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Đ/cĐào Ngọc Dung - Bí thư T.W Đoàn động viên 
gia đình trẻ tại Làng Thanh niên lập nghiệp A Sờ, 

tỉnh Quảng Nam, năm 2002

Đ/cVũ Trọng Kim – Bí Thư thứ nhất TW Đoàn và 
đ/cTô Huy Rứa - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành 
uỷ  Hải  Phòng  cắt  băng  khánh  thành  Trung  tâm  
Văn hóa – Thể thao thanh thiếu nhi Bạch Long Vĩ, 

tháng 5/2000

Buổi đầu ra quân làm Cung đường
TNXP Hiên – Thạnh Mỹ, đường Hồ Chí Minh 

của Tổng đội TNXP Nông nghiêp 4

Đồng chí Vũ Khoan – Bí thư TW Đảng,
Phó Thủ tướng Chính phủ đến thăm và nói chuyện 
với  Lực  lượng  TNXP  tham  gia  xây  dựng  Cung  
đường TNXP tại Hiên - Thạnh Mỹ, Quảng Bình.

Đoàn  văn  công  “Tiếng  hát  át  tiếng  bom”  cùng  
đ/cVũ Trọng Kim – Bí thư thứ nhất TW Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh – hát đồng ca ngày 5-4-2000 
tại Quảng Bình

(Chú thích ảnh bìa 1: Một tiết mục của Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội trong Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày 
truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15-7-1950 - 15-7-2020) tại Hà Nội
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Khi cuộc kháng chiến chống ngoại xâm 
của nhân dân ta đã đến thời điểm quyết 

liệt, đầu năm 1950, Bác đã giao nhiệm vụ cho 
Đoàn Thanh niên Cứu quốc tổ chức một lực 
lượng thanh niên xung phong (TNXP). Ngày 
15/7/1950, Đội TNXP công tác TW đầu tiên 
được thành lập, tại núi Hồng, xã Yên Lãng, 
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, gồm 225 đội 
viên, do đồng chí Vương Bích Vượng (ảnh 
dưới), Ủy viên Ban chấp hành TW Đoàn làm 
Đội trưởng. Sau đó các đội TNXP khác lần lượt 
ra đời với nhiệm vụ mở đường, vận chuyển 
lương thực thực phẩm, cáng thương, tải đạn, 
sát cánh với bộ đội, chiến đấu phục vụ chiến 
đấu, phục vụ chiến trường, bảo vệ các cơ quan 
đầu não ở ATK1  trong chiến khu Việt Bắc.

Sự kiện này chứng tỏ Bác Hồ nhận thấy vai 
trò to lớn của thanh niên, Bác đánh giá cao và 
tin tưởng họ có sức mạnh dời non lấp biển, nếu 
được tổ chức lại, được động viên, bồi dưỡng và 
phát huy lòng yêu nước, ý chí và tinh thần sáng 
tạo của thanh niên. Nhớ lại năm 1920, khi đề 
cập trong phần phụ lục tác phẩm nổi tiếng Bản 
án chế độ thực dân Pháp tình trạng sớm “già 
cỗi” của nhiều thanh niên; Hồ Chí Minh cũng 
đồng thời xác định nhất quán mục tiêu giáo dục, 
rèn luyện thanh niên Việt Nam trở thành những 
người biết sống vì đất nước, dân tộc, tích cực 
tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc và chấn 
hưng đất nước. Người đã khởi đầu sự nghiệp 

giáo dục, tổ chức lực lượng cách mạng bằng 
việc mở các lớp huấn luyện lí luận chính trị 
dành cho những thanh niên yêu nước tại Quảng 
Châu (Trung Quốc) để đào tạo những “hạt 
giống đỏ” cho cách mạng Việt Nam. “Vì lợi 
ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm 
trồng người”, Bác đã dành cho thanh niên một 
sự chăm lo đặc biệt. Từ những cán bộ đầu tiên 
Bác đào tạo rèn luyện, đến việc tổ chức một lực 
lượng cách mạng: Đoàn Thanh niên ra đời ngày 
26/3/1931, đến ngày 15/7/1950 xuất hiện một 
tổ chức hành động “Đội TNXP” thật độc đáo 
vì không có tiền lệ trên thế giới. Tính chất đặc 

Thanh niên xung phong là dấu ấn đặc biệt của tư tưởng Hồ Chí Minh,
là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên

I. Mô hình sáng tạo độc đáo, dấu ấn đặc biệt của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo 

dục xã hội chủ nghĩa cho thanh niên 

  (1) ATK, viết tắt của an toàn khu, là khu vực mà Quân đội nhân dân Việt Nam giành được quyền kiểm soát gần như tuyệt đối trong thời gian chiến tranh 
chống Pháp, Nhật, Mỹ. ATK có 2 cấp: xã An toàn khu và vùng An toàn khu. Những ATK nổi tiếng trong kháng chiến chống Pháp là ATK Chợ Đồn (huyện 
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn), ATK Định Hóa (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), hiện khu di tích ATK Định Hóa đã được thủ tướng chính phủ công nhận là 
di tích quốc gia đặc biệt.

Ảnh: Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðoàn Thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh

(26/3/1931 – 26/3/2021)
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biệt và ý nghĩa của nó vô cùng to lớn trong thời 
đoạn đất nước đang “nước sôi lửa bỏng” của 
cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược đến hồi 
quyết liệt nhất. Đội TNXP, đây chính là trường 
học xã hội chủ nghĩa cho thế hệ trẻ Việt Nam.

 “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không 
bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. 
Bốn câu thơ Bác Hồ tặng cho Liên phân đội 
TNXP 312, khi Bác đến thăm và nói chuyện 
với toàn thể cán bộ, đội viên TNXP đang làm 

nhiệm vụ tại cầu Nà Cù (thôn Nà Tu, xã Cẩm 
Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, ngày 
28/3/1951) đã trở thành phương châm sống và 
hành động không chỉ của TNXP mà cả thế hệ 
trẻ Việt Nam. Sự ra các đội TNXP từ nhỏ đến 
lực lượng có quy mô lớn là tư tưởng Hồ Chí 
Minh thể hiện sự đánh giá cao tiềm năng to lớn 
của lực lượng thanh niên; tin tưởng, trao nhiệm 
vụ để bồi dưỡng, giáo dục thế hệ tương lai cho 
nước nhà.

Tư tưởng của Bác Hồ về giáo dục và đào 
tạo thanh niên thông qua mô hình TNXP 

là xuyên suốt và nhất quán. Bởi lẽ, Người đã 
khai sinh, dày công nuôi dưỡng và dõi theo sự 
trưởng thành; từ Đội TNXP công tác TW đến 
những lực lượng TNXP hùng hậu, đi suốt cuộc 
trường chinh chống Pháp, chống Mỹ xâm lược, 
bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và 
làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào, Campuchia; khắc 
phục hậu quả chiến tranh và tham gia xây dựng 
phát triển kính tế - xã hội, qua nhiều thời kỳ 
gian lao và ác liệt. Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
khẳng định: “Trong kháng chiến, nhất là chiến 
dịch, nếu không có TNXP thì bộ độ sẽ gặp khó 
khăn.  Bởi  công tác  hậu cần,  nhất  là  công tác  
xây  dựng các  tuyến đường chiến lược  và  bảo 
đảm giao thông thông suốt  từ hậu phương ra  
tiền tuyến trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn và 
cực kỳ quan trọng, quan trọng không kém công 
tác chỉ đạo, chỉ huy chiến đấu hằng ngày, hằng 
giờ. Lực lượng TNXP đã thực sự đem tinh thần 
“xung phong” mà Bác Hồ dạy, xung phong trên 
các chiến trường, góp phần cùng quân đội lập 
nên những chiến công oanh liệt và cùng xây đắp 
nên truyền thống vẻ  vang của Quân đội  nhân  
dân Việt Nam anh hùng. Tôi luôn coi TNXP như 
bộ đội, vì trong phẩm chất của TNXP có phẩm 
chất của Bộ đội Cụ Hồ”2 . Trải qua gian lao, thử 
thách, bằng thực tiễn hành động cách mạng sôi 

động, TNXP đã được Đảng, Bác Hồ chăm lo, 
giáo dục, đào tạo và rèn luyện thông qua Trường 
học lớn TNXP. Tư tưởng, tầm nhìn chiến lược 
đó của Bác tiếp tục được tổng kết, nhấn mạnh 
trong Di chúc lịch sử năm 1969 mà Bác đã để 
lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tộc ta.

Tư tưởng về Trường học lớn - Trường học 
xã  hội  chủ  nghĩa  của  TNXP  là  những  nội 
dung bao trùm nhất, có nội dung lý luận và 
thực tiễn sâu sắc, vừa là chủ  trương vừa là 
những chính sách lớn có giá trị cho hôm nay 
và mai sau. Chúng tôi xin khái quát lên 5 nội 
dung lớn đã được khẳng định:

“Thứ nhất, gắn vận mệnh và lý tưởng phấn 
đấu của TNXP với vận mệnh lý tưởng cao cả 
của đất nước, của dân tộc dưới sự lãnh đạo của 
Đảng: Độc lập Tự do - Hòa bình Thống nhất 
- Dân chủ Giàu mạnh. Đó là lý tưởng độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thứ hai, lấy thực tiễn cách mạng hào hùng 
của dân tộc làm trường học rèn luyện phẩm 
chất, bản lĩnh, khí phách, tài năng của TNXP, 
làm môi trường để TNXP cống hiến, trưởng 
thành.

Thứ ba, lựa chọn mô hình tổ chức, nội 
dung, phương thức hoạt động phù hợp để tập 
hợp, động viên, phát huy đến mức cao nhất 
sức mạnh, trí tuệ của TNXP trên các mặt trận, 

II. Thanh niên xung phong là trường học lớn – Trường học Xã hội chủ nghĩa 

của thanh niên

  (2) Tư trưởng Hồ Chí Minh về Thanh niên xung phong- NXB Chính trị Quốc gia Sự thật - 2017, sdd, tr 15.
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các lĩnh vực, các địa bàn, đáp ứng yêu cầu của 
từng giai đoạn, từng thời kỳ cách mạng.

Thứ tư, chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi 
dưỡng TNXP toàn diện về chính trị, văn hóa, 
kỹ thuật, quân sự, sức khỏe; kết hợp và giải 
quyết hài hòa các mục tiêu phục vụ nhiệm vụ 
trước mắt với chủ động chuẩn bị lực lượng cán 
bộ cốt cán cho mục đích phát triển đất nước 
lâu dài.

Thứ năm, gắn bó lực lượng TNXP với lực 
lượng vũ trang cách mạng; phát huy sức mạnh 
của TNXP trong trong sức mạnh tổng hợp của 
toàn dân tộc”

Lý luận và thực tiễn đã khái quát trên đây, 
chỉ ra rằng: Đây chính là một hệ thống các nội 
dung và phương thức giáo dục đã được Bác 
khai mở, xuyên suốt và nhất quán qua các thời 
kỳ của cách mạng nước ta. Điều đó còn nguyên 
giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách 
mạng Việt Nam. 

Trong Di chúc Bác Hồ dặn lại: Đảng cần 
phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho 

thanh niên và đào tạo họ thành những người 
thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” 
vừa “chuyên”. Đó là tư tưởng, là chính sách 
rất quan trọng được hình thành từ những năm 
20 của thế kỷ trước, đến thời kỳ kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược, Bác cho thành 
lập các Đội TNXP phục vụ nhiệm vụ trước 
mắt, đồng thời Bác giao nhiệm vụ chuẩn bị lực 
lượng cho công cuộc xây dựng đất nước sau 
này. Khi nói về mục đích của TNXP, Bác xác 
định: “Đội  cốt  giáo  dục  cho  thanh  niên  tinh  
thần  quyết  tâm  xung  phong  trong  mọi  việc. 
Rèn  luyện  thành  những  thanh  niên  gương 

mẫu, những chiến sĩ thi đua để trở nên những 
cán bộ tốt sau này cho Đảng và Chính phủ”3 . 
Bác viết trong Di chúc: “...Đào tạo thanh niên 
thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa 
xã hội vừa hồng vừa chuyên”. Đây chính là triết 
lý giáo dục, không cần đi tìm đâu cho xa. Bác 
viết chữ “Hồng” ở đây, nghĩa là xây dựng con 
người thanh niên có nhân cách, có văn hóa, 
phát triển toàn diện; đồng thời xây dựng thế hệ 
thừa kế có phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính. 

(3)  Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 8, tr 331-332.

TNXP miền Nam tranh thủ học tập văn hóa trên đường hành quân 
(Ảnh: Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam)
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Trường đời sống động nghĩa là một 
trường học thực tiễn “vừa học vừa làm”. 

Qua đó không chỉ riêng thanh niên được hun 
đúc đức, tài mà Tổ quốc, Nhân dân được nhận 
sự cống hiến to lớn từ thế hệ trẻ. Thực tiễn 
chỉ ra rằng, giáo dục, đào tạo không chỉ thông 
qua nhà trường mà còn phải thông qua hoạt 
động thực tiễn, thử thách qua công việc, nếu 
nhấn mạnh một mặt nào đó đều rơi vào phiến 
diện, siêu hình. Tuổi thơ của tôi chìm trong 
khói lửa chiến tranh, vừa tham gia làm cán bộ 
kinh tài xã, vừa làm du kích, gánh gạo, hàng 
hóa, chuyển thương binh từ miền biển lên núi 

cao trong đội hình TNXP cơ sở. “Có gió rung 
mới biết tùng lá cứng/ Có ngọn lửa lừng mới 
biết thực vàng cao”, câu thơ nằm lòng ấy là bài 
học, là phương châm sống trong những năm 
tháng tiếp tục công tác trong chiến khu kháng 
chiến. Như lời Bác Hồ dạy: “Đoàn viên thanh 
niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái 
xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến 
thủ...”. Như vậy, Bác dạy chúng ta cần phải 
phát huy tính tích cực của thanh niên, thường 
xuyên động viên, gần gũi giúp đỡ tận tình để 
họ luôn chú ý phát huy mặt tốt; công tác thanh 
niên là công tác vận động quần chúng, không 

Bác viết “Chuyên” ở đây, nghĩa là phải có trình 
độ chuyên môn, trình độ khoa học- kỹ thuật, 
làm việc gì phải có chuyên sâu, phải có phương 
pháp thì việc ấy mới đem lại được hiệu quả 
cao. Đức và tài phải đi đôi, song đức là cái gốc. 
Chính sách giáo dục và đào tạo của Bác là rất 
rõ ràng về yêu cầu và mục đích để không lãng 
phí sức lực, tiền của và thời gian vàng ngọc 
của nhân dân. Di chúc Bác viết tháng 5/1968 
đã căn dặn: “Những chiến sĩ trẻ tuổi trong lực 
lượng vũ trang nhân dân và TNXP đều đã được 
rèn luyện trong chiến đấu và đều tỏ ra dũng 
cảm. Đảng và Chính phủ cần chọn ra một số 
ưu tú nhất, cho các cháu ấy đi học thêm các 
ngành, các nghề để đào tạo thành những cán bộ 
và công nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng tốt, lập 
trường cách mạng vững chắc. Đó là đội quân 
chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta” 4

Khi nói đến trường học xã hội chủ nghĩa 
của thanh niên, chúng ta cần hiểu rõ và thấm 
nhuần sâu sắc mục đích, yêu cầu về giáo dục, 
đào tạo thanh niên thông qua đội hình TNXP. 
Đây là những điều cơ bản rất đáng trân trọng. 

Lớp người trong các giai đoạn lịch sử ấy nay 
đã trở thành bậc tiền bối, đã nêu cao tấm 
gương về lòng yêu nước, thương dân, quên 
mình vì lý tưởng cách mạng. Dân tộc ta anh 
hùng đã sinh ra những người con trung hiếu, 
sẵn sàng chiến đấu hy sinh để xây dựng và 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. Đảng và Nhà nước đánh giá cao sự 
hy sinh cao cả và cống hiến xuất sắc, đã tặng 
thưởng cho lực lượng thanh niên xung phong 
Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ 
Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, 
danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân; 44 tập thể và 40 cá nhân được phong 
tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND... Nhiều 
đồng chí từng là TNXP đã trở thành cán bộ 
lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ văn hóa, 
khoa học – kỹ thuật tại các ngành, các cấp. 
Thế hệ những người kế thừa sự nghiệp cách 
mạng được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, 
họ có đủ bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, có trình 
độ, có tinh thần cống hiến, chí công vô tư, sẵn 
sàng gánh vác trách nhiệm “đội hậu bị” và đã 
hoàn thành nhiệm vụ một cách trung thành và 
xuất sắc nhất.

(4)  NXB Chính trị Quốc gia – 2009, tr 30.

III.Thông qua “trường đời sống động” đó, Bác Hồ để lại tình thương yêu bao la 

cho thế hệ trẻ
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thể qua loa hời hợt, vì đây là lực lượng năng 
động sáng tạo nhưng cũng chưa có nhiều trải 
nghiệm trong học tập, lao động và cuộc sống. 
Bác hiểu thanh niên, rất tâm lý và tình cảm. 
Bác đã “dành muôn vàn tình thương yêu cho 
các cháu thanh niên và nhi đồng”. Bằng chứng 
là, với TNXP Bác` đã đến thăm, viết thư động 
viên 21 lần trong vòng 19 năm, kể từ khi có 
TNXP cho đến lúc Bác đi xa. 

Lịch sử đã đi qua, nhưng tình thương yêu 
bao la của Bác Hồ vẫn còn in đậm trong lòng 
các thế hệ trẻ; Bác dạy: “Đoàn kết  là  truyền 
thống  cực  kỳ  quý  báu  của Đảng  và  dân  ta”; 
“Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như 
ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị 
chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, 
lại  kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy, 
Nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, 
cần cù.  Từ  ngày  có  Đảng,  Nhân dân ta  luôn 
luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. 
Đảng  cần  phải  có  kế  hoạch  thật  tốt để  phát  
triển kinh tế  và  văn hóa,  nhằm không ngừng 
nâng cao đời sống của Nhân dân”. Nhân dân 
ta, trong đó có cựu TNXP luôn đoàn kết, đoàn 
kết làm nên sức mạnh, đem lại thành công, đại 
thành công. 

 Bút tích bản thảo Di chúc Bác còn chỉ rõ: 
“Đó là những người đã dũng cảm hy sinh một 
phần xương máu của mình (Cán bộ, chiến sĩ, 
dân quân, du kích, TNXP …), Đảng, Chính 
phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho 
họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở 
những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người 
để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”5 . 
Trong lực lượng TNXP có một bộ phận do yêu 
cầu nhiệm vụ đã bổ sung vào quân đội. Sau khi 
hoàn thành tại các đơn vị TNXP, có bộ phận 
tiếp tục học tập, rèn luyện thành cán bộ các 
cấp, các ngành từ địa phương sơ sở đến Trung 
ương, có một bộ phận về lại địa phương xây 
dựng quê hương, tham gia công tác xã hội... 
Hàng ngàn TNXP đã hy sinh được Đảng, Nhà 
nước tôn vinh, công nhận liệt sĩ; hàng chục 
ngàn đồng chí bị thương được công nhận là 
thương binh, hưởng các chế độ chính sách theo 
quy định. Nhà nước đã ban hành nhiều chính 
sách, chế độ ưu đãi khác như trợ cấp một lần, 
cấp bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng khi từ trần, 
chế độ hưởng trợ cấp thường xuyên hằng tháng 
cho những cựu TNXP già yếu, cô dơn không 
nơi nương tựa, đặc biệt là nữ TNXP về quê 
nhà nhưng không còn cơ hội lập gia đình. Nhà 
nước đã có chính sách cho người bị chất độc 
da cam/ đi-ô-xin và con đẻ của họ. Đảng, Nhà 
nước, các ngành, các cấp và Hội CựuTNXP, 
Đoàn thanh niên và các ngành, các cấp đã có 
nhiều cuộc vận động quyên góp giúp đỡ xây 
nhà, sửa chữa nhà ở và lập quỹ hổ trợ sản xuất 
và kinh doanh; Hội Cựu TNXP đã đẩy mạnh 
phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”, giúp 
nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính 
đáng, Hội thường xuyên động viên, thăm hỏi 
kịp thời việc ốm đau, hiếu hỷ. Giá trị tinh thần 
của cựu TNXP được tôn vinh qua các nghĩa cử 
“Nhân chứng lịch sử” nhằm tìm kiếm hài cốt, 
phát hiện cắm mốc các “ địa chỉ đỏ”, phấn đấu 
thực hiện “Cựu TNXP nêu tấm gương sáng 
làm theo lời Bác Hồ dạy”. Đời sống tinh thần, 

   (5) NXB Chính trị Quốc gia, năm 2009, tr 29. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Đại hội thi đua 
các Đội TNXP chống Mỹ cứu nước toàn miền 
Bắc ngày 12/01/1967

(Ảnh: Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam)
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vật chất của cựu TNXP cơ bản được cải thiện. 
Tuy nhiên, hiện tại không ít cựu TNXP do 
không còn hồ sơ gốc hoặc chưa thể xác nhận 
đầy đủ, nên chưa được hưởng chính sách, chế 
độ của Nhà nước, Hội Cựu TNXP đang tiếp 
tục phối hợp với các Bộ, ngành và chính quyền 
địa phương để giải quyết những việc còn tồn 
đọng; trong đó có việc tặng thưởng danh hiệu 
Nhà nước “Huy chương TNXP vẻ vang”6  cho 
từng cán bộ, đội viên đã hoàn thành nhiệm vụ.

 Từ đường lối, chính sách đến chế độ ưu 
đãi được Đảng, Nhà nước ban hành, thực 
hiện đối với TNXP đã tham gia kháng chiến, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua 
thực sự có nhiều ý nghĩa. Chiến tranh hay 
hòa bình, quá khứ hay hiện tại - với những 
bài học về TNXP được soi rọi trong Di chúc 
Bác Hồ, chúng ta càng thấm thía bởi ý nghĩa 
xã hội còn rất sống động.

Trường học lớn của TNXP đã giáo dục 
và rèn luyện một cách toàn diện về 

chính trị tư tưởng, quân sự, văn hóa và niềm 
tin, lối sống, bằng những phương châm, 
phương pháp rất phù hợp đặc điểm, đậm 
tính sáng tạo thanh niên. Đây là bài học quý 
giá cho hôm nay về mô hình tổ chức, về nội 
dung, phương thức tập hợp, giáo dục thanh 
niên. Đặc biệt, trong hoàn cảnh nào, cần giáo 
dục thanh niên lòng yêu nước và tinh thần tự 
hào, tự tôn, tự cường dân tộc. Lòng yêu nước 
bắt đầu từ lòng yêu những vật tầm thường 
nhất, chứ không phải những điều gì lớn, lý 
thuyết cao xa.

Thời kỳ mới, thời kỳ của khoa học và công 
nghệ, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và kết nối 
vạn vật; bên cạnh cái hay cái tốt, còn biết bao 
thứ tác động xấu đến thanh niên, như mặt trái 
của các mạng xã hội (Facebook, Youtube, In-
stagram, Zalo...) có nhiều thứ khiến tuổi trẻ 
sống ảo, sống gấp... Thiết nghĩ, nội dung và 
biện pháp giáo dục thế hệ trẻ ngày nay cần 
phải tập trung đổi mới, phải linh hoạt và thích 
nghi. Đặc biệt cần coi trọng việc giáo dục pháp 
luật và đạo đức, lối sống cho thanh niên. Pháp 
luật và đạo đức sẽ đem lại trật tự, thói quen nếp 
sống văn hóa, lối sống đẹp trong một xã hội 
ngày càng văn minh, tiến bộ.

Trên phương diện quản lý nhà nước, cần 
quan tâm tổ chức thực hiện Luật thanh niên, cần 
tổng kết và ban hành Chiến lược bồi dưỡng và 
phát huy thanh niên giai đoạn 2021-2025. Cần 
có chính sách tốt, đủ sức thuyết phục nhằm bồi 
dưỡng nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng 
cao; mở rộng chính sách xã hội hóa trong việc 
giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy năng 
lực tiềm tàng trong thanh niên. Nhân tố con 
người là trung tâm trong chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội như Nghị quyết Đại hội lần thứ 
XIII của Đảng đã chỉ ra. Vậy Đảng và nhà nước 
cổ động Nhân dân thực hiện công cuộc chấn 
hưng đất nước, tiến tới hùng cường thịnh vượng, 
theo mục tiêu và tầm nhìn của Đại hội thì nhất 
định phải đầu tư mạnh cho đào tạo nguồn nhân 
lực; tập trung công tác giáo dục thanh niên toàn 
diện hơn, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể và 
hiệu quả hơn. Bên cạnh việc phát huy tài năng, 
trí tuệ thanh niên, hình thành lớp thanh niên 
tinh hoa, cần phải chú ý giáo dục, giúp đỡ thanh 
niên trong mọi đối tương, nhất là các đối tượng 
chậm tiến, sống buông thả, sa vào tệ nạn. Hết 
sức tránh giáo điều, rập khuôn, nói hay làm dở; 
phòng tránh cách làm hình thức, không mang 
lại nhiều hiệu quả tích cực. 

Đoàn thanh niên và các tổ chức thanh niên 
cần phối hợp với các cơ quan nhà nước, các 

(6)  Kết luận của Bí thư TW Đảng, tại Thông báo số 3257 –CV/VPTW ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng TW Đảng.

IV. Những vấn dề đặt ra cho môi trường học tập và rèn luyện thanh niên hiện nay 
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 (7) Bài thơ “Nghe tiếng giã gạo”, trích trong tập thơ “Nhật ký trong tù”, Hồ Chí Minh
 (8) Trích trong cuốn nhật ký của liệt sĩ Lưu Mạnh Hùng (SN 1945, hy sinh năm 1968)

tổ chức xã hội tạo ra nhiều cơ chế chính sách 
phù hợp cho các đối tượng thanh niên tham 
gia hoạt động; động viên thanh niên đi đầu 
trên mọi mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Để thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 có 
hiệu quả (Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2021), chúng ta cần có chương trình tổ 
chức triển khai toàn diện, trong đó chú trọng 
các cơ chế, chính sách và phương thức tổ chức 
các loại hình thanh niên tình nguyện (TNTN), 
TNXP phục vụ cho công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. “Gạo đem vào  giã  bao  đau 
đớn/ Gạo giã xong rồi trắng tựa bông/ Sống ở 
trên đời  người  cũng vậy/ Gian nan rèn luyện 
mới thành công”7. Thanh niên phải lấy đó làm 
phương châm sống, không chờ khi “áo đủ cơm 
đầy mới ra tay vùng vẫy, khác gì én nhạn mùa 
đông muốn bay mà không cất cánh ”8.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học xã 
hội chủ nghĩa của thanh niên được minh chứng 
rất rõ ràng, rất thuyết phục thông qua mô hình 
tổ chức lực lượng TNXP,TNTN. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, Người sáng lập và dìu dắt Đoàn 

Thanh niên, cũng như tổ chức TNXP từ những 
năm tháng kháng chiến chống ngoại xâm đầy 
gian nan, thử thách, Bác để lại biết bao công 
lao, dựng xây cơ đồ cho dân cho nước và cho 
các thế hệ trẻ chúng ta. Cả cuộc đời Chủ tịch 
Hồ Chí Minh hiến dâng cho Đảng cho dân tộc 
ta và phong trào cách mạng thế giới với tất cả 
tình cảm, ý chí và niềm tin; trước lúc đi xa Bác 
để lại cho hậu thế bản Di chúc thiêng liêng. 
Đặc biệt, cuộc đời Bác đã dành rất nhiều sự 
chăm lo, bồi dưỡng thế hệ tương lai, Người 
đã chỉ ra những vấn đề rất cơ bản về đánh giá 
thanh niên, định hướng chính sách giáo dục và 
đào tạo thanh niên, tin yêu và giao cho thanh 
niên những việc rất quan trọng để họ cống hiến 
và trưởng thành thông qua thực tiễn, thông qua 
môi trường “Trường học lớn TNXP – Trường 
học xã hội chủ nghĩa của Đoàn Thanh niên và 
cả thế hệ trẻ Việt Nam”./.

