỉnh 
trời tít tap, nhiều người không giấu nổi lo sợ 
ngại ngần.

Nhưng tinh thần TNXP chống Mỹ, cứu 
nước đã chiến thắng. Những cô gái chấn yếu 
tay mềm nhanh chóng ỉànă quen với cuốc, 
thuổng, choòng, đục đa, xe cút kít, xe cải tiến; 
họ làm máng trượt bằng tre nứa, cần cẩu bằng 
cầy rừng. Hộ cùng đồng đội dùng sức người 
hạ độ doc, cắt cua, mở rỗng 60 km đường qua 
đồi cao, suối sâu, cầy cối rậm rạp...

Nhiệm vụ “đầu đời” TNXP hoàn thành, 
các đội viên Đội 91 lại bắt tay ngay vào nhiệm 
vụ rnởi: San lấp hố bom, đảm bao giao thông 
thông suốt; cứu chữa đập Thác Huống hỏng 
nặng do bom Mỹ; lấy than mình làm rào cản 
nước hàn khẩu cống Vạn Già (Phú Bình) bị 
bom giặc Mỹ cắt đôi trong mùa mưa lũ...

Luôn đi đầu và hăng hái nhận nhiệm vụ, 
đội viên Trần Tnị Kim Quy khi mới 20 tuổi đã 
vinh dự được kết nạp Đảng tại đơn vị. Do xốc 
vác trách nhiệm như vậy nên chị được đề bạt 
lên Đại đội phó Đại đội 912, tiếp tục ở lại đơn 
vị thêm 2 năm, ra quân năm 1971.

* “Bà í là của Thanh niên xung phong”
- 35 tuổi chị mới lấy chồng? Có phải do đi 

TNXP mà lỡ tuổi xuân” - Tôi hỏi.
- Hoàn toàn không. Do duyên SC từng 

người mà thôi - chị Quy cười sảng khoái - 35 
tuổi lấy chồng cũng có sao? Chồng chị vui vẻ 
đi chợ nấu cơm cho vợ làm việc thiên hạ mấy 
chục năm rồi. Con thì một gái một trai. Ánh 
chị đã lên chức ông bà nội.

Chị Quy bỗng thần người, đăm chiêu 
nghĩ ngợi:

- Đổng đội của chị ngày ấy, giờ nhiều 
người vẫn còn khó khăn em ạ. Có lẽ cũng vì 
không có điều kiện học hành thành nghề, khó 
xin việc làm mà thành ra thế chăng? Cũng là 
may cho chị, 5 năm tham gia lực lượng TNXP 
chị được học hết cấp 2, xuất ngũ được nhận 
vào làm ở Cục Thống kê. Năm 43 tuổi chị xin 
nghỉ, cộng quy đổi được tròn 25 năm công tác, 
lương hưu 3 triệu đồng/tháng.

Vê' hưu rồi, nhìn đi nhìn lại thấy nhà cửa 
thiếu trước hụt sau, lương vợ lương chồng 
không đủ nuôi con nhỏ, chị quyết định “xông” 
vào trận chiến đấu với đói nghèo. Chị bảo: 
Các cụ nói “phi thương bất phú” quả không 
sai, chỉ mớ rau con cá lằng nhằng, hàng chị 
bán tơi tới, có đồng ra đồng vào rủng rỉnh. Lãi 
thế nhưng chị không chuyên tâm buôn bán, 
còn gánh thêm 30 năm Tổ trưởng dân phố, 7 
năm Bí thư Chi bộ, 2 nhiệm kỳ là “bà nghị” 
Hội đồng nhân dân phường. Nhiều hôm thấy 
vợ bỏ “cửa hàng” đi họp đi hành, chồng chị lại 
lọ mọ ra bán thay vợ.

Và lạ lùng, cái nghiệp TNXP cứ quẩn 
quanh bám níu trí óc, để rồi năm 1997 chị Quy 
đê' xuất thành lập Ban Liên lạc TNXP phường 
Phan Đình Phùng. Lặn lội đi tìm TNXP, 
thuyết phục họ tham gia, đến nay Hội Cựu 
TNXP phường đã có 70 hội viên. Khi TP. Thái 
Nguyên thành lập Hội Cựu TNXP, chị được 
bầu làm Phó Chủ tịch, 3 năm đi làm không 
một đồng trọ’ cấp. Đại hội đại biểu Hội Cựu 
TNXP tỉnh năm 2010 đã bầu chị giữ chức Phó 
Chủ tịch, từ ngày ấy chị đi làm ngày 8 tiếng 
như công chức nhà nước, lương tháng 4 triệu 
đồng.

Ngắm căn nhà xây đã lâu, tầng 2 cơi nới, 
kết quả của 13 năm buôn bán “dầu đường 
xó chợ” như chị nói vui, tôi biết kinh tế gia 
đình anh chị còn đạm bạc. Nhưng chị lại 
bảo, chi được như thế này là quá sung sướng 
rồi, còn đa số chị em trong Hội có cuộc sống 
khó khăn. Chị đã đê' xuất lập quỹ “Phụ nữ 
TNXP”, thu mỗi người 10.000 đổng/năm, để 
thăm hỏi khi ốm đau, phúng viếng khi qua 
đời. Năm 2018, quỹ thu được 60 triệu đổng. 
Chỉ 200 ngàn đồng một lần thăm hỏi ốm 
đau, 100 ngàn đồng phúng viếng lúc qua đời, 
nhưng chị em cảm động lắm. Vì cái chị em 
cần không chỉ là tiền, mà còn là sự quan tâm, 
tình cảm ấm áp dành cho nhau những khi 
hoạn nạn, khó khăn.

Hơn 70 tuổi rồi vẫn mê mải làm việc xã 
hội, chồng chị đã từ lâu lắm rồi thay chị làm 
nội trợ. Anh cười hiền dí dỏm nói: “Bà ấy 
chỉ có buổi tối là của tôi, còn ban ngày là của 
TNXP! /.

MINH HẰNG
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GƯƠNG cựv TNXP Giữa ĐỜỈ THƯỜNG

nỘT THƯƠNG BINH í 5 NỠn là
CHỦ TỊCH HỘI cựv TNXP GƯƠNG nẩv. LỠM KINH TẾ GIỎI

Theo tiếng gọi của Bác 
Hồ, trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ, 

8.400' thanh niên huyện Yên 
Thành (tỉnh Nghệ An) đã gia 
nhập lực lượng TNXP. Trong số 
11 cô gái và 2 chàng trai ở C317 
Đội 65 đã hy sinh anh dũng ở 
Truông Bồn, được tuyên dương 
danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân nhân, thì có 9 cố ở quê 
lúa Yên Thành.

Những anh chị em còn may 
mắn được trở về đời thường vẫn 
phát huy truyến thống anh hùng, 
đoàn kết tương trợ lẫn nhau để 
đẩy mạnh sản xuất xóa đói giảm 
nghèo, làm giàu chính đáng.

Cựu TNXP Nguyễn Quang Vinh (72 tuổi) 
ở xã Kim Thành, huyện Yên Thành. Thuở nhỏ 
vì nhà nghèo, Vinh phải theo cha đi cày trại 
khắp nơi như ở nhà Đũa Động cầu, nơi rừng 
xanh nước độc để kiếm sống. Năm 1967 cha 
con vê' khai hoang ở Đồng Thông trên khu 
đất đại bản doanh của cụ Nguyễn Xuân Ôn 
trong phong trào Cần Vương (1885-1889). 
Năm 1972, giặc Mỹ leo thang bắn phá miền 
Bắc, Vinh xung phong gia nhập TNXP thuộc 
C2512 Tổng đội 273 phục vụ ở những tọa độ 
lửa như phà Bến Thủy (Nghệ An), phà Nghèn 
(Hà Tĩnh), sông Gianh (Quảng Bình). Tháng 
7/1973 trong khi đang phá bom nổ chậm ở 
phà sông Gianh thì một quả bom khác nổ anh 
bị mảnh bom găm vào làm gãy 4 xương sườn. 
Sức khỏe ngày càng yếu, xếp hạng thương 
binh 4/4 và phải trở vê' địa phương.

Nhà ông Vinh ở ven đập Quản Hài, phía 
trước dưới nhà có một khu đất rộng gần 3ha 
còn bỏ hoang, lau lách cỏ sậy mọc um tùm. 
Đến mùa lụt nước đập dâng lên cao không cày 
cấy được. Nhớ đến lời Bác Hồ dạy: “Tấc đất 
tấc vàng”, được bạn bè bà con xóm làng giúp 
đỡ anh đã thuê máy đắp một con đập chắn

Cựu TNXP Nguyễn Quang Vinh trong vườn cau của mình

ngang từ chân hòn Dù sang động Nhãn dài 
gần 200 mét cao 6 mét. Nhờ đó mỗi năm cấy 
được 1 vụ chiêm, vụ mùa làm ao thả cá.

Từ nám 2004 cho đến nay, ông được tín 
nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Kim 
Thành. Chính vì vậy trong số diện tích gần 3ha 
vừa mái khai hoang, ông đã hiến cho Hội Cựu 
TNXP xã Kim Thành 5 sào để cấy lúa gây Quỹ 
Vì nghĩa tình đồng đội. Bước vào vụ sản xuất, 
ông thuê máy cày bừa bơm nước bỏ phân, anh 
chị em trong Hội chỉ đến cấy và thu hoạch. 
Nhờ đó mỗi năm Quỹ Hội có thêm 10 triệu 
đổng. Đến nay đã có trên 40 triệu đổng và cho 
8 hội viên thuộc diện nghèo vay không lấy lãi. 
Qua 3 năm 8 hội viên này đã thoát nghèo. Hội 
viên Phạm Thị Lượm 65 tuổi dân tộc Mường 
ở Thanh Hóa lấy chồng vê' Kim Thành, chồng 
mất để lại 3 người con. Đến nay từ hộ nghèo 
đã xóa nghèo, 2 con đang học ở trường Đại 
học, cựu TNXP Thái Thị Thích (63 tuổi) vay 
Quỹ Hội đã trồng được 2ha cây keo lá tràm. 
Ông Vinh thường nói với mọi người: Chúng 
ta đã từng sống dưới mưa bom bão đạn sống 
chết có nhau. Bây giờ phải đùm bọc nhau để 
làm kinh tế xây dựng gia đình, quê hương 
ngày càng tốt đẹp hơn.
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Từ những ngày đẩu mới trở về quê nhà, 
ngoài 3 ha ruộng trồng lúa ông còn khai 
hoang được 2 ha ven đập Quản Hài. Ông ra 
huyện Quỳnh Lưu mua 20 gốc cau chín bẹ vê' 
để trồng. Sau 5 năm có quả ông lấy giống ươm 
và trồng được trên 1.000 cây cau. Cau chín 
bẹ hạt to mềm nên thị trường ưa thích. Nhờ 
chăm bón tốt và nắm vững kỹ thuật cho cau 
đẻ trái vụ nên cau lúc nào cùng bán được giá 
cao. Riêng tiền bán cau trừ chi phí thu lãi trên 
50 triệu đồng/năm. Ở giữa 2 hàng cau ông 
trổng 1.000 gốc chuối tiêu, 400 gốc na, nuôi 
thả trên 200 con gà, vịt. Trừ chi phí mỗi năm 
thu hoạch gần 200 triệu đồng, giải quyết việc 
làm thường xuyên cho 5 lao động. Năm 1996 
rừng đẩu nguồn Thung Mây trên 100 ha bị tàn 

phá trơ trọi. UBND xã giao cho ban chỉ huy 
xóm bảo vệ, nhưng làm không chu đáo. Ông 
Vinh đã mạnh dạn xin nhận thầu và bảo vệ. 
Từ đó rừng trở lại xanh tốt. Thung Mây khe 
Ngấy là di tích lịch sử nơi nghĩa quân Nguyễn 
Xuân Ôn đóng quân trở thành một điểm du 
lịch sinh thái rất đẹp.

Ông Nguyễn Quang Vinh đã từng được 
Hội Cựu TNXP Việt Nam, Hội Cựu TNXP 
tỉnh và Hội Cựu TNXP huyện tặng nhiều 
bằng khen, giấy khen, nhiều lẩn là báo cáo 
điển hình vể làm kinh tế giỏi, hết lòng vì đồng 
đội./.

TRƯỜNG SƠN

(Xã Hùng Thành, Yên Thành, Nghệ An)

HÀNH TRÌNH TÌM MỘ LIỆT sĩ CỦA MỘT 
CƯU TNXP CAO TUỔI

Ơtuổi 79, cựu TNXP Ngô Đình Thạnh, thuộc Hội Cựu TNXP phường Nam Lý, TP. 
Đồng Hởi, tỉnh Quảng Bỉnh đã qua 35 nghĩa trang liệt sĩ, ghi lại gần 3.000 tên, 

địa chỉ của các liệt sĩ gửi về Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam để đưa 
tin nhắn tìm đồng đội. Đến nay có trên 1.000phần mộ liệt sĩ được cất bốc về quê nhà...

* Gần 9 năm đi hàng ngàn km đến 35 
nghĩa trang liệt sĩ...

Vợ qua đời, nhà chỉ còn mình ông buồn 
tẻ trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Bốn người con 
ở cách nhà ông khoảng 4, 5 km. Người cựu 
TNXP già này một mình tự lo cơm nước. Căn 
nhà xây đã quá lầu, xuống cấp nhiều thấy rõ 
từng kẽ nứt dọc theo góc tường ẩm nước mỗi 
khi mưa lớn. Ông Thạnh tâm sự: “Đến mùa 
bão lụt nước ngập thềm nhà, tràn vào phòng 
khách, phòng ngủ. Nửa đêm một mình phải 
kê lên những thứ gì cần thiết để khỏi ướt. Tôi 
bị bệnh viêm khớp, tiểu đường, huyết áp cao, 
mất sức lao động được 2 triệu đồng/tháng, 
ngoài ra không có khoản thu nhập nào khác. 
Đêm hôm trái gió trở trời đều nhờ đến đồng 
đội và bà con khu phố 12, phường Nam Lý”.