Vũ Trọng Kim
(Nguyên Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn)

Bí thư BCH T.W Đoàn Bùi Quang Huy (thứ 5 từ trái sang) chúc mừng Công trình thanh niên 
Tưới tự động cho mô hình chè của đoàn viên Trần Văn Hợp tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, 
tỉnh Thái Nguyên ngày 8/7/2018  (Ảnh: Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam)
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Từ ngày Đảng ra đời (3/2/1930), Đảng đã 
lãnh đạo nhân dân ta đứng lên làm cuộc 

cách mạng dân tộc dân chủ, giải phóng dân tộc, 
giải phóng giai cấp, giành lại độc lập, tự do 
cho nhân dân. Đỉnh điểm là cuộc Cách mạng 
tháng 8 năm 1945, toàn dân nổi dậy, giành 
chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, 
tại quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đã đọc bản 
“Tuyên ngôn độc lập”, thành lập nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông 
đầu tiên ở Đông nam Á.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng một trong 
những cơ sở đầu tiên của Nhà nước là Hiến 
pháp, mà muốn có Hiến pháp phải có Quốc hội. 
Ngày 3 tháng 9 năm 1945, tức là một ngày sau 
khi Nhà nước cách mạng ra đời, trong phiên 
họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ: “Tổ chức 
càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế 
độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả các công dân 
trai gái 18 tuổi đều có quyền ứng cử và bầu 
cử, không phân biệt giầu, nghèo, tôn giáo, dòng 
giống…”

Ngày 8/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh ban 
hành Sắc lệnh số 14-SL quy định cuộc Tổng 
tuyển cử để bầu Quốc hội; tiếp theo đó Bác 
ký ban hành các Sắc lệnh: Số 39-SL ngày 

26/9/1945 về thành lập Uỷ ban dự thảo thể lệ 
cuộc Tổng tuyển cử; số 51-SL ngày 17/10/1945 
quy định thể lệ Tổng tuyển cử phải thực hiện 
theo lối phổ thông đầu phiếu, bầu cử trực tiếp 
và bỏ phiếu kín; số 71-SL ngày 2/12/1945 bổ 
khuyết điểm 11 Chương V của Sắc lệnh 51-SL 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người ứng 
cử. Công việc chuẩn bị Tổng tuyển cử diễn ra 
rất khẩn trương trong điều kiện thù trong, giặc 
ngoài; trong bối cảnh kinh tế xã hội hết sức khó 
khăn. Các ban bầu cử đã được thành lập tới tận 
làng xã do Uỷ ban nhân dân các cấp trực tiếp 
đảm nhiệm. Nhiều người có đức, có tài xung 
phong ra ứng cử hoặc được quần chúng giới 
thiệu ra ứng cử. Danh sách cử tri và ứng cử 
viên đã được hoàn thành và niêm yết công 
khai. Quần chúng sôi nổi trao đổi tranh luận, 
chất vấn nhằm lựa chọn được những người 
xứng đáng nhất làm đại diện cho mình, hạn chế 
những phần tử cơ hội lợi dụng dịp Tổng tuyển 
cử để tranh quyền, giành chức.

Ngày 5/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 
lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, trong đó có 
đoạn: “Ngày mai là một ngày vui sướng của 
đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển 
cử, vì ngày mai là ngày đầu tiên trong lịch sử 
Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng 
quyền dân chủ của mình… Ngày mai, dân 

Quốc hội Khóa I
 Một dấu ấn lịch sử

Nước Việt Nam 4.000 năm lịch sử đã có trên 1.000 năm Bắc thuộc. Các thế lực phong kiến 
phương Bắc đã xâm lược Việt Nam, xây dựng chính quyền, đàn áp đồng bào ta, người dân 

không có quyền quyết định vận mệnh của mình. Năm 938, Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân đánh 
bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng, kết thúc gần một ngàn năm Bắc thuộc, mở ra một thời 
kì độc lập lâu dài của Việt Nam. Các triều đại liên tục phải chống đỡ với các cuộc xâm lăng từ 
phương Bắc, xây dựng chính quyền phong kiến, nhưng người dân vẫn không có quyền tự quyết. 
Từ năm 1858 Thực dân Pháp xâm lược nước ta, xây dựng chính quyền thực dân nửa phong kiến 
đàn áp, cai trị nhân dân ta, biến người dân thành nô lệ, một cổ nhiều tròng, dân chủ bị bóp nghẹt. 
Đất nước mất độc lập, dân không được tự do, nhiều cuộc biểu tình, nổi dậy của nhân dân ta đã 
bị dìm trong biển máu.
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ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người 
xứng đáng thay mặt cho mình và gánh vác việc 
nước.” Ở các tỉnh miền Bắc, mặc dù phải đối 
phó với âm mưu phá hoại của kẻ thù, nhưng 
cuộc Tổng tuyển cử vẫn diễn ra an toàn; còn 
các tỉnh phía Nam, nhất là ở Nam bộ, cuộc bầu 
cử diễn ra dưới bom đạn ác liệt của giặc Pháp. 
7h sáng ngày 6/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã cùng hàng vạn cử tri Thủ đô đi bỏ phiếu, 
làm nhiệm vụ công dân. Bác đã đi bầu ở phòng 
bỏ phiếu đặt tại nhà số 10 phố Hàng Vôi (nay là 
phố Lý Thái Tổ, Hà Nội). Sau khi hoàn thành 
nghĩa vụ công dân của mình, Bác đến thăm 
một số phòng bỏ phiếu ở các phố Hàng Bạc, 
Hàng Gai, Hàng Trống, Thụy Khuê, làng Hồ 
Khẩu và Ô Đông Mác. Bác đặc biệt cảm động 
khi chứng kiến các cụ già 70, 80 tuổi vẫn được 
con cháu cõng đi bỏ phiếu hoặc nhiều người 
mù vẫn nhờ người nhà dẫn đến hòm phiếu để 
tự tay mình làm nhiệm vụ công dân.

Các vùng đồng bằng, miền núi, đô thị và 
nông thôn người dân nô nức đi bầu bằng nhiều 
hình thức: Những nơi Việt Minh có chính 

quyền, đồng bào được tự do đến các điểm bỏ 
phiếu thực hiện quyền công dân của mình. 
Những nơi có sự đàn áp của thực dân Pháp và 
các thế lực chống đối cách mạng, chính quyền 
đã có những hòm phiếu lưu động cho dân; nhiều 
người chưa hiểu đã được Việt Minh giải thích 
để thực hiện quyền công dân. Có những vùng 
đồng bào dân tộc, đồng bào miền núi, người 
dân không biết chữ, chính quyền đã hình thành 
các hòm phiếu ghi tên các ứng cử viên, ai đồng 
ý thì dùng hạt ngô bỏ vào; nhiều hình thức, 
sáng kiến giúp cử tri thực hiện quyền bầu cử. 
Ở miền Nam, nhất là Nam bộ, Pháp ra sức phá 
hoại cuộc bầu cử, có nơi hòm phiếu bị đập phá, 
cử tri và cả cán bộ bị bắn chết, nhưng cuộc bầu 
cử vẫn giành thắng lợi. Cuộc bầu cử Quốc hội 
Khóa I đã diễn ra tại 71 tỉnh, thành phố trong 
cả nước. Có 89% tổng số cử tri đi bỏ phiếu, 
phổ biến là 80%, nhiều nơi đạt 95%. Trừ một 
số nơi bầu bổ sung, còn lại tuyệt đại đa số các 
địa phương chỉ bầu một lần. Cuộc Tổng tuyển 
cử đầu tiên đã vượt qua muôn vàn khó khăn để 
giành thắng lợi. Lần đầu tiên trong lịch sử dân 
tộc ta, nhân dân đã thực hiện quyền làm chủ 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp 
thứ nhất, Quốc hội khóa I (2-3-1946). 

Ảnh: Tư liệu 
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đất nước và xã hội thông qua lá phiếu để bầu 
những đại biểu thay mặt mình gánh vác công 
việc nước nhà.

Kết quả bầu cử Quốc hội Khóa I: Tổng số đại 
biểu thông qua bầu cử 333 đại biểu = 83% trong 
Quốc hội. Trong đó các đại biểu theo đảng phái 
57% gồm Việt Minh 120 -36%, Đảng Dân chủ 
46-14%, Đảng Xã hội 24-7%; không đảng phái 
143-43%; 83% đại biểu là công nhân, nông 
dân, chiến sỹ cách mạng; 10 đại biểu nữ và 34 
đại biểu là dân tộc thiểu số. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đạt 98,4% số phiếu. kết quả này là bằng 
chứng khát vọng độc lập tự chủ của dân tộc ta 
và uy tín tuyệt đối của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong toàn thể nhân dân Việt Nam.

 Số đại biểu không thông qua bầu cử mà là 
đại biểu “truy nhận” là 70, chiếm 17% trong 
Quốc hội (gồm Việt Quốc 50, Việt Cách 20), 
theo thỏa thuận ngày 24/12/1945 trước bầu cử 
giữa Việt Nam độc lập đồng minh Hội (Việt 
Minh) với Việt Nam Quốc dân đảng (Việt 
Quốc) và Việt Nam cách mạng đồng minh Hội 
(Việt Cách). Số này, sau này chỉ được Quốc 
hội công nhận 7 đại biểu, còn lại 63 người bị 
Quốc hội truất quyền đại biểu).

Thành phần Quốc hội đại diện cho cả 3 
miền Bắc, Trung, Nam, các giới từ những nhà 
cách mạng lão thành, thương gia, nhân sỹ trí 
thức và các nhà hoạt động văn hóa, đến đại 
biểu các thành phần tôn giáo, những người 
không phải đảng phái và các đảng phái chính 
trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ nhất 
đã đánh giá: “Kết quả là sự hy sinh, đấu tra-
nh của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn 
kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào 
Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng 
bào không kể già, trẻ, lớn, bé, gồm tất cả các 
tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt 
Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối hy 
sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc 
lập cho Tổ quốc.”

Quốc hội Khóa I ra đời trong hoàn cảnh cuộc 
đấu tranh quyết liệt giành và bảo vệ nền độc 
lập dân tộc, tự do cho Tổ quốc. Sự ra đời của 
Quốc hội vừa là thành quả vừa là yêu cầu bức 
thiết của sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Quốc 
hội Khóa I là Quốc hội của độc lập dân tộc, 
của thống nhất đất nước và đại đoàn kết toàn 
dân. Trong điều kiện cả nước vừa phải hoàn 
thành cách mạng giải phóng dân tộc vừa phải 
từng bước thực hiện cải cách dân chủ, Quốc 
hội Khóa I đã góp phần quan trọng vào cuộc 
kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, 
với chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, đưa 
miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng CNXH, 
tiếp tục đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến 
tới thống nhất đất nước.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử cũng đã 
khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình 
của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh dấu 
sự ra đời của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao 
nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất 
của đất nước; Thành lập một chính phủ thống 
nhất, ban hành một bản Hiến pháp dân chủ, 
tiến bộ. Thắng lợi Tổng tuyển cử, đánh dấu 
bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng 
Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước 
ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, 
một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống 
chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về 
mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam 
về đối nội và đối ngoại. Đó còn là khẳng định 
đường lối, chủ trương của Đảng đúng đắn, 
sáng tạo, thể hiện khát vọng độc lập, tự do của 
nhân dân Việt Nam; khẳng định niềm tin tuyệt 
đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào 
tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Đồng thời 
cũng là sự biểu thị khát khao dân chủ của nhân 
dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa I kéo dài 14 năm 
(1/1946-5/1960), qua 12 kỳ họp, thông qua 2 
bản Hiến pháp: Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 
năm 1959, 16 đạo luật, 50 Nghị quyết. Có 3 
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Chính phủ liên hiệp do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
lãnh đạo: Chính phủ liên hiệp kháng chiến 
(2/3-2/11/1946), Chính phủ liên hiệp quốc dân 
(3/11/1946-21/5/1955), Chính phủ mở rộng 
(22/9/1955-27/5/1959).

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã thắng lợi 
vang dội trên phạm vi cả nước, đánh dấu bước 
nhảy vọt về thể chế dân chủ của nước ta. Người 
dân Việt Nam từ thân phận nô lệ, lầm than đã 
tự vươn mình trở thành chủ nhân của một nước 
tự do độc lập, khẳng định với thế giới rằng: 
Nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ nền độc 
lập, chủ quyền và thực sự có đủ khả năng tự 
quyết định vận mệnh lịch sử của mình, tự lựa 
chọn xây dựng chế độ mới. Cuộc tổng tuyển 
cử ngày 6/1/1946 đã đi vào lịch sử nước nhà 
như một mốc son chói lọi. Thắng lợi của cuộc 
Tổng tuyển cử khẳng định sự lãnh đạo tài tình, 
sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”./.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử 
đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 

(6/1/1946-6/1/2021)
Ngô Văn Tuyến

Người dân Hà Nội đi bỏ phiếu bầu cử Quốc 
hội Khóa I vào ngày 6-1-1946 

Ảnh: Tư liệu

Sự nghiệp
của chính nhân dân

Đây là ý kiến của ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch 
Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam chia sẻ với Báo Điện tử Chính phủ về 

những kỳ vọng, mong muốn trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

 “Việc mở rộng, phát huy dân chủ sẽ là bước đi đổi mới hiệu quả 
để hiện thực hóa khát vọng về một đất nước hùng cường, thịnh 
vượng trong tương lai, bởi đó là sự nghiệp của chính nhân dân.”
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Cán bộ phải được rèn luyện từ phong 
trào quần chúng

Theo ông Vũ Trọng Kim, tham nhũng, quan 
liêu là tệ hại nhất bởi “tham  nhũng  làm  suy  
giảm lòng tin của người  dân, bệnh quan liêu 
khiến dân bất bình rồi xa rời chế độ”. Chính 
vì vậy, theo ông, cần lập lại quy tắc ứng xử 
của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị; phải lấy lại gương mặt 
tự trọng, liêm sỉ, “kỷ luật sắt” cho người cán 
bộ, đảng viên. Mặt khác, phải kiểm soát chặt 
chẽ tài sản, thu nhập của họ và công khai cho 
nhân dân giám sát, tránh bệnh hình thức.Bác 
Hồ thường răn: Đảng viên đi trước, làng nước 
theo sau; việc gì có lợi cho dân phải kiên quyết 
làm, việc gì có hại cho dân phải cố tránh. Cán 
bộ phải được rèn luyện, phải có trải nghiệm, 
xuất thân từ phong trào rồi trở lại phong trào 
quần chúng; “ba cùng” với dân, hiểu và lo toan 
nỗi trăn trở và mong chờ của nhân dân”, ông 
Vũ Trọng Kim chia sẻ.

Ông Kim trăn trở: “Cán bộ bây giờ thường 
học lên cao, làm trên cao, rồi mới đưa về cơ 

sở, trui rèn không đủ độ chín, không thấu được 
lòng dân nên sinh ra quá nhiều chuyện không 
hay. ‘Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng’, chưa 
tường tận chân giá trị đích thực của người cán 
bộ là công bộc của nhân dân cho nên không 
định vị được bản thân, mơ mơ màng màng nên 
không bồi đắp thêm mà chỉ làm mất dần đi tố 
chất người lãnh đạo. Cũng từ đó chủ nghĩa cá 
nhân, cơ hội, trục lợi có đất sinh sôi nảy nở. 
Một số cán bộ cấp TW quản lý vừa rồi bị kỷ 
luật cũng do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không 
tiếp thu sự dạy dỗ, nuôi nấng của nhân dân. 
Bây giờ, xây dựng cán bộ cấp chiến lược phải 
rút ra bài học quý giá này”.

Chỉnh đốn Đảng, phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết

Bối cảnh chính trị thế giới có nhiều diễn 
biến phức tạp, song Việt Nam có vị thế ngày 
càng cao trên trường quốc tế. Đối ngoại và 
kinh tế phát triển càng củng cố vị thế của đất 
nước. Ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh: Điều 
quan trọng bậc nhất hiện nay là bảo vệ nền 
tảng chính trị tư tưởng của Đảng; thực hiện 
công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước một 
cách chủ động sáng tạo; mở rộng dân chủ, cải 
thiện dân sinh, ai cũng có cuộc sống an bình, 
cơm no áo ấm, không ai bị bỏ lại phía sau. Đó 
là ý nghĩa sâu sắc trong thực tế của Nhà nước 
định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nền tảng chính trị muốn được vững chắc, 
lâu dài, không có gì khác hơn là phải biết xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng thường xuyên, sao cho 
Đảng luôn luôn là lực lượng tiên phong, chiến 
đấu vì lợi ích của nhân dân lao động và của cả 
dân tộc; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa có đủ năng lực, quản lý điều hành có 
hiệu lực và hiệu quả, có nền tư pháp được nhân 
dân tin cậy. Đồng thời, mở rộng tính chất liên 
minh chính trị của Mặt trận dân tộc thống nhất; 
đa dạng hóa và phong phú hóa sinh hoạt cộng 
đồng của các đoàn thể, các hội quần chúng.

Ông  Vũ  Trọng  Kim,  Ủy  viên  Đoàn  Chủ tịch 
TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
Việt Nam.

 Ảnh: VGP/Nhật Nam
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Để sớm “sánh vai các cường quốc năm 
châu” dứt khoát phải khơi dậy và phát huy 
được sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn dân 
tộc, ông Vũ Trọng Kim khẳng định.

Mở rộng và phát huy hơn nữa dân chủ xã 
hội chủ nghĩa

Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu quyền 
lực đều thuộc về nhân dân, sự nghiệp cách 
mạng do nhân dân làm nên như Bác Hồ đã 
dạy. Bao giờ nhân dân cũng là chủ thể của phát 
triển, vì vậy “không thể mị dân, phải thật thà 
lắng nghe và luôn phấn đấu làm đúng nguyện 
vọng chính đáng của nhân dân”, ông Vũ Trọng 
Kim nhấn mạnh.

Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân. Các quyền con người, quyền 
công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, 
xã hội được công nhận, tôn trọng và bảo vệ 
theo quy định của Hiến pháp. Việc ra đời Quyết 
định số 217-QĐ/TW về việc ban hành quy chế 
giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt 
Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và Quyết 
định 218-QĐ/TW ban hành quy định về việc 
MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội 
và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền (năm 2013) là một bước 
tiến về dân chủ. Ông Vũ Trọng Kim cho rằng 
cần thể chế hóa mạnh mẽ hơn, thực chất hơn 
vai trò quan trọng đó của Mặt trận, đoàn thể và 
của công dân; đặc biệt là giám sát cán bộ, lấy 
phiếu tín nhiệm đối với cán bộ các cấp, nhất là 
cán bộ cơ sở.

Phản biện xã hội sẽ thành công hơn nếu 
được trực tiếp đối thoại với người đứng đầu tổ 
chức, đơn vị. Tình trạng chậm tiếp thu, chậm 
trả lời kiến nghị sau phản biện xã hội, hoặc trả 
lời không đúng trọng tâm chính là do không 
hiểu ý kiến nhân dân hoặc né tránh sáng kiến, 
kiến nghị của nhân dân.

Nhiệm kỳ tới, ông Vũ Trọng Kim cho rằng, 
cần tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược, 
trong đó đột phá về thể chế là quan trọng nhất, 
là bước đi mở đường.

Ông Kim cũng cho rằng, cần sớm sửa đổi, 
bổ sung chính sách pháp luật về đất đai, như 
mở rộng hạn điền, tích tụ ruộng đất, tăng thêm 
quyền sử sụng đất cho các nhà đầu tư, nhất là 
các nhà đầu tư trong nước để phát huy nội lực 
mạnh mẽ hơn; tuân thủ quy luật thị trường về 
đất đai, như quan hệ cung cầu thể hiện bằng 
chính sách giá cả… Mở rộng chính sách cho 
người nước ngoài đầu tư bất động sản, giảm 
bớt điều kiện ràng buộc về quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở.

Về đột phá nguồn nhân lực, ông Vũ Trọng 
Kim mong muốn có chính sách đầu tư đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, tài năng trẻ, tín 
dụng cho sinh viên học tập; khởi nghiệp sáng 
tạo; đầu tư mạo hiểm; hỗ trợ du học; hỗ trợ gia 
đình trẻ lập nghiệp; phát triển nhanh Hệ Tri 
thức Việt số hóa – thỏa mãn nhu cầu khai thác 
nguồn dữ liệu lớn của quốc gia, phục vụ cho 
phát triển, nhất là đón đầu sự dịch chuyển sản 
xuất toàn cầu đang và sẽ diễn ra, góp phần cơ 
cấu lại nền kinh tế hiện đại, đổi mới mô hình 
tăng trưởng.

Con người là chủ thể của mọi sự phát triển. 
Chính vì vây, ông Vũ Trọng Kim mong muốn 
“văn kiện trình ĐH Đảng lần thứ XIII phải nêu 
bật việc bảo vệ danh dự và phẩm giá mỗi con 
người; phải xây dựng con người biết ghét cái 
ác, yêu cái thiện, tránh cái xấu và nâng niu cái 
đẹp”. Trên cơ sở đó, cần phát huy sức sáng tạo 
của từng cá nhân; phát huy tính tự quản của 
cộng đồng, có thế mới bảo đảm cho sự phát 
triển bền vững.

Nhật Nam (ghi)
Theo chinhphu.vn
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Vào đêm 28/3/1951, thời tiết vẫn còn 
rét đậm, tại cánh rừng Nà Cù, Liên 

phân đội 312 đang tổ chức lửa trại thì có đoàn 
khách tới thăm, anh chị em cứ ngỡ là đoàn của 
đồng chí Trần Đăng Ninh (Chủ nhiệm Tổng 
cục cung cấp lúc đó) như đã được báo trước. 
Mọi người đều vỗ tay và “Hoan hô đồng chí 
Trần Đăng Ninh”. Nhưng  sau đó, tất cả đều 
sững sờ trước niềm hạnh phúc bất ngờ và lớn 
lao: Bác Hồ đến thăm! Nhiều tiếng reo khe khẽ 
trong hàng ngũ: “Bác Hồ! Bác Hồ”. Thật là 
một niềm vui quá lớn mà chỉ trước đó ít phút, 
chưa ai dám nghĩ tới. Bác vẫn giản dị với bộ 
quần áo bà ba màu nâu, chiếc khăn quàng cổ 
che kín cả chòm râu...

Đến thăm anh chị em TNXP, Bác tươi cười, 
âu yếm nhìn mọi người rồi giơ tay ra hiệu: Các 
cháu ngồi cả xuống. Những lời đầu, Bác ân 
cần hỏi thăm về tình hình đời sông của đơn vị. 
Bác nói:

- “Các cháu ăn uống có đủ no không? có 
đủ muối ăn không? Quần áo, chăn màn, thuốc 
chữa bệnh có đủ không? “

Sau mỗi câu hỏi của Bác, mọi người đều 
đáp lại: “Thưa Bác, có ạ”; “Thưa Bác, đủ ạ!” 
... Nhưng, Bác chỉ cười hiền vì Bác biết rõ là 
những thứ đó còn thiếu thốn nhiều, anh em 
TNXP nói chỉ là để cho Bác yên lòng mà thôi! 
Sau đó, Bác lại hỏi:

- Các cháu có biết Đảng Lao động Việt 
Nam không? Thưa Bác có ạ! - Mọi người đồng 
thanh đáp. 

Rồi Bác hỏi tiếp: Đảng Lao động Việt Nam 
và Đảng Cộng sản Đông Dương khác nhau ở 
điểm nào? Có người trả lời có vẻ lúng túng khi 
được Bác trực tiếp “kiểm tra”.

Còn Bác, bằng những lời ngắn gọn, súc tích, 
Người đã truyền đạt tinh thần Nghị quyết Đại 
hội Đảng lần thứ II mới họp, về việc đổi tên 
Đảng Cộng sản Đông Dương thành Đảng Lao 
động Việt Nam.

Bác còn ân cần nhắc nhở mọi người là nếu 
cái gì không biết, các cháu phải nói không biết; 
không biết mà nói biết là giấu dốt. Liền sau đó 
Bác hỏi tiếp, Đào núi có khó không? có ai dám 

Thanh niên xung phong
với bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ căn dặn thanh niên

Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ đến thăm Liên phân đội TNXP 312 

và tặng 4 câu lịch sử (28/3/1951 – 28/3/2021)

Liên phân đội TNXP 312 thuộc Đội TNXP công 
tác TW tại Nà Cù – Bắc Kạn tháng 5/1951 

(Ảnh tư liệu)

Đội Thanh niên xung phong (TNXP) công tác TW đầu tiên, tiền thân của lực lượng TNXP sau này 
được thành lập ngày 15/7/1950 theo chỉ thị của TW Đảng và Hồ Chủ tịch. Ngay sau khi ra đời, Đội 
đã được giao nhiệm vụ phục vụ chiến dịch Biên Giới. Vượt qua bao bỡ ngỡ và khó khăn buổi ban 
đầu, Đội đã vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; sau đó, Đội được giao bảo vệ tuyến đường quan trọng 
Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên trong lúc địch đánh phá ngày càng ác liệt. Liên phân đội 312 
(thuộc Đội TNXP công tác Trung ương) được giao nhiệm vụ bảo vệ cầu Nà Cù (thuộc huyện Bạch 
Thông, tỉnh Bắc Kạn), trên tuyến đường từ thị xã Bắc Kạn đi Cao Bằng. Đó là một vị trí mà máy bay 
địch thường xuyên bắn phá và cũng luôn bị đe dọa bởi nước lũ vào mùa mưa...
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Trung ương Đoàn phát động 90 ngày thi đua cao điểm

đào núi không?
Người thì trả lời là khó, người lại nói là 

không khó, một đội viên nữ được Bác chỉ định, 
đã mạnh dạn: Thưa Bác có ạ... TNXP chúng 
cháu hàng ngày vẫn đào núi để đảm bảo giao 
thông đấy ạ!

Bác cười và bảo đào núi, nói không khó là 
không đúng, khó nhưng con người vẫn dám 
làm và làm được. Chỉ cần cái gì?

Lúc này, mọi người như đã bình tĩnh hơn, thi 
nhau giơ tay xin trả lời: “cần quyết tâm cao”, 
“cần kiên gan bền chí”, “cần vượt khó vượt 
khổ” ... Nghe xong, Bác động viên: Các cháu 
trả lời đều đúng cả; tóm lại việc gì khó mấy 
cũng làm được, chỉ cần quyết chí. Tục ngữ có 
câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Để 
ghi nhớ buổi nói chuyện hôm nay, Bác tặng 

các cháu mấy câu thơ: Không có việc gì khó/ 
Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ 
Quyết chí ắt làm nên.Đọc xong, Bác còn bảo 
mọi người nhắc lại...

Bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ căn dặn thanh 
niên được ra đời như thế đó - tự nhiên, đầy 
hứng khởi và cũng thật đằm thắm, giản dị mà 
sâu sắc vô cùng. Bài thơ tâm niệm ấy của Bác 
suốt hơn nửa thế kỷ qua, đã trở thành nguồn cổ 
vũ, động viên to lớn đối với bao thế hệ thanh 
niên Việt Nam vượt mọi gian khổ, hy sinh, làm 
nên những chiến công oanh liệt trong các cuộc 
chiến đấu chông kẻ thù xâm lược, cũng như 
trong lao động dựng xây đất nước.

Theo sách: Huyền thoại 
Thanh niên xung phong Việt Nam

Tham dự có các đồng chí: Trương Thị 
Mai, Ủy viên BCT, Trưởng ban Dân 

vận TW; Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải 
Phòng; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất 
TW Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên 
Việt Nam; các đồng chí Bí thư TW Đoàn; lãnh 
đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể TW và thành 
phố Hải Phòng; cùng 1.500 ĐVTN thành phố 
Hải Phòng.

Thời gian qua, đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt 
Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào 
mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần 
thứ XIII của Đảng và các hoạt động kỷ niệm 90 
năm, ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
đã được triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn.

Các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều chương 
trình, hoạt động tạo môi trường, cổ vũ đoàn 

Tối  26/12/2020,  tại  thành  phố 
Hải  Phòng,  TW  Đoàn  tổ  chức  lễ 
phát động  cao  điểm  90  ngày  thi  
đua  cao  điểm  chào  mừng Đại 
hội Đảng  toàn  quốc  lần  thứ  XIII  
vàt  90  năm  ngày  thành  lập Đoàn 
TNCS  Hồ  Chí  Minh  (26/3/1931-  
26/3/2021).

Nghi lễ phát động 90 ngày thi đua
(ảnh Bảo Anh)
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Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương những thành tích mà 
tuổi trẻ cả nước đạt được trong thời gian qua, đánh giá cao việc TW Đoàn chủ động xây dựng 
kế hoạch cụ thể, thiết thực chào mừng 90 năm ngày Thành lập Đoàn gắn với chào mừng Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Để đợt thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ 
tinh thần tiên phong, nhiệt huyết của tuổi trẻ, Trưởng ban Dân vận TW lưu ý TW Đoàn cần đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, 
sao cho 90 ngày thi đua cao điểm thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, rộng rãi trong 
toàn Đoàn, sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước và sự hưởng 
ứng của toàn xã hội.                 Theo: thanhnien.vn

viên, thanh niên phát huy tinh thần xung 
kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; đã triển 
khai 136.705 hoạt động tình nguyện thường 
xuyên, thu hút hơn 6,1 triệu lượt thanh niên 
tham gia; thực hiện 98.663 công trình, phần 
việc thanh niên với tổng giá trị làm lợi hơn 
3.186 tỉ đồng”; thực hiện có hiệu quả cuộc vận 
động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu 
chuyện đẹp” trên mạng xã hội; xây dựng và 
tuyên truyền các ấn phẩm truyền thông chào 
mừng Đại hội Đảng; cuộc thi trực tuyến tìm 
hiểu truyền thống 90 năm của Đoàn, đến nay 
đã thu hút 1.275.774 lượt ĐVTN tham gia thi. 

Việc tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại 
hội Đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XIII của 
Đảng được triển khai sâu rộng với gần 500.000 
lượt ý kiến. TW Đoàn tổ chức 6 hội nghị lấy 
ý kiến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ chủ chốt 
của Đoàn, Hội, Đội và các tầng lớp thanh niên.

Lễ phát động 90 ngày thi đua cao điểm được 
tổ chức nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng, 
truyền thống cách mạng, cổ vũ, phát huy cao 
độ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, 
thực hiện những công trình, việc làm thiết thực, 
ý nghĩa của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chào 
mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ 
niệm 90 năm thành lập Đoàn.

Để đợt thi đua đạt hiệu quả, Ban Bí thư 
TW Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội 
triển khai sâu rộng, hiệu quả đợt sinh hoạt 
chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước 
dưới cờ Đảng”, “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh”; đăng ký, đảm nhận thực hiện các 
công trình, phần việc thanh niên, tập trung 
giải quyết các khâu mới, việc khó, vấn đề 
bức xúc của cộng đồng; phấn đấu mỗi cấp bộ 
Đoàn, mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 1 công trình, 
phần việc thanh niên…

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ (ảnh Bảo Anh)
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Thưa ông, việc lựa chọn các “trường hợp 
đặc biệt” được thực hiện trong bối cảnh 
như thế nào?

Truyền thống trong Đảng là luôn tìm người 
xứng đáng làm trụ cột. Trước đây, chúng ta 
không nhắc đến trường hợp đặc biệt, nhưng 
thực tế cũng có việc xuất phát từ nhu cầu cần 
thiết mà Đảng phân công đồng chí nào đó tiếp 
tục giữ cương vị lành đạo, dù tuổi có cao hơn 
so với quy định.

Từ Đại hội XI đặt ra trường hợp đặc biệt - 
là những người có độ tuổi cao hơn quy định, 
nhưng lại có năng lực, kinh nghiệm và sự từng 
trải, rất cần thiết giữ vai trò, vị trí chủ chốt.

Nhờ kinh nghiệm, sự từng trải và cương vị 
công tác họ đã trải qua, họ có nhiều điều kiện 
để dẫn dắt, định hướng cho lớp cán bộ đi sau 
trong giải quyết những tình huống khó khăn, 
vì người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn sẽ có 
nhiều cách xử lý hiệu quả.

Trường hợp đặc biệt thì không có nhiều, 
như Đại hội khóa XII có một trường hợp đặc 
biệt của Bộ Chính trị và 3 trường hợp đặc biệt 
của Ban Chấp hành Trung ương.

Đây đều là do sự cần thiết, do bối cảnh khách 
quan chứ không phải áp đặt hay bắt buộc.

Lần này, không biết TW sẽ chọn bao nhiêu 
trường hợp đặc biệt, nhưng theo tôi là số ít, 
không thể là số nhiều, trường hợp đặc biệt 
trong Bộ Chính trị chỉ nên có 1-2 trường hợp, 
đã nhiều rồi thì không còn là đặc biệt nữa.

Có 4 khóa là Ủy viên Trung ương, trong 
đó đã có những khóa trải qua quy trình lựa 
chọn trường hợp đặc biệt. Vậy quy trình lựa 
chọn, xem xét, quyết định trường hợp đặc 
biệt được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Thường những trường hợp đặc biệt nếu ở lại 
sẽ tiếp tục giữ vị trí chủ chốt mà họ từng đảm 
nhiệm.

Trường hợp đặc biệt là người có độ tuổi cao 
hơn quy định, ví dụ trường hợp đặc biệt của Bộ 
Chính trị là trên 65 tuổi.

Nhưng đó cũng phải là người có trí tuệ, có 
bản lĩnh, có sức khỏe, và đặc biệt là có uy tín 
và là tấm gương cho toàn Đảng. Đã là đặc biệt 
thì phải toàn diện mọi mặt, từ đạo đức đến năng 
lực lãnh đạo. Việc lựa chọn, xem xét trường 
hợp đặc biệt dựa trên góc nhìn như vậy.

Theo quy trình, Bộ Chính trị sẽ xem xét, 
cân nhắc kỹ lưỡng nhiều mặt, sau đó trình Ban 
Chấp hành TW xem xét, quyết định việc giới 
thiệu với Đại hội để Đại hội đưa ra quyết định 
cuối cùng.

Việc lựa chọn nhân sự đặc biệt được xem 
xét dựa trên nhiều tiêu chuẩn để chọn ra những 
tấm gương nổi bật trong một tập thể lãnh đạo. 
Trước khi trình danh sách trường hợp đặc biệt 
ra Đại hội, phải làm tốt và có sự thống nhất cao 
của Ban Chấp hành TW và Bộ Chính trị. Sự 
thống nhất này gần như là tuyệt đối, như vậy sẽ 
có sức thuyết phục cao đối với Đại hội.

Trường hợp đặc biệt khi được đem ra xem 

Việc xem xét, lựa chọn ‘trường hợp đặc biệt’ được thực hiện như thế nào?

Theo nguyên Ủy viên TW Đảng Vũ Trọng Kim, trường hợp đặc biệt chọn trên từng 
vị trí cần thiết, đòi hỏi ở những vị trí cần có nhân vật đặc biệt. Tức là từ vị trí yêu 

cầu con người, không phải từ con người xác lập vị trí. Để làm rõ hơn bối cảnh lựa chọn 
“trường hợp đặc biệt” và quy trình xem xét, lựa chọn nhân sự đặc biệt, Zing có cuộc 
trao đổi với ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên TW Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

“Trường hợp đặc biệt” là một trong những nội dung quan trọng sẽ xem xét, thống 
nhất tại Hội nghị TW 15 để trình ra Đại hội Đảng XIII xem xét, quyết định. Trước đó, 
trong Hội nghị TW 13 và 14, TW đã lần lượt bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham 
gia TW khóa mới, gồm cả uỷ viên chính thức và dự khuyết; nhân sự tham gia Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư khóa XIII.
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xét phải là người không có điều tiếng, đủ tín 
nhiệm để bầu tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo. Sau 
khi TW giới thiệu danh sách những trường 
hợp đặc biệt, Bộ Chính trị sẽ giải thích lý do 
lựa chọn những người này để TW thảo luận 
công khai. Thậm chí, nội dung này được thảo 
luận rất kỹ, có nhiều lần thăm dò, lấy phiếu tín 
nhiệm để qua đó so sánh từng ứng viên.

Danh sách các trường hợp đặc biệt đưa ra 
TW có thể nhiều, nhưng được lựa chọn qua 
nhiều vòng, có sự trao đổi để đi đến nhận thức 
chung. Và khi có nhận thức chung, trường hợp 
đặc biệt rất dễ tìm, không có gì khó khăn.

Quyết định cuối cùng về trường hợp đặc 
biệt sẽ là của Đại hội. Sau khi thảo luận tại Đại 
hội, kết quả lựa chọn sẽ được thực hiện thông 
qua hình thức bỏ phiếu kín.

Vậy những tiêu chuẩn đi kèm khi xem 
xét, lựa chọn trường hợp đặc biệt là gì?

Khi đưa ra danh sách đặc biệt thường có 
kèm tiêu chí và yêu cầu công việc để Trung 
ương, Bộ Chính trị lựa chọn.

Ngoài việc có độ tuổi cao hơn so với quy 
định, các tiêu chuẩn, tiêu chí được đưa ra là 
những tiêu chí chung như đối với Ủy viên 
Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng 
sẽ có những đòi hỏi cao hơn như vị trí công 
tác đó cần thiết, có nhu cầu thực sự phải có 
trường hợp đặc biệt, và khi trường hợp này ở 
lại sẽ là phù hợp, sẽ tiếp tục phát huy tốt năng 
lực, xứng đáng là người chèo lái con thuyền đi 
đúng hướng.

Một yêu cầu quan trọng khác là trường hợp 
đặc biệt ấy phải có bản lĩnh, năng lực để giữ 
vai trò dẫn dắt, quy tụ được sự đoàn kết nội bộ. 
Đây là tiêu chuẩn cũng rất quan trọng, vì chỉ 
khi quy tụ được sự đoàn kết mới tạo ra được 
sức mạnh.

Phải lưu ý rằng, trường hợp đặc biệt không 
phải muốn đứng vào đâu cũng được mà họ phải 
đứng đúng vị trí họ từng giữ để họ phát huy 
tốt năng lực, kinh nghiệm. Và việc lựa chọn 
trường hợp đặc biệt là do nhận thức từ thực tế 

khách quan chứ không phải ý chí chủ quan của 
một người hay nhóm người.

Hay nói cách khác, trường hợp đặc biệt chọn 
trên từng vị trí cần thiết, đòi hỏi khách quan ở 
vị trí nào đó cần có nhân vật đặc biệt. Tức là từ 
vị trí yêu cầu con người chứ không phải từ con 
người xác lập vị trí.

Trường hợp đặc biệt ở lại không phải do 
mong muốn cá nhân mà do sự lựa chọn, do yêu 
cầu của sự nghiệp chung. Họ ở lại theo đúng sự 
phân công, nhưng cũng phải trên tinh thần sẵn 
sàng, phải tự nguyện.

Theo dõi, quan sát các trường hợp đặc 
biệt được lựa chọn từ Đại hội trước, ông 
thấy việc lựa chọn đó mang lại hiệu quả như 
thế nào?

Đến giờ phút này, có thể thấy những trường 
hợp đặc biệt được Đại hội XII lựa chọn là đúng 
đắn, đúng người và đúng việc nên họ đều phát 
huy rất tốt vai trò trên cương vị “trường hợp 
đặc biệt”. Điển hình như Tổng bí thư Nguyễn 
Phú Trọng khi đó là trường hợp đặc biệt duy 
nhất trong Bộ Chính trị, ông tiếp tục ở lại một 
nhiệm kỳ trên cương vị Tổng bí thư và phát 
huy rất tốt vai trò người đứng đầu Đảng, quy 
tụ được sức mạnh, sự đoàn kết, phát động, 
đẩy mạnh khí thế của cuộc đấu tranh chống 
tham nhũng.

Chúng ta cơ cấu các độ tuổi trong TW là cần 
thiết, nhu cầu trẻ hóa cán bộ cũng là cần thiết, 
nhưng không phải trẻ hóa để làm trụ cột. Vì 
người giữ vị trí trụ cột nhất thiết phải tham gia 
Bộ Chính trị nhiều khóa mới có đủ năng lực, 
kinh nghiệm, sự từng trải, hiểu từ công việc 
nội bộ đến công việc chung, có thể quán xuyến 
các lĩnh vực khác nhau.

Công việc do Đảng phân công chứ không 
có sự tranh giành, chọn trường hợp đặc biệt 
cũng thế. Mọi người đều vui vẻ, không đặt 
nặng vấn đề gì nên khi giới thiệu được một 
trường hợp đặc biệt xứng đáng thì cũng thấy 
vui, mà không được chọn cũng không có gì 
nặng nề.
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Qua 4 khóa làm Ủy viên Trung ương, 
ông đánh giá công tác chuẩn bị nhân sự cho 
nhiệm kỳ Đại hội XIII có những điểm khác 
nào so với giai đoạn trước?

So với các nhiệm kỳ trước, việc chuẩn bị 
nhân sự cho Đại hội XIII lần này thận trọng, 
kỹ lưỡng hơn nhiều. Trước hết bởi những diễn 
biến của thực tiễn nói chung và hoạt động trong 
từng vị trí lãnh đạo nói riêng đa dạng, phong phú 
hơn trước, đòi hỏi việc lựa chọn phải kỹ lưỡng 
hơn. Lần này, việc lựa chọn nhân sự được quan 
sát ở một góc độ toàn diện với nhiều khía cạnh 
khác nhau nên khó hơn những lần trước. Trước 
đây có thể chọn cán bộ chủ yếu nhìn vào những 
đức tính “cần, kiệm, liêm, chính”, nhưng nay 
yêu cầu đặt ra với cán bộ nhiều hơn, đòi hỏi 
họ phải chuẩn mực trong cả đạo đức, lối sống, 
cách ứng xử với gia đình, xã hội.

Việc lựa chọn nhân sự lần này đầy đủ, chi 
tiết hơn, kỹ lưỡng, thận trọng hơn, không để 
tình trạng “chiếc áo đẹp che mất bản chất bên 
trong”, vì ai cũng nhận ra rằng “không phải cứ 
mặc đồ đẹp là thành người tốt”.

Hình ảnh cán bộ lãnh đạo bây giờ được 
người dân quan sát, theo dõi, họ sẽ nhận biết 
cán bộ nào là tấm gương sáng trong Đảng, 
có sức mạnh động viên, cổ vũ, lay động mọi 
người.Ví dụ một người giữ vị trí chủ chốt bắt 
buộc phải có sức mạnh tổng hợp, có khả năng 

quy tụ sự đoàn kết. Những tiêu chuẩn đó tự 
bản thân họ sẽ thể hiện theo kiểu “hữu xạ tự 
nhiên hương”, không cần tô vẽ.

Với cách làm thận trọng, kỹ lưỡng, bài 
bản như đánh giá, ông kỳ vọng gì vào đội 
ngũ nhân sự cấp cao tại Đại hội XIII?

Tôi tin chắc lần này, với sự chuẩn bị kỹ như 
thế sẽ không bao giờ lọt vào Ban Chấp hành 
TW hay đội ngũ lãnh đạo cấp cao những người 
thiếu tiêu chuẩn cơ bản cũng như uy tín trong 
Đảng, trong nhân dân.

Tôi cũng tin tưởng việc chọn vị trí, trường 
hợp đặc biệt là sự mong muốn không chỉ của 
Đảng mà của nhân dân, đó là ý Đảng lòng dân. 
Khi Đảng chọn đúng người mà nhân dân tín 
nhiệm, khiến dân hài lòng thì trường hợp đặc 
biệt đó chính là điểm hội tụ của sức mạnh.

Đảng phân công thì hãy làm và làm tốt, còn 
không phân công, cán bộ cũng vẫn vui vẻ bởi 
khi về rồi họ vẫn có nhiều cơ hội để cống hiến, 
đau đáu với công việc chung của đất nước.

Tôi tin những cán bộ cấp cao được lựa chọn 
trong khóa mới đều có trách nhiệm vun đắp vì 
cái chung, không mảy may quan tâm đến lợi 
ích cá nhân.

Xin cảm ơn ông!

Theo: zingnews.vn

Đại hội Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV

Ngày 17/12/2020, Hội Cựu 
TNXP tỉnh tổ chức Đại 

hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 
– 2025; tham dự có các đồng 
chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn 
Long Biên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh; Nguyễn Cao Vãng, Uỷ viên 
ĐCT Hội Cựu TNXP Việt Nam; 
cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, 
đoàn thể và 122 hội viên cựu 
TNXP tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Cao Vãng (trái) trao cờ Đơn vị xuất sắc 
năm 2020 cho Tỉnh hội Ninh Thuận
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Hội Cựu TNXP hiện có 1.400 hội viên; nhiệm 
kỳ qua, các cấp Hội đã không ngừng đẩy mạnh 
công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục truyền 
thống cách mạng, lịch sử vẻ vang của TNXP Việt 
Nam, góp phần phát huy vai trò nêu gương của 
cán bộ, hội viên trong việc thực hiện các phong 
trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương. Hội đã lập hồ sơ đề nghị giải 
quyết chế độ chính sách cho 05 hội viên theo 
Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg và Quyết định 
số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 
nâng tổng số cựu TNXP được hưởng chính sách 
lên 979 người. Hội vận động, đóng góp kinh phí, 
hỗ trợ hội viên nghèo gần 350 triệu đồng; các tổ 
chức, cá nhân hỗ trợ gần 2,9 tỷ đồng, xây dựng 
và sửa chữa 51 căn nhà và tặng 46 sổ tiết kiệm 
cho hội viên nghèo; góp phần giảm số hộ nghèo, 
cận nghèo từ 443 hộ năm 2015 xuống còn 141 hộ 
năm 2020. Nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục củng cố tổ 
chức; tiếp tục tham gia giải quyết chế độ, chính 
sách đối với cựu TNXP; nâng cao hiệu quả các 
họat động; phấn đấu đến năm 2025 không còn 
hội viên nghèo; vận động cán bộ, hội viên đoàn 
kết cùng với nhân dân tham gia các chương trình 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương 
giai đoạn 2020 – 2025. Phát biểu chỉ đạo tại Đại 
hội, đồng chí Phạm Văn Hậu biểu dương những 
kết quả Hội Cựu TNXP đã đạt được trong nhiệm 
kỳ qua; nhấn mạnh nhiệm kỳ tới Hội tiếp tục phát 
huy phẩm chất cách mạng, nêu cao gương sáng 

trong giáo dục thế hệ trẻ; tích cực tham gia xây 
dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 
Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền trong việc giải quyết chế độ, chính 
sách đối với cựu TNXP; đẩy mạnh các hoạt động 
“Nghĩa tình đồng đội”, “đền ơn đáp nghĩa”, nêu 
cao tinh thần đoàn kết, quan tâm giúp đỡ nhau 
trong cuộc sống. Đại hội đã bầu BCH khóa mới 
gồm 15 đồng chí; đồng chí Lê Hạng, Phó Chủ 
tịch Thường trực khóa III được bầu làm Chủ tịch.
Nhân dịp này, Hội Cựu TNXP Việt Nam đã tặng 
Cờ thi xuất sắc năm 2020 cho Hội Cựu TNXP 
tỉnh, tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015 – 2020; 
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động 
công tác Hội.  Tại Đại hội, Hội Cựu TNXP tỉnh 
đã trao tặng 01 sổ tiết kiệm 05 triệu đồng cho hội 
viên Katơr Dung và 20 suất quà cho cựu TNXP 
có hoàn cảnh khó khăn./.

Đồng Sỹ Tiến (tổng hợp)
Ảnh: Văn phòng Tính hội Ninh Thuận

Tin vui cho các Hội chưa được công nhận Hội đặc thù ở Tiền Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định hỗ trợ mức thù lao cho các Hội chưa được công nhận 
Hội đặc thù trong toàn tỉnh (văn bản số 6576/UBND-KTTC ngày 30/12/2020). Theo đó, tính ra 
định mức thù lao hàng tháng của người được giao thực hiện nhiệm vụ của các Hội chưa được 
công nhận Hội đặc thù, cụ thể như sau:

+ Mức 3.920.000 đồng/người/tháng, đối với các Hội thuộc thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành.
+ Mức 3.430.000 đồng/người/tháng đối với các Hội thuộc thị xã Gò Công, Cai Lậy và huyện Chợ 

Gạo, Tân Phước.
+ Mức 3.070.000 đồng//người/tháng, đối với các Hội thuộc địa bàn còn lại.
+ Hệ số điều chỉnh đối với người lao động đã qua đào tạo theo qui định hiện tại là 1,07.
Cán bộ các Hội chưa được công nhận đặc thù nói chung và Hội Cựu TNXP nói riêng rất phấn khởi, 

có thêm động lực công tác khi nhận được sự quan tâm thiết thực UBND tỉnh./.
Tăng Văn Hạnh - Chủ  tị ch Hộ i Cự u TNXP huyện Tân Phước, Tiền Giang
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CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ HỘI ĐỊA PHƯƠNG TRONG NĂM 2020

Năm 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn do đại dịch Covid-19 và thiên tai tại 
các tỉnh miền Trung, nhưng các cấp Hội đã không ngừng cố gắng, nỗ lực vượt 
qua khó khăn và đã hoàn thành xuất sắc các mục tiệu, nhiệm vụ đề ra. 

HỘI CỰU TNXP TỈNH BẮC GIANG

Các cấp hội đã tích cực tuyên truyền kết 
quả Đại hội lần thứ IV Hội Cựu TNXP 

Việt Nam, kết quả Đại hội Đảng các cấp và 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 
2020-2025; tuyên truyền để cán bộ, hội viên 
tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo 
tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, 
tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn 
minh”; chính sách pháp luật của Đảng và Nhà 
nước nhất là các chính sách liên quan đến cựu 
TNXP. 

Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh 
luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt có 
ý nghĩa quyết định thành công trong mọi hoạt 
động của các cấp Hội. Đến nay, Bắc Giang có 
10 hội cấp huyện, 189 hội cấp xã. Số cán bộ 
cấp tỉnh: 02, huyện 24, xã 410. Số cán bộ được 
hưởng thù lao: 22 (cấp tỉnh 02, cấp huyện: 20).

Việc phối hợp giải quyết chính sách cho 

TNXP được thực hiện thường xuyên và đạt 
được nhiều kết quả, đã có 404 cựu TNXP đã 
được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định được 
hưởng trợ cấp theo Quyết định 40 của Chính 
phủ. Trong đó trợ cấp hàng tháng là 279, xác 
nhận làm BHYT và mai táng phí là 65 người.

Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 
Lực lượng TNXP Việt Nam, các cựu TNXP có 
hoàn cảnh khó khăn đã được Trung ương Hội 
đã tặng 10 suất quà, mỗi suất 500.000đ; Báo 
Tiền phong và công ty TNG HOLDINGS Việt 
Nam đã trao tặng 30 triệu đồng; Tỉnh đoàn và 
cục thuế tỉnh đã trao sổ tiết kiệm cho 5 cựu 
TNXP, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng. Tổ phật tử 
thiện tâm Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội đã phối hợp với Hội Cựu TNXP tỉnh 
Bắc Giang tổ chức trao tặng quà cho 60 cựu 
TNXP cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn tỉnh.

Tổng kết năm Tỉnh hội được Trung ương 
Hội tặng cờ TĐXS và tặng Bằng khen cho 05 
tập thể và 05 cá nhân; được Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng Bằng khen cho Hội Cựu TNXP tỉnh 
và 01 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh 
tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 6 cá nhân./.

Lương Thị Lan Thịnh
Văn phòng Tỉnh hội Bắc Giang

HỘI CỰU TNXP TỈNH BẮC NINH
Tính đến cuối năm 2020, Hội Cựu TNXP 

tỉnh Bắc Ninh có 7.933 hội viên/11.101 cựu 
TNXP (trong đó 3.657 hội viên nữ) sinh hoạt 
ở 8 hội cấp huyện, 122 hội và 4 chi hội cấp xã, 
500 chi hội cấp thôn. Số cán bộ được hưởng 
thù lao: Xã 96, huyện 11, tỉnh 04. Tỉnh hội đã 
tập huấn cho 60 cán bộ hội; tổ chức kiểm tra 07 

lần đối với Hội cấp huyện, giải quyết được 02 
đơn thư khiếu kiện; tập trung hướng dẫn việc tổ 
chức Đại hội cấp cơ sở. Đến nay, đã có 112/122 
Hội cơ sở, 1 cấp huyện đại hội thành công. Hội 
các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng 
giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho cựu TNXP 
theo Quyết định 62/QĐ-TTg là 13 người, theo 
quyết định 40/QĐ-TTg là 30 người; phối hợp 
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Đồng  chí  Vương  Quốc  Tuấn  Phó  Chủ tịch 
Thường  trực  UBND  tỉnh  Bắc  Ninh  thừa ủy 
quyền  của  Chủ tịch  nước  trao  tặng  Huân  
chương Lao động hạng Ba cho Hội Cựu TNXP 
tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Phạm Thuận Thành)

với Đoàn TN các cấp hoàn thiện 3.140 hồ sơ 
đề nghị tặng kỷ niệm chương cho TNXP gửi 
lên Tỉnh đoàn, 2.761 hồ sơ đang tiếp tục xác 
minh ở cấp huyện.

Tỉnh hội ổ chức các hoạt động chào mừng 
kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng 
TNXP Việt Nam, 15 năm ngày thành lập Hội 
Cựu TNXP tỉnh Bắc Ninh như: Thi đấu cầu 
lông cựu TNXP toàn tỉnh; hội thi văn nghệ với 
chủ đề: “Vang mãi tiếng hát TNXP tỉnh Bắc 
Ninh”; hội nghị gặp mặt các đồng chí uỷ viên 
BCH Tỉnh hội các nhiệm kỳ; cử đoàn đại biểu 
tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày 
Truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam do 
TW Hội phối hợp tổ chức tại Thái Nguyên; bình 
xét 01 cựu TNXP tiêu biểu về dự lễ kỷ niệm 
70 năm ngày Truyền thống và vinh danh 70 
TNXP tiêu biểu các thời kỳ ở Học viện Thanh 
thiếu niên Việt Nam; phối hợp với Đài PTTH 
tỉnh làm video về quá trình xây dựng trưởng 
thành của Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Ninh; phối 
hợp với Đoàn thanh niên và các đoàn thể tuyên 
truyền giáo dục truyền thống 4 lần 370 lượt 
người tham dự.

Đến nay quỹ Nghĩa tình đồng đội trong 
toàn tỉnh là 5.010.600.000 đ, bình 700.000đ/
hội viên. Riêng Hội Cựu TNXP thị xã Từ Sơn 
và một số Hội cấp xã của huyện Gia Bình, TP. 
Bắc Ninh đạt và vượt 1.000.000đ/hội viên. 
Quỹ được dùng cho các hoạt động nghĩa tình 
đồng đội như: Thăm hỏi 367 hội viên ốm đau 
là 23.450.000đ; phúng viếng 67 hội viên qua 
đời 29.500.000 đ; thăm hỏi và phúng viếng 
thân nhân 72 hội viên qua đời là 12.100.000 đ; 
mừng thọ 370 hội viên là 37.000.000đ.

Tập đoàn Vingroup trợ cấp thường xuyên 
cho 06 nữ cựu TNXP mỗi 500.000đ/người cho 
đến khi qua đời, chăm sóc 03 nữ cựu TNXP cô 
đơn không nơi nương tựa được tại khu dưỡng 
lão Phật Tích. Trong năm Hội đã nhận được 
sự hỗ trợ cho cựu TNXP khó khăn các phần 
quà trị giá 250 triệu đồng. Trong đó qua TW 
Hội là 40 phần (35 triệu), 01 sổ tiết kiệm 5 
triệu đồng của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; Báo 
Tiền Phong và Công ty Cổ phần đầu tư Hold-

ings VN 60 phần (30 triệu đồng); Bệnh viện đa 
khoa Quốc tế Hoàn Mỹ 50 triệu đồng để xây 
nhà. Tỉnh hội đã huy động được 160 phần quà 
trị giá 130 triệu đồng).

Hội đã vận động cán bộ, hội viên tích cực 
tham gia các cuộc vận động ủng hộ tình ng-
hĩa, ủng hộ các quỹ: Quỹ vì người nghèo 
167.570.000đ; Quỹ khuyến học 128.390.000đ; 
Quỹ đền ơn đáp nghĩa 95.348.000đ; quỹ 
khác 120.110.000đ; ủng hộ chống dịch Covit 
105.224.000 đ; ủng hộ đồng bào miền Trung 
bị lũ lụt: 73.800.000 đ. 

Đa số gia đình hội viên đạt danh hiệu gia 
đình văn hóa, hiện có 76 gia đình cựu TNXP 
làm kinh tế giỏi. Ghi nhận thành tích 15 năm 
hoạt động, Nhà nước tặng Huân chương Lao 
động hạng Ba cho Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc 
Ninh. Năm 2020 TW Hội tặng thưởng: Cờ đơn 
vị xuất sắc cho Tỉnh hội; Bằng khen cho: 05 
tập thể, 10 cá nhân; Tỉnh ủỷ tặng bức trướng: 
Phát huy truyền thống TNXP - Xung kích vượt 
khó – Tiếp tục lập công xây dựng quê hương - 
Vì nghĩa tình đồng đội; UBND tỉnh tặng Bằng 
khen cho 09 tập thể, 12 cá nhân; Tỉnh hội tặng 
Giấy khen cho 14 cá nhân. 

Nguyễn Hữu Tiệm 
Chủ  tị ch Hộ i Cự u TNXP tỉnh Bắc Ninh



23

HỘI CỰU TNXP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trong năm, Tỉnh hội đã tập trung xây dựng 

tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở, nổi bật là công 
tác xây dựng, củng cố tổ chức và phát triển hội 
viên; thành lập mới 19 Hội cấp xã, nâng tổng 
số Hội cấp xã lên 115; hoàn thành xây dựng 
Đài tưởng niệm liệt sĩ TNXP tỉnh Bình Định 
trước thời hạn 11 tháng, tổ chức khánh thành 
và tổ chức lễ dâng hương, hoa vào dịp kỷ niệm 
70 năm ngày Truyền thống Lực lượng TNXP 
Việt Nam; phối hợp với Đoàn các cấp vận động 
hội viên, đoàn viên tham gia các hoạt động tu 
sửa, thăm viếng, thắp nến tri ân tại 115 nghĩa 
trang liệt sĩ trên toàn tỉnh nhân kỷ niệm 73 năm 
ngày Thương binh - Liệt sĩ… Thường trực Tỉnh 
hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình 
liệt sĩ và hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh khó 
khăn, đau ốm nhân dịp Tết gần 300 suất, với 
tổng số tiền là 174 triệu đồng và 01 sổ tiết kiệm 
5 triệu đồng của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; hỗ 

trợ xây dựng mới 03 nhà nghĩa tình đồng đội 
với tổng số tiền 160 triệu đồng (tính đến nay, 
Tỉnh hội đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng được 86 
căn nhà nghĩa tình đồng đội TNXP với tổng số 
tiền 3.540 triệu đồng). Các cấp hội vận động 
hội viên đóng góp các quỹ: Phòng chống bão 
lụt, 8.798.000đ; Phòng chống dịch Covid 19, 
1.700.000đ; đóng góp hỗ trợ cho hội viên bị 
hỏa hoạn, 2.500.000đ; nuôi 273 con heo đất, 
38.270.000đ. Ngoài ra, các Huyện, Thị hội 
trong tỉnh đã vận động được 532 suất quà, với 
số tiền là 128.600.000 đồng tặng hội viên cựu 
TNXP có hoàn cảnh khó khăn và viếng tiễn 
đồng đội khi qua đời.Các cấp Hội đã phối hợp 
với các ngành chức năng đề nghị UBND tỉnh 
giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần và cấp thẻ bảo 
hiểm y tế cho 08 cựu TNXP.