Vậy mà, gần 9 năm qua (2010-2018), cựu 
TNXP Ngô Đình Thạnh đã đi hàng ngàn km 
đến 35 nghĩa trang liệt sĩ. Người dân và quản 

trang chăm coi hương khói các nghĩa trang 
liệt sĩ thuộc tỉnh Quảng Bình ngạc nhiên khi 
thấy một ông già tóc bạc đang chăm chú ghi 
lại tên, địa chỉ liệt sĩ ở các tỉnh, thành trên cả 
nước. Qua tuổi “xưa nay hiếm” như ông Thạnh 
không phải ai cũng làm được việc nghĩa này, 
chưa nói gì người đang mắc nhiều bệnh như 
ông. Bởi ông có tấm lòng nhân hậu đối với 
nhiều gia đình liệt sĩ vẫn chưa biết người thân 
mình hy sinh hiện giờ đang nằm ở đâu, đã 
được đồng đội hay người dân chôn cất ở đâu 
đó nơi chiến trường, hoặc bên rừng sâu, vực 
thẳm. Và may mắn hơn là được an táng trong 
các nghĩa trang liệt sĩ.

Một lần ông Thạnh đi thắp hương tại 
nghĩa trang liệt sĩ phường Nam Lý, trong đó 
có em trai của ông là liệt sĩ hy sinh thời chống 
Mỹ. Xin được nói thêm, thường người đêh 
thắp hương chỉ mang theo vài thẻ hương nhỏ. 
Nhưng với ông, mỗi lần đi thắp hương liệt sĩ 
ở các nghĩa trang đều mua 20 thẻ hương lớn 
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CÓ trên 200 cây. Ông thắp ở lư hương tượng 
đài nguyên một thẻ, đến mộ của em mình 
và chia đều mỗi mộ một cây không bỏ sót. 
Còn hương ông gửi lại quản trang thắp mỗi 
đêm cho liệt sĩ. Đến thắp hương ông Thạnh 
để ý thấy mộ liệt sĩ chủ yếu ở các tỉnh ngoài 
nhiều, như Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai, 
Bắc Giang, Thái Bình, Hòa Bình, Hải Hưng, 
Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà 
Tĩnh, ông ngồi xuống đầu mộ lấy sổ ghi lại 
họ tên, năm sinh, chỗ ở rồi vê' nhà viết thư 
gửi gia đình liệt sĩ đến địa phương theo địa 
chỉ được khắc trên bia mộ. Vài tháng sau 
nhiều gia đình liệt sĩ hồi âm lại ông và vào 
liên hệ ngành chức năng xin làm thủ tục bốc 
mộ đưa liệt sĩ vê' an táng ở nghĩa trang liệt sĩ 
quê nhà. Nhiều gia đình liệt sĩ vào thăm, hàm 
ơn mua quà tặng, nhưng ông không nhận.

* Thầm lặng nhưng thiêng liêng lắm từ 
công việc bình dị này...

Không ai bảo ông làm và cũng không ai 
động viên ông làm cái việc hàng ngày cơm 
gói đi ghi lại thông tin về liệt sĩ của các tỉnh, 
thành trong cả nước. Với tuổi của ồng là an 
nghỉ, dưỡng già và vui chơi với con cháu. 
Nhưng hầu như 2 triệu đồng tiển lương mỗi 
tháng ông dành đổ xăng đi công việc ân nghĩa 
này. Ông Thạnh mở tủ lấy ra 5 cuốn vở học 
sinh. Tay ông lần giở từng trang một ghi chép 
bằng bút chì, bút mực vê' họ tên, năm sinh, quê 
quán, ngày hy sinh và đơn vị của liệt sĩ. Theo 
tay ông chỉ, tôi đọc vội: Liệt sĩ Đình Tấn Tình, 
thuộc bộ đội lái xe phục vụ các tuyến đường 
tỉnh Quảng Bình, sinh năm 1940... quê quán 
xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà 
Tây..., và rất nhiều liệt sĩ khắc, ông giở ra 
hàng chục trang vở cho tôi xem tên các nghĩa 
trang liệt sĩ, thông tin vê' liệt sĩ khắc trên bia 
mộ không bỏ sót một chi tiết nào.

Việc làm của ông không phải hình thức 
lấy tiếng. Ông làm bằng cả nỗi lòng ưu tư của 
người lính trở vê' trước hàng ngàn, hàng vạn 
bia mộ liệt sĩ khắp mọi miền đất nước, Nét 
mặt và ánh mắt của người cựu chiến binh, cựu 
TNXP 78 tuổi này luôn đượm buồn và lặng lẽ 
như chính cuộc đời của ông, hòa chung với sự 
mất mát thương đau của bao gia đình liệt sĩ. 
Có một điểu đến bây giờ ông mới tầm sự cùng 
chúng tối. Khi gửi thông tin gần 1.000 liệt sĩ vê'

Ồng Thạnh lần giở từng trang vở ghi đầy đủ 
thông tin của liệt sĩ...

Đài tiếng nói Việt Nam và được phát lên trong 
chương trình nhắn tìm đồng đội, mộ liệt sĩ, 
ông Thạnh rất mừng. Sau đó ông tiếp tục 
gửi đến một tờ Báo khác “nhờ” đăng tin 200 
liệt sĩ thì được tòa soạn trả lời bảo ông chịu 
lệ phí chừng 7-12 triệu đồng mới cho đăng 
hết chừng đó tin. Ông Thạnh không có tiền, 
thế là Tòa soạn gửi danh sách hệt sĩ vê' lại cho 
ông. ông buồn rổi quyết tâm mua cái laptop 
xách tay, lập trang cá nhân đưa bia mộ liệt sĩ 
lên mạng xã hội Theo ông, hình thức này vẫn 
không được an toàn lắm. Qua thông tin trên 
Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt 
Nam, hiện đã có trên 1.000 liệt sĩ được cất bốc 
đưa vê' tại các nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. “Từ 
tháng 7/2017 đến nay mỗi lần đến nghĩa trang 
liệt sĩ, tôi có đứa cháu 15 tuổi đi theo để chụp 
ảnh các mộ liệt sĩ, vẫn phải đưa lên mạng xã 
hội.. .” - ông Thạnh chia sẻ.

Ông Ngô Đình Thạnh (SN 1940), tại tỉnh 
Quảng Bình. Năm 1967, ông Thạnh gia nhập 
lực lượng TNXP chống Mỹ, cứu nước, thuộc 
đơn vị N127 TNXP Quảng Bình. Tham gia 
TNXP được hơn 1 năm, ồng Thạnh vê' địa 
phương và tiếp tục đi bộ đội vào Quân khu 
Bình Trị Thiên. Kết thúc chiến tranh ông 
chuyển ngành qua Nhà máy in tỉnh Bình Trị 
Thiên. Tâm sự với chúng tôi, ống Thạnh chỉ 
lo cho sức khỏe và tuổi đã cao ảnh hưởng ít 
nhiều đến việc đi tìm mộ liệt sĩ...

DUY HIẾN
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NHỮNG Tần LÒNG VÀNG

HOI CỰU CHIẼN BINH TẬP ĐOÀN DẪU KHÍ VIỆT NAM

Hố trợ kinh phỉ xây nhà cho cựu TNXP 
khó khăn tỉnh Bình Định

Thực hiện chương trình công tác Hội 
vể hoạt động “Nghĩa tình đổng đội”, 
vừa qua Hội Cựu TNXP tình Bình Định phối 

hợp với Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu 
khi Quốc gia Việt Nam tổ chức nghiệm thu và 
trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên 
cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn (ảnh).

Được Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu 
khí Quốc gia Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, 
qua khảo sát, Thường trực Hội Cựu TNXP 
tinh Bình Định đã xet hỗ trợ cho hội viên 
Tướng Hải Dương, đang sinh hoạt tại Hội Cựu 
TNXP xã Tam Quan Bac, huyện Hoài Nhơn, 
tỉnh Bình Định.

Với 50 triệu đồng hỗ trợ này, anh Dương 
đã vay mượn bà con, đổng chí, đồng đội và 
dùng tiền tiết kiệm để xây dựng ngôi nhà mới 
trị giá 120 triệu đổng vững chác, khang trang 
hơn và yên tâm khi mưa bao đến.

Tới dự lễ có các đồng chí: Trần Ngọc Dũng, 
Chủ tịch Hội Cựu chiễn binh Tập đoàn Dâu 
khí Quốc gia Việt Nam; Diệp Văn Thương, Bí 
thư Đảng ủy xã; Trương Quang Minh, Chủ 
tịch xã Tam Quan Bắc và Thường trực lĩnh 
hội Bình Định, Huyện hội Hoài Nhơn, Hội 
Cựu TNXP xã Tam Quan Bắc và đồng đội cựu 
TNXP đến dự cùng chia vui.

Có nhà mới, anh Tướng Hải Dương bày 
tỏ sự xúc động trước nghĩa cử cao đẹp, nhân

văn của nhà hảo tâm, tổ chức Hội, hứa sẽ sống 
vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần xây dựng 
phong trào nông thôn mới ở địa phương.

Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Định rất trân 
trọng, ghi nhận những tình cảm và nghĩa cử 
cao đẹp của nhà tài trợ luôn đồng hành cùng 
tổ chức Hội để thực hiện các phong trào đền 
ơn, đáp nghĩa, giúp đỡ cho cựu TNXP nghèo, 
khó khán có cuộc sống ổn định và không để 
một ai ở lại phía sau. Rất mong trong thời gian 
tới được các tổ chức, cá nhân quan tâm nhiều 
hơn nữa để giúp cho hội viên cựu TNXP có 
điều kiện vươn lên để thoát nghèo./

Huỳnh Kim Long

HỘI CHỮ THẬP Đỏ TÍNH BẮC GIANG
Hẻ TRỢ KINH PHÍ xđv MM TÌNH NGHĨA CHO cựu TNXP NGHÈO

Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm
2019 với chủ đề “Kết nối, chia sẻ và 

lan tỏa, vừa qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ 
trợ 40 triệu đồng cho Hội Cựu TNXP tình để 
xây nhà tình nghĩa cho 2 nữ cựu TNXP nghèo, 
có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (ảnh). Đó là 
Nguyễn Thị Vĩnh Cửu thuộc đơn vị C37CT2- 
BGTVT (ở xã Ngọc Châu, Tân Yên) và Lê Thị 
Thân thuộc đơn vị N107P13 Ngô Gia Tự (ở xã 
Thanh Hải, Lục Ngạn) mỗi nhà 20 triệu đổng.
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Đến dự buổi lễ còn có đại diện ủy ban 
MTTQ huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội 
Cựu TNXP huyện, các cơ quan ban ngành của 
huyện và các ban ngành tại địa phương.

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa để động 
viên hội viên cựu TNXP vươn lên thoát nghèo.

Lương Thị Lan Thịnh

CÒNG TY TNHH xổ số KIẾN THIẾT TỈNH BÌNH THUẬN

HD TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA CHD HỘI VIÊN cựu TNXP NGHÈD
■ ■ ■

Đầu tháng 7/2019, Hội Cựu TNXP 
tỉnh Bình ĩhuận tổ chức Lễ bàn giao 
nhà tình nghĩa cho cựu TNXP Lưu Đình Điệu 

ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh (ảnh)
Ông Vũ Đình Điệu đi TNXP từ năm 1964 

mãi đến năm 1975 mới xuất ngũ. Năm 1992, 
gia đình ông chuyển từ miền Bắc vào Đức 
Linh sinh sống. Gia đình ông ở trong một căn 
nhà đã xuống cấp trầm trọng, mưa dột khắp 
nơi, các con ông lập gia đình nhưng cũng khó 
khăn, cả hai vợ chổng già, thường xuyên ốm 
đau, sống nhờ đồng lương hưu trợ cấp ít ỏi của 
ông (3,5 triệu đồng/tháng). Trước hoàn cảnh 
đó, Tình hội đã vận động Công ty TNHH Xổ 
số kiến thiết Bình Thuận tài trợ xây cho gia 
đình ông 1 căn nhà trị giá 50 triệu đồng, giúp

vợ chồng ông an cư khi tuổi đã xế chiều. Tại 
buổi lễ, Tỉnh hội, Huyện hội và nhà tài trợ còn 
tặng gia đình ông những món quà tình nghĩa 
(ảnh)./.

Thu Thủy

CHỦ TỊCH HỘI Cựu TNXP VIỆT NAM

Tặng quà chữ nữTNXPneo đơn, khó khản tình Quảng Trị

Sáng ngày 30/6/2019, Chủ tịch Hội Cựu 
TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim đã 
đến thăm và tặng quà cho các nữ TNXP neo 

đơn, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Vũ Trọng 
Kim đã ần cần thăm hỏi và tặng 5 phần quà (5 
triệu đồng/phần - nguồn từ Quỹ “Nghĩa tình 
đồng đội”) cho các cựu nữ TNXP neo đơn, có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh; 
động viên các chị tiếp tục phát huy truyền 
thống anh hùng trong kháng chiến; khắc phục 
khó khăn, giữ gìn sức khoẻ để sống có ích, làm 
gương cho con cháu.

Trong chuyến đi này, Chủ tịch cũng đã 
đến thăm các cơ sở sản xuất chế biến, các 
doanh nghiệp do các nữ cựu TNXP làm chủ;

Tặng quà cho nữ cựu TNXP Phan Thị Ruộng (85 
tuổi) trú tại phường 1, TP. Đông Hà

khen ngợi và mong muốn các chị tiếp tục phát 
huy tinh thần, ý chí của TNXP, luôn tiến bước 
đi lên, góp phần xây dựng gia đình, quê hương 
ngày càng giàu đẹp./.

(ThếAn - Khắc Sang)
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TIN HOẠT ĐỘNG

TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG B-7/2O1S
Chúc mùng ngày truyền thống lực lượng TNXP 

(15/7/1950-15/7/2019)

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày
Truyền thong Lực lượng TNXP 

(15/7), sáng ngày 15/7/2019 tại Văn phòng 
T.Ư Hợi Cựu TNXP Việt Nam, lãnh đạo 
T.ư Đoàn TNCS Hồ Chi Minh (ảnh trái); 

Vụ Công tác Thanh niên - Bộ Nội vụ (ảnh 
phải); Hội Cựu TNXP TP. Hà Nội đã đến 
tặng hoa chúc mừng Hội Cựu TNXP Việt 
Nam. Nhiều cơ quan, đơn vị, các doanh 
nghiệp đã gọi điện, gửi hoa chúc mừng.

> HỘI Cựu TNXP TP. TAM KỲ (QUẢNG NAM):

Nhân dịp đoàn đại biểu Hội Cựu TNXP 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam gồm 35 cán 
bộ, hội viên tiêu biểu do Chủ tịch Trương Thị Lưu 
dẩn đầu ra thăm thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng 
Bác Hồ. Chiểu ngày 12/6/2019, tại trụ sở Hổi 
Cựu TNXP Việt Nam, Phó Chủ tịch Thứờng trực 
Nguyễn Cao Vãng cùng đại diện các Ban/ Văn 
phòng đã gặp mặt thân mật Đoàn (ảnh).

Thay mặt đoàn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
TP. Tam Kỳ Trương Thị Lưu bẩo cẩo những 
nét chính về hoạt động của Hội Cựu TNXP 
Thành phố. Một số đại biểu cũng đã phát biểu 
hỏi vê' chế độ chính sách

Phát biểu với đoàn, Phó Chủ tịch Thường 
trực Nguyễn Cao Vãng đã thông báo một so 
hoạt đọng của T.ư Hội về tổ chức, chính sách,

> CÀ MAU AM ÁP NGÀY HỌP MẶT:
Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống 

LLTNXP (15/7), sáng ngày 11/7/2019, hơn 
200 cô, chú cựu TNXP của 3 tỉnh Cà Mau, 
Bạc Liêu và Sóc Trăng đã cùng tham dự buổi 
họp mặt do linh đoàn phối hợp với Họi Cựu 
TNXP Cà Mau tổ chức tại Nha khách Minh 
Hải, TP. Cà Mau. Trong những năm qua, nhiều 
cựu TNXP tuy tuổi đa cao, suc khoe hạn chế, 
đời sống kinh tế còn khó khăn nhưng đã phấn 
dẫu vượt qua tất cả, giữ vững phẩm chất cách 
mạng, nêu gương sáng trong cuộc sống. Bên

công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Cựu 
TNXP Việt Nam lẩn thứ IV, nhiệm kỳ 2019- 
2024; giải đáp các ý kiến của các đại biểu./.

(ĐồngSỹ Tiến)

cạnh đó, Hội Cựu TNXP 3 tỉnh luôn duy trì 
thực hiện tốt các hoạt động, như: xây dựng, 
củng cố tổ chức Hội; vận đọng kinh phí xay 
dựng Nhà đồng đội, trao tặng so tiết kiệm, trao 
quà nhân các dịp lễ, tết; vận động giúp đỡ hội 
viên phát triển kinh tế; đạc biệt la phong trào 
thi đua yêu nước “Cựu TNXP nguyện nêu cao 
gương sáng theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương 
đạo due Ho Chí Minh”... Nhân buổi họp mặt, 
đại diện Hội Cựu TNXP 3 tỉnh đã tặng 9 sổ 
tiêì kiểm (5 triệu đồng/sổ) cho các cô, enu cựu 
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TNXP có hoàn cảnh khó khăn.
Trước khi diễn ra buổi Họp mặt, các 

cô, chú Hội Cựu TNXP 3 tỉnh đa đến dâng 

hương, hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ
Chí Minh phường 1, TP. Cà Mau.

Đại Dương (Tỉnh đoàn Cà Mau)

Tặng sổ tiết kiệm cho những cựu TNXP có hoàn 
cảnh khó khăn

Cán bộ, hội viên Hội Cựu TNXP 3 tỉnh Cà Mau - 
Bạc Liêu - Sóc Trăng tham ảự họp mặt

> HỘI Cựu TNXP TỈNH BẮC NINH:
Ngày 14/6/2019, tại Hội trường Tĩnh 

đoàn, Hối Cựu TNXP tỉnh đã tổ chức họi nghị 
tập huấn về công tác tổ chức và hoạt đọng 
Hội theo chương trình công tác năm. Tham 
gia hội nghị tập huấn có 80 thành viên là ủy 
viên thường trực và Trưởng ban Công tác nữ 
Hội Cựu TNXP cấp huyện và một số Chủ tịch 
Hội tiêu biểu cấp xã trong toàn tỉnh. Phó Chủ 
tịch ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Triển và 
Chánh Văn phòng Hội Cựu TNXP Việt Nam 
Lê Văn Hòa đã thăm dự hội nghị.

Hội nghị đã được nghe chuyên để “Một 
số nội dung cơ bản vê' to chức và hoạt động 
của Hội cựu TNXP Việt Nam”. Thông qua 
chuyên đề này, một lần nữa cán bộ Hội cơ sở 
hiểu thêm vê' lịch sử thành lập Hội, nguyên tắc 
tổ chức và hoạt động, nhiệm vụ và quyên hạn

> HỘI Cựu TNXP TỈNH VĨNH PHÚC:
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đội 

TNXP xây dựng hồ Đại Lải, ngày 11/6/2019, 
Hội Cựu TNXP tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cho 
đoàn cựu TNXP xây dựng hồ Đại Lải đi tham 
quan lại công trình mà đơn vị đã xây dựng. 
Đoàn đi chia làm 2 đợt. Tổng số gồm hơn 300 
cán bộ cựu TNXP đơn vị TNXP xây dựng hồ 
Đại Lẩi.

Năm 1959, Tĩnh ủy Vĩnh Phúc đã quyết 
định triển khai xây dựng công trình Thủy nông 
hồ Đại Lải nhằm giải quyết vấn đê' chống úng, 
giữ nước, chống hạn chó 5.059 ha ở hai huyện 
Kim Anh, Bình Xuyên, chuyển đồng ruộng 01 
vụ thành 02 vụ/nắm. Đây là một công trình 

của tổ chức Hội, đặc biệt là mối quan hệ giữa 
Hội Cựu TNXP với các thành viên trong hệ 
thống chính trị.

Hội nghị còn được nghe các chuyên đê' 
rất thiết thực trong công tác Hội cơ sở la “Một 
số vấn để trong thực hiện chế độ chính sách 
đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong 
kháng chiến” và “Một số nội dung cơ bản ve' 
công tác kiểm tra và công tác nữ cựu TNXP”.

Để chuẩn bị kiến thức tiến hành Đại 
hội Hội cơ sở trong năm tới, Chủ tịch Hội Cựu 
TNXP tỉnh Nguyên Hữu Tiệm đẩ truyền đạt 
chuyên đề “Những vấn đê' cụ thể về cong tác 
tổ chức”, tập trung làm rõ trình tự, nội dung 
tiến hành Đại hội và giải quyết các tranh chấp, 
khiêu nại trong nội bọ Hợi.

(Phạm Thuận Thành) 

có ý nghĩa quan trọng đối với việc khôi phục 
kinh te, đưa sản xuất nông nghiệp của tỉnh 
phát triển, từng bước ổn định và nang cao đời 
sống nhân dần/

Công trình hổ Đại Lải khởi công ngày 
26/10/1959 và hoàn thành ngày 25/7/1963. 
Đây là công trình thủy lợi đầu tiên, lớn nhất 
của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó TNXP đã cống 
hiến biết bao mồ hồi, công sức và trí tuệ của 
tuổi trẻ.

Ngày 17/10/1959, liên đội TNXP Vĩnh 
Phúc thám gia xây dựng công trình hồ Đại Lải 
được thành lập. Liên đọi TNXP Vĩnh Phúc đã 
khai thác được 3.000m3 đá phục vụ cho công 
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tác kè đập, kè cống; làm cống số 1,2; cầu treo, 
đào kênh Phúc Thắng, kênh Phú Hữu, đắp 
đập, làm đập tràn xả lũ, làm công xi phông 
ngầm qua suối Đồng Đò...Với những thành

> HỘI Cựu TNXP TỈNH BẾN TRE:
Sáu tháng đầu năm 2019, kết quả công tác 

Hội và phong trào Cựu TNXP tỉnh tiếp tục giữ 
vững công tác củng cố xây dựng tổ chức Hội 
trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ Hội các 
cấp ổn định, có nhiều mô hình mới hoạt động 
khá hiệu quả, tiêu biểu như “Nghĩa tình đồng 
đội”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Giúp nhau phát 
triển kinh tế gia đình thoát nghèo bền vững”. 
Hội các cấp vận động 6.987 phần quà và tiền 
mặt với tổng kinh phí 04 tỷ 31 triệu đồng cho 
hội viên cựu TNXP nghẻo, gia đình chính 
sách, đối tượng người có công. Có 150 cựu 
TNXP cơ sở ở miền Nam được hưởng chính 
sách theo Nghị định 112 của Chính phủ, đồng 
thời tổ chức ngày hội khui heo đất 764 con

> HỘI Cựu TNXP TP. ĐÀ NẲNG:
Ngày 5/7/2019, Hội Cựu TNXP TP. Đà 

Nẵng tổ chức sơ kết hoạt động công tác Hội 
6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2019 và kỷ niệm 69 năm Ngày 
Truyền thống TNXP (15/7) - ảnh.

Nổi bật trong 6 tháng đầu nám, Hội đã 
triển khai sâu rộng phong trào “Cựu TNXP 
nêu gương làm theo lời Bác Hồ dạy, góp phần 
xây dựng thành phố ngày càng văn minh giàu 
đẹp”, quan tâm chăm lo giáo dục truyền thống 
cách mạng, truyền thống TNXP cho thế hệ 
trẻ; Tổ chức động viên, giúp đỡ hội viên có 
hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, để hội viên ổn 
định tư tưởng, tin tưởng và tích cực tham gia 
các hoạt động .của Hội các cấp. Vận động xây 
dựng quỹ Nghĩa tình đồng đội với số tiền 1,3 
tỷ đồng; hỗ trợ sữa chữa 2 căn nhà cho hội viên 
với tổng kinh phí 40 triệu đồng; thăm hỏi 37 
hội viên ốm đau với số tiền 37 triệu đồng; tổ 
chức chuyến đi về nguồn thăm chiến trường 
xưa, thắp hương các di tích lịch sử Quốc gia, 
di tích TNXP tại miền Trung...

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Hội Cựu 
TNXP thành phố tập trung tăng cường công 
tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 

tích đã đạt được TNXP xây dựng hồ Đại Lải 
đã được trao tặng nhiều phan thưởng cao quý.

(Minh Ngọc)

với tổng số tiền tiết kiệm 01 tỷ 467 triệu đổng, 
giúp 96 hội viên vay không lấy lãi nuôi bò, dê, 
heo, gà và buôn bán nhỏ... có cuộc sống ổn 
định, vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng 18/20 căn “Nhà tình nghĩa”, 
“Nhà Mái ấm đồng đội (50-60 triệu đồng/ 
căn), sữa chữa 08 căn (17-25 triệu đồng/căn), 
đạt 90% chỉ tiêu năm 2019. Hội Cựu TNXP 
hai huyện Châu Thành, Giồng Trôm vận động 
xây dựng được 44 cây cầu bê tông cốt thép, góp 
phần thực hiện các tiêu chí xây dựng “Nông 
thôn mới - Đô thị văn minh”. Tổng kinh phí 
xây dựng nhà và cầu là 01 tỷ 187 triệu đồng.

(Lan Châu)

các chương trình phát triển kinh tê' của địa 
phương; tiếp tục thực hiện chương trình phối 
hợp giữa Đoàn TN, Hội Cựu Chiến binh, Hội 
tù yêu nước về “Tăng cường công tác giáo dục 
lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước 
cho thế hệ trẻ giai đoạn 2017-2022”; Kiểm tra 
và giải quyết kịp thời các thủ tục kết nạp hội 
viên, tiếp nhận hội viên, Vận động cán bộ, hội 
viên đóng góp, sưu tầm, tham gia viết bài xây 
dựng kỷ yêu TNXP giai đoạn 2005-2020. To 
chức tuyên dương, khen thưởng những nhân 
tố tích cực trong việc thực hiện các phong 
trào thi đua như: Hội viên làm kinh tế giỏi, 
hội viên tích cực trong hoạt động nghĩa tình 
đồng đội....

(Vãn Tân)
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> HỘI Cựu TNXP TỈNH BẮC KẠN:
Phát huy truyền thống TNXP Việt Nam, 

tự hào với Di tích lịch sử - nơi mà ngày 
28/3/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến tham 
Liên phân đội TNXP 312 làm nhiệm vụ tại 
khu vực cẩu Nà Cù (Cẩm Giàng-Bạch Thông) 
và tặng bốn câu thơ: “Không có việc gì kho/ 
Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/ 
Quyết chí ắt làm nên”. Cán bộ, hội viên cựu 
TNXP tỉnh tiếp tục nêu gương trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; đoàn kết, thi đua đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động để thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị được giao

Từ các nguồn hỗ trợ và vận động được, 
Hội Cựu TNXP tỉnh đã tổ chức thăm, tạng quà 
934 lượt thương binh, thần nhân liệt sĩ TNXP 
và hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn với số 
tiền hơn 477 triệu đồng; tặng 70 sổ tiết kiệm 
trị giá 651 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 26 nhà 
tình nghĩa với số tiên 1.300 triệu đồng; thăm 
hỏi 555 lượt hội viên ốm đau, hoạn nạn. Quỹ 
nghĩa tình đồng đội được các cấp Hội vận động 
xây dựng, với tổng số tiền 750 triệu đồng, số dư 
bình quân trên 500.000 đổng/hội viên.