Huỳnh Kim Long
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Định

Đ/c Trần Văn Nhẫn - nguyên Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Định, cựu TNXP chống Pháp tham 
gia ý kiến Hội thảo về tập sách truyền thống 
TNXP Bình Định và phiên hiệu TNXP

Đ/c  Võ  Văn  Chiến  -  Ủy  viên  BCH  Hội  Cựu 
TNXP Việt Nam, thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch 
Hội Cựu TNXP Việt Nam trao cờ thi đua xuất 
sắc năm 2020

HỘI CỰU TNXP BÌNH THUẬN 
Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn 

nhưng các cấp hội đã nỗ lực duy trì tốt các 
hoạt động. Nổi bật là phong trào nghĩa tình 
đồng đội, các cấp Hội đã vận động đạt trên 
1,1 tỷ đồng. Trong đó, đã vận động được 620 
triệu đồng hỗ trợ xây 12 căn nhà cho cán bộ, 
hội viên đang khó khăn về nhà ở; nhận nuôi 

dưỡng 3 nữ hội viên cựu TNXP nghèo, cô đơn 
với số tiền 15,6 triệu đồng; thăm, tặng 1.455 
phần quà trị giá hơn 421 triệu đồng cho hội 
viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính 
sách; vận động ủng hộ bão lũ miền Trung hơn 
32 triệu đồng… 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào giúp 
nhau làm kinh tế giỏi để thoát nghèo vì “Nghĩa 
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tình đồng đội”, hiện toàn tỉnh có 10 câu lạc 
bộ kinh tế giỏi các cấp tỉnh với tổng nguồn 
vốn 741 triệu đồng do cán bộ, hội viên đóng 
góp, đã cho 90 hội viên vay tiền không tính lãi 
để sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi. Đặc biệt, 
trong năm 2020, Tỉnh hội đã tổ chức toạ đàm, 
thông qua đó xác định được địa điểm chôn cất 
của 3 hài cốt liệt sĩ để đề nghị các cơ quan liên 
quan thực hiện tìm bốc hài cốt liệt sĩ theo quy 
định. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Sở Nội 
vụ, sở LĐTB-XH, Tỉnh đoàn tham mưu giải 
quyết chế độ chính sách đối với TNXP đã hoàn 
thành nhiệm vụ trong kháng chiến… 

Thu Thủy

HỘI CỰU TNXP TP. CẦN THƠ
Năm 2020, Thành hội Cần Thơ đã phối hợp 

chặt chẽ với Thành đoàn và các ban, ngành, 
đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ; hội viên thực 
hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành 
Thành hội, không có vụ việc nào vi phạm Quy 
chế và Điều lệ Hội. Các chế độ chính sách theo 
Quyết định số 40, 62 của Thủ tướng Chính phủ 
được thực hiện đầy đủ, không còn tồn đọng.  

Dịp Tết Nguyên đán Thành hội đã vận động 
được 600 phần quà, tặng 01 căn nhà tri ân cho 
hội viên với tổng số tiền trên 250 triệu đồng. 
Khi hội viên bị ốm đau, bệnh tật, nằm viện và 
từ trần được các cấp Hội và Ban Liên lạc trích 
quỹ để đi thăm hỏi, chia buồn, phúng điếu kịp 
thời; tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền 
thống TNXP Việt Nam; chương trình văn nghệ 
tri ân Đồng đội và gây quỹ “Nghĩa tình đồng 
đội”. Nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thành 
hội cùng Thành đoàn tổ chức viếng, thắp nến 

tri ân tại Nghĩa Trang liệt sĩ thành phố, thăm 
hỏi tặng quà cho gia đình có công với cách 
mạng; vận động hội viên đóng góp gần 20 triệu 
đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai.

Kim Hai – VP Hội Cựu TNXP Cần Thơ

HỘI CỰU TNXP TP. ĐÀ NẴNG
Thành hội, và các Hội cấp quận, huyện tổ 

chức vận động xây dựng quỹ bằng nhiều hình 
thức cho hội viên vay không tính lãi... đến 
nay quỹ “Nghĩa tình đồng đội” có số dư 1,3 
tỷ đồng; vận động kinh phí sửa chữa nhà cho 
hội viên có hoàn cảnh khó khăn 70 triệu đồng; 

tặng sổ tiết kiệm trị giá 55 triệu đồng cho hội 
viên khó khăn; thăm hỏi ốm đau, phúng viếng 
hội viên qua đời 32,2 triệu đồng. 

Nhân dịp đón xuân Canh Tý, UBND, UB-
MTTQVN thành phố Đà Nẵng, Hội Cựu 
TNXP Việt Nam, UBND các quận, huyện, 
các phường, xã, các tổ chức xã hội, các doanh 

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021
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nhân và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bằng tiền, 
quà cho hội viên vui xuân đón tết 3.044 suất 
quà là 1,748 tỷ đồng.

Đến nay, đã có gần 200 cựu TNXP đảm 
đương các nhiệm vụ: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
Ủy viên BCH các tổ chức chính trị xã hội ở cấp 
huyện, xã; Bí thư, Phó bí thư, cấp ủy viên, tổ 

trưởng tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận, các 
tổ chức đoàn thể ở các khu dân cư. 

Năm 2020, Thành hội được TW Hội tặng 
Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho 02 tập 
thể và 05 cá nhân; UBND thành phố tặng Bằng 
khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân. 

Phùng Thế Tài

HỘI CỰU TNXP TỈNH ĐẮK LẮK
Các cấp Hộ i tiếp tục là m tố t vai trò  nhân 

chứ ng lị ch sử , là m cơ sở  giú p Đảng, chính 
quyền giả i quyế t chế  độ  chí nh sá ch cò n tồ n 
đọ ng cho cựu TNXP. Cụ thể, Hội đã phối hợp 
giải quyết 37 trường hợp được hưởng chế độ 
theo quy định.Công tác nghĩa tình đồng đội là 
một trong những nội dung, mục tiêu xuyên suốt 
được các cấp Hội quan tâm, nhằm hỗ trợ những 
hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
cô đơn không nơi nương tựa, ốm đau dài ngày 
hoặc khi gặp thiên tai, hỏa hoạn. Hội đã vận 
động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, trong 
và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí với số tiền gần 3 
tỷ 196 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà 
và tặng sổ tiết kiệm, quà cho cựu TNXP. Quỹ 
“Nghĩa tình đồng đội” đã huy động được 203 
triệu đồng, nâng tổng số tiền quỹ lên 4 tỷ 408 
triệu đồng để hỗ trợ hội viên ổn định cuộc sống.

 Hưởng ứng phòng chống dịch Covid-19, 
các cấp Hội đã ủng hộ gần 63 triệu đồng, 150 kg 
gạo; ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên 
bị thiệt hai do mưa lũ 227.552.000đồng và 
hiện vật (gồm: Gạo, mì tôm, quần áo, sách vở, 

nước lọc, chăn màn....). Các cấp Hội đã tích 
cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 
các phong trào khác do Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội 
phát động; vận động hội viên tích cực tham gia 
xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể 
chính trị vững mạnh.

Với những kết quả đạt được, Hội Cựu TNXP 
tỉnh đã được TW Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc; 
tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 08 cá nhân; 
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 cá nhân.

Trần Thị Xuân
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Đắk Lắk
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HỘI CỰU TNXP TỈNH ĐỒNG NAI
Năm 2020, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã 

thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác và các 
hoạt động nghĩa tình đồng đội, phối hợp giáo 
dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tham mưu giải 
quyết 13 trường hợp cựu TNXP kháng chiến 
được hưởng chế độ 
chính sách và bảo 
hiểm y tế; xây dựng 
Quỹ nghĩa tình đồng 
đội trên 2,5 tỷ đồng 
(bình quân trên 800 
ngàn đồng/hội viên); 
tặng hơn 1.800 phần 
quà, trị giá trên 724 
triệu đồng; tổ chức 
đoàn cựu TNXP 
hành trình về nguồn 
tại Cao Bằng, Bắc 

Cạn, Thái Nguyên… 
Kết thúc năm 2020, Hội Cựu TNXP tỉnh 

được TW Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Kim Thoa
VP Hội Cựu TNXP tỉnh Đồng Nai

HỘI CỰU TNXP TỈNH HẢI DƯƠNG 
Trong năm, các cấp Hội đã vận động, ủng 

hộ quyên góp được 2.183 suất quà, trị giá 
514.750.000 đồng để thăm hỏi, tặng các gia 
đình chính sách, các cựu TNXP bị nhiễm chất 
độc da cam, có hoàn cảnh khó khăn; quyên góp 
của hội viên được 202.700.000 đồng hỗ trợ 
Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng 
bão lũ; phối hợp với Đoàn thanh niên, một số 
bệnh viện tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc 
miễn phí, tặng xe lăn cho cựu TNXP ốm đau, 

động viên thăm hỏi, tặng quà, tiễn đưa đồng 
đội về nơi an nghỉ cuối cùng; vận động hội 
viên thực hiện nghiêm chỉnh việc phòng chống 
dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của Đảng, Nhà 
nước, các qui định của ngành y tế, nên không 
có cựu TNXP nào mắc dịch hoặc vi phạm các 
qui định phòng chống dịch.

Tỉnh hội phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức 
gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày Truyền 
thống TNXP Việt Nam, 15 năm thành lập Hội 
Cựu TNXP tỉnh Hải Dương; trao 74 suất quà, 

HỘI CỰU TNXP TỈNH HÀ NAM
Năm 2020 hoạt động nghĩa tình và tri ân 

của Tỉnh hội Hà Nam là năm đạt hiệu quả cao 
nhất từ trước đến nay: Tiếp nhận 960 suất quà 
Tết Canh Tý trị giá 927 triệu đồng; trong dịp 
kỷ niêm 70 năm ngày Truyền thống 15/7 xây 
dựng 3 nhà tình nghĩa trị giá 150 triệu đồng; 
158 cựu TNXP cô đơn, khó khăn được nhận sổ 
tiết kiệm, mỗi sổ 10 triệu đồng do Câu Lạc bộ 
Tình Người hỗ trợ (ảnh bên); quyên góp ủng 
hộ miền Trung được 81,442 triệu. 

Tạ Thị Hoán (Ảnh: Đồng Sỹ Tiến)
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HỘI CỰU TNXP TỈNH HÒA BÌNH  

Trong năm, Hội đã phối hợp với các sở, ban, 
ngành giải quyết cơ bản chế độ chính sách cho 
TNXP hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, theo các 
Quyết định: 104-TTg là 36 trường hợp; 120-
TTg là 47 trường hợp; 290-TTg là 1.650 trường 
hợp; 170- TTg là 770 trường hợp; 62- TTg là 05 
trường hợp; 40- TTg là 2.368 trường hợp người 
còn sống, 1.771 trường hợp cho người đã mất; 
và 4 gia đình liệt sĩ, 32 thương binh. Hiện tại, 
còn gần 100 hồ sơ chưa được giải quyết, do cựu 
TNXP chưa tham gia sinh hoạt Hội, một số đi 
làm ăn xa, nên thiếu thông tin, Tỉnh hội đang 
phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định 
để trình UBND tỉnh.

100% Hội cấp xã xây dựng được quỹ Nghĩa 
tình đồng đội, bình quân trên 700.000 đồng/hội 
viên, một số Hội bình quân trên 1 triệu đồng/hội 
viên. Tiền quỹ dùng cho hội viên vay đế phát 
triến kinh tế và hỗ trợ sửa chữa nhà cho cựu 
TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Bằng các nguồn vận động, Tỉnh hội đã trao 
330 suất quà, trị giá hơn 100 triệu đồng cho các 
hội viên nghèo vào các ngày lễ, tết; tặng 17 sổ 
tiết kiệm, giá trị 55 triệu đồng.

Trong năm, được sự hỗ trợ của Bộ, Ban 
ngành đoàn thể, Tỉnh hội đã xây dựng được 09 
nhà tình nghĩa, giá trị ước tính trên 1 tỷ đồng.

Tỉnh hội đã tiếp nhận 05 chiếc xe đạp từ 
Qũy Công tác xã hội Anh hùng LLVTND Phan 
Trọng Bình tặng con, cháu hội viên có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với Công ty 
TNHH Photo Lucky tặng 1.803 suất quà và 
chụp 143 bộ ảnh song thân cho hội viên toàn 
tỉnh, với tổng giá trị 38,2 triệu đồng.

Hưởng ứng cuộc phát động ủng hộ đồng 
bào miền Trung bị lũ lụt của TW Hội và UB-
MTTQVN tỉnh, Tỉnh hội đã quyên góp được 
82.330.000đ, trong đó chuyển về MTTQVN 
các cấp trong tỉnh 35.000.000đ, về TW Hội 
47.330.000đ.

Tỉnh hội đã xây dựng quy chế hướng dẫn 
sử dụng cờ truyền thống trong tang lễ hội viên. 

mỗi suất 500.000đồng cho cựu TNXP có hoàn 
cảnh khó khăn; hỗ trợ 50 triệu đồng xây 01 
ngôi nhà tình nghĩa; tu sửa 04 căn nhà xuống 
cấp, với kinh phí 120 triệu đồng cho cựu 
TNXP; tổ chức về nguồn thắp hương tưởng 
niệm, thắp nến tri ân và cầu siêu cho các liệt 
sĩ TNXP C915 Bắc Thái tại thành phố Thái 
Nguyên, giao lưu với Cựu TNXP thành phố 
Thái Nguyên và thăm các di tích lịch sử văn 
hóa.

Do có những thành tích hoạt động toàn diện, 
Hội Cựu TNXP tỉnh được TW Hội tặng Cờ thi 
đua xuất sắc và 23 Bằng khen (trong đó có 09 
tập thể, 14 cá nhân); UBND tỉnh tặng Bằng 
khen cho Tỉnh hội. Vũ Thanh Sa

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Hải Dương

Vinh danh các điển hình các tập thể và cá 
nhân có thành tích xuất sắc

Chủ tịch TW Hội Vũ Trọng Kim trao Bằng khen 
cho các tập thể và cá nhân(Ả nh: Đồ ng Sỹ  Tiế n)
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Đến nay các xã, phường, thị trấn đã được cấp 
cờ truyền thống TNXP để phủ linh cữu hội viên 
từ trần. Việc này đã tạo nên hiệu ứng tích cực 
trong xã hội, động viên, an ủi các gia đình có 
hội viên từ trần.

Hội phối hợp xuất bản cuốn sách “Lịch sử 
Thanh niên xung phong tỉnh Hòa Bình (1951 – 
1990)” trong dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền 
thống lực lượng TNXP Việt Nam và 15 năm 
ngày thành lập Hội Cựu TNXP tỉnh Hòa Bình 

(2005-2020). Dịp này, TW Hội tặng Bằng khen 
cho 03 tập thể và 07 cá nhân; UBND tỉnh tặng 
Bằng khen cho 05 tập thể và 09 các nhân. Năm 
2020, Tỉnh hội đã đề nghị TW Hội tặng 09 Bằng 
khen cho các tập thế và cá nhân; tặng huy hiệu 
Cựu TNXP làm theo lời Bác cho 570 hội viên; 
288 hội viên được nhận Kỷ niệm chương TNXP.

Đỗ Văn Đồng  
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Hòa Bình

HỘI CỰU TNXP TỈNH PHÚ YÊN
Năm 2020, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tổ chức 

triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động: 
Cuộc vận động “Cựu TNXP nguyện nêu gương 
sáng, học tập làm theo lời dạy và tấm gương đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã được các cấp 
Hội hưởng ứng triển khai bằng nhiều hình thức, 
đa dạng, thiết thực, định hướng hành động cho 
cán bộ, hội viên và các cấp Hội. Câu lạc bộ Cựu 
TNXP sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh được 
thành lập với 40 hội viên; xây dựng Quỹ nghĩa 
tình đồng đội có số dư trên 300 triệu đồng, giúp 
đỡ các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 
tặng quà cho hội viên nhân ngày lễ, tết; cho vay 
với lãi suất thấp hoặc không tính lãi để phát triển 
sản xuất, kinh doanh. Hội phối hợp giải quyết 
chính sách trợ cấp một lần cho 03 hội viên; trợ 
cấp mai táng phí cho gia đình 02 hội viên.Tỉnh 
hội phối hợp với Tỉnh đoàn long trọng tổ chức 
Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống lực lượng 
TNXP Việt Nam với sự tham dự của hơn 200 
hội viên và đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Dịp 
này, TW Hội và Tỉnh hội đã hỗ trợ 163 suất quà 
trị giá 40 triệu đồng và 01 sổ tiết kiệm trị giá 01 

triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 01 nhà 25 triệu đồng 
cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm, Hội đã động các cơ quan tổ chức, 
đơn vị doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm ủng hộ, 
giúp đỡ 396 phần quà, trị giá 117 triệu đồng để 
hỗ trợ hội viên nhân các ngày lễ, tết. Các hội 
viên nữ được Hội quan tâm bằng những việc 
làm cụ thể: Tỉnh hội tặng 08 sổ tiết kiệm, mỗi 
sổ 01 triệu đồng; 50 suất quà (200.000 đồng/
suất) trợ cấp khó khăn; 100 suất quà (100.000 
đồng - đến 300.000 đồng/suất) trong dịp lễ, Tết. 
TW Hội tặng 01 sổ tiết kiệm 05 triệu đồng của 
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; Quỹ nghĩa tình đồng 
đội Công an nhân dân hỗ trợ 70 triệu đồng cho 
hội viên nữ nghèo xây dựng nhà.Hưởng ứng 
cuộc vận động chung tay hỗ trợ đồng bào miền 
Trung bị lũ lụt, Tỉnh hội đóng góp 38 triệu đồng 
chuyển về TW Hội.Với những kết quả trên, Hội 
Cựu TNXP tỉnh Phú Yên được TW Hội tặng Cờ 
đơn vị xuất sắc năm 2020 và Bằng khen cho 03 
tập thể, 07 cá nhân. 

Nguyễn Thành Bích
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Phú Yên

Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Nguyễn 
Thị Hồng Hiệp trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc 
năm 2020 của TW Hội cho Tỉnh hội

Trao tặng Giấy khen của Tỉnh hội cho đại diện 
các hội huyện, xã
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HỘI CỰU TNXP TỈNH NINH BÌNH
Hoạt động của Hội trong năm đã thể hiện 

được tính sáng tạo, năng động, nổi bật là hoạt 
động Vì nghĩa tình đồng đội: Đã tổ chức thăm 
hỏi, tặng quà cho 868 cựu TNXP có hoàn cảnh 
khó khăn, với số tiền 230,5 triệu đồng; xây mới 
17 ngôi nhà, sửa chữa lớn 06 ngôi nhà, với số 
tiền 1.090 triệu đồng; sửa chữa nhỏ 32 ngôi nhà, 
với số tiền 186 triệu đồng; tặng 2 sổ tiết kiệm 
có tổng trị giá 8 triệu đồng; hướng dẫn giúp 25 
chị em cô đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
sử dụng có hiệu quả số tiền Quỹ Thiện Tâm tài 
trợ để ổn định và nâng cao đời sống.

Các cấp hội đã hỗ trợ gia đình cựu TNXP khó 
khăn trong đại dịch Covid: 1.200 chiếc khẩu 
trang, 1.240kg gạo, 89 thùng mỳ tôm và 17 triệu 
đồng tiền mặt; vận động ủng hộ đồng bào miền 
Trung 56.845.000 đ (trong đó có chuyến hàng 
trực tiếp, gồm 1.850kg gạo, 675 thùng mì tôm, 
191 thùng nước lọc, 62 thùng sữa, 70 bao quần 
áo và 1.240 quyển sách vở học sinh). 

Phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi vì 

nghĩa tình đồng đội”, toàn tỉnh có 45 mô hình 
gia đình hội viên làm kinh tế giỏi; Quỹ Nghĩa 
tình đồng đội có số dư 3.528 triệu đồng, trong 
đó có 1.050 triệu đồng cho 320 hội viên vay với 
lãi suất thấp để sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi.

Với kết quả trên, năm 2020, hội Cựu TNXP 
tỉnh được nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội 
và được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Lê Thị Lan
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình

HỘI CỰU TNXP TỈNH KIÊN GIANG 
Năm 2020, Tỉnh hội đã vận động các nhà 

hảo tâm tặng 446 phần quà tết trị giá 248 triệu 
đồng; 04 xe lăn cho người khuyết tật, 5 xe đạp 
cho hội viên khó khăn; các Huyện hội tặng 
173 phần quà trị giá 69,2 triệu đồng. Các hội 
viên đã góp 15 triệu đồng giúp đồng bào miền 
Trung bị lũ lụt. Hội các huyện đã vận động hội 
viên góp vốn xoay vòng được hơn 800 triệu 
đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay 
không tính lãi.

Với thành tích trên, Hội Cựu TNXP tỉnh đã 
được TW hội tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 
06 cá nhân. 

Trần Trọng Phược
Hội Cựu TNXP tỉnh Kiên Giang

Tặng Bằng khen, Giấy khen cho các đơn vị

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021

HỘI CỰU TNXP TỈNH QUẢNG BÌNH
Năm 2020 tuy hoạt động trong điều kiện vô 

vàn khó khăn, song hội đã thu được những kết 
quả đáng trân trọng: Tổ chức Hành trình về 
nguồn với sự tham dự của 70 cựu TNXP và 70 

đoàn viên TN tiêu biểu và tổ chức trọng thể lễ 
kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TNXP Việt 
Nam; phối hợp với Đoàn Nghệ thuật truyền 
thống tỉnh Quảng Bình tổ chức đêm văn nghệ 
gây quỹ nhằm giúp đỡ cựu TXP có hoàn cảnh 
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khó khăn; Thường trực Tỉnh hội đôn đốc, chỉ 
đạo nhóm nghiên cứu Đề tài khoa học “Lịch sử 
Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình, giai 
đoạn 1965 -2015” đúng tiến độ, được Sở Khoa 
học & Công nghệ nghiệm thu cấp tỉnh và đánh 
giá cao.

 Trước thiệt hại nặng nề do trận lụt lịch sử 
gây ra vào tháng giữa tháng 10 vừa qua, Thường 
trực Tỉnh hội đã vận động và tiếp nhận, phân 
bổ kịp thời sự hỗ trợ vật chất, tinh thần của 
nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức dành cho Cựu 
TNXP Quảng Bình với số tiền và hàng hóa có 
tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Trong đó có 
sự hỗ trợ của Hội Cựu TNXP các địa phương: 
Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, 
Điện Biên, Đồng Nai; Nhóm Thiện nguyện vì 

sự phát triển và nguồn hỗ trợ do TW Hội vận 
động.

Lê Thị Thu Hồng
Chánh Văn phòng Hội Cựu TNXP 

tỉnh Quảng Bình

HỘI CỰU TNXP TỈNH QUẢNG NAM

Năm 2020 Hội đã kết nạp được 120 hội viên, 
có 416 cán bộ Hội các cấp, được hưởng chế độ 
thù lao 405 người, tổ chức tập huấn nghiệp vụ 
công tác Hội cho 120 cán bộ; thu và trích nộp 
hội phí cho Tỉnh hội được 12.037.000 đồng.

Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống lực 
lượng TNXP ngay từ đầu tháng 5/2020 Tỉnh 
hội đã chủ động làm việc với các cơ quan thông 
tin truyền thông trong tỉnh, với các Huyện, Thị, 
Thành hội thống nhất chủ đề, nội dung triển 
khai các hoạt động: Tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền giáo dục về lịch sử truyền thống, 
gương sáng TNXP trong kháng chiến, bảo vệ 

tổ quốc và phát triển kinh tế xã hội thông qua 
các tài liệu tuyên truyền trên Báo Quảng Nam, 
Bản tin Ban Dân Vận, Mặt trận tỉnh, các phóng 
sự, chuyên đề trên các phương tiện thông tin 
đại chúng. Các Hội cấp huyện như Núi Thành, 
Tam Kỳ, Hội An, Bắc Trà My tổ chức gặp mặt 
kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống gắn với Hội 
nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Cựu 
TNXP nêu gương sáng, làm theo lời Bác dạy”; 
Thăng Bình, Tiên Phước tổ chức ở các cụm xã 
gắn với tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn 
phí, tặng quà cho hội viên gặp khó khăn.Năm 
qua Tỉnh hội đã với Sở Nội vụ, Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn xác nhận 
10 hồ sơ theo Quyết định số 40; 34 hồ sơ theo 
Quyết định 62; 33 hồ sơ theo Nghị định số 112. 
TW đoàn tặng 1.372 Kỷ niệm chương TNXP.

Trong năm các cấp hội vận động được 
280.000.000 đồng xây mới 8 nhà nghĩa tình 
đồng đội; 272.300.000 đồng sửa chữa 27 nhà; 
tặng 62 sổ tiết kiệm với số tiền 107.000.000 
đồng; tổ chức thăm hỏi ốm đau, tang, mừng thọ 
cho 225 lượt hội viên  với số tiền 125.000.000 
đồng. Ngoài ra được Quỹ Nghĩa tình đồng đội 
CAND hỗ trợ 70.000.000 đồng qua TW Hội 
xây 01 nhà.

 Các cấp Hội đã được các cơ quan, tổ chức, 
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HỘI CỰU TNXP TỈNH QUẢNG TRỊ

Năm 2020 Hội đã kết nạp thêm 1.615 hội 
viên, đưa tổng số hội viên lên 6.645. Sau khi 
thực hiện việc sát nhập các đơn vị hành chính 
cấp xã có 71 hội cơ sở thuộc 9 Hội cấp huyện. 
Các cấp hội đã tổ chức 42 lần các hoạt động 
tuyên truyền giáo dục với trên 4.600 lượt hội 
viên tham gia; 10 đợt phát động phong trào thi 
đua; 6 lượt thăm viếng nghĩa trang, di tích lịch 
sử với trên 3.200 lượt người; đề nghị bào tồn, 
tôn tạo 01, xây mới 1 di tích lịch sử TNXP; 
phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết 
chế độ trợ cấp một lần cho 28 cựu TNXP (trong 
đó có thân nhân của 05 cựu TNXP đã từ trần); 
phối hợp với các cấp bộ Đoàn lập hồ sơ đề 
nghị TW Đoàn xem xét tặng Kỷ niệm chương 
TNXP cho 593 cựu TNXP; 176 hội viên là cán 
bộ đảng, chính quyền, đoàn thể từ cơ sở đến 
tỉnh; đóng góp 6.901ngày công, 13.590 m2 đất 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh 
tế giỏi” tiếp tục phát triển, toàn tỉnh đã có trên 

194 mô hình cựu TNXP và gia đình cựu TNXP 
“Làm kinh tế giỏi” giải quyết việc làm thường 
xuyên cho trên 400 lao động. Nhiều hộ sản 
xuất kinh doanh có lợi nhuận từ 100 triệu đến 
1,5 tỷ đồng/năm, đóng góp hỗ trợ cho người 
nghèo hàng trăm triệu đồng. Các mô hình làm 
kinh tế giỏi tập trung ở 5 ngành nghề chính là: 
Xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng (5 
hộ); Trồng rừng, trồng cây ăn quả, cây công 
nghiệp và dịch vụ nông nghiệp (65 hộ); Đánh 
bắt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản (10 
hộ); Kinh tế gia đình theo mô hình VAC (76 
hộ); Kinh doanh dịch vụ thương mại, cơ khí 
sửa chữa máy móc nông nghiệp vận tải, sản 
xuất chế biến gỗ, dược liệu, cây cảnh (38 hộ).

Hội Cựu TNXP các cấp trong tỉnh đã vận 
động được 2.278.400.000 đồng từ các tổ chức, 
cá nhân, nhà hảo tâm. Từ đó đã hỗ trợ xây dựng 
6 nhà tình nghĩa giá trị 390.000.000 đ; tặng sổ 
tiết kiệm, tặng quà tình nghĩa trong dịp lễ, tết, 
hỗ trợ 2.154 phần quà có giá trị 1.378.400.000 
đ; Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup ủng 
hộ 30 con bê giống sinh sản trị giá trị giá 
510.000.000 đồng cho các gia đình cựu TNXP 
có bò chết do thiên tai lũ lụt. VinaPhone Quảng 
Trị và Quỹ Thiện Tâm tiếp tục trợ cấp thường 
xuyên 12 cựu TNXP cô đơn có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn mỗi người mỗi tháng 300.000 
đồng đến 500.000 đ. Đoàn TNC các cấp trong 
tỉnh thăm nom giúp đỡ.98 nữ cựu TNXP (trong 
đó 78 nữ cô đơn không nơi nương tựa, 4 nữ 
đơn thân, 16 nữ già yếu có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn). 

 Từ 500 con bê giống sinh sản được Quỹ 
Thiện Tâm cho hội viên nghèo, cận nghèo vay, 
đến nay đã sinh sản thêm 460 con, đã bàn giao 
cho hộ kế tiếp 262 con, hiện có 181 hộ cựu 

cá nhân hổ trợ 2.752 suất quà với số tiền 
1.538.480.000 đồng, và 1.200 kg gạo.

Với thành tích đã đạt được, năm 2020 Tỉnh 
hội đã được khen thưởng: TW Hội tặng Cờ đơn 
vị xuất sắc năm 2020, Bằng khen cho 04 tập 
thể, 09 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen 

cho 2 Hội Cựu TNXP: Núi Thành và Bắc Trà 
My; UBMTTQVN tỉnh tặng Bằng khen 05 tập 
thể và 07 cá nhân; Tỉnh hội tặng Giấy khen cho 
21 tập thể và 25 cá nhân.

Nguyễn Thị Như Quyên
Văn phòng Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Nam

Thay mặt Tỉnh hội Quảng Trị, Chủ tịch Lê 
Thị Hồng Loan (thứ 4 từ trái sang) đón nhận 
Huân chương Lao động hạng Nhì
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TNXP tham gia chương trình này bê giống đã 
xóa nghèo bền vững.

Phong trào “nuôi heo đất” thực hành tiết 
kiệm, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội được 
hội viên hưởng ứng tích cực. Đến nay đã có 
hơn 2 tỷ đồng trong quỹ của các Hội cơ sở để 
giúp hội viên làm kinh tế xóa đói giảm nghèo, 
thăm hỏi ốm đau, hoạn nạn vv... 

Hội viên ủng hộ hiện vật và tiền trị giá 
318.500.000 đồng phòng chống covid-19; góp 
ngày công, lương thực, thực phẩm nấu cơm 
miễn phí cấp phát cho các gia đình bị ngập 
trong nước lũ. Ban Công tác nữ huyện Vĩnh 
Linh tham gia nấu 4 nồi cháo tình thương mỗi 

tháng cấp miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại 
bệnh viện huyện. 

Năm 2020 Hội được TW Hội tặng cờ Đơn 
vị xuất sắc, bằng khen cho 19 tập thể, cá nhân 
và 39 huy hiệu Cựu TNXP làm theo lời Bác; 
UBND tỉnh tặng 10 Bằng khen, UBMTTQVN 
tỉnh tặng 2 bằng khen cho tập thể, cá nhân; Tỉnh 
hội tặng giấy khen cho 24 tập thể, cá nhân. Đặc 
biệt tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng 
Trị ngày 2-3/10/2020 Hội Cựu TNXP tỉnh đã 
được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì./.

Lê Thị Hồng Loan
Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Trị

HỘI CỰU TNXP TỈNH TÂY NINH

Năm qua, các tổ chức Hội trong tỉnh không 
ngừng đẩy mạnh công tác tuyên giáo dục 
truyền thống, đặc biệt là dịp kỷ niệm 70 năm 
ngày Truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam 
(15/7/1950-15/7/2020); các hoạt động hưởng 
ứng phong trào thi đua lập thành tích chào 
mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII…Thông qua hoạt 
động này, tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên 
hầu hết đều an tâm, tin tưởng vào đường lối 
cách mạng, vào công cuộc đổi mới cuả Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 

“Cựu TNXP nêu gương sáng học tập, làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
các Huyện, Thị, Thành hội đã tổ chức cho cán 
bộ, hội viên các tổ chức Hội cơ sở đăng ký nội 
dung, chỉ tiêu, kế hoạch học tập. Kết quả qua 
bình xét thi đua từ cơ sở, Tỉnh hội bình chọn, 
làm thủ tục đề nghị và được TW Hội quyết 
định tặng 87 Huy hiệu, vượt chỉ tiêu 17 Huy 
hiệu, đạt 124,28%. 

Đến nay, Hội Cựu TNXP Tây Ninh đã cơ bản 
giải quyết hết số cựu TNXP thuộc đối tượng 
được hưởng chế độ chính sách. Các Huyện, 
Thị, Thành hội tiếp tục rà soát thực trạng cựu 
TNXP sinh sống tại địa phương, lập thủ tục đề 
nghị TW Đoàn tặng Kỷ niệm chương cho 138 
cựu TNXP các thời kỳ.

Đối với phong trào vì nghĩa tình đồng đội, 
các cấp Hội trong toàn tỉnh đã vận động gây 
quỹ và góp vốn xoay vòng giúp nhau làm 
kinh tế được trên 2 tỷ 103 triệu đồng. Tiền 
quỹ được sử dụng xây tặng đồng đội 14 căn 
nhà tình nghĩa, tổng trị giá 740 triệu đồng; sửa 
chữa 16 căn nhà, tổng trị giá 150 triệu đồng; 
xây 2 ngôi mộ liệt sĩ TNXP, 21 triệu đồng; 
tặng 22 sổ tiết kiệm, trị giá 110 triệu đồng; hỗ 
trợ đồng đội, đồng bào bị ảnh hưởng đại dịch 
Covid-19, 300 triệu đồng; số còn lại được sử 
dụng để hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh, cứu 
trợ hoạn nạn đột xuất, thăm bệnh, phúng viếng 

Ông Nguyễn Hữu Ngân, Phó Chủ tịch Hội 
đồng TĐ-KT tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ 
trao tặng lưu niệm và bằng khen cho 2 cựu 
TNXP Nguyễn Văn Lợi (trái) và Đặng Phước 
Hùng  (phải)  có  thành  tích  hỗ  trợ đồng đội 
nghèo 225 triệu đồng
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Ông  Nguyễn  Hữu  Ngân,  Phó  
Chủ tịch  Hội đồng  TĐ-KT  tỉnh, 
Phó  Giám  đốc  Sở Nội  vụ  trao  
tặng  bằng  khen  UBND  tỉnh  cho  
các  tập  thể,  cá  nhân  đạt  thành  
tích xuất sắc năm 2020

tang tế, tặng quà các dịp lễ, tết cho hội viên.
Với kết quả trên, Hội Cựu TNXP Tây Ninh 

đã được TW Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc, 14 
Bằng khen cho tập thể và cá nhân; UBND tỉnh 
tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho Hội Cựu 

TNXP huyện Gò Dầu và 24 Bằng khen cho tập 
thể, cá nhân./.

Nguyễn Tấn Hùng
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Tây Ninh

HỘI CỰU TNXP TỈNH THÁI BÌNH

Năm 2020, các cấp Hội trong tỉnh đã phối 
hợp tổ chức trao quà “Nghĩa tình đồng đội” tặng 
cựu TNXP nghèo có hoàn cảnh khó khăn 8/8 
huyện, thành phố và 286/286 xã, phường, thị 
trấn trên 7.000 suất quà, trị giá 962 triệu 901 
ngàn đồng. Qua TW Hội, 80 nữ cựu TNXP cô 
đơn, TNXP là thương binh, TNXP có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn được nhận quà (mỗi suất quà 
trị giá 500 ngàn đồng); tặng 01 sổ tiết kiệm 05 
triệu đồng của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho 
hội viên. 

Đến nay, Quỹ nghĩa tình đồng đội trong toàn 
tỉnh có 7 tỷ 584 triệu đồng, bình quân 335.000 
đồng/hội viên, (vượt mục tiêu đề ra). Huyện 
Đông Hưng dẫn đầu đạt bình quân 530.000 
đồng/hội viên. Các tổ chức cơ sở Hội đã dành 
257 triệu 391 nghìn đồng thực hiện việc nghĩa 

“khó giúp, ốm thăm, thọ mừng” và tiễn đưa 
đồng đội khi qua đời tận tình chu đáo.

Tỉnh hội đã đi thăm, tặng quà một số cán bộ 
lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị TNXP có trên 90 
tuổi đời,70 năm tuổi Đảng qua các thời kỳ ở 
thành phố Thái Bình, các huyện Hưng Hà, Kiến 
Xương… 

Dịp kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống 
TNXP Việt Nam, các cấp hội đã phối hợp chặt 
chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng của 
tỉnh sản xuất phim tài liệu truyền hình “Thanh 
niên xung phong Thái Bình - Xứng danh anh 
hùng”, phim phóng sự “Về đây, đồng đội ơi”; 
Báo, Đài phát thanh và Truyền hình Thái Bình 
đều có tin, bài phản ánh hoạt động kỷ niệm ngày 
truyền thống. Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền 
thống được tổ chức trọng thể gắn với kỷ niệm 
15 thành lập Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình và 
biểu dương cựu TNXP tiêu biểu trong phong 
trào thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy giai đoạn 
2015 – 2020. Tỉnh hội tổ chức đoàn đại biểu đi 
thắp hương tưởng niệm TNXP C895 Thái Bình 
- Anh hùng LLVTND - hy sinh tại ga Gôi (Nam 
Định) năm 1966 và 13 TNXP của Tiểu đội xung 
kích C873 - Anh hùng LLVTND - hy sinh tại 
núi Nhồi (Thanh Hoá) năm 1967. 8/8 huyện, 
thành phố tổ chức thắp hương tưởng niệm tại 
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nghĩa trang liệt sỹ của huyện trước khi tổ chức 
lễ kỷ niệm. Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(thành phố Thái Bình), đại biểu của Tỉnh đoàn, 
Tỉnh hội thay mặt cho trên 50 ngàn đoàn viên, 
hội viên các thời kỳ, đã dâng hoa, thắp hương 
tưởng nhớ Bác. 

Trong công tác phòng, chống dịch Covid–19 
các cấp hội đã tuyên truyền, vận động hội viên 
nêu gương, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của 
Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế 
về phòng, chống dịch. Nhiều xã, phường cán bộ 
hội đã tích cực tham gia Tổ tuần tra, tổ tự quản 
trong thời gian ‘‘giãn cách xã hội’’; hầu hết gia 
đình hội viên đã tự nguyện đóng góp tiền, hiện 
vật có gíá trị, như các huyện: Hưng Hà, 168 triệu 
đồng; Vũ Thư, 110,521 triệu đồng; Thái Thụy, 
61,5 triệu đồng; Tiền Hải 48,9 triệu đồng…
Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Quỳnh Hội (Quỳnh 
Phụ) ủng hộ 02 triệu đồng; nhiều tổ chức Hội cơ 
sở trích từ “Quỹ nghĩa tình đồng đội” ủng hộ từ 
500 -700 ngàn đồng; cơ quan Văn phòng Tỉnh 
hội ủng hộ 03 triệu đồng…

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia 
ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây 

Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai, các cấp 
Hội vận động quyên góp được 135,031 triệu 
đồng (chuyển 50 triệu đồng về Ủy ban Mặt trận 
TQVN tỉnh; 85 triệu đồng về TW hội). Điển 
hình, Hội Cựu TNXP xã Bách Thuận (huyện 
Vũ Thư) đã phối hợp với Ban trị sự chùa Từ 
Vân vận động nhân dân, phật tử và toàn thể hội 
viên Hội Cựu TNXP của địa phương quyên góp 
ủng hộ 500 suất quà (mỗi suất gồm 10 kg gạo, 
01 thùng mì tôm, 01 gói ngũ cốc…), cùng hàng 
trăm bộ quần áo, hàng ngàn cuốn vở học sinh và 
nhiều nhu yếu phẩm khác.

Với những thành tích trên, trong dịp kỷ niệm 
70 năm ngày Truyền thống (15/7), TW Hội đã 
tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân; 
Chủ tịch Tỉnh hội được TW Đoàn tặng Biểu 
trưng vinh danh các cựu TNXP tiêu biểu qua 
các thời kỳ; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 
tập thể, 05 cá nhân.

Tổng kết năm 2020, Tỉnh hội được TW Hội 
tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho 07 
tập thể, 20 cá nhân./.

Đặng Văn Bộ 
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình

HỘI CỰU TNXP TỈNH THÁI NGUYÊN
Năm 2020, Tỉnh hội đã chỉ đạo các cấp Hội 

hoạt động mạnh mẽ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền 
thống TNXP Việt Nam. Tỉnh hội đã phối hợp 
với TW Hội, TW Đoàn… tổ chức thành công 
các sự kiện diễn ra trên đại bàn. Trong năm, các 
công tác đền ơn, đáp nghĩa tiếp tục được thực 
hiện, đặc biệt là tổ chức các hoạt động tại Khu 
di tích Lịch sử Quốc gia TNXP Đại đội 915, Đội 
91 Bắc Thái và công tác chuẩn bị xây dựng “Bia 
di tích lịch sử nơi ra đời Đội TNXP công tác 
tiếp quản Thủ đô” tại Đình - Chùa làng Sòng, 
xã An Khánh, huyện Đại Từ. Công tác xây dựng 
tổ chức Hội được củng cố, công tác nghĩa tình 
đồng đội được duy trì: Đã tặng 1.821 suất quà 
cho các gia đình chính sách TNXP, sửa chữa và 
làm mới 13 căn nhà cho đồng đội, gây quỹ Hội 
đạt 960.000 đồng/ hội viên. Phối hợp với Tỉnh 
đoàn, Hội Cựu chiến binh tổ chức tang lễ, phủ 

cờ tuyền thống TNXP đối với các cựu TNXP từ 
trần. Tư vấn cho chính quyền, Sở Nội vụ giải 
quyết chế độ, chính sách cho 06 cựu TNXP và 
thân nhân 01 cựu TNXP từ trần; tiếp tục hoàn 
thiện hồ sơ đề nghị Nhà nước giải quyết chế độ 
cho 06 TNXP hy sinh trong kháng chiến.

Với kết quả trên, Hội Cựu TNXP tỉnh được 
TW Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Ngô Tuyến
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Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa
Năm 2020, Tỉnh hội đã tập trung chỉ đạo 

các Hội từ cấp xã đến cấp huyện tiến hành Đại 
hội tổng kết nhiệm kỳ, đến nay đã có 24/26 
huyện, thị, thành Hội trong toàn tỉnh đã tổ 
chức Đại hội. 

Tỉnh hội đã chỉ đạo các Hội cơ sở hoàn 
chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị Sở Nội vụ trình Chủ 
tịch UBND tỉnh công nhận phiên hiệu TNXP 
cho 11 đội TNXP (từ Đội 4201 đến Đội 4211) 
được thành lập trước ngày 30/4/1975 và 4 đội 
TNXP Hàm Rồng thành lập năm 1986 đi tiền 
trạm xây dựng vùng kinh tế mới tại Đắk Lăk; 
bàn giao và đưa vào sử dụng Nhà bia lưu niệm 
Đội TNXP N21- Đội TNXP chống Mỹ đầu tiên 
- tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh 
Hóa; tổ chức tập huấn cho 200 cán bộ Hội cơ sở 
trong toàn tỉnh; kiểm tra, rà soát hơn 10 nghìn 
cựu TNXP thuộc 15 đội TNXP vừa được Chủ 
tịch UBND tỉnh công nhận phiên hiệu.

Trong năm qua, các cấp Hội luôn chú trọng 
quan tâm, chăm lo công tác Nghĩa tình đồng 
đội với nhiều hình thức: Đã vận động các tổ 
chức từ thiện, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm 
và trích từ nguồn lãi suất của Quỹ Nghĩa tình 
TNXP tặng 4.585 suất quà, cho các cựu TNXP 
nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân 
các dịp lễ, tết, tổng trị giá 1.627.200.000đ; làm 
mới được 02 ngôi nhà và sửa chữa 07 ngôi nhà 

từ quỹ Nghĩa tình TNXP và sự đóng góp của 
hội viên ở 6 huyện. Đến nay, tổng số dư Quỹ 
Nghĩa tình TNXP toàn tỉnh đạt hơn 70 tỷ đồng, 
bình quân đạt 1.520.000 đồng/ hội viên. Một 
số cơ sở hội có số dư bình quân quỹ cao như: 
Hậu Lộc, Yên Định, Vĩnh Lộc, Quảng Xương, 
Nông Cống... Từ nguồn quỹ này, đã tạo việc 
làm cho gần 2.000 lao động là con em TNXP, 
gần 500 gia đình cựu TNXP thoát nghèo bền 
vững, đồng thời thực hiện chu đáo hơn 8 chữ 
vàng “ốm thăm- khó giúp- chết viếng- thọ 
mừng” mà Hội đã đề ra. 

Năm 2020 Ban công tác nữ đã phát động 
phong trào thi đua tết trồng cây đời đời nhớ ơn 
Bác, phong trào nuôi lợn đất tiết kiệm để xây 
dựng quỹ NTTNXP, phát triển kinh tế theo mô 
hình trang trại, gia trại và đồi rừng… Tổ chức 
tọa đàm với nhiều hình thức sinh hoạt khác 
nhau nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 20/10...

Thực hiện cuộc vận động quyên góp ủng hộ 
đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ và 
phòng chống Covid, Tỉnh hội đã phát động cán 
bộ, hội viên trong toàn tỉnh quyên góp được 
trên 3 tỉ đồng. Số tiền này đã được chuyển  về 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương.

Với thành tích đạt được, Tỉnh hội đã được 
Trung ương Hội tặng Cờ thi đua và Bằng khen 
cho 11 tập thể, 23 cá nhân.

Nguyễn Hiền

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021 Nhân  dịp  Tết  Nguyên  đán  Tân  Sửu  -  2021,  
Công ty TNHH Mai Hương trao 60 suất quà, 
trị giá 500.000đ/suất cho các cựu TNXP nghèo
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Năm 2020, Hội đã hỗ trợ xây mới 04 ngôi 
nhà tình nghĩa, trị giá 460 triệu đồng; sửa 
chữa 01 nhà, với số tiền 50 triệu đồng. Hiện 
nay, Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” đạt hơn 07 tỷ 
đồng. Số tiền trên được sử dụng để sửa chữa 
nhà cho hội viên không có điều kiện xây nhà 
mới (trung bình mỗi năm, Tỉnh hội hỗ trợ sửa 
chữa từ 3-5 nhà). Đây là sự nỗ lực của Hội Cựu 
TNXP các cấp, sự sẻ chia của những nhà hảo 
tâm và đặc biệt là sự chung tay của những cựu 
TNXP với tấm lòng tri ân, ấm tình đồng đội. 
Được sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể và 
các nhà tài trợ, Hội đã tặng 112 xuất quà, trị giá 
53,1 triệu đồng cho hội viên và nữ hội viên cựu 
TNXP là thương binh, nhiễm chất độc da cam 
có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1.035 suất quà, trị 
giá 527,4 triệu đồng cho các hội viên nhân dịp 
Tết Canh Tý.Công Ty TNHH PHOTO LUCKY 
tặng 1.562 chiếc khẩu trang, 1.032 bộ ấm chén 
và 586 bộ cốc thủy tinh cho hội viên trong tỉnh. 
Riêng Huyện hội Yên Lạc đã vận động công ty 
Minh Tân, Hải Phòng tặng 675 bộ ấm chén cho 
hội viên, trị giá 101.250.000 đ; tổ chức khám 
chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 950 hội 
viên, trị giá 380.000.000 đ. 

Tỉnh hội đã vận động tặng 29 sổ tiết kiệm 
(trị giá 3-5 triệu đồng/sổ) với tổng số tiền là 
105 triệu đồng; phối hợp với Tỉnh đoàn vận 
động các cơ sở y tế khám bệnh, cấp thuốc miễn 
phí cho 700 cán bộ, hội viên với tiền thuốc là 
210triệu đồng; tổ chức thăm hỏi 613 lượt hội 
viên ốm đau với số tiền là 33,452 triệu đồng; 
mừng thọ 330 Hội viên với số tiền là 34,306 
triệu đồng; tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ với 
10 lần, với sự tham gia của 550 hội viên. Tổ 
chức giáo dục truyền thống cách mạng, truyền 
thống TNXP tới 5.562 học sinh; 312 cán bộ, 
giáo viên và 265 đoàn viên tham gia; tổ chức 
kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam cho hơn 100 cán bộ nữ cựu 
TNXP.

Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ đồng bào 
miền Trung bị lũ lụt của MTTQVN tỉnh và của 
TW Hội Cựu TNXP Việt Nam, Tỉnh hội đã triển 
khai cuộc vận đông đến các Hội cơ sở, được 
280,706 triệu đồng. Trong đó: Tiền mặt gửi về 
Tỉnh hội là: 97,352 triệu đồng, đã chuyển vào 
tài khoản của MTTQVN tỉnh và TW Hội. Tiền 
ủng hộ các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương 
là: 183,354 triệu đồng và 18.100 bộ quần áo; 2 

HỘI CỰU TNXP TỈNH VĨNH PHÚC

Khánh thành bàn giao nhà nhân ái cho cựu TNXP Nguyễn Thị Xuân (thứ 3 từ trái sang), 
thôn Bản Long, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo
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thùng mỳ tôm; 1 tạ gạo. Hội Cựu TNXP huyện 
Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường ủng hộ 
54,325 triệu đồng phòng chống Covid-19.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 
TNXP Việt Nam, Tỉnh hội đã tổ chức cho hơn 
3.000 cán bộ, hội viên đi tham quan khu di tích 
lịch sử K9; xuất bản 300 cuốn sách “Những cựu 
TNXP điển hình tiên tiến vì nghĩa tình đồng đội 
đúng ngày 5/7/2020. Tỉnh hội đã làm việc với 
các cơ quan liên quan và được UBND tỉnh giao 
cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Kế 
hoạch – Đầu tư chủ trì xây dựng các di tích lịch 
sử: TNXP xây dựng hồ Đại Lải; nơi xuất quân 
của Liên phân đội TNXP 312 - đơn vị được Bác 
Hồ đến thăm và tặng 4 câu thơ. Hoàn thiện các 

thủ tục đề nghị xác nhận liệt sĩ cho 05 TNXP 
của Đoàn TNXP 147. Trong năm, có 1.009 hội 
viên được TW Đoàn tặng Kỷ niệm chương. 
Hiệ n nay, 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu 
gia đình văn hóa; 62 hội viên làm kinh tế có 
hiệu quả cao; 92 gia đình hội viên làm kinh tế 
giỏi; 223 hội viên được tín nhiệm bầu giữ các 
vị trí chủ chốt trong cấp ủy Đảng, chính quyền, 
đoàn thể ở địa phương, là tấm gương mẫu mực 
trong cộng đồng dân cư.

Với những thành tích đạt được, năm 2020 
Hội Cựu TNXP tỉnh được TW Hội tặng Cờ thi 
đua xuất sắc.

Nguyễn Đặng Minh Ngọc

HỘI CỰU TNXP TỈNH YÊN BÁI
Năm 2020 Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục củng 

cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh 
hoạt động nghĩa tình đồng đội, chăm lo đời 
sống cho cán bộ hội viên, đã được các nhà tài 
trợ hỗ trợ xóa nhà dột nát, xây nhà tình nghĩa 
cho 11 hội viên với tổng số tiền hỗ trợ 530 triệu 
đồng, tổng giá trị khi khánh thành là 1.230 triệu 
đồng; phối hợp với các cơ quan chức năng giải 
quyết chế độ cho 372 cựu TNXP.

Lê Thị Hồng Mạnh
Phó Chủ  tị ch Hộ i Cự u TNXP tỉ nh Yên Bái

 Một buổi giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP 
tại Trường cấp 3 Trần Phú, TP. Vĩnh Yên

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ ỦNG HỘ MIỀN TRUNG 

QUA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP 

VÀ TRỰC TIẾP TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

(Không qua TW Hội)

TT Đơn vị Qua Mặt trận Trực tiếp các địa phương
(không qua TW Hội)

Tiền (đ) Tiền (đ) Hiện vật
1 Hội Cựu TNXP tỉnh Đắk Lắk   5.000.000  207.552.000 

2 Hội Cựu TNXP tỉnh Hòa Bình  35.000.000 

3 Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Phước  119.000.000  110.000.000 380 thùng mỳ, 50 
tấn gạo

4 Hội Cựu TNXP tỉnh Gia Lai  15.310.000 

5 Hội Cựu TNXP tỉnh Vĩnh Phúc  47.352.000 18.100 bộ quần 
áo; 100 kg gạo

6 Hội Cựu TNXP TP Hồ Chí Minh  108.860.000 

7 Hội Cựu TNXP TP Cần Thơ  14.060.000 

8 Hội Cựu TNXP TP Hải Phòng  319.882.000 

9 Hội Cựu TNXP tỉnh Phú Thọ  190.847.000 

10 Hội Cựu TNXP tỉnh Hưng Yên  36.650.000 

11 Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn  66.010.000 

12 Hội Cựu TNXP tỉnh Nghệ An  1.488.129.000 

3855 kg gạo, 720 
thùng mỳ, 153 
thùng sữa,798 
bánh chưng

13 Hội Cựu TNXP tỉnh Tiền Giang  135.000.000  110.000.000 

14 Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình 1850 kg gạo, 675 
thùng mỳ

15 Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Ninh  71.300.000 

16 Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Thuận  2.000.000 

17 Hội Cựu TNXP tỉnh Hải Dương  202.690.000 

18 Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa  1.814.000.000  48.000.000 

19 Hội Cựu TNXP tỉnh Giai Lai  15.310.000 

20 Hội Cựu TNXP tỉnh Đà Nẵng  32.200.000 

21 Hội Cựu TNXP tỉnh Lai Châu  14.000.000 
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TT Đơn vị Qua Mặt trận Trực tiếp các địa phương
(không qua TW Hội)

Tiền (đ) Tiền (đ) Hiện vật
22 Hội Cựu TNXP tỉnh Điện Biên  40.000.000  16.510.000 

23 Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Nguyên  146.510.000 

24 Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Giang  322.150.000  110.000.000 380 thùng mỳ, 50 
tấn gạo

25 Hội Cựu TNXP tỉnh Bạc Liêu  284.410.000 

26 Hội Cựu TNXP tỉnh Kon Tum  530.000.000 

2000 vở học sinh, 
400 cây bút,200 

bộ đò học sinh 25 
thùng mỳ, 60 kg 

gao, đường
27 Hội Cựu TNXP Hà Nội  592.000.000 

CỘNG  6.647.670.000  492.062.000 

Tổng hợp: Lê Hòa - Chánh văn phòng TW Hội

Bến Tre
sơ kết công tác Hội giữa nhiệm kỳ và tổng kết năm 2020

Ngày 31/12/2020, Hội Cựu TNXP tỉnh 
tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 

giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 và tổng kết công 
tác năm 2020. Tham dự có các đồng chí đại 
diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể 
của tỉnh; thành viên Ban Chấp hành Hội Cựu 
TNXP tỉnh; Thường trực Hội Cựu TNXP các 
huyện, thành phố.

Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã vận động 
xây mới 91 căn nhà tình nghĩa, nhà mái ấm 
đồng đội; sữa chữa 39 căn cho gia đình thương 
binh, liệt sĩ, cán bộ, hội viên; trao tặng 50 sổ 
tiết kiệm; 152.021 phần quà; 3.214 thùng chứa 
nước; 125 suất học bổng; 120 xe đạp; 15.000 
quyển tập; xây 167 cầu bê tông với tổng kinh 
phí trên 39,2 tỷ đồng; tổ chức khám, cấp phát 
thuốc miễn phí cho 4.697 lượt cựu TNXP ng-
hèo, gia đình chính sách, trong đó có 149 hội 
viên được phẫu thuật đục thủy tinh thể mang 
lại ánh sáng và niềm vui trong cuộc sống. 

100% tổ chức Hội xây dựng Quỹ “Nghĩa 

tình đồng đội” với số dư trên 22 tỷ đồng. 
Phong trào tiết kiệm “Nuôi heo đất”, “Cựu 
TNXP giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, 
giảm nghèo bền vững” có 798 cựu TNXP làm 
kinh tế giỏi, 275 gia đình cựu TNXP thoát ng-
hèo bền vững…

Với những nỗ lực không ngừng, trong nửa 
nhiệm kỳ, Hội Cựu TNXP tỉnh đã được Chủ 
tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động 
hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 
3 năm liền được TW Hội tặng Cờ “Đơn vị thi 
đua xuất sắc” và 2.692 Bằng khen của TW 
Hội, Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng năm 2020, 
có 05 tập thể, 08 cá nhân nhận giấy khen của 
Tỉnh hội; đề xuất TW Hội khen thưởng cho 04 
tập thể, 10 cá nhân.

Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – 
Gương mẫu – Nghĩa tình”, năm 2021, các cấp 
bộ Hội cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, giữ vững 
tinh thần quyết tâm cao triển khai thực hiện các 
công trình, phần việc chào mừng thành công 
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Hội Cựu TNXP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kỷ niệm 55 năm ngày 
thành lập C1265, ra quân tuyên truyền An toàn giao thông 

và tổng kết công tác năm 2020

Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn 
quốc lần thứ XIII. Trọng tâm là thực hiện tốt 
các chương trình “Nghĩa tình đồng đội”, “Trữ 
nước mưa, nước ngọt”, vận động các nguồn 
lực, xây dựng quỹ trong cán bộ hội viên để 
chăm lo, hỗ trợ TNXP còn gặp khó khăn; tiếp 
tục rà soát, tham mưu giải quyết chế độ chính 
sách và xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày 
càng vững mạnh; đồng thời, đặc biệt quan tâm 
triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp giáo 
dục truyền thống cho thế hệ trẻ./.