Mặc dù cao tuổi nhưng đa số hội viên cựu 
TNXP còn sức khỏe đều tích cực tham gia

Cựu TNXP tỉnh Bắc Kạn thăm viếng Nghĩa trang 
liệt sĩ Dốc Lim (Thái Nguyên)

phong trào phát triển kinh tế. Trong phong 
trào “Bắc Kạn chung tay xây dựng nong thôn 
mới”, hội viên cựu TNXP đã quyên góp ủng 
hộ hơn 12 triệu đồng; hiến tặng 12.800m2 đất; 
đóng góp 550 ngày công, tham gia làm 811km 
đường giao thông nông thôn, trong hơn 78.000 
cây xanh bảo vệ cảnh quan môi trường....

Hội Cựu TNXP các cấp đã thực hiện tốt 
vai trò nhân chứng lịch sử, tham gia giải quyết 
chế độ chính sách: 80 cựu TNXP được hưởng 
trợ cấp một lần, 897 người được cấp thẻ BHYT, 
110 cựu TNXP qua đời được hưởng trợ cấp 
mai táng phí...

Hà Thu

> HỘI Cựu TNXP TỈNH THÁI BÌNH:

Sáng ngày 15/7/2019, Hội Cựu TNXP tỉnh 
đã tổ chức Hội nghị sơ kết Báo cáo thực hiện 
Nghị quyết Đại họi in nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả hoạt động nổi bật của Hội nửa 
nhiệm kỳ qua là: Đã tham mưu cho UBND 
tỉnh công nhận Phiên hiệu TNXP cho trên 
22.000 Lao động Tiền trạm thời kỳ 1976-1980 
làm nhiệm vụ bảo vệ Biên giới các tỉnh phía 
Tây Nam Tổ quốc. Đã giải quyết cho 13.235 
TNXP (1976-1980) được hưởng trợ cấp 1 lần; 
2.000 TNXP làm nhiệm vụ ở Biên giới Tây 
Nam được hưởng chê' độ theo QĐ/62/CP va 
15 TNXP hy sinh thời kỳ này được công nhận 
là liệt sĩ. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị HỘI đồng 
Thi đua - Khen thưởng T.Ư và ỨBND tỉnh 
trình Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu 
AHLLVTND cho lực lượng TNXP tỉnh Thai 
Bình vào ngày 24/3/2018.

286/286 xã trong tỉnh có quỹ “Nghĩa tình

đông đội” với số dư 7,5 tỷ đồng, riêng toàn 
huyện Đông Hưng có số dư quỹ tình nghĩa là 
1,7 tỷ đồng. Trong 3 nám tiếp nhận từ nguồn 
xã hội hóa gần 5 tỷ đồng, từ ngân sách 2 tỷ 
đồng, đã tặng 8 căn nhà tình nghĩa, 45 sổ tiết 
kiệm, tặng quà Tết cho trên 10 ngàn lượt cựu 
TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Đóng góp ủng 
hộ tu bổ sửa chữa Nghĩa trang Trường Sơn 
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150 triệu đồng, nâng cấp nhà Bia tưởng niệm 
TNXP C892 huyện Thái Thụy tạ' Lâm Xum 
Quảng Bình 120 triệu đồng...

Trong dịp kỷ niệm 69 năm ngày Truyền 
thống LLTNXP (15/7) và 72 năm ngày TB-

> HỘI Cựu TNXP TỈNH THANH HÓA:

Chiều ngày 15/7/2019, Hội Cựu TNXP 
tỉnh đã tổ chức tọa đàm 69 năm Ngày Truyền 
thống LLTNXP (15/7) - ảnh 1

Nét nổi bật nhất từ ngày thành lập đến 
nay, Hội Cựu TNXP tỉnh đã vận động hỗ trọ’ 
xây hơn 1.000 nhà cho hội viên khó khăn, hỗ 
trọ’ hàng nghìn sổ tiết kiệm; duy trì vận động 
cán bộ, hội viên góp quỹ nghĩa tình đổng đội 
TNXP đạt 52 tỷ đong, tạo điều kiện cho nhiều 
hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ, vươn lên thoát nghèo...

Phát huy truyền thống Anh hùng, Hội 
Cựu TNXP tỉnh đã và đang hoạt động dựa 
trên tinh thần: Cựu TNXP sống vui- sống 
khỏe - sống vì nghĩa tình đồng đội với phương 
châm Đoàn kết - đồng đội - đổi mới.

Cũng trong dịp này Hội Cựu TNXP tỉnh 
đã phối hợp VỚI Hội Cựu TNXP thành phố tổ 
chức dâng hương Lại Tượng đài TNXP Hàm 
Rồng chiên thắng và Nhà bia tưởng niệm 11 
cô gái hy sinh tại núi Nấp, xã Đông Hưng, TP. 
Thanh Hóa.

Trước đó tại Nhà hát ca mua kịch Lam 

LS (27/7), Ban Chấp hành lình hội trích từ 
nguồn quỹ xã hội hóa trao mỗi Huyện, Thị 
hội 7 triệu đồng để tặng quà cho gia đình cựu 
TNXP có hoàn cảnh khó khăn (ảnh).

(Hà Đẽ Tú)

Sơn, Hội Cựu TNXP TP. Thanh Hóa đã tổ 
chức chung kết Hội thi “Tiếng hát Cựu TNXP 
thành phố Thanh Hóa” lần thứ nhất, nhằm 
nâng cao nhận thức trong công tác tuyên 
truyen văn‘hóa, văn nghệ; nâng cao đời sống 
tinh thần cho cán bộ hội viên cựu TNXP để 
“sống vui- sống khỏe- sống vì nghĩa tình đồng 
đội”

Sau hơn 20 ngày triển khai và tổ chức 
thành công ở 5 cụm (mỗi cụm từ 7-8 đội), 
Hội thi đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo 
hội viên của 37 phường, xã trong thành phố 
tham gia, với chủ đề về quê hương, đất nước 
và ca ngợi hình ảnh những TNXP anh dũng, 
kiên cường, bất khuất, không ngại khó, ngại 
khổ để hoàn thành nhiệm vụ trong các cuộc 
kháng chiến cứu nước.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải 
Nhất cho Hội Cựu TNXP xã Quảng Tâm, 2 giải 
Nhì cho Hội phường An Hoạch, xã Hoằng Long 
và 3 giải Ba cho: Hội phường Điện Biên, phường 
Trường Thi và xã Đông Tân (ảnh 2).

(Nguyễn Hiền -Vương Qụốc Thuận)

> HỘI Cựu TNXP TỈNH QUẢNG NAM:

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống 
LLTNXP ¿5/7), Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức 
Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, 
triển khai công tác 6 tháng cuối năm và trao 
sổ tiết kiệm cho hội viên nữ cựu TNXP có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

6 tháng đầu năm, Hội Cựu TNXP các cấp 
đã đổng hanh tích cực làm nhân chứng xác 
nhận ho sơ, thực hiện chế độ chính sách, thực 
hiện nghĩa tình đồng đội với tình cảm thân 
thương, thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, hương 
khói tiền đưa lúc qua đời, động viên giúp nhau



Cựu
Thanh niên xung phong ► ►► HOẠT ĐỘNG HỘI36

làm kinh tế giỏi đâ đạt nhiều kết quả tích cực. 
Một trong những nhiệm vụ cônẹ tác 6 tháng 
cuối năm là có kế hoạch tổ chức tong kết 5 năm 
thực hiện phong trào “Cựu TNXP giúp nhau 
làm kinh te giỏi để thoát nghèo bền vững” và 
phát động phong trào thi đua lập thành tích 
chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP 
Việt Nam lần thứ IV.

Dịp này, linh hội đã trao 05 sổ tiết kiệm 
(1Q triệu đồng/sổ) cho nữ cựu TNXP có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn do quỹ Thiện Tâm tập 
đoàn Vingroup tài trợ (ảnh).

(Như Quyên)

> HỘI Cựu TNXP TỈNH BÌNH ĐỊNH:
Ngày 15/7/2019, Hội Cựu TNXP tỉnh đã 

tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống 
LLTNXP; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và 
triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 
2019.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đã tập trung 
xây dựng tổ chức Hội các cấp từ tỉnh đến cơ 
sở, đến nay đã có trên 5.600 hội viên, có 11/11 
Hội cấp huyện và 96 tổ chức Hội cấp xã hoạt 
động ổn định, đã làm thủ tục cấp 37 thẻ hội 
viên và 205 Kỷ niệm chương TNXP cho hội 
viên. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được 
quan tầm chú trọng, nhân dịp Tết Nguyên đán 
Kỷ Hợi, Hội đã tặng 135 phần quà (300 ngàn- 
Itriệuđ/phần) với tổng số tiền là 70.500.000đ.

20 con bò giống được tập đoàn FLC hỗ 
trợ những hội viên cựu TNXP khó khăn, qua 2 
năm chăn nuôi chu đáo, bò phát triển tốt, đến

> HỘI Cựu TNXP TỈNH PHÚ YÊN:

Ngày 13/7/2019, Hội Cựu TNXP tỉnh 
phối hợp với Tình đoàn tổ chức hành quân 
vê' nguồn nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền 
thong LLTNXP (15/7) và 72 năm ngay TB-LS 
(27/7) tại Suối Ché, Sông Trà Bương, thôn Tân 
Lương, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa - nơi trước 
đây là khu đóng quân của Ban giao bưu vận 
TNXP tỉnh Phú Yen những năm 1966-1975.

Tại đây, các hội viên Hội Cựu TNXP và 
ĐVTN đã cùng nhau ôn lại truyền thổng cách 
mạng hào hùng của dần tộc, của quê hương, 
truyền thống lực lượng TNXP qua 69 năm và 
Đoàn TN qua các thời kỳ, giao lưu văn nghệ, 

nay đã có 10/20 con bò giống sinh được 12 
con bê con. Và cũng từ các nguồn vận động, 
tính đến nay Tỉnh hội đã hỗ trợ sửa chữa, xây 
dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho 79 hội viên 
với số tiền 3.270.000.000đ.

Cũng tính từ khi Ban Công tác Nữ phát 
động phong trào “Nuôi heo đất”, đến nay đã 
có được 3.771 con heo đất với tổng số tiền thu 
được 292.433.000d.

Trong chương trình công tác 6 tháng cuối 
năm, Hội tiếp tục tiếp tục thực hiện cuộc vận 
động “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”; Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn 
thể hội viên cựu TNXP, phấn đấu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ công tác năm 2019, góp phần xây 
dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

(Huỳnh Kim Long)

tham gia các trò chơi vận động... Dịp này, Hội 
Cựu TNXP tỉnh trao 15 phần quà của Quỹ Xã 
hội- Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam; 
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150 phần quà của Tĩnh hội cho hội viên nghèo 
có hoàn cảnh khó khăn và gia đình Thương 
binh - Liệt sĩ TNXP với tổng số tiền là 30 triệu 
đồng (ảnh).

Trước đó, Hội Cựu TNXP tỉnh cũng đã 
tổ chức sơ kết hoạt động công tác Hội 6 tháng 
đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2019./.

> HỘI Cựu TNXP TÂY NINH
(Năm Thử)

Ngày 12/7/2019, Hội Cựu TNXP tỉnh Tây 
Ninh to chức buổi họp mặt, kỷ niệm 69 năm 
Ngày Truyền thống LLTNXP (15/7 và sơ kết 
hoạt động Hội 6 thang đầu năm 2019.

6 tháng đẩu năm 2019, lĩnh hội đã vận 
động hội viên xây dựng Quỹ góp vốn xoay 
vòng được 100.575.000 đổng; Quy nghĩa tình 
đồng đội được 100.743.000 đồng; xây mới 2 căn 
nhà, sửa chữa 4 căn nhà đồng đội, với số tiền 
90.000.000 đổng; thăm hỏi tặng quà đồng đội 
và gia đình đổng đội lúc ốm đau và viếng tang 
khi qua đời, với số tiền 97.926.000 đổng. Trong 
dịp tết Nguyên đán, từ các nguồn hỗ trợ, lĩnh 
hội đã phan bổ cho các Huyện, Thành hội và tổ 
chức viếng thăm, tặng 784 phần quà (300.000đ/

> HỘI Cựu TNXP TP. CẨN THƠ:

Ngày 12/7/2019, Hội Cựu TNXP TP. Cần 
Thơ to chức Hội nghị Sơ kết công tác Hội 6 
tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm, Thành hội đã tổ chức 
thành công lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 
Ban Liên lạc Cựu TNXP tỉnh (nay íà Hội Cựu 
TNXP TP. Cần Thơ); Hội nghị tọa đàm chủ đê' 
“Phát triển kinh tế gia đình, hiến kế, tạo nguồn 
quỹ “Vì nghĩa tình đổng đội” với nội dung 
tong hợp những mô hình kinh tế có hiệu qua, 
trao đổi kinh nghiệm, những bài học thanh 
công của các mô hình và nhân rộng trong hội 
viên các cấp, đồng thời khích lệ, động viên hội 
viên phát triển kinh tế gia đình tạo điểu kiện 
giúp đỡ BLL các cấp Hội; Phối hợp với Đoàn 
TN, Hội Cựu Chiến binh, Hội người tù kháng 

phần) cho những gia đình hội viên khó khăn và 
hội viên bị nhiễm chất độc da cam.

Trong buổi họp mặt, Chủ nhiệm CLB 
Cựu TNXP làm kinh tế Tinh hội Đặng Phước 
Hùng - người đóng góp kinh phí hàng trăm 
triệu đồng cho hoạt đọng “Nghĩa tình đồng 
đội”, được UBND tính tặng Bằng khen và Bức 
trướng kỷ niệm; 113 cán bộ, hội viên được 
tặng Huy hiệu “Cựu TNXP làm theo lời Bác” 
- ảnh 1. Tinh hội tặng 30 phần quà (300.000 
đổng/phân) cho nguyên Chủ tịch Tinh hội, 
Huyẹn, Thành hội; hội viên trên 75 tuổi và gia 
đình 2 Anh hùng LLVTND là TNXP (ảnh 2)./.

(Duy Đức)

chiến giao lưu vê' giáo dục truyền thống cách 
mạng, truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ; 
Tích cực phối hợp cung các ngành chức năng, 
tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, lãnh 
đạo tỉnh giải quyết cơ bản các chế độ chính 
sách cho hội viên TNXP thời kỳ kháng chiến; 
phối hợp với BLL truyền thống Trường Sơn 
tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngay mở đường 
Trường Sơn; thực hiện Đề án cong vụ.

6 tháng cuối nám 2019, Thành hội tiếp 
tục rà soát, tìm kiếm phát triển hội viên vào to 
chức Hội, duy trì sinh hoạt có nề nếp; rà soát 
và hướng dẫn cho cựu TNXP đã hoàn thành 
nhiệm vụ trong kháng chiến làm hồ sơ hưởng 
chế độ, chính sách theo quy định. Đồng thời, 
nâng cao chất lượng hoạt động vì nghĩa tình 
đổng đội, đẩy mạnh phong trào nghĩa tình 
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đồng đội như chương trình “Cựu TNXP giúp 
nhau làm kinh tế giảm nghèo”; động viên họi 
viên gương mẫu trong việc thực hiện Cuộc 
vận đọng “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
Động viên hội viên tích cực tham gia công tác 
Đảng, chính quyển, Mặt trận, Đoàn thể va các

> HỘI Cựu TNXP TỈNH ĐỔNG NAI:
.Sáng ngày 12/7/2019, Hội Cựu TNXP 

tỉnh và lình đoàn phối hợp tổ chức họp mặt 
kỷ niệm 69 nàm Ngày Truyền thống LLTNXP 
(15/7).

Tại buổi lễ, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tổ 
chức trao tặng Kỷ niệm chương của T.Ư Đoàn 
cho 4 cựu TNXP thời kỳ kháng chiến chống 
Mỹ; Trao tặng 50 suất học bổng trị giá 25 triệu 
đống cho con, cháu cựu TNXP có hoàn cảnh 
khó khăn, vượt khó học giỏi; tặng giấy khen 
cho 4 tập thể và 9 cá nhan đã có thành tích 
xuất sắc trong 02 nám thực hiện chương trình 
phối hợp giữa Hội Cựu TNXP tỉnh và Tỉnh 
đoàn về thực hiện chế độ chính sách đối với 
TNXP và giáo dục truyền thống cách mạng,

> HỘI Cựu TNXP TP. BÀ RỊA:
Ngày 12/7/2019, Hội Cựu TNXP TP. Bà 

Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) họp mặt kỷ niệm 
69 nam Ngày Truyền thống LLTNXP (15/7) và 
sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 (ảnh).

6 tháng đầu năm 2019, nét nổi bật nhất 
trong hoạt động Nghĩa tình đổng đội của Hội 
Cựu TNXP thanh phố là đã gay Quỹ “Heo 
vàng” được 36.500.000 đồng; quà tết cho các 
hội viên có hoàn cảnh khó khăn 130 suầt trị 
giá 37 triệu đồng. Thăm hỏi hội viên ốm đau, 
tai nạn 7 triệu đong; ủng hộ con em hội viên 
nghèo hiếu học 5 triệu đồng. Kết hợp với tỉnh 
Họi xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng đội 
Nguyễn Thị Bi 46 triệu đồng. Hiện nay quỹ 
Nghĩa tình đông đội của toàn thành phố vẫn

> HỘI Cựu TNXP TP. HỒ CHÍ MINH:
Ngày 19/7/2019, Hội Cựu TNXP TPHCM 

tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. 
Trong 6 tháng đầu năm, từ các nguồn hỗ trợ và 
vận động được, Thành hội và cac cấp Hội đã 
tặng 3.164 phẩn quà với tổng trị giá hơn 1,266 
tỳ đống cho những gia đình chính sách, người 
có công, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. 
Ngoài ra các Quận, huyện hội đã vận động cán 

hoạt động chính trị xã hội ở địa phương; tích 
cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc 
vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, 
đoàn thể nơi cư trú tổ chức nhất là cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới7đô thị văn minh”.

(B.B)

truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ tỉnh nhà. 
Trước đó, cac đại biểu đã làm lễ dâng hương 
tại bái đường Văn Miếu Trấn Biên - biếu tượng 
văn hóa của tỉnh và cũng là di tích lịch sử cấp 
quốc gia tại Đồng Nai./.

(Kim Thoa)

còn gần 200 triệu đồng cho hội viên vay không 
tính lãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi hoặc 
kinh doanh./.

(Trần Phức)
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bộ, hội viên nuôi heo đất, xây dựng, sửa chữa 
05 căn nhà.

Dịp này, Thành hội còn tổ chức sơ kết 1 
năm thực hiện mô hình đại lý gạo “Vì nghĩa 
tình TNXP”. Đến nay mô hình này được các 
cấp Hội hưởng ứng và đang tích cực thực hiện. 
Đã có 8/24 Quận, Huyện hội lập được 11 đại lý

> HỘI Cựu TNXP HUYỆN ĐỒNG PHÚ
Ngày 9/7/2019, Hội Cựu TNXP huyện 

Đồng Phú (Bình Phước) tổ chức Lễ kỷ niệm 
69 năm Ngày Truyền thống LLTNXP (15/7); 
sơ kết ố tháng đầu năm và triển khai phương 
hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019.

Nét nổi bật trong 6 tháng đẩu năm 2019 
của Hồi Cựu TNXP huyện Đồng Phú là tiếp 
tục đầy mạnh các hoạt động vì nghĩa tình 
đồng đội và đền ơn đáp nghĩa. Các cơ sở Hội, 
Chi hội đã thực hiện tốt phong trào xây dựng 
quỹ giúp nhau làm kinh tế, quỹ nghĩa tình 
đồng đội, trong cán bộ, hội viên khó khăn cho 
vay lãi suất thấp, giúp đồng đội từng bước ổn 
định đời sống kinh tế; đồng thời nhân rộng 
cho hội viên tham quan học hỏi các mô hình 
nông dần làm kinh tế hiểu quả. Trong toàn 
huyện, các Hội cơ sở đã vận động quỹ thêm 
102 triệu đồng, nâng tổng số tiền quỹ Hội lên 
đến 602 triệu đồng, đã giải quyết cho 112 hội 

gạo “Vì nghĩa tình TNXP”; Sơ kết phong trào 
“Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời Bác 
Hồ dạy” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tặng Húy 
hiệu “Cựu TNXP làm theo lời Bác Hổ dạy của 
T.Ư Hội cho 85 hội viên cựu TNXP tiểu biểu 
đợt 19/5/2019.

(Long Xuân) 

(BÌNH PHƯỚC):

Huyện đoàn Đồng Phú tặng quà cho những 
cựu TNXP khó khăn

viên vay phát triển kinh tế gia đình như buôn 
bán, chăn nuôi, chăm sóc vườn. Từ các nguồn 
hỗ trợ, trong dịp lễ, Tết, Hội đã tặng hàng chục 
phần quà, trị giá gần 100 triệu đồng cho các 
gia đình cựu TNXP nghèo, khó khăn...

(Duy Hiến)

> BAN LIÊN LẠC cựu TNXP TỈNH TRÀ VINH:
Ngày 15/7/2019, Tĩnh đoàn, Ban Liên lạc 

Cựu TNXP tỉnh phối hợp tổ chức họp mặt 
kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống LLTNXP 
(Í5/7). Đến dự có lanh đạo Ban Dân vận Tinh 
ủy, Sở Nội vụ, Sở LĐTB&XH cùng 24/27 cựu 
TNXP trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, anh Võ Minh 
Nhựt - Phó Bí thư Tỉnh đoẩn, Trưởng Ban 
Liên lạc Cựu TNXP tỉnh cho biết. Các thế hệ 
TNXP đã góp phần quan trong bảo vệ an toàn 
các cơ quan T.Ư, tham gia xây dựng các tuyến 
đường huyết mạch phục vụ chiến đấu, là nơi 
rèn luyện đội ngĩi cán bộ của Đảng, Nhà nước, 
phục vụ công cuộc kháng chiến, kiến quốc, 
xây dựng CNXH sau chiến tranh. Lực lượng 
TNXP đã có những cống hiến xuất sắc trong 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 11/7/2012, 
Ban Liên lạc Cựu TNXP tỉnh Trà Vinh được 
thành lập, hiện có 27 cô, chú. Bến nay, Tĩnh 
đoàn và các ngành liên quan rà soát và đê' xuất 

các chế độ Hên quan đến cựu TNXP như: Tặng 
nhà tình nghĩa, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp 
một lần, tổ chức tham quan nghỉ dưỡng, thăm 
hỏi nhân các dịp lễ, tết...

Trong số 27 gia đình cựu TNXP trong tỉnh 
có 01 hộ nghèo, 04 hộ cận nghèo, lình đoàn sẽ 
quan tâm, tranh thủ các nguồn vận động, xã 
hội hóa, vốn vay... tiếp tục hỗ trợ các gia đình 
cựu TNXP, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp 
nghĩa; mong muốn các cựu TNXP tiếp tục phát 
huy truyền thống cách mạng, cống hiến công 
sức, trí tuệ, góp phẩn giáo dục thế hệ trẻ, xây 
dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dịp này, Tĩnh đoàn tặng 27 phần quà (01 
triệu đồng/phần) cho 27 cựu TNXP, trông đó, 
Hội Cựu TNXP TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 500 
ngàn đồng/phần (ảnh).

(NX)
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HOẠT ĐỘNG vì NGHĨH TÌNH ĐỎNG ĐỘI

MOI CUI) 1NXP IINII BINH DINH
TÌM KIẾM HÀI CỐT LIỆT sĩ TNXP HY SINH 

TRONG KHÁNG CHIẾN

Với đạo lý uống nước nhớ 
nguồn, vì nghĩa tình đồng đội, 
trohg những năm kháng chiến, được sự 

cho phép của UBND tỉnh Bình Định, 
vừa qua Hội Cựu TNXP tỉnh đã tổ chức 
Đoàn công tác đi tìm kiếm hài cốt liệt 
sĩ TNXP trong kháng chiến chống Mỹ. 
Trong đợt này Đoàn công tác về lại chiến 
trường xưa và đến địa bàn Trạm xá của 
Ban Giao vận Bình Định (thôn 1, xã An 
Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định), 
nơi đồng chí, đồng đội TNXP đã hy sinh 
và chôn cất tại Trạm xá. Đoàn công tác 
đã tìm và xác định vị trí mai táng liệt sĩ 
Nguyễn Tạo là TNXP, quê quán xã Hoài
Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định hy 
sinh năm 1973. Đoàn gồm 10 thành viên là 
cán bộ Tỉnh hội, Huyện hội và gia đình, người 
thân của liệt sĩ Nguyễn Tạo cùng những đồng

đội đã có thời gian công tác và điều trị tại trạm 
xá Ban Giao vận Bình Định.

Sau một ngày trèo đèo, lội suối, qua sông 
đến nơi đóng quân của trạm xá, Đoàn công 
tác đã khảo sát và tiến hành đào thăm dò, tìm 
kiếm và đã xác định nơi mai táng liệt sĩ Nguyễn 
Tạo, tuy việc đi lại vô cùng vất vả, nhiều thành 
viên trong đoàn đã trên 70 tuổi nhưng vẫn cố 
gắng tích cực tìm cho được nơi chôn cất đổng 
đội. Thật vui mừng và xúc động khi kết quả 
cuối cùng là đã tìm thấy nơi mai táng liệt sĩ 
Nguyễn Tạo.

Đây là cơ sở xác định vị trí để báo cáo cho 
Ban chỉ đạo Quy tập Hài cốt liệt sĩ tỉnh tiếp tục 
quy tập về nghĩa trang liệt sĩ theo quy định và 
đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tạo về với gia đình, 
đồng đội.

Hiện nay, đã thống kê còn 61 đồng đội 
chưa tìm được hài cốt, Hội Cựu TNXP tỉnh 
quyết tâm trong thời gian tới sẽ tổ chức các 
Đoàn công tác tiếp tục tìm kiếm hài cốt đồng 
chí, đồng đội TNXP đã hy sinh trong kháng 
chiến với tâm nguyện làm hết sức mình vì 
nghĩa tình đồng đội./.

VÕ VĂN CHIẾN

(Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Định)
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KỶ NIỆM 60 NĂM THANH NIÊN XUNG PHONG

XâVDựNG ĐƯỜNG SđT ĐÔNG ítNH- THÁI NGVYÊN

Vừa qua, tại hội trường 
Trường Cao đẳng nghể 
Đường sắt, Gia Lâm, Hà Nội, Ban 

liên lạc Cựu TNXP Công trường 
Thanh niên xây dựng đường sắt 
Đông Anh- Thái Nguyên đã tổ chức 
cuộc gặphnặt kỷ niệm 60 năm TNXP 
xây dựng Đường sắt Đông Anh- Thái 
Nguyền (7/1959- 7/2019) - ảnh.

Về dự hội nghị có các đồng chí 
Đoàn Duy Hoạch, Ưỷ viên Thường 
vụ Đảng uỷ, Phó tổng giám đốc Tổng 
công ty Đường sắt Việt Nam; Đao Thanh 
(92 tuổi), nguyên Phó cục trưởng cục Công 
trình I, nguyên Phó tổng giám đốc Xí nghiệp 
Liên hiệp cong trình I (nay là CIENCO1) Bọ 
GTVT, nguyên Chỉ huy trưởng Công trường 
xây dựng đường sắt Đông Anh- Thái Nguyên; 
đại diện Đoàn TNCSHCM, Công đoàn Đường 
sắt Việt Nam. Vê' dự còn có đại diện Hội Cựu 
TNXP TP. Hà Nội, Hội Cựu TNXP tỉnh Thái 
Nguyên, TP. Thái Nguyên; đại diện Công ty cổ 
phần Đường sắt Hà Ihái và hơn 250 đại biểu 
là cựu cán bộ, đội viên TNXP Công trường 
thanh niên xây dựng đường sắt Đông Anh - 
Thái Nguyên của 9 tỉnh, thanh phố phía Bắc 
tham gia xây dựng.