Lan Châu
Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bến Tre

Thừa ủy quyền của TW Hội, đồng chí Nguyễn 
Lan Châu - UVBCH TW Hội - trao cờ thi đua 

xuất sắc cho Tỉnh hội

Ngày 15/12/2020 Tỉnh hội tổ chức kỷ niệm 
55 năm ngày thành lập C1265 Bình Giã chiến 
thắng (15/12/1965-15/12/2020), tổng kết hoạt 
động năm 2020, ký kết giao ước thi đua năm 
2021 và làm Lễ ra quân tuyên truyền An toàn 
giao thông. Đến dự có các ông: Trần Văn 
Mãnh, nguyên Tổng đội trưởng TNXP Giải 
phóng miền Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội 
Cựu TNXP Việt Nam; Lê Hồng Ngọc, Phó 
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Huỳnh Sơn Tuấn, 
Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo 
Tỉnh hội cùng 150 đại biểu đại diện lãnh đạo 
các hội huyện và xã và cán bộ, đội viên C1265.

Hơn nửa thế kỹ đã trôi qua, những đội viên 
C1265 giờ đây đã già, nhiều đồng chí đã về 
với đất mẹ. Những đồng chí còn sống bồi hồi 
xúc động khi gặp lại nhau. Nhìn đất nước ngày 
càng đổi mới, cuộc sống ấm no, con cháu sung 
sướng là rất mãn nguyện. Tuổi xuân của các 
đồng chí không uổng phí khi cống hiến cho lý 
tưởng cho cách mạng cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, giải phóng đất nước. Nhớ tác phẩm 
“Thép đã tôi thế đấy” có câu: “Đời người chỉ 
sống có một lần, sống làm sao cho khỏi xót xa 

ân hận vì phải sống hoài sống phí, để khi nhắm 
mắt xuôi tay ta có thể nói rằng, tất cả đời ta, tất 
cả sức ta, ta đã hiến dâng cho cuộc đời cao đẹp 
nhất cuộc đấu tranh giải phóng loài người”.

Ông Bùi Thế Ba xúc động ôn lại những kỷ 
niệm khi vận động thành lập C1265 của tỉnh 
Long Bà Biên9 , được hơn một trăm thanh 
niên. Để đảm bảo bí mật khóa huấn luyện 
cơ bản, Huyện đoàn Đức Thạnh (sau này là 
huyện Châu Đức) quyết định lấy ngọn đồi có 
suối Xà Môn chảy quanh làm nơi đóng quân 
của C1265. Sau đợt huấn luyện cáng thương, 
tải đạn, đơn vị đã theo sát các chiến sỹ quân 
giải phóng tham gia các trận đánh lớn Núi Đất, 
Long Tân... Phát hiện nơi đóng quân của đơn 
vị, địch cho máy bay ném bom, bốn đồng chí 
hy sinh. Sau đó đơn vị phải di chuyển thường 
xuyên theo sát các chiến sỹ quân giải phóng 
phục vụ chiến đấu, không còn ở cố định một 
địa điểm nào. Năm 1966-1967 là những năm 
ác liệt nhất; địch bao vây cắt hết các đường 
vận chuyển tiếp tế, anh chị em TNXP phải ăn 
rau rừng, rễ cây để chống đói. Một số anh chị 
em kiệt sức phải đưa về căn cứ để an dưỡng, 

 (9) Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Bà Rịa - Long Khánh,
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số còn lại vẫn kiên cường bám trụ theo sát lực 
lượng quân giải phóng đánh địch. Đã 55 năm 
trôi qua biết bao buồn vui, biết bao kỷ niệm 
không thể quên! Điều tự hào nhất là đã góp 
được chút công sức bé nhỏ của mình trong sự 
nghiệp cách mạng của dân tộc. 

 Ông Trần Văn Mãnh xúc động kể lại những 
kỷ niệm gian khổ của TNXP chống Mỹ cứu 
nước không bao giờ quên được; nhất là năm 
1966- 1967, giặc Mỹ mở chiến dịch Gian-xơn 
Xi-ty  đánh vào căn cứ của ta ở Tây Ninh. 
Địch càn đi quét lại nhiều lần hòng tiêu diệt 
lực lượng chủ lực của ta, nhưng chúng đã thất 
bại. Lần gặp lại nhau trên đường hành quân ở 
Võ Su, đồng chí Bùi Thế Ba đã ôm tôi khóc, 
mừng mừng tủi tủi! Bom đạn cày xới, đich 
ngày đêm phục kích đánh phá thế nhưng anh 
em vẫn sống, vẫn chiến đấu tốt, kẻ thù không 
biết đường nào mà tìm. Những lần giặc bố ráp, 
ngăn chặn tiếp tế của ta, anh em phải ăn rau 
rừng thay cơm. Một lần anh em phát hiện loại 
rau mọc bên bờ đá của khe suối, thử lấy lá nấu 
canh ăn rất ngon. Sau thử lấy củ ăn lại càng 
ngon, khỏe người ra nhiều! Anh em có hỏi rau 
gì, tôi liền trả lời: Rau TNXP, chính nhờ loại 
rau đó anh em chúng tôi sống được, tiếp tục 
chiến đấu. 

Trước đó, sáng 14/12 Ban chấp hành Tỉnh 
hội, Huyện hội, Huyện đoàn Châu Đức, lãnh 

đạo xã Kim Long cùng với các hội viên xã 
Kim Long tổ chức dâng hương viếng 50 liệt 
sỹ TNXP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại nhà bia 
tưởng niệm ở thôn Quảng Long, xã Kim Long. 
Tổng kết hoạt động năm 2020, đáng chú ý 
nhất là việc tham gia phát triển kinh tế, xóa 
đói giảm nghèo. Với phong trào “Heo vàng vì 
nghĩa tình đồng đội” toàn tỉnh đã nuôi được 
911 con; Hội Cựu TNXP huyện Xuyên Mộc 
đầu tư nuôi dê sinh sản, ban đầu là 02 con có 
bầu giá 10 triệu đồng cho 01 hộ gia đình có 
điều kiện chăn nuôi; nay đã quay sang vòng 
2, vòng 3 phát triển khá tốt. Công tác đền ơn 
đáp nghĩa cũng được Tỉnh hội quan tâm chu 
đáo; trong năm đã thăm hỏi 48 hội viên đau ốm, 
bệnh tật và 103 gia đình thương binh, liệt sỹ với 
số tiền 172.100.000 đồng; tặng 649 suất quà tết 
(mỗi suất từ 300 – 500 ngàn đồng), với tổng 
số tiền 250 triệu; trao 25 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 5 
triệu đồng); xây dựng 01 căn nhà tình thương 
(trị giá 58.000.000 đồng). Năm 2021, chỉ tiêu 
của Tỉnh hội là: Phối hợp giải quyết dứt điểm 
chế độ hưởng trợ cấp 1 lần và chế độ trợ cấp 
thường xuyên cho cựu TNXP trước 30/7/2021; 
thực hiện đầy đủ và chính xác thủ tục đề nghị 
cấp kỷ niệm chương TNXP; trên 80% hội viên 
tự nguyện nuôi “Heo vàng đồng đội”; vận động 
hỗ trợ sửa chữa 05 nhà cho hội viên khó khăn; 
xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” có số dư 

Dâng hương viếng 50 liệt sỹ TNXP tại nhà bia tưởng niệm ở thôn Quảng Long, xã Kim Long

(10)  Là một chiến dịch kéo dài 53 ngày của Quân đội Mỹ và Quân lực Việt Nam Cộng hòa nhắm vào các căn cứ của lực lượng Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
miền Nam Việt Nam ở Chiến khu C, tức vùng Lò Gò - Xa Mát ngày nay (phía Việt Nam Cộng hòa gọi là Vùng 3 chiến thuật) vào đầu năm 1967. Đây là cuộc 
hành quân lớn nhất của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam - huy động 35.000 quân Mỹ và Việt Nam Cộng hoà và kéo dài từ 22 tháng 2 đến 15 tháng 4 năm 
1967 - để đánh vào vùng kiểm soát của quân Giải phóng nhưng đã thất bại.
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01 tỷ đồng; trao 600 suất quà Tết; tặng 10 sổ 
tiết kiệm cho các gia đình cựu TNXP có hoàn 
cảnh khó khăn:

Với tinh thần lúc trẻ xông pha làm đường, 
tải đạn, cứu thương, về già gương mẫu tuyên 
truyền pháp luật cho con cháu và mọi người 
thực hiện. Với các băng rôn, biểu ngữ được 
dán ở xe và tài liệu được in sẵn về luật an toàn 
giao thông; lễ ra quân được tổ chức tại sân hội 
trường, sau đó tỏa về địa phương phát tờ rơi 
cho bà con tham khảo, nghiên cứu và thực hiện.

Trần Phức
Hội Cựu TNXP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021

Câu Lạc bộ xây dựng Quỹ nghĩa tình TNXP 

tỉnh Thanh Hóa tổng kết công tác hoạt động năm 2020

Ngày 14/1/2020 Câu lạc bộ xây dựng 
quỹ nghĩa tình TNXP tỉnh Thanh Hóa 

đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và bàn 
phương hướng năm 2021 với sự tham dự của 
107 thành viên. 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tỉnh hội Nguyễn 
Đức Lâm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã báo cáo 
công tác hoạt động của Câu lạc bộ.

Sau hơn 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ đã 
giúp Ban Chấp hành Tỉnh hội thúc đẩy cuộc 
vận động xây dựng quỹ nghĩa tình TNXP 
trong toàn tỉnh. Đến nay tổng quỹ nghĩa tình 
TNXP trong toàn tỉnh có trên 70 tỉ, bình quân 
1,520 triệu đồng/hội viên, vượt mục tiêu một 
triệu đồng/hội viên. Quỹ đã cho hội viên vay 
với lãi suất thấp để phát triển sản xuất kinh 
doanh thoát nghèo. Lãi suất được các Chi hội, 
Hội cơ sở chi cho thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, 
tặng quà các cựu TNXP nhân các ngày, lễ, tết 
và hỗ trợ các Chủ tịch Hội được hưởng phụ 
cấp theo Quyết định 30/2011/TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Ban chủ nhiệm CLB đã kết hợp với Ban 
thường trực Tỉnh hội thăm một số mô hình, cơ 
sở sản xuất kinh doanh của thành viên trong 
Câu lạc bộ; thực hiện tốt việc quản lý chi tiêu, 

thanh quyết toán hàng năm duy trì được số dư, 
không sử dụng sai mục đích, không chi tiêu 
vào tiền gốc đóng góp của hội viên. Hội viên 
khi ốm đau, đi viện được thăm hỏi chu đáo. 
Khi hội viên qua đời, Câu lạc bộ đã kết hợp 
với Tỉnh hội tổ chức viếng chu đáo, đồng thời 
thanh toán lại số tiền gốc ban đầu của hội viên. 
Quỹ của Câu lạc bộ tỉnh đã cho 2 hội viên ở 
Quảng Xương là Nguyễn Văn Tôn, Nguyễn 
Thị Lý mỗi người 50 triệu để sản xuất kinh 
doanh. Số vốn vay này đã được sử dụng đúng 
mục đích, có hiệu quả, thanh toán lãi đúng kỳ 
hạn. Đ/c Nguyễn Văn Tôn đã thanh toán số 
vốn vay cho Câu lạc bộ; đ/c Nguyễn Thị Lý 
chuẩn bị đến kỳ thanh toán.

Nhìn chung sau hơn 2 năm hoạt động, Câu 
lạc bộ xây dựng Quỹ nghĩa tình TNXP tỉnh 
đã làm tốt công tác tham vấn và nhiều thành 
viên là cán bộ Hội cơ sở đã trực tiếp chỉ đạo tổ 
chức tốt cuộc vận động xây dựng Quỹ nghĩa 
tình TNXP, trong đó có đồng chí đã vận động 
xây dựng quỹ ở cơ sở đạt bình quân 2-3 triệu 
đồng/ hội viên và cao hơn là 4,5 triệu đồng/ 
hội viên. Số tiền đóng góp duy trì hoạt động, 
được bảo toàn và cho vay để sản xuất kinh 
doanh có lãi. Việc hoàn trả tiền gốc cho những 
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thành viên không tham gia vì sức khỏe hoặc 
chuyển công tác được thực hiện đầy đủ.

Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến tham luận 
mong muốn Câu lạc bộ tiếp tục được duy trì 
và làm tham mưu cho Ban chấp hành Tỉnh Hội 
trong việc tư vấn, hướng dẫn và thúc đẩy phát 
triển “Quỹ nghĩa tình TNXP” trong toàn tỉnh.

Nguyễn Hiền

BA HUYỆN CỦA LONG AN
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỘI CỰU TNXP LẦN THỨ III

Từ ngày 23- 29/12/2020, các huyện: Tân 
Trụ, Châu Thành và Tân Thạnh đã tổ 

chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu 
TNXP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Là huyện tuy số lượng hội viên không 
nhiều, nhưng trong nhiệm kỳ qua, hội Cựu 
TNXP huyện Tân Trụ đã giải quyết 78 hồ sơ 
TNXP được hưởng chính sách; vận động tặng 
540 phần quà trị giá 270 triệu đồng; hỗ trợ thẻ 
BHYT cho 78 hội viên với số tiền trên 62 triệu 
đồng; vận động được nhiều xe lăn tặng cho 
đồng đội. Có 04 tổ chức Hội cấp xã có Quỹ 

Nghĩa tình đồng đội gần 150 triệu đồng. Huyện 
hội thường xuyên duy trì việc giáo dục truyền 
thống TNXP cho thế hệ trẻ, đặc biệt chú trọng 
việc học tập gương của Anh hùng liệt sĩ TNXP 
Hoàng Anh.

Huyện hội Châu Thành có 854 hội viên, là 
huyện đứng thứ 2 về số hội viên trong tỉnh. 
Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh hội, sự lãnh đạo 
của Huyện ủy, UBND, Ban Chấp hành Huyện 
hội đã tham mưu cho cơ quan chức năng hoàn 
thành 78 hồ sơ TNXP được hưởng trợ cấp một 
lần; vận động được 82 triệu đồng hỗ trợ xây 02 

Đại biểu dự Đại hội huyện Tân Trụ
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Hội Cựu TNXP quận Cầu Giấy tổ chức Đại hội lần thứ IV

căn nhà cho hội viên khó khăn; tặng 540 phần 
quà, với số tiền 270 triệu đồng; cấp thẻ BHYT 
cho 87 trường hợp, trị giá 70 triệu đồng; Quỹ 
Nghĩa tình đồng đội có số dư 150 triệu đồng. 
Đây là đơn vị thực hiện tốt việc giải quyết chế 
độ chính sách cho cựu TNXP; năm 2020 được 
TW Hội tặng Bằng khen.

Hội Cựu TNXP huyện Tân Thạnh có 439 
hội viên, sinh hoạt tại 9/13 cơ sở đều được giải 
quyết chế độ. Quỹ giúp vốn, thăm hỏi có gần 
200 triệu đồng; Quỹ Dấu ấn tuổi xuân giúp cho 
hội viên khó khăn gần 500 triệu đồng xây dựng 
12 nhà nghĩa tình đồng đội, 223 triệu đồng sửa 
chữa nhà, tặng 12 sổ tiết kiệm trị giá 42 triệu 
đồng, phát 85 phần quà trị giá 34 triệu đồng, 
giúp cho nhiều hội viên an tâm, phấn đấu vươn 
lên trong cuộc sống. 

Đến nay, tỉnh Long An đã có 8/15 Hội cấp 
huyện đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 
2020-2025.

Lê Bá Phước
Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Long An Các đại biểu dự Đại hội huyện Tân Thạnh

Trong hai ngày 23 – 24/12/2020, hội 
Cựu TNXP quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2020-
2025). Các đồng chí: Đỗ Quốc Phong, UVĐCT 
TW Hội Cựu TNXP Việt Nam, Chủ tịch Thành 
hội Hà Nội; Đồng Sỹ Tiến, UVBCH TW Hội 
Cựu TNXP Việt Nam; Nguyễn Văn Chiến - 
Phó Bí thư thường trực Quận ủy; Nguyễn Thị 
Thanh, Chủ tịch UB MTTQ quận; Trịnh Thị 
Dung, Phó Chủ tịch UBND quận; đại diện các 
ban, ngành, đoàn thể của quận và 95 đại biểu 
thay mặt 548 hội viên toàn quận đã về dự.

Hiện nay, quận có 538 hội viên, sinh hoạt 
tại 36 Chi hội thuộc 8 phường, nhiệm kỳ đã kết 
nạp thêm 21 hội viên, có 25 hội viên qua đời.
Với tinh thần “Tuổi trẻ xông pha - Về già sống 
mẫu mực”, nhiệm kỳ qua, Quận hội luôn hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra; với vai trò làm 

nhân chứng lịch sử, Hội đã giúp các cơ quan 
chức năng giải quyết cơ bản về chế độ, chính 
sách đối với cựu TNXP. 

Các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với 
MTTQ, các Đoàn thể CT - XH, khu dân cư 
tích cực thực hiện các nội dung cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”, “Người Hà Nội văn minh - 
thanh lịch” gắn với phong trào thi đua “Nêu 
gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào 
“Gia đình Cựu TNXP giúp nhau phát triển 
kinh tế để thoát nghèo” với mô hình: “Liên 
gia đình Cựu TNXP giúp nhau phát triển kinh 
tế đê nâng cao chất lượng cuộc sổng, ổn định 
bền vững” gắn với các nội dung thỉ đua “Nêu 
gương sáng vì nghĩa tình đồng đội, chung tay 

Các đại biểu dự Đại hội huyện Châu Thành
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giúp đỡ chị em phụ nữ cô đơn, có hoàn cảnh 
khó khăn”.Hưởng ứng cuộc thi “Phát hiện và 
viết về những tấm gương tiêu biểu người tốt, 
việc tốt” đã có 81 tin, bài viết và đã có 27 lượt 
người được công nhận “Người tốt việc tốt”. 
Ấn phẩm những tấm gương “Người tốt -Việc 
tốt” trong TNXP được phát đến từng hội viên.
Quỹ nghĩa tình đồng đội hiện có 301.879.000 
đồng, được sử dụng hiệu quả; thăm hỏi 2.061 
lượt hội viên; tặng quà trong dịp ngày Lễ,Tết, 
ngày truyền thống, ngày TBLS là 677.380.000 
đồng; thăm hỏi, mừng thọ 295 hội viên cao 
niên 46.356.000 đồng; 488 lượt hội viên được 
khám bệnh, tư vấn chữa bệnh và nhận quà, trị 
giá 146.300.000 đồng; 37 hội viên được tặng 
sổ tiết kiệm (sổ thấp nhất là 500.000 đồng); 
09 hội viên được nhận sổ TK của Câu lạc bộ 
Tình người (mỗi sổ 10 triệu đồng); 03 hội viên 
sửa chữa, xây mới nhà, với số tiền gần 300 
triệu đồng; ủng hộ, giúp đỡ đồng đội huyện 
Mê Linh (Hà Nội), Bát Sát (Lào Cai), các tỉnh 
Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Sơn La, có 
hoàn cảnh khó khăn hàng trăm triệu đồng.

Mô hình “Liên gia đình cựu TNXP giúp 
nhau phát triến kinh tế để nâng cao chất lượng 
cuộc sống ổn định bền vững” với giải pháp: 
Cho hội viên vay vốn (từ một phần trong tổng 
số quỹ Nghĩa tình đồng đội) không thu lãi để 
hội viên có thêm vốn hỗ trợ cho việc kinh do-
anh dịch vụ phục vụ người dân, học sinh sinh 
viên...; nuôi lợn nhựa bằng tiền tiết kiệm chi 
tiêu, ủng hộ các hoạt động từ thiện nhân đạo. 
Với mô hình này, Hội có 8 cụm liên Gia đình 
giúp nhau làm kinh tế với 41 hội viên; có 05 
hội viên làm kinh tế giỏi, 02 mô hình tiêu biểu 
được tuyên dương tại hội nghị tổng kết chuyên 
đề Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế. Năm 
2019, Hội đã vận động hội viên “mổ” lợn sớm 
để ủng hộ gia đình cựu TNXP Phùng Thị Bốn 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 40 triệu đồng; 
ủng hộ đồng bào bão lụt huyện Quan Sơn - 
Thanh Hóa 3 triệu đồng; duy trì hỗ trợ “Bữa 
cơm Nhân ái” cho bệnh nhân nghèo (quý/lần) 
tại Viện Huyết học - Truyền máu TW với số 

tiền 41.237.000 đồng; ủng hộ 32 sổ tiết kiệm 
trị giá 16.000.000 đồng và 20 xe đạp.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí Đỗ Quốc 
Phong, Trịnh Thị Dung ghi nhận và nhiệt liệt 
biểu dương những thành tích, kết quả mà Hội 
đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần 
vào phát triển chung của Quận và Thành phố; 
chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc 
phục; đồng thời đề nghị Ban chấp hành nhiệm 
kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, 
đoàn kết phấn đấu thực hiện thành công các 
nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.Với tinh thần đoàn 
kết và nhất trí cao, Đại hội đã bầu BCH gồm 
15 thành viên; bầu 04 đại biểu chính thức đi dự 
Đại hội Hội Cựu TNXP thành phố lần thứ IV; 
đồng chí Lê Thị Hồi tiếp tục được tín nhiệm 
bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

Với những thành tích đã đạt được, giai đoạn 
2015- 2020 Hội Cựu TNXP Cầu Giấy được 
UBND quận tặng Giấy khen cho 05 tập thể, 
27 cá nhân; UBND Thành phố tặng cờ thi đua 
năm 2019; Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen năm 2020; 200 cán bộ, hội viên tiêu biểu 
được trao tặng huy hiệu “Cựu TNXP làm theo 
lời Bác”./.

Sỹ Tiến
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Ngày 13/01/2021, Hội Cựu TNXP thành 
phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tổ chức 

Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến 
dự có các đồng chí: Lê Văn Nhỏ, Chủ tịch Tỉnh 
hội; Lâm Bích Niềm, Trưởng ban Dân vận 
Thành ủy, Chủ tịch MTTQVN thành phố; Đỗ 
Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại 
diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn 
thể thành phố, các phường, xã và 55 đại biểu 
chính thức được bầu từ các Hội trực thuộc. 
Đặc biệt, Đại hội được đón tiếp đoàn đại biểu 
cựu TNXP Huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh (đơn vị kết nghĩa) do Chủ tịch Hà Huy 
Quốc dẫn đầu đến dự và tặng quà chúc mừng. 

Trong nhiệm kỳ qua với cách làm sáng tạo, 
thiết thực, Hội Cựu TNXP thành phố đã hoàn 
thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ trước đặt ra. Công 
tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế 
hệ trẻ được chú trọng, đẩy mạnh; đặc biệt trong 
việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”, thông qua các phong trào: “Vì nghĩa 
tình đồng đội”; phong trào “Cựu TNXP giúp 
nhau làm kinh tế thoát nghèo bền vững”; phong 
trào nuôi heo đất tiết kiệm “Vì đồng đội”; 
phong trào xây dựng, phát triển quỹ “Vì nghĩa 
tình đồng đội”...; đã xây dựng và sửa chữa 03 
căn nhà Nghĩa tình đồng đội, 01 căn nhà Đại 
đoàn kết; trao tặng 18 sổ tiết kiệm; 277 xuất 

quà; giải quyết 89 trường hợp cựu TNXP được 
hưởng chế độ của Nhà nước và 22 suất học 
bổng cho con, cháu hội viên có hoàn cảnh khó 
khăn; thăm hỏi tặng quà đồng đội khi ốm đau 
với tổng số tiền gần 900 triệu đồng; xây dựng 
20 mô hình sản xuất kinh doanh, mua bán nhỏ. 

 Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 6 nhiệm vụ trọng 
tâm, xoay quanh việc xây dựng tổ chức Hội, 
chăm lo cho hội viên, thực hiện công tác “Ng-
hĩa tình đồng đội” và các phong trào do Trung 
ương, Tỉnh hội phát động. 

Đại hội đã bầu BCH gồm 11 thành viên, 
các đồng chí Nguyễn Trung Chánh, Ngô Thị 
Mai được bầu làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch; bầu 
đoàn đại biểu 10 đồng chí đi dự Đại Hội cấp 
trên. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Ái Lam 
đề nghị Hội phát huy thành tích đã đạt được, 
khắc phục những khó khăn để cùng với Đảng 
bộ và nhân dân thành phố xây dựng thành phố 
trở thành đô thị xanh - sạch - đẹp và văn minh, 
từng bước hiện đại, góp phần thực hiện hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội Đảng 
bộ thành phố đã đề ra.

Nhân dịp này UBND thành phố Bạc Liêu 
tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân; 
trao 10 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” trị 
giá 5.000.000đồng cho Thành đoàn Bạc Liêu 
để tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn.

Nguyễn Vẹn - Thành đoàn Bạc Liêu

Đại hội Hội Cựu TNXP thành phố Bạc Liêu lần thứ II

Ký kết giao ước kết nghĩa giữa Hội Cựu 
TNXP TP Bạc Liêu và huyện Củ Chi
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Nhớ mãi kỷ niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm TNXP ở Tây Bắc
trong dịp Tết Bính Ngọ năm 1966

I. Nhiệm vụ nặng nề, chiến công vẻ vang

Từ giữa năm 1965, không quân Mỹ liên 
tục đánh phá ác liệt các tỉnh Tây Bắc 

như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên nhằm ngăn 
chặn việc vận chuyển cho quốc phòng, hàng 
hoá thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho đồng 
bào Tây Bắc.

Những trọng điểm máy bay địch thường 
xuyên bắn phá là phà Chợ Bờ, suối Rút tỉnh 
Hòa Bình, dọc Quốc lộ 6, ngã ba Xồm Lồm, 
cầu Tà Vài, Cống Trắng, thị xã Sơn La, đường 
đi Điện Biên Phủ, Lai Châu... Thi hành lệnh 
của Chính phủ, không thể để Tây Bắc bị phong 
tỏa, Bộ GTVT đã điều động một lực lượng lớn 
công nhân và TNXP của Ban Chỉ đạo công 
tác miền Tây của Bộ đang thi công các tuyến 
đường dọc biên giới Việt - Trung ở Cao Bằng, 
Bắc Kạn, Lào Cai..., gấp rút đi làm nhiệm vụ ở 
Tây Bắc, trong đó có công trường 115 nâng cấp 
Tỉnh lộ 136 từ ngã ba Xồm Lồm, Mộc Châu, 
đi bến phá Vạn Yên giáp Nghĩa Lộ, có chiều 
dài 45km. Điểm đầu cách cửa khẩu Pa Háng 

biên giới Lào 30km. Tất cả các công trường 
trên đều mang phiên hiệu mới thuộc Cục công 
trình II Bộ GTVT.

Tuyến Mộc Châu đi bến phà Vạn Yên do 
Công trường 115 đảm nhiệm thi công vừa 
nâng cấp, vừa bảo đảm giao thông toàn quyến 
và phục vụ cho thí nghiệm chạy phà Puli dây 
cáp vượt sông Đà sang Nghĩa Lộ. Đơn vị thi 
công trong điều kiện cực kỳ khó khăn, thời tiết 
khắc nghiệt, mưa gió thất thường, thiếu cả gạo, 
muối, máy bay địch đánh phá ngày đêm. Đã 
có 25 TNXP chết do sốt rét, lũ cuốn, cây đổ 
và thương vong do dịch bắn phá. Trên các đèo 
cao, thiếu nước, thiếu rau xanh, bệnh tật, ghẻ 
nở, với nữ TNXP càng khó khăn hơn...

Vượt lên trên gian khổ, khó khăn, bom đạn, 
gần 3.000 công nhân, TNXP (chủ yếu quê tỉnh 
Hải Dương) đã lao động dũng cảm, làm việc 
không biết mệt mỏi, ngày đêm đào đất phá đá, 
nổ mìn,... chạy đua với thời gian để bảo đảm 
tiến độ. Với khẩu hiện “Tất cả vì miền Nam 
ruột thịt, Thanh niên Hải Dương quyết tâm 

Đảng ủy CT-115 họp bàn ngày 15-9-1965 
khởi công xây dựng tuyến đường Mộc Châu đi bến phà  Vạn Yên
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lập công đầu trên trận địa Tây Bắc...”. Chỉ từ 
tháng 8/1965 đến cuối năm 1966 tuyến Mộc 
Châu, Vạn Yên với khối lượng hàng chục vạn 
khối đất, đá, hàng trăm mét cầu, cống được xây 
dựng. Cuối năm 1966 đường đã thông xe kỹ 
thuật, bảo đảm các phương tiện cơ giới đi lại 
thuận tiện. Đoàn viên là lực lượng xung kích 
chủ yếu, lập thành tích xuất sắc góp phần vào 
thành công của công trường, được TW Đoàn 
tặng cờ chân dung anh hùng liệt sĩ Nguyễn 
Văn Trỗi, được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn 
La phát thẻ đoàn viên đợt đầu tiên trong khối 
các công, nông, lâm trường, xí nghiệp của tỉnh.
Đặc biệt, C4 đóng quân ngay tại bến phà Vạn 
Yên, thi công 2km đường xuống bến phà, bên 
kia sông là Nghĩa lộ. C4 là đơn vị luôn hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu về năng suất 
lao động, chất lượng công trình, tổ chức đời 
sống, luyện tập quân sự, sẵn sàng chiến đấu... 
3 năm liền được suy tôn là lá cờ đầu của công 
trường, được Chủ tịch nước tặng Huân chương 
Lao động hạng Ba.