Thay mặt Ban liên lạc, đồng chí Vương 
Kim, Trưởng ban đã ôn lại quá trình tồ chức 
và xây dựng trên “Công trường Thanh niên 
xây dựng đường sắt Đông Anh- Thái Nguyên”.

Sau khi giải phóng miền Bắc (1954), Đảng 
và Nhà nước ta đã thực hiện đường lối chiến 
lược đưa miền Bắc nước ta tiến lên xây dựng 
Chủ nghĩa xã hội, đồng thời với miên Nam 
đấu tranh thống nhất đất nước. Thực hiện việc 
khôi phục kinh tế sau chiến tranh và chuẩn bị 
cho kế hoạch 5 năm (1961-1965), chào mừng 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III. Năm 1959, 
để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp 
nặng và phát triển kinh tế các tỉnh miễn núi 
phía Bắc, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định 
xây dựng tuyển đường sắt Đông Anh - Thái 
Nguyên, vận tải phục vụ cho khu gang thép 
Thái Nguyên, con chim đầu đàn của ngành 
công nghiệp Việt Nam.

Ngày 11/7/1959, Bộ Giao thông và Bưu

điện (GTBĐ), TƯ Đoàn Thanh niên lao động 
Việt Nam, Tổng cục Đường sắt Việt Nam, đa 
tổ chức khởi công xày dựng tuyên Đường 
sắt Đông Anh- Thái Nguyên. Công trường I, 
Công trường II đã được thành lập. Bộ GTBĐ 
cử đong chí Đào Thanh (32 tuồi), Tổng chỉ 
huy Công trường xây dựng.

Cũng trong tháng 7/1959, T.Ư Đoàn 
thanh niên lao động Việt Nam và Đảng uỷ 
Tổng cục Đường sắt đã Quyết định thành lập 
“Công trường thanh niên xây dựng đường sắt 
Đông Anh- Thái Nguyên”. Huy đọng 154)00 
thanh niên từ các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, 
Hoà Bình, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên 
và các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam 
Định tham gia xây dựng; điều động 70 cán bộ 
đoàn vể Công trường để tổ chức thực hiện.

Với khối lượng xây dựng gần 120 km 
đường sắt, đào đắp 35 triệu mét khối đất đá 
đắp nền đường, rải 47.216 mét khối đá dăm, 
đặt 5.500 tấn ray, xầy dựng 14 cẩu, 50 cống, 
7 nhà ga và hệ thống Thông tin, tín hiệu từ 
Đông Anh đến ga Lưu Xá, Thái Nguyên là một 
khối lượng rất lớn. Mặt khác đất nước vừa giải 
phóng, ta lại chưa có kinh nghiệm xây dựng 
đường sắt và những công trình lớn, phương 
thức thi công chủ yếu bằng thủ công, chưã 
có máy móc, nhưng với quyết tâm của Đảng 
và Nhà nước, cộng với sức trẻ và nhiệt huyết 
của lực lượng thanh niên, nên chỉ 14 tháng thi 
công, Công trường xây dựng đường sắt Đông 
Anh- Thái Nguyên đã hoàn thành xây dựng 
xong hệ thống đường sẳt, cầu cống, nhà ga, 
thông tin, tín hiệu, thông đường sắt từ Đông 
Anh đến Thái Nguyên, vượt kế hoạch 4 tháng
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2 ngày so với tiến độ đê' ra.
Ngày 30/8/1960, tại nhà ga Đông Anh (Hà 

Nội), thay mặt cho Đảng và Nhà nước, Phó 
Thủ tướng Lê Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Giao 
thông và Bưu điện Phan Trọng Tuệ, Bộ trưởng 
Bộ Công nghiệp nặng Nguyễn Văn Trân, Bí 
thư T.Ư Đoàn Nguyễn Lam, Thứ trưởng Bộ 
GTBĐ kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục đường 
sắt Dương Bạch Liên, đã cắt băng khánh 
thành, thông tuyến đường sắt Đông Anh-Thái 
Nguyên. Ngay 31/8/1959?các chuyến tàu chở 
khách đầu tiên từ Hà Nội đã đến ga Lưu Xá, 
Thái Nguyên. Đây là một kỳ tích, là sức mạnh 
của trí tuệ, của tuổi trẻ, của TNXP Việt Nam 
trên Công trường xây dựng lúc bấy giờ. Ghi 
nhận thành tích của Thanh niên trên công 
trường, Đảng và Nhà nước, Hồ Chủ tịch đã 
quyết định tặng 4 Huân chương lao động hạng 
2, 6 Huân chương lao động hạng 3 cho 8 tập 
thể và 2 cá nhân; T.Ư Đoàn TNLĐ Việt Nam 
đã tặng bằng khen cho 20 tập thể và 12 cá 
nhân. Điển hình là các tập thể Công trường II, 
Đội đặt đường, C9 Công trường I, Ban mộc, 
Đội cẩu 1 của Đội cẩu Trần Quốc Bình, Đội 
kiên trúc 1, C203 của Công trường II, C209 
Đội đặt đường, các ông Trần Văn Mãn, Vũ 
Văn Trí công nhân Đội cẩu Trần Quốc Bình 
và nhiều tập thể cá nhân tiêu biếu khác. Đã có 
119 đoàn viên được kết nạp vào Đảng, 1.030 
thanh niên được kết nạp vào Đoàn.

Kết thúc Công trình, đại bộ phận anh chị 
em được biên chế vào Công ty 2, Công ty 4, 
được điều động chuyển sang Cục Công trình 
I, phụ trách đảm bảo giao thông từ Thanh 

Hoá vào tới Quảng Bình, phục vụ chống chiến 
tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. Một 
số đổng chí được cử đi học chuyển vê' công tác 
các ngành kinh tế khác, một số bổ sung sang 
quân đội, một số chuyển vê' địa phương.

Tháng 10/2003, các cựu TNXP trên Công 
trường đã thành lập Ban liên lạc, tìm lại đồng 
đội. Trải qua 16 năm hoạt động, 4 lần gặp mặt, 
kỷ niệm 50 năm, 60 năm Cống trường xây 
dựng, tay bắt, mặt mừng. Ban liên lạc đã thực 
hiện hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”, làm 
nhân chứng lịch sử, giúp cho các địa phương 
giải quyết chế độ chính sách cho hội viên. Đến 
nay đã có trên 1.000 đồng chí được T.Ư Đoàn 
tặng Kỷ niệm chương TNXP, xây dựng 7 nhà 
tình nghĩa giúp các hộ nghèo, tặng 14 sổ tiết 
kiệm cho các hội viên khó khăn, đã có 22 hội 
viên được hưởng trợ cấp 1 lần, hưởng BHYT.

Phát biểu tại hội nghị, các đổng chí Đoàn 
Duy Hoạch, Đào Thanh, Sơn Thạch (Phó Chủ 
tịch Hội Cựu TNXP TP. Hà Nội) đều ghi nhận 
sự cống hiến lớn lao của các cựu TNXP trên 
Công trường Thanh niên xây dựng Đường sắt 
Đông Anh- Thái Nguyên. Chúc các đại biểu 
sống vui, sống khoẻ, tiếp tục góp sức mình 
cho công cuộc xây dựng đất nước, góp phần 
giáo dục con cháu, thế hệ trẻ tiếp tục truyền 
thống cha anh trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc./.

NVT

HỘI Cựu TNXP TỈNH BẠC LIÊU sơ KẾT 3 NĂM THựC HIỆN PHONG TRÀO

”cựv TNXP GIÚP NHHU Làn KINH TẾ THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG ”

Ngày 02/7/2019, Hội Cựu TNXP tỉnh tổ 
chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện 
phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế 

thoát nghèo bền vững”, giai đoạn 2016- 2021 và 
sơ kết các hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của 
các cấp Hội gắn với tham quan mô hình nuôi 
lươn thương phẩm, tập huấn kỹ thuật nuôi 
lươn cho các đại biểu tham dự hội nghị.

Kế thừa phong trào “Cựu TNXP làm kinh 

tế giỏi để thoát nghèo - vì nghĩa tình đồng đội” 
do Hội Cựu TNXP Việt Nam phát động, Hội 
Cựu TNXP tỉnh Bạc Liêu đổi tên thành phong 
trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế thoát 
nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2021.

Hội nghị được tổ chức tại UBND xã 
Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long đã có 
80 đại biểu tham dự, gồm có: đại diện Tinh 
đoàn, Trung tầm Khuyến nông tỉnh; các đồng 
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chí trong Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP 
tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
huyện, thị, thành phố, đại diện Ban Thường 
vụ huyện, thị, Thành đoàn; Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch xã Vĩnh Phú Đông; Các đồng chí Hội 
trưởng Cựu TNXP xã, phường, thị trấn và các 
hội viên cựu TNXP có thành tích nổi bật trong 
phong trào đã về dự hội nghị (ảnh).

Điểm nổi bật trong phong trào 3 nám qua 
là việc tổ*  chức tuyên truyền, quán triệt, mục 
đích ý nghĩa của phong trào, có 58 cuộc với 
706 lượt cán bộ hội viên tham dự, qua đó có 
256 cán bộ và hội viên đăng ký tham gia thực 
hiện phong trào, số cựu TNXP này hiện nay 
đã thoát nghèo, 137 cựu TNXP vượt lên làm 
ăn khá, trong đó có 7,2% hộ giàu.

Để đạt được thành tích trên, trước hết 
là sự chỉ đạo của các cap ủy, chính quyền địa 
phương, sự đồng thuận, hợp lực của các cấp 
Hội và cán bộ, hội viên. Trong hai năm 2018- 
2019, lĩnh Hội hỗ trợ vốn ban đầu với lãi suất 
thấp cho 80 cựu TNXP vay vốn (5 triệu đồng/ 
hộ) với tổng số tiền 200 trăm triệu đồng (xoay 
vòng cho cựu TNXP). Tổ chức cho 150 cựu 
TNXP đi nghiên cứu, học tập, kinh nghiệm 
các mô hình sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt các 
tỉnh bạn, kết quả đã có trên 15 mô hình cựu 
TNXP trong tỉnh làm ăn có hiệu quả, thoát 
nghèo. Thông qua việc vận động hội viên xây 
dựng quỹ hùn vốn, vốn xoay vòng để phát 
triển kinh tế gia đình, có 1 huyện đã có vốn 
trên 100.000.000 đổng. 4 Huyện hội cơ sở xây 
dựng được quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội”. Các 
nguồn vốn của Hội cơ sở có được đã sử dụng 
đúng mục đích, đạt hiệu quả tích cực trong 
xóa đói giảm nghèo cho hội viên.

Trong 3 năm qua, Hội Cựu TNXP các cấp 
đã vận động sữa chữa và xây mới 58 căn nhà 
Đại đoàn kết, nhà Nghĩa tình đồng đội (50-25 
triệu đồng/căn); tặng 75 sổ tiết kiệm (5 triệu 
đồng/sổ), đã góp phần tháo gỡ khó khán cho 
những hội viên nghèo, có hoàn cảnh.

Các cấp Hội thực hiện tốt vai trò nhân 
chứng lịch sử, đã tham gia giải quyết chế độ, 
chính sách cho 100 cựu TNXP đã hoàn thành 
nhiệm vụ trong kháng chiến.

Dịp này Hội Cựu TNXP tỉnh đã tặng giấy 
khen cho 10 cựu TNXP có thành tích nổi bật

trong phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm 
kinh tế thoát nghèo bền vững” và hỗ trợ 15 
triệu đồng cho 3 cựu TNXP (5 triệu đổng/hộ) 
để thực hiện mô hình nuôi lươn.

Có thể khẳng định rằng, 3 năm qua từ 
phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh 
tế thoát nghèo bển vững”, đã tác động mạnh 
mẽ, tích cực. Hiện nay cán bộ, hội viên cựu 
TNXP của.tỉnh đã thoát nghèo. Song vẫn còn 
một số hộ cận nghèo, hộ khó khăn do già yếu 
neo đơn, bệnh tật. Chính vì vậy tại Hội nghị 
này, Hội Cựu TNXP tỉnh và Hội các cấp vẫn 
quyết tâm tiếp tục thực hiện phong trào “Cựu 
TNXP giúp nhau làm kinh tế thoát nghèo bền 
vững” từ nay đến năm 2021 và kế hoạt động 6 
tháng cuối năm năm 2019, Đó là:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 
của phong trào, có giải pháp cụ thể làm giảm 
tỷ lệ hộ cựu TNXP thuộc hộ cận nghèo, hộ 
khó khăn còn dưới 10%. Bằng các giải pháp 
tự thân vận động của các cấp Hội và hội viên. 
Tích cực hơn nữa, cụ thể hơn trong vận động 
quỹ hùn vốn, quỹ “ Vì nghĩa tình đồng đội” 
để có sự tương thân, tương ái giúp nhau giải 
quyết khó khăn, phát triển kinh tế gia đình cụ 
thể cho từng cựu TNXP. Tập trung xây dựng 
các mô hình sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, 
trồng trọt, tiến tới thành lập các tổ hợp tác 
trong lĩnh vực mà cựu TNXP có điều kiện, 
như Tổ hợp tác nuôi lươn, nuôi gia cầm, nuôi 
cả...., âể phát triển kinh tê'hộ gia đình.

- Tích cực thực hiện các phong trào thi 
đua của T.Ư Hội, Tỉnh hội và địa phương phát 
động vận động cán bộ và hội viên tham gia 
trên tinh thần “Mỗi cựu TNXP làm việc tốt 
có ích cho bản thân gia đình, xã hội và của 
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tổ chức Hội”, qua đó để tiếp tục củng cố, xây 
dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh, đặc biệt 
tổ chức Hội cơ sở.

Tiếp tục vận động các nhà tài trợ để giúp 
cho đồng đội còn khó khàn về nhà ở; giải quyết 
dứt điểm vê' chế độ chính sách cho cựu TNXP 
hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và 
TNXP cơ sở miền Nam theo Nghị định 112 
của-Thủ tướng Chính phủ.

Phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm 

kinh tế thoát nghèo bền vững” của tỉnh còn 
nhiều vấn đê' đặt ra cho cựu TNXP các cấp 
trong tỉnh. Song với tinh thần quyết tâm, nỗ 
lực vượt khó, tin chắc rằng các hoạt động của 
Hội và phong trào này sẽ đạt hiệu quả cao 
hơn, nhiều tập thể Hội cơ sở, cá nhân sẽ có 
thêm những thành tích nổi bật trong sắp tới, 
thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội 
Cựu TNXP Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 
2019-2024./.

Nhã Quyên - Chiêm Yến

MÔ HÌNH - KÌNH NGHIỆM TRAO Đổl

BÊN THO KHE UM - NOI HY SINH CŨA 10 LIỆT SI TNXP
NÊN ĐƯỢC XẢY DỰNG NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM

Vừa qua trong một lần về xã Lê Hoá 
(huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) tôi được 
nghe kể vê' một sự kiện xẩy ra trên địa bàn xã 
Lê Ho á cách đây hơn 50 năm:

Mùa hè năm 1968, trong lúc đơn vị TNXP 
361 vê' làm đường sắt để vận chuyển hàng hoá 
qua phía Nam cầu Đò Vàng (cách ga Đồng 
Lê vê' phía Bắc hơn 2 km) đang nghỉ trưa ở 
Đập khe Um (xã Lê Hoá) thì máy bay Mỹ 
đến ném bom toạ độ làm hy sinh 10 người (5 
nam, 5 nữ) đều quê ở các tỉnh miền Bắc, có 
người không còn nguyên thi thể. Lúc này lực 
lượng dân quân du kích xã Lê Hóa đã cùng với 
đơn vị làm nhiệm vụ mai táng cho 10 chiến 
sĩ TNXP. Sau một thời gian một số gia đình 
của các liệt sĩ đã về bốc mộ vê' quê, số còn lại 
chuyển vào nghĩa trang liệt sĩ của xã. Đến bây 
giờ, bên cạnh đường tại nơi hy sinh của các 
liệt sĩ TNXP còn có tấm bia nhỏ tưởng niệm 
các liệt sĩ bằng xi măng kích thước 40x60 cm, 
nhưng lại ghi là ĐẾN THỜ KHE UM (ảnh).

Sự kiện xẩy ra cách đây đã hơn 50 năm 
nhưng các nhân chứng trực tiếp chứng kiến 
đểu đã mất, một số sau này chỉ nghe kê’ lại, có 
người thì nói đơn vị TNXP 361, người lại nói 
không phải; có người nói các liệt sĩ quê miền 
Bắc nhưng không rõ tỉnh nào, có người lại

nói là ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương... 
Nguyện vọng của cấp uỷ, chính quyền và nhân 
dân địa phương chúng tôi là muốn xác định rõ 
đơn vị, danh tính của những người đã hy sinh 
và quê quán để làm thủ tục xin cấp có thẩm 
quyền công nhận nơi đây là di tích lịch sử và 
xây dựng nhà bia tưởng niệm cho các liệt sĩ.

Thiết nghĩ sự hy sinh anh dũng của các 
anh, các chị TNXP thời chống Mỹ ở nơi đây 
rất đáng được vinh danh. Vậy kính đề nghị 
bạn đọc gần xa, nhất là những cán bộ, hội viên 
cựu TNXP khi đọc được thông tin này, ai đó 
biết rõ sự việc thì hồi âm cho chúng tôi được 
biết. Xin trân trọng cảm ơn!

Địa chỉ liên lạc: Hố Duy Thiện - Chủ tịch Hội Dỉ sản Văn hoá Việt Nam huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình. 
Điện thoại: 090 348 4425.
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SỨC IÍHÓE ĐỒNG ĐỘI

Tuổi già muốn hạnh phúc, an nhàn chỉ cần 
dựa vào 5 điều này là đủ...

sau 60 tuổi, thường thì chúng ta đã đến lúc an nhàn, và chính thức bước vào cuộc 
sống của người già. Chúng ta đã mất cả tuổi trẻ đê phấn đấu rồi, vì thế lúc này, nên

nghĩ đến việc làm thê nào để vui vẻ hưởng thụ cuộc sống.

Người xưa có câu “nuôi dạy con cái phòng 
chừng lúc về già”, nhưng thời đại đã thay đổi, 
chúng ta đừng quá phụ thuộc vào con cái, hãy 
dựa vào chính bản thân mình, tự quyết định 
cuộc sống của mình. Để làm được điều đó, 
nhất định bạn phải nhớ 5 điều sau đây:

1. Quản lý sức khoẻ của bản thân
Cơ thể khỏe mạnh quyết định chất lượng 

cuộc sống. Nếu bạn có được sức khỏe, thể chát 
nhanh nhẹn, bạn có thể tự túc mọi sinh hoạt 
và sở thích, không cần mướn người giúp việc, 
cũng không cần phụ thuộc vào sự giúp đỡ của 
con cái.

Vì vậy, để khỏe mạnh, thì trong cuộc sống 
hàng ngày, cần phải tăng cường tạp thể dục. 
Ngoai ra cần vui vẻ lạc quan, cười nói nhiều 
hơn, tránh xa năng lượng tiêu cực, ít giận dỗi, 
không quản những việc vặt. Có vậy mới mong 
khỏe mạnh, sống lâu được.

2. Quản lý tiền của chính mình
Nếu bạn muốn sống thoải mái và độc lập, 

bạn phải quản lý được tiền của bạn và có một 
khoản tiết kiệm dành cho tuổi già. Tiền không 
nhất thiết phải nhiều, nhưng phai đủ để sử dụng.

Tiền phải nằm trong tay mình, đứng tên 
của mình thì mới chắc chắn. Khi vê' già, sống 
không cần quá tiết kiệm nữa, nhưng cái gi 
đáng tiêu thì tiêu, không đáng tiêu, thì đừng 
tiêu. Cũng đừng mạo hiểm đẩu tư, và phải chu 
ý để không bị mắc lừa.

3. Quản lý cảm xúc của bạn
Mọi người khi già đi, thường dành tình 

cảm cho gia đình, như tình yêu với vợ/chổng, 
con cái, cháu chắt... Tuy nhiên, sự thật là bạn 
không nên can thiệp vào gia đình con cái của 
mình? trừ khi họ cần bạn giúp đỡ, thì trong 
khả năng của mình, cái gì co thể giúp thì giúp.

Ảnh (st) chỉ mang tính chất minh họa

Thay vào đó, bạn nên đối xử tốt với vợ/ 
chồng hơn, bởi vì ngoài cha mẹ, đó sẽ là người 
luôn ở bên bạn những lúc thành công hay khó 
khăn, cùng bạn nắm tay đi hết con đường này.

Thông thường, thời gian rảnh rỗi, hãy 
quan tâm đến bạn bè nhiễu hơn. Bạn bè thân 
thiết lâu không gặp, thì hãy gặp nhau nhiều 
hơn, tụ tập ăn uống nhiều hơn. Bạn bè chính 
là niềm vui trong cuộc sống bên cạnh gia đình 
của bạn.

4. Quản lý tâm thái của bạn
Bạn muốn sống một tuổi già hạnh phúc, 

thì điều quan trọng nhất là quản lý tâm thái 
của bạn.

Sức khỏe, kinh tế là nển tảng, nhưng quan 
trọng hơn là chính tư tưởng của bạn. Vui vẻ, 
lạc quan sẽ vượt lên bệnh tật, tuổi già. Hãy 
xem nhẹ những thứ danh lợi hão huyền, hãy 
để tầm trí của bạn được nghỉ ngơi, tận hưởng 
ánh nắng mặt trời, tận hưởng cuộc sống hiện 
tại, đừng lúc nào cũng ủ rũ, rên rỉ, thở than. 
Cởi mở vui vẻ, cuộc song sẽ hạnh phúc hơn.

5. Quản lý danh tiếng của bạn
Càng là người già, càng phải quý trọng 

danh tiếng của chính mình. Càng tuổi cao, 
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thì càng phải tự yêu bản thân, sống càng tôn 
nghiêm hơn. Đừng tham tận hưởng, đừng 
tham lam danh tiếng. Chỉ cần lòng tự trọng, tự 
yêu mình, yêu cuộc sống, thì tuổi già sẽ được 
rực rỡ hơn.

Biết cách tránh xa những người xấu, 
những điều xấu. Đừng làm những điểu khiến 

cho bản thân không được tôn trọng, tránh đưa 
mình vào những cuộc tranh luận vô bổ.

Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào 
chính mình. Nếu chúng ta co thể quản lý tốt 
năm điều trên, thì hãy yên tâm, bạn đã sẵn 
sàng cho một cuộc sống an nhiên, vui vẻ lúc 
về già./.

(Poster hy HuongDong)

VầN HÓa - VăN NGHỆ

Hoasm ĐỒNG LỘC...

DỌC tuyến qùốc lộ 15, chạm chân vào cầu Tùng Cốc, hai bên đường đã lấp ló sim.
Đến núi Bào, động khe Thờ, eo Truông Kén, động Trăn, Nhõn Chát đã bạt ngàn 

sim, mua hoang dại bung hoa tím ngát. Sim chen chúc nhau dưới chân đồi, len lỏi vào 
eo Truông Kén, sinh sôi nẩy nở Động Trăn bất chấp sỏi đá bạc màu, bẫt châp mưa nắng,
giông bão thất thường...

Thời chiến tranh, Đổng Lộc không chỉ là 
«chảo lửa túi mưa» mà con là «chảo lửa túi 
bom». Đồng Lộc nắng tóe lửa. Đồng Lộc mưa 
thối đất. Bom đạn thời chiến tranh cày nát 
Đồng Lộc. Sử sách đã ghi lại: «Từ tháng 3 đến 
tháng 10 năm 1968, Mỹ ném xuống Ngã Ba 
Đồng Lộc 43.600 quả bom, trong đó có 6.000 
quả nổ chậm». Trên mảnh đất mưa bom, bão 
đạn, chết chóc rình rập tưởng không thể có 
gì sống được, ấy vậy mà những người dân 
bám đường, bám đat với sim, mua hoang 
dại không hê'bị hủy diệt.

Ông Đinh Yến (90 tuổi, nguyên là Xã đội 
trưởng) - một chứng nhân của lịch sử - nhớ 
lại cách đây 50 năm, vùng Truông Kén, Động 
Vành vô cung âm u, hoang dại. Cây cối um 
tùm, Sim, mua tốt quá đầu người. «Các đơn 
vị pháo cao xạ trên trận địa Động Cổ Khuyên, 
Bãi Đổn (thuộc xã Mỹ Lộc) phải ngụy trang 
bằng cây sim. Chúng tôi đào nguyễn cả gốc 
sim trồng lên chiến hào, quanh ụ pháo để che 
mắt máy bay địch. Cây sim kiên cường, chịu 
nắng gió, nên có thể nói là không có cây xanh 
nào làm ngụy trang tốt hơn sim. Sau nay, sim 
còn được dìíng ngụy trang cho xe pháo qua 
Ngã Ba huyền thoại này vào Nam» - ông Yến 
chậm rãi ke.

Hàng chục năm làm Xã đội trưởng gắn

Tác giả bài viết và Nhà thơ Yến Thanh (phải)

liền với tuyến đường 15, với Ngã Ba huyết 
mạch giao thông, ông Đinh Yến cùng với cấp 
ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo 
dan quan tự vệ, lãnh đạo nhân dân «tay cày, 
tay sung», vừa sản xuất, vừa chiến đấu, phối 
kết hợp với lực lượng bộ đội, TNXP đảm bảo 
đường thông tuyến trong bất cứ tình huống 
nào, bất cứ thời điểm nào. Để đảm bảo xe 
thông tuyến nhanh nhất trong diễu kiện có 
thể, dân quân các xã lân cận gom Đổng Lộc, 
Mỹ Lộc, Sơn Lộc đã cùng VỚI TNXP co mặt 
ngay trên tuyến chở đất, chở đá, lấp hố bom. 
Nhưng có những tình thế không thể chờ lấp 
hố bom, nhân dân đã dỡ nhà lót đường cho xe 
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chạy. Có những thời điểm cần thông tuyến tức 
khắc, tức thì, nhân dần Đồng Lộc đã nẩy sinh 
ra sáng kiến dùng cây sim, cây mua bó lại để 
lấp hố bom đê’ cho xe lăn bánh.

Ở tuổi 90, ơn trời ông vẫn ăn ngon ngủ 
khỏe, chỉ có đôi tai là hơi nghễng ngãng. Muon 
trao đổi với ông phải nói to lên. Ong nói đời 
ông đã nếm trai nhiều truân chuyên. Năm 
1949, trở thành anh vệ quốc quân tham gia 
chiến dịch Biên giới. Năm 1953, vợ mất, chia 
tay đơn 'vị vê' quê. Tiếc là không được tham 
gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Bù lại, những 
năm ở quê, được tín nhiệm giữ chức Xã đội 
trưởng không chỉ sống chết với anh em dân 
quân địa phương trên trận địa pháo mà còn 
sát cánh với bộ dọi, TNXP giữ gìn huyết mạch 
giao thông quan trọng trên tuyên đường 15 và 
cửa tử Nga Ba Đồng Lộc này.

Tôi hỏi ông:
- Thời ở cương vị xã đội trưởng, ông có kỷ 

niệm gì với Đại đợi TNXP 552, Tong đội 55, 
đơn vị của 10 cô gái đã hy sinh anh dũng ngày 
24/7/Í968 không?

- Có! Có chứ! Tất cả các đơn vị bộ đội, 
TNXP trên địa bàn đểu phối kết hợp với chúng 
tôi để triển khai nhiệm vụ và hỗ trợ nhau 
trong cuộc sống. Chiểu ngày 24/7/1968, sau 
khi nhận được tin dữ, chung tôi đã tổ chức 
kết hợp với các đơn vị cứu thương, bới tìm thi 
hài các cô đã anh dũng hy sinh, khâm liệm, 
mai táng, tiếp tục công việc của các cô để lại.