II. Niềm vui bất ngờ
Sáng 27 tháng Chạp năm Bính Ngọ, các tiểu 

đội ra mặt đường sớm, đang hối hả làm việc, 
tiếng cười nói râm ran thì khoảng 8 giờ sáng 
cán bộ C thông báo có lãnh đạo Chính phủ về 
kiểm tra tuyến đường, thăm công trường và C4 
được đón đoàn.

Thật là bất ngờ và bất ngờ hơn nữa, khi chiếc 
xe u-óat11  dừng ngay tại mặt đường, người 
bước xuống là Thủ tướng Phạm Văn Đồng. 
Từ bất ngờ lúc đầu, tất cả chạy về phía Thủ 
tướng, công nhân kích kéo làm việc ở bến Phà 
được tin báo cũng vội vàng chạy lên. Chẳng 
mấy chốc đã vòng trong, vòng ngoài đón Thủ 
tướng. Cùng đi với Thủ tướng có cán bộ quân 
sự, văn phòng Chính phủ, lãnh đạo địa phương, 

trong đó có đồng chí Lê Quảng Ba12 . Lãnh đạo 
Đảng ủy, Đoàn thanh niên công trường đều có 
mặt để đón Thủ tướng.

Thủ tướng tươi cười, vẫy tay chào, ai cũng 
muốn đến gần Thủ tướng, mấy nữ thanh niên 
trẻ nhất như Nguyễn Thị Hợi, Nguyễn Thị 
Thiếc được Ông cho đứng gần. Với giọng 
miền Trung ấm áp ông hỏi quê quán ở đâu, 
các cháu có khỏe không, ăn có no không? Có 
nhớ nhà không? Thủ tướng nói rất dễ nghe, dễ 
hiểu; Ông nói về tình hình kháng chiến ở miền 
Nam, về trách nhiệm của miền Bắc chi viện 
cho miền Nam... nhất là nhiệm vụ của ĐVTN 
trên mặt trận GTVT. Ông khen các cháu đã 
làm tốt rồi phải làm tốt hơn nữa...

Thủ tướng còn hỏi thăm về tình hình tăng 
gia sản xuất cải thiện đời sống; khi được biết 
ngoài trồng rau, chăn nuôi, đơn vị còn trồng 
thêm sắn, Ông nói vui có củ nào to thì cho xin 
một củ để mang về Hà Nội biếu Bác Hồ. Tất 
cả đều vui cười rất ấm tình giữa lãnh tụ với thế 
hệ trẻ, những ĐVTN “Ba sẵn sàng” đang thực 
hiện nhiệm vụ tại miền Tây Bắc xa xôi. Trước 
khi phải chia tay, Thủ tướng ân cần chúc cán 
bộ, đội viên TNXP sang năm mới sức khỏe dồi 
dào, tiến bộ mới, thắng lợi mới. Thay mặt đơn 
vị, Đại đội trưởng C4 Phạm Văn Phiên hứa 
với Thủ tướng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 
trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, bảo đảm 
giao thông thông suốt, đưa nhanh công trình 
vào sử dụng góp phần phục vụ chiến đấu và 
đời sống của đồng bào Tây Bắc.

Thực hiện lời căn dặn của Thủ tướng, với 
khí thế “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” cuối 
năm 1967, sau khi tuyến Mộc Châu - Vạn Yên 
hoàn thành những TNXP C4-CT115 lại được 
lệnh lên đường vào Trường Sơn làm nhiệm vụ 
ở tuyến lửa bổ sung cho Cục công trình I, Ban 
67 Bộ GTVT; Đoàn 559 đường Trường Sơn. 

(11)  UAZ-469, ở Việt Nam thường gọi là xe U oát là một chiếc xe mọi địa hình do hãng Ulyanovskiy Avtomobilnyi Zavod, tức UAZ của Liên Xô (trước đây) 
sản xuất.
(12) Lê Quảng Ba (1914–1988) là một tướng lĩnh người Tày đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh đầu tiên Quân khu Việt Bắc. Ông 
tên thật là Đàm Văn Mông; dân tộc Tày; quê xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ông là một trong những người đã đưa Bác Hồ từ Trung Quốc 
về nước đầu năm 1941, chịu trách nhiệm nơi ăn, chốn ở, nơi họp và bảo vệ Hội nghị TW Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8, từ năm1960 ông chuyển 
ngàng làm Trưởng ban Ban Dân tộc Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ.
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Đơn vị làm nhiệm vụ từ Nghệ Tĩnh, Quảng 
Bình, Vĩnh Linh, Bắc Quảng Trị... Một bộ 
phận được điều động về Đông Bắc xây dựng 
tuyến đường sắt Kép - Bãi Cháy. 

III. Nghĩa tình đồng đội
Cựu TNXP CT115 về với đời thường, nhưng 

nhiều anh chị em hy sinh ở đường Vạn Yên - 
Mộc Châu chưa được về với quê hương, đất 
mẹ. Năm 2002 sau 37 năm, được sự giúp đỡ 
của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao 
thông I, Ban liên lạc đơn vị, đồng đội và thân 
nhân các gia đình đã quy tập chuyển được 11 
hài cốt anh chị em (nhiều đồng chí được công 
nhận liệt sĩ) về các tỉnh Hải Dương, Nam Định, 
Thanh Hóa, Điện Biên... Năm 2019, Đài tưởng 
niệm anh hùng liệt sĩ của xã Nà Mường được 
xây dựng; Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã cho 
phép xây dựng một ngôi mộ gió ghi tên các 
liệt sĩ TNXP đơn vị CT115 đặt trong Đài tưởng 
niệm. Đây cũng là nghĩa tình của Đảng bộ và 
nhân dân xã Nà Mường.

Nguyện vọng tha thiết của gần 2 vạn Cựu 
TNXP Hải Dương rất mong TW Hội Cựu 
TNXP Việt Nam, TW Đoàn, Bộ GTVT và các 
cơ quan chức năng của tỉnh Sơn La, huyện 
Mộc Châu xem xét công nhận di tích lịch sử 
TNXP13 , xây Bia ghi danh các liệt sĩ ở trung 
tâm tuyến đường (nay là Quốc lộ 43) và Bia 

kỷ niệm di tích ghi nơi Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng thăm TNXP tại bến phà Vạn Yên trong 
dịp tết Bính Ngọ 1966. Được như vậy sẽ làm 
ấm lòng những Cựu TNXP tuổi đã cao, sức đã 
yếu trước khi về cùng đồng đội đã hy sinh tại 
Tây Bắc và là những “Địa chỉ đỏ” góp phần 
giáo dục thế hệ trẻ, nhớ về một thời với truyền 
thống vẻ vang của cha ông./.

(Ghi  theo  lời  kể của đ/c  Phạm  Văn  Dẫn 
nguyên đội viên TNXP C4-CT115)

Phạm Văn Am - Phó  Chủ tịch  Hội  Cựu 
TNXP  tỉnh  Hải  Dương  nguyên  Chánh  Văn 
phòng Đoàn Cục công trình II Bộ GTVT

(13) Tỉnh đoàn, Tỉnh hội Hải Dương đã có văn bản trình TW Đoàn, TW Hội đề nghị xét công nhận địa danh trên từ năm 2011 và công văn gửi Tỉnh đoàn, 
Tỉnh hội Sơn La. Nhưng tới nay vẫn chưa có hồi âm.

Các nữ  TNXP C452 Đội  25 làm đường ở  ga 
Cầu Giát (Quỳnh Lưu, Nghệ An) chụp ảnh kỷ 
niệm trước khi vào làm Đường 20 Quyết thắng 
(Tháng 9 /1965). Tác giả bài viết là người cầm 
báo, khi đó mới 18 tuổi

Nhớ Tết
Trường Sơn
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Cái rét cuối đông se se lạnh, hoàng hôn 
xuống nhanh, lũ  chim ríu rít  gọi  nhau 

về tổ. Dưới những tán cây cổ thụ nguyên sinh, 
sáu chiếc lán của sáu tiểu đội TNXP – C452 – 
Đội 25 nằm xung quanh C bộ, nhìn như quần 
thể của một khu làng nhỏ quanh một hòn đảo. 
Hôm nay  đã là  ngày  29  Tết,  Tết đầu tiên  xa  
nhà,  chắc  nhiều  chị  em  nhớ  nhà  đây.  Mình  
phải làm gì để  chị  em vui, đón giao thừa, ăn 
Tết và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi nghĩ thế và 
bàn nhanh với chị Đáp tiểu đội trưởng: “Sáng 
mai để  chị  Quế,  Thúy Vinh,  Thanh An ở  nhà 
trang trí Tết, còn tất cả chị em ra mặt đường”.
Ở tuyến về ăn nháo nhào bữa cơm tối, chúng 

tôi lao vào tập văn nghệ. Đội văn nghệ của Đại 
đội  là  những anh chị  em biết  hát  hò do thầy 
giáo Phạm Bá Chức chọn. Chúng tôi tập bài 
hát: “Cô gái mở đường” và tiểu phẩm tự biên 
“Tâm  sự  cuốc,  xẻng”;  chị  Thanh  Hải  ngâm  
bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”; Thúy Vinh 
đơn  ca  “Tiếng  hát  giữa  rừng  Pắc  Pó”.  Tôi,  
anh Nguyên,  chị Dịu đảm nhiệm vở kịch nói  
vui  “Chiếc  ba  lô”  …  Chừng đó  tiết  mục đủ 
phục vụ giao thừa và “dự trữ” để đi liên hoan 
văn nghệ của Công trường 20 sắp tới.

Ngày 30 Tết, không khí đón tết vui hẳn lên, 
chúng tôi náo nức chờ đợi một điều gì thiêng 
liêng lắm. Và đúng thế: 17h chiều 30 Tết Bính 
Ngọ (1966) một tiếng nổ long trời phát ra từ 
quả  mìn  1.000  kg  thuốc  nổ  TNT thử  nghiệm 
cách phá đá liên hoàn nhiều km đã phát hỏa, 
mở màn chiến dịch “Chọc thủng Trường Sơn 
mở đường thắng lợi” tại dốc Đồng Tiền, km số 
7, Đường 20. Rất vinh dự C458, Đội 25 được 
đảm nhiệm việc nổ mìn này.

Chúng tôi và cả  hàng ngàn, hàng vạn cán 
bộ chiến sĩ các binh chủng công binh, TNXP, 
dân  công  hỏa  tuyến,  bộ  binh…  “Vâng  lệnh 
Đảng tiến vào  Trường Sơn”.  Rừng già  bừng 
tỉnh dậy, mặt đất cựa mình, tiếng mìn phá đá, 
tiếng choòng, búa, cuốc xẻng vang lên…

Bỗng giọng nói ấm áp của Bác Hồ kính yêu 
vang lên từ chiếc đài Orionton của C trường 
Cao Vụ: “Mừng Miền Nam rực rỡ chiến công, 

nhiều  Dầu  Tiếng,  Bầu  Bàng,  Plei  Me,  Đà 
Nẵng.  Mừng  Miền  Bắc  chiến đấu  anh  hùng,  
giặc Mỹ leo thang ngày càng thua…”

Giao  thừa đến  rồi!  Thơ  Bác  đến  rồi!  Mỗi 
chúng ta thêm một tuổi rồi! Chúng tôi reo lên 
và bài hát “Cô gái mở đường” cất lên. Cuộc 
vui  văn  nghệ  không  sân  khấu,  không  đạo  cụ 
được diễn ra ngay trên mặt đường đang ngổn 
ngang đất đá… Tiếng hát,  tiếng sáo của anh 
Giáo vút lên làm sao động lòng người…

Mồng một  Tết,  chúng tôi không được cha, 
mẹ,  các  anh,  chị mừng tuổi  những đồng tiền 
mới; cũng không có “thịt  mỡ,  dưa hành, câu 
đối đỏ.  Cây  nêu,  tràng  pháo,  bánh  chưng 
xanh”;  song  chúng  tôi  được ăn  một  cái  Tết 
đầu tiên xa nhà khá tươm tất; có giò mỡ, giò 
nạc, bánh chưng, rau chuối  rừng muối,  canh 
rau lang rừng… Đặc biệt hơn là không khí Tết 
thì quá tuyệt vời. Lán tiểu đội nào cũng có một 
cành đào do bàn tay khéo léo của chị em dùng 
thuốc đỏ  sát  trùng nhuộm giấy,  cắt  hoa đính 
vào  cành  cây  chặt ở bờ  suối,  trên  cành  đào 
còn treo những tấm thiệp nhỏ: “Tất cả vì Miền 
Nam ruột thịt”, “Tất cả vì Biên Hòa thân yêu” 
(Hà Nam chúng tôi thời đó kết nghĩa với tỉnh 
Biên Hòa). Trên liếp lán lại còn treo hai ba giò 
phong lan tím, vàng thật mát mắt…

Nhớ Tết Trường Sơn – Nhớ Tết Ba Khe (địa 
danh đơn vị tôi đóng quân) – Chúng ta cứ đi 
xa, tiến vào Trường Sơn – Những cái Tết thiếu 
gạo, thiếu muối, phải từ biệt những đồng đội 
không qua khỏi con sốt rét rừng, chia xa những 
đồng đội hy sinh tại các trọng điểm trên các 
ngả đường Trường Sơn. Những cái Tết đầy 
ắp những kỷ niệm, vẫn nguyên sơ, khắc khoải 
trong lòng mỗi chúng ta, những cựu TNXP – 
Những chiến sỹ Trường Sơn năm xưa./.

Tạ Thị Hoán
Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Kim Bảng 

(Hà Nam)
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Bộ Giao thông vận tải và Quỹ Xã hội từ thiện 
tặng quà cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn

Cùng đi với Thứ trưởng còn có các đồng chí: 
Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Chủ 
tịch Công đoàn Giao thông Vận tải; Nguyễn 
Văn Lưu, Giám đốc Quỹ Xã hội- Từ thiện; 
lãnh đạo các Phòng, ban chuyên môn của Bộ 
và Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam.

Trong không khí đầm ấm và phấn khởi hai 
bên đã thông báo sơ bộ kết quả công việc và 
những dự kiến việc tiếp tục quan tâm thực 
hiện chính sách an sinh xã hội đối với các cựu 
TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại 

cuộc gặp mặt Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã trao 
600 phần quà trị giá 300 triệu đồng cho cựu 
TNXP cả nước. 

Thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch, Chủ 
tịch Vũ Trọng Kim, đã trân trọng cám ơn và 
thông tin sẽ chỉ đạo chuyển nhanh các phần 
quà tới các cựu TNXP các địa phương để đón 
Tết vui vẻ, đầm ấm, chứa chan tình đồng đội.

Lê Hòa
Chánh Văn phòng Hội Cựu TNXP Việt Nam

Chiều 26/01/2021, đoàn cán bộ Bộ Giao thông vận tải và Quỹ Xã hội- 
Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam do đồng chí Nguyễn 

Nhật, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải dẫn đầu 
đã tới  thăm và trao những phần quà tới  Trung ương Hội  Cựu TTNXP Việt 
Nam để chuyển đến các hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp 
đón xuân Tân Sửu - 2021.

(Ảnh: Đồng Sỹ Tiến)
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Trao tặng sổ tiết kiệm cho cựu TNXP tỉnh Hà Nam 

Theo chương trình phối hợp giữa TW 
Hội Cựu TNXP Việt Nam, Ban TNXP 

TW Đoàn và Câu Lạc bộ Tình Người, ngày 
17/12/2020, tại Trung tâm văn hoá tỉnh Hà 
Nam, Câu lạc bộ Tình Người (CLB) đã phối 
hợp với Hội Cựu TNXP, Hội Chữ thập đỏ, Tỉnh 
đoàn Hà Nam tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm và 
quà cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, cô 
đơn, không nơi nương tựa của tỉnh Hà Nam. 
Tới dự có các đồng chí: Vũ Trọng Kim, Chủ 
tịch TW Hội Cựu TNXP Việt Nam; Trần Ngọc 
Việt, Phó Chủ tịch CLB Tình Người; Nguyễn 
Anh Chức, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn 
Thị Kim Tiên, Chủ tịch Tỉnh hội; đại diện Ban 
TNXP TW Đoàn, các ban, ngành, đoàn thể 
cùng 167 cán bộ, hội viên cựu TNXP của tỉnh 
Hà Nam.

Với mong muốn sẻ chia phần nào khó khăn 
của các cựu TNXP; Hội Cựu TNXP Việt Nam, 
CLB Tình Người và Ban TNXP sẽ gắn kết 
nhau đi khắp mọi miền đất nước để tri ân các 
cựu TNXP; để tình người, tình yêu thương mãi 
mãi được lan tỏa. Lần này, đến với Hà Nam, 
CLB đã trao tặng 158 sổ tiết kiệm (10 triệu 

đồng/sổ) và quà cho 158 cựu TNXP khó khăn 
với tổng giá trị 1.578.832.000đ. Còn 2 hội viên 
trong danh sách nhận sổ tiết kiệm đã mất đột 
ngột, đoàn đã đến phúng viếng mỗi gia đình 2 
triệu đồng

Các cựu TNXP rất xúc động, không chỉ bởi 
món quà mà cả những lời tri ân, xẻ chia, động 
viên và khích lệ. Họ cảm thấy không bị lãng 
quên và thầm hứa sẽ cố gắng phấn đấu vươn 
lên trong cuộc sống với tinh thần, khí thế hào 
hùng của TNXP một thời đạn bom, bão lửa.

   Tin: Nguyễn Thị Kim Tiên
Chủ tịch Tỉnh hội Hà Nam

Tại hội nghị tổng kết công tác Hội năm 
2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của 

các huyện Diễn Châu, Thanh Chương; đồng 
chí Phan Thị Phòng, Phó Chủ tịch Tỉnh hội và 
đồng chí Từ Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường 
vụ đã trao số tiền 20 triệu đồng (trong số tiền 70 
triệu đồng của TW Hội cấp cho Tỉnh hội Nghệ 
An) cho 4 hội viên có thiệt hại trong bão lụt 
(05 triệu đồng/hội viên). Nhận được tiền hỗ trợ, 
cựu TNXP Phạm Thị Hường, xã Diễn Quảng, 
Diễn Châu và Lê Thị Nguyệt ở xã Thanh Đức, 
Thanh Chương rất xúc động cảm ơn Đoàn chủ 
tịch TW Hội Cựu TNXP Việt Nam đã quan tâm 
giúp đỡ đối với các gia đình hội viên bị thiệt hại 
trong bão lụt và hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn 
sớm ổn định cuộc sống; tiếp tục thực hiện trách 

nhiệm, nghĩa vụ của hội viên đối với tổ chức 
Hội tích cực và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của địa phương.
Từ Ngọc Anh - Hội Cựu TNXP tỉnh Nghệ An

Ảnh: Đồng Sỹ Tiến

Nghệ An tổ chức trao tiền hỗ trợ gia đình hội viên bị thiệt hại do bão, lũ

Đồng chí Phạm Thị Phòng trao tiền hỗ trợ cho 
chị Lê Thị Nguyệt và Nguyễn Cảnh Trường ở 
huyện Thanh Chương ngày 31/12/2020
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Kiên Giang tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa

Long An trao nhà nghĩa tình đồng đội cho cựu TNXP khó khăn về nhà ở

Ngày 28/12/2020, Hội Cựu TNXP tỉnh 
Kiên Giang, Ban vận động Cựu TNXP, 

Huyện đoàn An Minh, UBND xã Thuận Hòa 
kết hợp cùng Chi nhánh Ngân hàng TMCP 
Kiên Long, tỉnh Kiên Giang đã tiến hành làm 
lễ bàn giao căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho 
gia đình cựu TNXP chống Mỹ Võ Văn Tại.  

Căn nhà được xây dựng kiên cố, có 02 
phòng ở và 01 phòng khách, mái tôn, lát gạch 
men cao cấp, giá trị trên 180 triệu đồng; trong 
đó Ngân hàng Kiên Long hỗ trợ 50 triệu đồng, 
số còn lại do gia đình, anh em, con cháu và 
địa phương giúp đỡ. Đại diện chính quyền địa 
phương cảm ơn sự quan tâm của các cấp và 
Ngân hàng TMCP Kiên Long giúp cựu TNXP 
có nhà khang trang, ổn định cuộc sống. Gia 
đình ông Tại rất mừng và xúc động cảm ơn 
nhà tài trợ, các cấp chính quyền, đoàn thể và 

hứa giữ gìn căn nhà luôn sạch đẹp, luôn phát 
huy truyền thống TNXP và chấp hành tốt chủ 
trương chính sách của Đảng và Nhà nước./.

Trần Trọng Phược
Hội Cựu TNXP tỉnh Kiên Giang

Sáng ngày 22/12/2020, Tỉnh hội Cựu 
TNXP Long An tổ chức trao tặng nhà 

nghĩa tình đồng đội cho cựu TNXP Võ Thành 
Nhậm tại ấp Cả Trốt xã Khánh Hưng huyện 
Vĩnh Hưng.

 Căn nhà có diện tích 75 m2 (5 x 15m), được 
xây dựng kiên cố, máy lợp tole, với kinh phí 
115 triệu đồng, do Hội Cựu TNXP tỉnh Long 
An vận động Cty Cổ phần Đầu tư và Kinh do-
anh hạ tầng Phúc Vinh – thành phố Hồ Chí 
Minh hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia 
đình thân nhân đóng góp 

Anh Võ Thành Nhậm là TNXP tham gia 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc biên giới Tây Nam 
từ 1977 đến 1981, thuộc C1, Liên đội Hợp 
Nhất thuộc Tổng đội TNXP Tiền Giang. Sau 
khi xuất ngũ anh về sinh sống ở Long An.Hiện 
nay anh tuổi cao, sức khỏe kém, nhà ở tạm bợ, 
kinh tế gia đình khó khăn, không có đất sản 
xuất. Được căn nhà nghĩa tình đồng đội khang 
trang, anh Võ Thành Nhậm bày tỏ niềm xúc 
động, vui mừng, phấn khởi, cám ơn sự quan 
tâm của các đồng đội đã vận động, đóng góp 

giúp cho gia đình anh có được căn nhà nghĩa 
tình. Dịp này, các cấp các ngành, nhà tài trợ 
và chính quyền trao tặng những phần quà, gửi 
những lời chúc tốt đẹp đến hộ gia đình, mong 
gia đình anh Võ Thành Nhậm phấn đấu vươn 
lên trong cuộc sống.Việc hỗ trợ xây nhà này 
cũng giúp cho địa phương thực hiện chủ trương 
xóa nhà tạm bợ, dột nát trong chương trình xây 
dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Hưng.

Lê Bá Phước
Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Long An
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Niềm vui có nhà mới của cựu thanh niên xung phong Lưu Văn Tình

Hành trình lan toả tin yêu lần 10 tại thành phố Đà Nẵng 
với chủ đề “Hướng về miền Trung”

Chiều ngày 14/1/2021, Tỉnh hội và Tỉnh 
đoàn Bắc Ninh cùng Công ty cổ phần 

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hoàn Mĩ đã tổ chức 
bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho cựu TNXP Lưu 
Văn Tình ở xã Bồng Lai, huyện Quế Võ. 

Đồng chí Lưu Văn Tình tham gia lực lượng 
TNXP xây dựng Khu gang thép Thái Nguyên. 
Hoàn thành nhiệm vụ về địa phương sản xuất, 
do điều kiện sức khỏe, kinh tế gia đình chậm 
phát triển, nay thuộc diện hộ nghèo của địa 
phương. Ngôi nhà cấp 4 của ông đã xuống cấp 
nghiêm trọng. Với quyết tâm thoát nghèo, được 
sự quan tâm của Tỉnh hội, Tỉnh đoàn và Công 
ti cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hoàn Mĩ 
ủng hộ 50 triệu đồng, ông đã xây dựng ngôi nhà 
mới khang trang với tổng giá trị 700 triệu đồng. 
Ngôi nhà hoàn thành ngay đầu năm mới 2021 
thật có ý nghĩa với gia đình ông.

Nhân dịp này, Hội Cựu TNXP huyện Quế 
Võ cũng ủng hộ ông Lưu Văn Tình 01 triệu 
đồng, lãnh đạo xã Bồng Lai tặng nhiều phần 
quà có giá trị khác. 

Sáng ngày 06/01/2021 tại Thành đoàn Đà 
Nẵng, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng 
phối hợp cùng Trung ương Hội Cựu TNXP 
Việt Nam và Quỹ Chương trình Công tác xã hội 
Anh hùng LLVTND Phan Trọng Bình tổ chức 
Hành trình lan toả tin yêu lần 10 năm 2021 
tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Hướng về 
miền Trung”.

 Trong chương trình năm nay, Ban tổ chức 
sẽ trao tặng 100 phần quà, mỗi phần quà là 01 
chiếc xe đạp với tổng trị giá 200 triệu đồng 
cho các em học sinh và hội viên cựu TNXP 
có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Đà Nẵng, 
các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Nhân dịp 
này, Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam trao 
tặng 11 bằng khen cho các tập thể và cá nhân 
đã có thành tích xuất sắc, góp phần vào cuộc 
vận động Vì nghĩa tình đồng đội của Hội Cựu 
Thanh niên xung phong Việt Nam.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của 
Thành đoàn, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt 

Nam và Quỹ Chương trình Công tác xã hội 
Anh hùng LLVTND Phan Trọng Bình mang 
đến cho các em học sinh và hội viên cựu TNXP 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi 
có một cái tết Tân Sửu 2021 đầm ấm, hạnh 
phúc, thực hiện có hiệu quả phong trào tình 
nguyện “Vì đàn em thân yêu”. 

Văn Tân – Thành đoàn Đà Nẵng
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120 suất quà trao tặng cựu TNXP Thanh Hóa

Tổ Phật tử Thiện Tâm Thụy Khuê tặng quà cựu TNXP tỉnh Bắc Giang

Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, chiều ngày 
20/1/2020, Báo Tiền phong phối hợp 

với Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền 
Trung, Trường Tiểu học và THCS Fansipan 
Thanh Hóa đã trao 120 suất quà tết tặng các 
cựu TNXP nghèo tỉnh Thanh Hóa, mỗi suất trị 
giá 500.000đ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng biên tập Báo Tiền 
Phong Lê Xuân Sơn chia sẻ: Năm 2020 là một 
năm đất nước ta chịu nhiều ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid và thiên tai lũ lụt. Báo Tiền Phong 
đã tập trung vào chương trình hỗ trợ phòng 
chống dịch Covid và cứu trợ đồng bào Miền 
Trung bị bão lũ. Bên cạnh đó công tác đền 
ơn đáp nghĩa tri ân những người có công với 
cách mạng và giúp đỡ những hoàn cảnh khó 
khăn cũng được Báo quan tâm và coi đây là 
một trong những hoạt động thường xuyên hàng 
năm. Đến thời điểm hiện nay, Báo Tiền Phong 
đã cùng các nhà tài trợ huy động và trao tặng 
được 34 tỷ đồng để thực hiện các chương trình 
nói trên. Những món quà tết ngày hôm nay tuy 
nhỏ, nhưng là tấm lòng của các nhà tài trợ nhằm 

tri ân đến các cô, các bác cựu TNXP- những 
người đã để lại một phần thanh xuân nơi chiến 
trường để có cuộc sống bình yên như ngày nay.

Chủ tịch Tỉnh hội Thanh Hóa Lê Trung Sơn 
đã tặng hoa và cảm ơn các nhà tài trợ, đặc biệt là 
Báo Tiền phong đã luôn đồng hành và giúp đỡ 
cựu TNXP Thanh Hóa trong những năm qua. 
Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ của 
thầy cô và học sinh trường Fasipan Thanh Hóa.

    Nguyễn Hiền

Sáng ngày 6/12/2020, Tổ Phật tử thiện tâm 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
phối hợp với Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Giang 
tổ chức tặng quà cho 60 cựu TNXP cô đơn, có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh (mỗi suất 
gồm 800.000đồng tiền mặt, cùng mì tôm, dầu 

ăn, chăn màn, quần áo).
Thay mặt Tỉnh hội Bắc Giang, Chủ tịch 

Trịnh Thanh Giang trân trọng cảm ơn những 
tấm lòng hảo tâm của Tổ Phật tử Thiện Tâm 
Thụy Khuê đã dành tình cảm tri ân cựu TNXP 
và mong muốn được đón nhận nhiều hơn các 

hoạt động nghĩa tình đối với 
cựu TNXP tỉnh Bắc Giang.

Ngô Thị Thu
Cán bộ Văn phòng Tỉnh 

hội Bắc Giang
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Hội Cựu TNXP tỉnh Tây Ninh tổ chức văn nghệ gây quỹ nghĩa tình đồng đội

Cựu TNXP Pleiku làm kinh tế giỏi

Vì nghĩa tình đồng đội

Tối ngày 19.12.2020, tại Trung học tập, 
sinh hoạt thanh thiếu niên Tây Ninh, 

Hội Cựu TNXP tỉnh Tây Ninh tổ chức đêm 
văn nghệ gây quỹ nghĩa tình đồng đội. Đến dự 
buổi văn nghệ có hơn 60 gia đình cán bộ, hội 
viên và 10 nhà hảo tâm, nhiều người thuộc Đại 
đội TNXP Hoàng Lê Kha (C2311) – Đơn vị 
Anh hùng LLVTND.