Vê' Đổng Lộc, may mắn cho tôi là được 
gặp gỡ ông Nguyễn Thế Linh - Nguyên Đại 
đôi trưởng Đại đội TNXP 552 - đen thắp 
hương cho đồng đội. Cắm hương trên mộ 10 
cô gái, mắt rưng rưng lệ. Nửa thế kỷ (kể từ 
ngày các cô hy sinh) đã trôi qua. «Tôi không

Thế hệ trẻ hành h ương về khu di tích Ngã ba 
Đồng Lộc bên những đồi hoa sim

thê’ nào quên được những gương mặt chị em 
Tiểu đội 4. Tất cả thanh nữ mười tám đôi 
mươi, hồn nhiên, vô tư, giản dị, lạc quan, 
chăm học, chăm làm. Tôi còn nhớ vào mùa 
hoa sim nở, lên tuyến giữa bom đạn ác liệt, 
đối mặt với chết chóc, ay vậy mà vẫn không 
quên ngắt hoa sim cài trên mái tóc, vẫn vộỉ 
vàng hai những trái sim bo bo còn khét lẹt 
khó’ bom, dính bụi đỏ, chà lên tà áo, nhấm 
nháp. Cô Hồ Thị Cúc (quê Sơn Bằng) ao ước 
hòa bình trở lại, về quê chăn trâu cắt cỏ, mùa 
hè lên núi Nầm hái sim, bắt cào cào đá cho 
thỏa thích.» - ông Linh nhớ lại.

Tôi đã vê' quê chị Hồ Thị Cúc. Nhà chị 
nằm bên dòng sông Ngàn Phố. Bên kia là núi 
Nầm. Dãy Mong Ga, tít tắp sim. Những người 
thân của chị Cue kể thuở nhỏ, nhà nghèo, 
tháng 8, mùa sim chín, Cúc cùng bạn bè lên 
đồi hái sim rồi mang đến chợ Rạp bán đê’ 
góp tiền mua sách vở. Tôi cũng đã đến Đức 
Hòa quê của chị Hà Thị Xanh. Nhà chị Xanh 
cách dòng sông Ngàn Sâu chưa đầy một km 
và cách núi Phượng Thành trên dưới một cây 
số. Phượng Thành mùa này đang sim. Đâu là 
dấu chân của cô bé Xanh ngày xưa lên núi hái 
hoa sim? Hai chị em Võ Thị Tần, Võ Thị Hợi 
cùng quê Thiên Lộc đã có tuổi thơ gắn bó với 
99 ngọn núi Hồng Lĩnh. Hổng Lĩnh không chỉ 
bạt ngàn thông mà còn bạt ngàn sim. Cho nên 
với 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc, sim không 
chỉ là tuổi thơ, là quê hương mà còn là thân 
phận. Không phải ngẫu nhiên mà Hồ Thị Cúc 
đã khóc khi cả đồi sim đang mùa nở hoa, sau 
trận bom Mỹ chỉ còn hố sau và đất đỏ như 
máu. Nhặt những cánh hoa nhàu nát, Cúc đã 
ấp iu vào lòng, khóc tức tưởi. Nhà thơ Yến 
Thanh - cán bọ kỹ thuật Tổng đội TNXP 55 đã 
kê’ vê' những cuộc gặp gỡ, chia tay thời chiến 
tranh giữa những người lính lái xe và các cô 
TNXP: «Vội vàng, rat vội vàng. Cảm động. Vô 
cùng cảm động! Gặp nhau trên đường. Không 
kịp chào. Không kịp nói. Mội bông hoa mua, 
hoa sim, hái vội nói thay lời tiễn biệt». Cho 
nên, lần này trở vê' Đổng Lộc, nhà thơ Yến 
Thanh nói với tôi phải chụp ảnh kỷ niệm bên 
hoa sim, bởi mới trưa nay thôi, trong chập 
chờn thức ngủ, ông đã nhìn thấy hoa sim xòe 
cánh mỏng, Xanh, Xuân, Rạng, Hợi, Hường, 
Hà, Nhỏ, Tần, Cúc lần lượt bước ra và nhà thơ 
Yến Thanh nhớ lại trận bom: Ba ngày sau tìm 
được thi hài của Cúc. Cúc bị vùi, tay nắm chặt 
một cành sim.

Sim Đồng Lộc là cây mọc lên từ máu lửa, 
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từ bom đạn chết chóc nên cánh hoa không 
phơn phớt hổng mà thắm hồng, không mơ 
tím mà tím bầm, tím thẫm. Nhụy hoa khống 
nhợt nhạt vàng, mà vàng cháy lửa.

Nhà thơ Yến Thanh đã nhíu mày, không 
bằng lòng khi trông thấy một số cô gái trẻ be 
hoa, nồ đua làm hoa sim rơi lả tả. Xot xa, nhà 
thơ dằn giọng, nhưng cũng chỉ đủ cho mình 
nghe: «Xin các cháu hãy nhẹ nhàng, đừng 
khuấy động hồn hoa. Hãy trông vào gương hoa 
để thay gương người». Đoạn, nhà thơ quay về 
phía toi: «Kìa, hãy xem những con ong, con 
bướm khẽ khàng, rất khẽ khàng vỗ cánh khi 
đến bên hoa ».

Có thể, nhà thơ Yến Thanh (từng là người 
trong cuộc, gắn bó với mảnh đất máu lửa này) 
thấy điều gì đó thiêng liêng trong sắc tím hóa 
sim Đổng Lộc?

Cách đầy ba năm tôi đã đến Khu du lịch 
sinh thái Măng đen (huyện KonPlong, Kon 
Turn) mải mê ngắm nhìn thiếu nữ Kadong 
duyên dáng với hoa sim bên hồ nước Đăn ke. 
TÔI mải me cùng khách du lịch đến Khu bảo 
tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) 
thả hồn với hoa sim. Tôi đã ra đảo Soi Sim 
(vịnh Hạ Long) mà hoang dại với sim và thảm 
giàng giàng. Tôi đã nếm rượu sim, mật sim 
Phú Quốc và bất cứ ở đâu cũng khồng thể nào 
dứt được với hoa sim Đồng Lộc. Có điều gì đó 
cứ ám ảnh tôi không chỉ trong suốt thời gian 
trở lại Đồng Lộc mà cả khi rời Đồng Lộc, năm 
cánh hoa tơ lụa mỏng mảnh ấy vẫn bám riết 
lấy tâm hồn và ý nghĩ tôi. Tôi nghĩ vê' một ngày 
không xa sẽ có íễ hợi hoa sim Đong Lộc để mọi 
người hiểu hơn, yêu hơn loài hoa bất tử này...

Tôi mang tất cả huyền thoại ấy về Đồng 
Lộc. Chị Diẹu Tâm, von là cô giao gốc Ha 
Nội vào TP. Hồ Chí Minh làm kinh doanh 
sản xuất thiết bị dạy học. Đang ăn nên làm ra, 
thế mà nửa đường bỏ cuộc. Nam 2012, khánh 
thành chùa” Tượng Sơn (Hương Sơn) chị về 
với Thượng tọa Thích Nhật Từ tính bài trồng 
dược liệu theo bước Hải Thượng Lãn Ông. 
Nhưng một lần đến Đồng Lộc, giữa trưa, chị 
thấy trên trời xuất hiện vang may trắng hình 
chim bồ câu dang cánh. Chị đã lưu giữ được 
khoảnh khắc này và linh cảm duyên nợ giữa 
mình với mảnh đất linh thiêng nay. Chị ngạc 
nhiên khi nhìn thấy dưới những cây thong 
trên đồi Trọ Voi, cạnh mộ 10 co gai Đồng 
Lộc, sim nở hoa tím biếc. Chị đã hái những 
bông hoa sim dễ thương ấy đặt lên mộ 10 co 
gái. Hoa sim mềm mại, dế thương, tràn đầy 

nữ tính. Chị Diệu Tâm linh cảm rằng, 10 anh 
hùng trinh liệt đã hóa thân vào sim Đồng Lộc.

Vào một chiểu tháng 5, tôi đã cùng chị 
Diệu Tâm đến eo Truông Kén. Điều kỳ lạ là 
sim đã che phủ hết đổi, che phủ những ngôi 
mộ của thập loại chúng sinh. Sim xanh tốt 
nở hoa tỏa hương ngay bên những hố bom. 
Chị Diệu Tâm tinh tê chỉ cho tôi rằng hoa sim 
Đồng Lộc hai mùa nắng gió không phai màu, 
tươi nguyên đến cả khi rụng cánh. Chị đã kể 
cho tôi nghe cách đây 5 nărn, chị đã mua một 
héc ta đất ở động Trăn và dựng nhà cắm chân 
lâu dài với Đồng Lộc. Chị thay mình có bổn 
phận, có trách nhiệm chăm sóc linh hồn cho 
các anh hùng liệt sĩ, nhất là 10 cô gái trinh nữ. 
Quy hoạch xong một hécta vườn, chị Diệu 
Tâm ra Hà Nội, chọn giống hoa cúc trắng, hoa 
hông bạch mang vê' ươm trổng. Thời gian trôi 
qua, hoa cúc trang còi cọc, chang thể lớn lên, 
không thể đơm hoa. Nhưng kỳ lạ, ở góc vườn, 
những cây sim hoang dại lại vùn vụt, phổng 
phao, xanh tốt, ra hoa rực rỡ. Mùa hoa nở, 
ong bướm tứ xứ bay vê' hút nhụy dập dìu. Thế 
là chị làm tổ nuôi ong. Ong mật hút nhụy hoa 
sim, hoa mua, hoa dại dưới dãy núi Trà Sơn 
làm nên thứ mật vàng hươm, ngọt lừ, thơm 
phức. Chị Tâm đã ủ sim chín với mật ong. Tôi 
có hạnh phúc được nếm thứ mật sim đặc biệt 
Đồng Lộc và cảm nhận rằng chưa ở đâu có 
được thứ mật sim thơm ngon, quyến rũ đến 
như vậy!

Thế là ý tưởng sim Đồng Lộc trong chị 
hình thành. Chị trao đổi với cô Nguyễn Gia 
Mân- Viện nghiên cứu truyền thông ván 
hóa dân tộc ve Dự án sim Đổng Lộc với sản 
phẩm rượu sim, mật sim. Hy vọng tương lai 
không xa Dự án sim Đồng Lộc sẽ trình làng 
sản phẩm làm hài lòng khách du lịch, góp 
phần phát triển kinh tê- chính trị- xã họi ở 
vùng đất huyền thoại này.

Khi tôi đang viết những dòng này thì ông 
Phan Hưng - Chủ tịch UBND xa Đồng Lộc - 
thông báo cho tôi tin mừng ƯBND tỉnh Hà 
Tĩnh đã phê duyệt Dự án xây dựng thị trấn 
Đồng Lộc với định hướng phát triển thị trấn 
Du lịch sinh thái-Lịch sử- Văn hóa- Tâm linh.

Hoa sim hoang dại, mỏng manh, khiêm 
nhường, loài hoa mọc lên từ máu lửa biểu 
tượng cho tình yêu, khát vọng sống mãnh liệt, 
biểu tượng cho tự do, hòa bình gửi thông điệp 
cho con người và đất trời vê' sự bất tử./.

LÊ VĂN VỴ
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Ngày 09/7/20019, tại huyện Mai Sơn 
và huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), 

Hội Cựu TNXP Việt Nam đã tổ chức dâng 
hương, hoa tại Khu di tích Quốc gia Ngã ba 
Cò Nòi; Di tích Quốc gia “Địa điểm lưu niệm 
Trung đoàn Tầy Tiến”. Tham dự Lễ có các 
đổng chí: Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu 
TNXP Việt Nam; Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Nguyễn Anh Liên 

- nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXPVN, các ủy 

viên Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXPVN; đại 

diện lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương 

nơi có Khu Di tích, cùng các cựu TNXP tiêu 

biểu 9 tỉnh khu vực phía Bắc.

Xin được giới thiệu một số hình ảnh:

Các đại biểu dâng hương hoa tại Khu di tích Quốc gia Ngã ba Cò Nòi...

... tham quan Phòng Truyền thống tại Di tích Quốc gia “Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến”...
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	> HỘI Cựu TNXP TP. TAM KỲ (QUẢNG NAM):

	> CÀ MAU AM ÁP NGÀY HỌP MẶT:

	>	HỘI Cựu TNXP TỈNH BẮC NINH:

	>	HỘI Cựu TNXP TỈNH VĨNH PHÚC:

	> HỘI Cựu TNXP TỈNH BẾN TRE:

	> HỘI Cựu TNXP TP. ĐÀ NẲNG:

	> HỘI Cựu TNXP TỈNH BẮC KẠN:

	> HỘI Cựu TNXP TỈNH THÁI BÌNH:

	> HỘI Cựu TNXP TỈNH QUẢNG NAM:

	>	HỘI Cựu TNXP TỈNH BÌNH ĐỊNH:

	>	HỘI Cựu TNXP TỈNH PHÚ YÊN:

	> HỘI Cựu TNXP TP. CẨN THƠ:

	>	HỘI Cựu TNXP TỈNH ĐỔNG NAI:

	>	HỘI Cựu TNXP TP. BÀ RỊA:

	>	HỘI Cựu TNXP TP. HỒ CHÍ MINH:

	> HỘI Cựu TNXP HUYỆN ĐỒNG PHÚ

	> BAN LIÊN LẠC cựu TNXP TỈNH TRÀ VINH:


	TÌM KIẾM HÀI CỐT LIỆT sĩ TNXP HY SINH TRONG KHÁNG CHIẾN

	XâVDựNG ĐƯỜNG SđT ĐÔNG ítNH- THÁI NGVYÊN

	NÊN ĐƯỢC XẢY DỰNG NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM


	Tuổi già muốn hạnh phúc, an nhàn chỉ cần dựa vào 5 điều này là đủ...

	Hoasm ĐỒNG LỘC...