Với chủ đề “Ký ức Trường Sơn”, từng lời ca 
một thời đạn bom một thời hòa bình gợi nhớ 
biết bao kỷ niệm về “một thời gian lao mà anh 
dũng”. Những bài hát “Những bông hoa trên 
tuyến lửa”, “Em đi qua cầu cây”, “Cô gái mở 
đường” ... trầm hùng, tha thiết, hiện hình ảnh 
các chàng trai, cô gái TNXP tuổi mười chín, 
đôi mươi năm nào, vượt qua mưa bom, bão 
đạn, không ngại khó khăn, gian khổ, cống hiến 

tuổi thanh xuân cho đất nước, góp phần không 
nhỏ vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết thúc đêm văn nghệ, Hội vận động được 
30 triệu đồng cho Quỹ Nghĩa tình đồng đội.

Duy Đức - Hội Cựu TNXP Tây Ninh

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp 
biển, quyết chí ắt làm nên”; sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân cho cách mạng, trở 

về đời thường, các cựu TNXP lại nêu cao ý chí kiên cường, tinh thần sáng tạo, nỗ lực chống đói 
nghèo, đồng thời hỗ trợ đồng đội cùng nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; góp 
phần xây dựng phát triển địa phương ngày càng giàu đẹp, ấm no, hạnh phúc.
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Hội Cựu TNXP Thành phố Pleiku hiện 
có hơn 400 hội viên sinh hoạt tại 13 

cơ sở. Thời gian qua với mong muốn đồng 
hành, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Thành 
hội đã triển khai sâu rộng phong trào “Cựu 
TNXP giúp nhau làm kinh tế, thoát nghèo bền 
vững, vì nghĩa tình đồng đội”. Các cấp Hội đã 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh 
thần “tự lực, tự cường”, vượt khó vươn lên 
của các hội viên. Đặc biệt, Hội đã chú trọng 
nắm bắt gia cảnh, nhu cầu phát triển kinh tế 
của mỗi thành viên để tìm ra giải pháp, định 
hướng phát triển kinh tế phù hợp. 

Những năm qua, một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm của Hội là đẩy mạnh hoạt động 
vì nghĩa tình đồng đội, nhằm khơi dậy và 
khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực trong cựu 
TNXP và ngoài xã hội để hỗ trợ giúp nhau 
phát triển kinh tế xoá nghèo, vươn lên trong 
cuộc sống. Với sự đồng hành, hướng dẫn kịp 
thời thường xuyên của Thành hội, sự chủ 
động sáng tạo của các Hội cơ sở, sự cố gắng 
của hội viên, phong trào đã phát triển rộng 
khắp trong cựu TNXP. 

Ông Phạm Văn Oanh, nguyên là đội viên 
Tổng đội TNXP N.73 thời chống Mỹ; sau khi 
hòa bình lập lại, trở về địa phương, có chút 
vốn liếng dành dụm được, Ông mua 3,5 ha đất 
để trồng cà phê. Những năm đầu, Ông trồng 
xen các loại cây hoa màu để lấy ngắn nuôi dài 
và chăn nuôi thêm bò, heo rừng lai…Nhờ biết 
áp dụng khoa học kỹ thuật mà vườn cà phê 
của Ông vụ nào cũng đạt năng suất cao, đàn 
bò liên tục tăng trưởng, từ đó cho thu nhập ổn 
định, cuộc sống gia đình luôn sung túc, con cái 
có cơ ngơi khang trang và công việc làm ổn 
định.Bà Phạm Thị Mỵ, cựu TNXP ở phường 
Tây Sơn, tham gia vào Tiểu đoàn TNXP 20 
tháng 12 thành phố Pleiku khai hoang, làm 
thủy lợi, làm đường giao thông ở xã Gào để 
đưa các hộ dân đến lập nghiệp. Sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ Bà trở về xây dựng kinh tế 

gia đình; từ một quày hàng nhỏ buôn bán trà, 
đến nay Bà đã có một cơ ngơi vững chãi với 
doanh thu mỗi năm hàng chục tỷ đồng. Hiện 
nay, doanh nghiệp trà Thịnh Phát do Bà làm 
chủ đã trở thành thương hiệu nổi tiếng không 
chỉ ở tỉnh mà còn lan rộng trong cả nước.  Với 
cựu TNXP Ngô Xuân Quang (ảnh trên, bên 
phải) ở phường Thống Nhất thì lại chọn cho 
mình một hướng đi khác. Năm nay đã gần 70 
tuổi, nhưng với tinh thần, phẩm chất TNXP, 
Ông đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng cộng 
với số tiền tích lũy đầu tư làm điện áp mái 
kết hợp làm trang trại nấm, trồng dược liệu 
với số vốn gần 20 tỷ đồng. Hiện nay, trang 
trại của Ông đã đi vào hoạt động; dự kiến, 
khi hoạt động ổn định, thì chỉ tính riêng công 
trình điện mặt trời sẽ cho nguồn thu hơn 300 
triệu đồng/tháng. 

 Khi cuộc sống của gia đình ổn định, các 
cựu TNXP không quên những đồng đội cũ. 
Họ luôn quan tâm giúp đỡ các cựu TNXP còn 
khó khăn bằng hình thức như cho mượn vốn, 
hỗ trợ về mọi mặt để giúp họ vươn lên trong 
cuộc sống. Hiện nay, quỹ nghĩa tình đồng đội 
của 13 hội cơ sở trên địa bàn thành phố có số 
dư gần 320 triệu đồng; tạo điều kiện giúp cho 
93 cựu TNXP nghèo làm kinh tế ổn định cuộc 
sống. Sau chiến tranh, những cựu TNXP trở 
về với cuộc sống đời thường, mỗ i ngườ i mộ t 
cá ch là m khá c nhau, nhưng thà nh quả  củ a họ  
là  kế t tinh củ a trí  tuệ , công sứ c, nghị  lự c và  
quyế t tâm không khuấ t phụ c đó i nghè o. Với 
các cựu TNXP trên địa bàn Pleiku cũng vậy; 
từ đôi bàn tay trắng, vớ i nghị  lự c củ a mì nh, 
họ đã khẳng định được tinh thần, phẩm chất 
của TNXP trong thời đại mới, là  tấ m gương 
điể n hì nh trong phong trào “Cựu TNXP nêu 
gương sáng, làm theo lời Bác dạy” để các thế 
hệ trẻ học tập và noi theo. 

Hà Đức Thành
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Năm 1951, khi đang làm Bí thư Đoàn 
thanh niên cứu quốc (TNCQ)  huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc - một huyện đang 
bị giặc Pháp chiếm đóng (vùng hậu địch) Ông 
được lệnh của Tỉnh ủy điều đi phụ trách thanh 
niên 2 huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc, gia nhập 
Đội TNXP công tác Trung ương. Thời gian này 

Ông được giao nhiều nhiệm vụ công tác khác 
nhau như: Bí thư chi bộ, Chỉ huy các Liên phân 
đội 308, Lê Lợi, Phan Đình Phùng, Hồ Tùng 
Mậu. Liên phân đội Hồ Tùng Mậu - tiền thân 
là Liên phân đội 312 được Bác Hồ đến thăm và 
tặng 4 câu thơ cho TNXP: “Không có việc gì 
khó...” tại thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện 

Ông Đặng Hữu Bao đọc lời thề quyết tâm của Liên đội TNXP 
Hồ Tùng Mậu trước khi đi phá bom nổ chậm ở Quốc lộ số 3, 
Bắc Kạn năm 1953 

(ảnh do gia đình cung cấp)

Hồi ức về một cán bộ tiền khởi nghĩa, thanh niên xung phong chống Pháp

Ông Đặng  Hữu  Bao  (ảnh  bên),  sinh  năm  1928,  quê  xã  Tân  
Cương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; đảng viên 70 năm tuổi 
Đảng, thương binh hạng ¾, cán bộ tiền khởi nghĩa. Sinh ra trong 
một gia đình nghèo, đông con, khi 7 tuổi, Ông được bố mẹ cho đi 
học chữ quốc ngữ tại trường hàng tổng  ở thôn Cao Xá, xã Cao 
Đại, huyện Vĩnh Tường; học hết lớp 2, vì nhà nghèo nên phải bỏ 
học đi ở thuê. Do cuộc sống nghèo khổ và bị bóc lột, nên từ nhỏ 
Ông đã sớm giác ngộ cách mạng ngay từ khi có phong trào cách 
mạng tại xóm Mới. Đầu năm 1945, Ông bắt đầu nhận nhiệm vụ 
bảo vệ canh gác và hoạt động thanh niên; năm 1948, vừa tròn 20 
tuổi, Ông được tuyên bố chính thức là đảng viên Đảng cộng sản 
Đông Dương, được bầu vào ban chấp hành và phân công làm Bí 
thư thanh niên cứu quốc Đảng đoàn thanh vận huyện, năm 1949.
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Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ngày 28/3/1951.

Cuối năm 1953, theo chỉ thị của Bác Hồ, 
Đội TNXP công tác TW giải thể; Bác giao cho 
đồng chí thư ký Vũ Kỳ tổ chức một đội TNXP 
kiểu mẫu. Đó là Đoàn “XP” để làm nhiệm vụ 
kháng chiến và đào tạo cán bộ sau chiến tranh. 
Ông được điều sang Đoàn “XP” làm Đại đội 
trưởng kiêm Bí thư chi bộ Đại đội 272 thuộc 
Đội 36, đơn vị phục vụ ATK Định Hóa, Thái 
Nguyên; sau đó thì được giao nhiệm vụ Liên 
chi ủy viên phụ trách tổ chức, Trưởng ban Tổ 
chức Đội 36, kiêm Bí thư Liên chi đoàn TNCQ.

Tháng 7-1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ  được 
ký kết, hòa bình Đông Dương được lập lại, 
Ông được giao nhiệm vụ chỉ huy 3 đại đội 
TNXP 270, 271, 272 về vùng giải phóng thị 
xã sơn Tây, thị xã Hà Đông và thủ đô Hà Nội. 
Một vinh dự lớn trước khi về vùng giải phóng 
và tiếp quản thủ đô Hà Nội là được Bác Hồ đến 
thăm và căn dặn nhiều điều. Khi về Hà Nội, 
ông được Ban chỉ huy Đoàn TNXP TW giao 
nhiệm vụ tổ chức một Đại đội TNXP, gồm 3 
trung đội với 164 cán bộ, chiến sỹ có trang bị 
súng ngắn hóa trang bảo vệ các Bác Hồ và các 
lãnh đạo khác trong cuộc mít tinh, tuần hành 
của hàng chục vạn nhân dân thủ đô mừng đón 
TW Đảng, Chính phủ và Bác Hồ trở về Thủ đô 
ngày 01-01-1955. 

Hoàn thành nhiệm vụ, ông được bầu là 
Chiến sỹ thi đua và được Phó Chủ tịch Quốc 
hội Trần Đăng Khoa  trao tặng Huân chương 
kháng chiến chống Pháp hạng Hai, được ghi sổ 
vàng của Viện Huân chương (trong số 64/3 vạn 
TNXP chống Pháp được nhận huân chương); 
được đăng thành tích trên Báo Nhân Dân và 
được báo công về quê hương xã Tân Cương 
cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đất nước thống nhất, trở về cuộc sống đời 
thường Ông tham gia Ban Liên lạc TNXP của 
tỉnh Vĩnh Phúc; Ông đã đi khắp các nơi để tìm 

đồng đội, tìm hiểu cuốc sống và tâm tư nguyện 
vọng của đồng đội để tham mưu với cấp ủy, 
chính quyền quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ 
về tinh thần, hỗ trợ về kinh phí cho TNXP hoạt 
động; tổ chức được nhiều cuộc gặp mặt, tham 
quan, làm nhân chứng trong việc xác lập nhiều 
hồ sơ giải quyết chế độ chính sách cho cựu 
TNXP.

Ông đã từng lóc cóc đi chiếc xe đạp cũ đến 
từng huyện, từng xã để tìm đồng đội giải quyết 
chế độ chính sách cho họ; điểm đầu tiên ông 
đến là xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, xã có 
người tham gia TNXP đông nhất tỉnh, với 76 
người. Họ ôm lấy Ông và khóc: “Anh Bao ơi, 
em tưởng anh chết rồi, gặp được anh chúng em 
mừng lắm, anh có giúp đỡ chúng em không? 
Chúng em không được một chế độ gì...”. Sau 
đó Ông đã nhờ đài phát thanh, báo, đài truyền 
hình thông báo đến toàn tỉnh tìm đồng đội và 
giúp giải quyết chế độ chính sách và hỗ trợ họ 
trong cuộc sống. Biết tin Ông còn sống, họ đã 
kéo từng đoàn đến gia đình, hàng chục người 
được bố trí ăn ngủ tại gia đình, nhà đông không 
còn chỗ, Ông nhờ hàng xóm giúp đỡ bố trí ăn, 
nghỉ cho họ để tập trung giải quyết chế độ cho 
đồng đội. 

Ngày đó, nhiều lãnh đạo chưa am hiểu nhiều 
về TNXP, không có tài liệu lưu trữ về TNXP, 
giải quyết chế độ chính sách cho TNXP rất vất 
vả, nhưng Ông vẫn cố gắng để giúp đỡ đồng 
đội. Nhiều người mang gà, lạc, gạo, sắn, ngô... 
xuống cảm ơn, ông không nhận, chỉ cười và 
nói đây là trách nhiệm đối với đồng đội.

Năm 2007, Hội Cựu TNXP tỉnh Vĩnh Phúc 
được thành lập, Ông được bầu làm Phó Chủ 
tịch thường trực và lại cùng các đồng chí trong 
Tỉnh hội tiếp tục chăm lo giúp đỡ hội viên cho 
đến năm 2013. 

Nguyễn Đặng Minh Ngọc
cháu ngoại ông Đặng Hữu Bao
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Đầu năm 1970, tức là cách đây 50 năm, khi đó tôi vẫn đang làm nhiệm vụ trên tuyến 
đường Trường Sơn khói lửa, vừa chiến đấu quyết liệt với địch, vừa chịu đựng những 

khó khăn gian khổ của núi rừng hiểm trở và chiến trường ác liệt này; nhưng vẫn thấy lạc 
quan và hưng phấn, đó là khí thế, tinh thần của lứa tuổi hai mươi và có niềm tin khi đọc bài 
thơ chúc Tết năm 1969 của Bác Hồ viết gửi đồng bào và chiến sỹ:

Đọc những vần thơ Bác viết mà trong tâm trạng của mỗi người từ hậu phương đến tiền tuyến 
thấy xốn xang, phấn chấn, tin tưởng, quyết tâm với công việc của mình vào sự nghiệp thắng lợi 
chung của đất nước.

Đúng như thơ Bác, ngày 30/4/1975, đất nước đã trọn niềm vui “Bắc - Nam sum họp, xuân 
nào vui hơn”; ngay khi đó nhạc sỹ Phạm Tuyên đã có lời ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại 
thắng. Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng…”. Thơ chúc Tết của Bác luôn luôn là linh 
hồn của cả dân tộc, là động lực cho năm mới của toàn dân.

Từ khi ở chiến trường ra, tôi vẫn hay đọc thơ Tết của nhiều nhà thơ, đặc biệt là luôn luôn nhớ 
về thơ Tết của Bác Hồ. Tết năm 2021 Tân Sửu này là năm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, là tròn 
52 năm trọn niềm tin về bài thơ Bác viết chúc Tết xuân Kỷ Dậu – 1969. 

Từ Tết năm 1970, khi Bác đi xa, không được đọc thơ chúc Tết của Bác nữa, mỗi khi Tết đến 
Xuân về thì đồng bào và chiến sỹ lại thấy bâng khuâng, thiếu vắng đi không có gì bù đắp được. 
Nhớ thơ chúc Tết của Bác, nhà thơ Tố Hữu đã viết: 

“Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to

Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào

Tiến lên! Chiến sỹ, đồng bào.
Bắc - Nam sum họp, xuân nào vui hơn” .

NGÀY TẾT
ĐỌC THƠ BÁC HỒ

“Bác ơi!
 Tết đến. Giao thừa đó

Vẫn đón nghe thơ Bác mọi lần
Ríu rít đàn em nghe pháo nổ

Tưởng nghìn tay Bác vỗ sang Xuân…”
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Và cũng tết năm 1970 đã có nhà thơ viết rằng “… Tết về có bánh chưng xanh, có rượu mùi; 
chỉ còn thiếu thơ Bác, Bác ơi? …”. Nhưng tinh thần thơ chúc Tết của Bác vẫn luôn luôn có trong 
ngày Tết, ngày Xuân của đất nước. Tôi đã tìm đọc được 22 bài thơ chúc Tết của Bác Hồ, từ Tết 
Nhâm Ngọ-1942 cho đến Tết Kỷ Dậu-1969 (xin xem trong cuutnxpvietnam.org.vn/tho-chuc-tet-
cua-bac-ho) . Đọc mỗi bài thơ Tết các năm của Bác đều thấy: Đầm ấm không khí Tết cổ truyền 
của dân tộc; tinh thần yêu nước của Bác; mộc mạc mà hay; khơi dậy tính đoàn kết của toàn dân; 
có niềm tin tất thắng vào sự nghiệp cách mạng; tha thiết với miền Nam; động viên đồng bào, 
chiến sỹ về tinh thần lạc quan; thể hiện sự xuyên suốt của lịch sử và truyền thống của đất nước 
với sự nghiệp cách mạng…cảm thấy vẫn như có Bác trong ngày Tết, ngày Xuân Tân Sửu - 2021 
này. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ mang tinh thần các bài thơ chúc Tết của Bác để chào 
mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội và năm 2021 
đất nước ta lại có nhiều tiến bộ hơn năm 2020./.

Mừng Đảng, mừng Xuân 2021
Nguyễn Cao Vãng

Thành ngữ “con Trâu là đầu cơ nghiệp” 
nói lên vị trí, vai trò quan trọng đã có từ 

lâu trong đời sống người Việt với nền nông ng-
hiệp lúa nước. Trâu là con vật có vai trò quan 
trọng, nó quan trọng đến mức trước cả việc lập 
gia đình, làm nhà. Vì thế nên trong tục ngữ ca 
dao Việt Nam có câu: “Tậu trâu, lấy vợ, làm 
nhà” để nói lên vị thế của con Trâu trong đời 
sống nhà nông. 

Trong văn hóa phương Đông, Trâu là một 
trong 12 con giáp gọi là (Sửu), ở vị trí thứ 2, 
đồng thời là gia súc đứng đầu lục súc (gồm 
trâu, chó, ngựa, dê, gà, lợn). Về tính âm dương, 
12 con vật được chia xếp thành hai cực âm và 
dương đứng đan xen nhau, trong đó con Trâu, 
thuộc âm.

 Từ khi được thuần hóa, Trâu là một trong 
những con vật rất gần gũi với con người. Hình 

Năm Sửu nói chuyện Trâu
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ảnh con Trâu siêng năng, cần cù gắn liền với 
lũy tre làng thể hiện một nét văn hóa rất riêng 
của người Việt. 

Trâu là một loài động vật được nuôi để cày 
ruộng, kéo xe, lấy thịt và sữa. Ngoài ra, da 
Trâu còn được sử dụng để làm trống và sừng 
dùng làm tù và...

Con Trâu cũng đóng một vai trò quan 
trọng trong đời sống của con người trên nhiều 
phương diện văn học, hội họa, ca dao, tục ngữ, 
phong tục... Trong tín ngưỡng nông nghiệp, 
hình ảnh con Trâu còn thể hiện trên nhiều lĩnh 
vực như tục thờ Trâu trong các lễ hội truyền 
thống. Một số vùng nông thôn Việt Nam có tục 
lệ làm Tết Trâu (Trâu sẽ đem giết để cúng thần 
linh, cầu cho mưa thuận gió hòa...) Người ta 
quan niệm Trâu là thánh vật nên thường dùng 
làm vật tế lễ, là biểu tượng cho cầu nối giữa 
trời và đất; giữa người và tiên để cho thần tiên 
ban mùa màng bội thu, nhân gian an lành. Trâu 
còn được coi là tượng trưng cho sự tốt lành, ai 
mơ Trâu vàng đến nhà là điềm phú quý; cưỡi 
Trâu vào thành là có hỉ sự; Trâu sinh nghé là 
tâm thành ý nguyện. Lễ hội chọi Trâu ở Đồ 
Sơn (Hải Phòng), những con Trâu khỏe mạnh 
nhất sẽ ra chọi với nhau để tìm ra con giành 
chiến thắng. 

Hình ảnh con Trâu gồng lưng kéo cày trên 
ruộng đồng, hay con Trâu đang nhẫn nại gặm 
cỏ trên bờ đê, hoặc đầm mình trong vũng ao 
hồ nước là hình ảnh quen thuộc, gợi lên bản 
chất hiền lành, cần cù của con người Việt, biểu 
tượng cho sức khỏe lực điền. 

Trâu góp phần xây dựng căn bản cho nền 
văn minh nông nghiệp trồng cấy lúa nước, đó 
cũng là hình ảnh ăn sâu vào đời sống trong dân 
gian Việt.

 Theo các sử sách chép lại cho hay, tượng 
Trâu bằng đất nung được tìm thấy trong di 
chỉ Đồng Đậu15  cách đây hơn ba ngàn năm. 

Trên mặt trống đồng Bắc Lý (Hiệp Hòa, Bắc 
Giang) còn chạm khắc hình ảnh hội đâm Trâu 
của người Việt cổ cũng đã nói lên Trâu gắn 
bó với người nông dân từ bao đời nay. Truyền 
thuyết của thời kỳ thần thoại ở Việt Nam có 
sự tích hồ Trâu Vàng (hồ Kim Ngưu) - hồ Tây 
(Hà Nội). 

Thời nhà Lý - nhà Trần, Nhà nước phong 
kiến rất quan tâm tới việc bảo vệ sức kéo của 
con Trâu. Năm 1123, vua Lý Nhân Tông xuống 
chiếu nhắc nhở: “Trâu là con vật quan trọng 
cho việc cày cấy, lợi cho người. Từ nay cấm 
không được giết trâu ăn thịt. Ai làm trái thì trị 
tội theo pháp luật”. Theo lệ, vào đầu xuân, vua 
thân chinh làm lễ tế Thần nông16  và cày ruộng 
Tịch điền17 . 

Ngoài ra, nhiều đình chùa đã chạm khắc 
và tạc tượng Trâu, đó là tượng Trâu bằng đá 
ở chùa Kim Ngưu (Bắc Ninh). Thời nhà Lý, 
chùa Phật Tích (Bắc Ninh) có cặp tượng Trâu 
to bằng Trâu thật, tạc trên đài sen ở sân chùa 
khá sống động. 

Hình ảnh con Trâu còn hiện diện trong tra-
nh dân gian và trong điêu khắc gỗ đình làng, 
những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc dân gian 
đẹp về con Trâu ở thế kỷ XVII, XVIII cũng 
được thể hiện. 

 Con trâu trong hội họa Việt Nam thể hiện 
từ những nét in khắc dung dị trên tranh Đông 
Hồ, được thể hiện với nhiều chất liệu từ tranh 
lụa, tranh sơn mài …Trong cách vẽ tranh Trâu 
làm cho hình ảnh Trâu sống động hơn, gần gũi 
hơn. Hình ảnh con Trâu đi sát với sinh hoạt 
làng quê, đó là hình ảnh chú bé tóc để chỏm 
thổi sáo trên lưng Trâu giữa những cánh đồng 
lúa chín vàng, hay những con Trâu được nghỉ 
ngơi nhai cỏ sau những giờ làm lụng vất vả 
bên lũy tre xanh. 

 Trong âm nhạc Việt Nam, có ca khúc 
“Đường cày đảm đang” của An Chung, ca 

(15) Di chỉ Đồng Đậu là một khu di chỉ khảo cổ học ở gò Đậu, thôn Đông, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Những phát hiện đầu tiên chính 
tại đây về một nền văn hóa có niên đại khoảng 1.500 năm trước công nguyên
(16) Lễ Thần Nông tức là lễ tế vua Thần Nông để cầu mong được mùa và nghề nông phát đạt. Trên các quyển lịch cổ hàng năm, người ta thường vẽ một mục 
đồng dắt một con trâu. Mục đồng tức là vua Thần Nông, còn con trâu tượng trưng cho nghề nông.
(17) Lễ Tịch Điền là lễ nhà vua đích thân cày ruộng nhằm khuyến khích dân chúng chăm lo việc cày cấy, phát triển nông nghiệp.
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khúc “Lý con trâu” của Lư Nhất Vũ, phỏng 
theo dân ca Nam Bộ và nhiều ca khúc khác 
cũng ca ngợi vẽ đẹp của con Trâu bên luống 
cày với con người lao động.

 Trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ hình ảnh 
con Trâu được khắc họa rõ nét, nó gợi tả cho 
ta những tiếng nói tâm tình, thủ thỉ giữa con 
người với con trâu như nói với người thân: 

“Trâu ơi ta bảo trâu này:
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
Cấy cày giữ nghiệp nông gia,
Ta đây trâu đấy, ai mà quản công.
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”
Nghề nông mà không có Trâu thì cũng 

giống như muốn làm giàu mà không có thóc 
lúa: “Làm ruộng không trâu như làm giàu 
không thóc”. Cảnh trâu và người cùng đồng 
hành trong công việc nhà nông, Trâu như là 
một thành viên trong gia đình đầm ấm, gắn bó 
tình cảm:

“Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa”
Nuôi Trâu để phục vụ cho lao động sản xuất 

là sự ưu tiên lựa chọn hàng đầu của người nông 
dân. Muốn có Trâu hay, cày khoẻ thì cần phải 
biết chọn Trâu giống tốt. Chọn Trâu phải dựa 
vào kinh nghiệm: “Tai lá mít, đít lồng bàn”. 
Trâu khoẻ và nhanh có ảnh hưởng đến hiệu 
quả công việc sản xuất: “Trâu khoẻ chẳng lọ 
cày trưa”,

Nghề nông là một nghề vất vả, nhưng là một 
nghề quyết định đến đời sống của mọi người. 
Câu ca dao sau nói về sự lam lũ của nghề nông 
và lời nhắn gửi với mọi người đừng quên công 
lao nhọc nhằn của họ:“Bước chân xuống cánh 
đồng sâu/ Mắt nhắm mắt mở dắt Trâu đi cày”.

Với văn hóa ẩm thực cũng có thành ngữ: 
“Trâu chết gặp lúc khế rụng”, nghĩa đen là ám 
chỉ sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng lại hợp quy 
luật âm dương ngũ hành trong ẩm thực; còn 
nghĩa bóng là “thời cơ” may mắn của công 
việc nào đó….

 Như vậy, con Trâu trong đời sống con người 
Việt không những phục vụ thiết thực đời sống 
vật chất cho con người mà còn được khắc họa 
trong đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. 
Để rồi sau một vụ mùa, Trâu nghỉ ngơi và con 
người được chiêm ngưỡng nét văn hóa mà họ 
đã tạo ra nhằm phục vụ cho đời sống tinh thần 
của chính họ. 

Đất nước đang đi vào công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa hình ảnh con Trâu kéo cày giúp nhà 
nông có thể không còn nữa mà chỉ còn Trâu 
nuôi lấy thịt, sữa mà thôi! Dù ở vị thế nào 
chăng nữa, tình cảm gắn bó giữa người và Trâu 
luôn có thực và mãi mãi trong đời sống của 
chúng ta./.

Nguyễn Đại Duẫn
Hội VHNT Quảng Bình



Trong  tháng  1/2021  Ban  Biên  tập  Bản  
tin  và  website  Cựu  Thanh  niên  xung  
phong đã nhận được gần 100 tin bài của 
các cộng tác viên: Nguyễn Văn Sâm (Thái 
Bình); Bùi Văn Hoằng (Thanh Hóa), Tăng 
Văn  Hạnh  (Tiền  Giang),  Huy  Hoàng  
(Quảng  Nam)…Chi  tiết  xin  xem  trong  
cuutnxpvietnam.org.vn/trao-doi/-
tin-bai-da-nhan. Rất mong nhận được sự 
cộng  tác  nhiệt  tình,  thường  xuyên  của  
các quý vị.



Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đội TNXP 18 Minh Khai 
trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Đội  TNXP  vận  chuyển  gạo  chuẩn  bị  cho
Chiến dịch Cao – Bắc - Lạng (1950)

Đại đội TNXP Hoàng Hoa Thám biểu diễn 
một điệu múa mới

TNXP, dân công hỏa tuyến sử dụng hàng vạn xe 
đạp thồ chuyển hàng chục vạn tấn gạo, thực phẩm, 
đạn dược phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)

Buổi sinh hoạt của trung đội bảo vệ thuộc
Đội TNXP Hồ Tùng Mậu

Tổ đánh mìn của Đại đội TNXP Trần Phú
đang nhồi mìn để phá bom nổ chậm của địch và 

phá đá mở đường

Nguồn: Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam



TNXP hăng hái tham gia khôi phục
cầu Hàm Rồng - Thanh Hóa (năm 1955)

Luật  sư  Nguyễn  Hữu  Thọ,  Chủ  tịch  Ủy  ban  TW  
MTDTGPMN VN và bà Nguyễn Thị Định, Phó chỉ 
huy quân GPMNVN cùng các đại biểu dự đại hội anh 
hùng chiến sĩ thi đua TNXP giải phóng miền Nam.

Thanh niên Hải Dương nhận cờ của Tỉnh đoàn trước 
khi lên đường làm nhiệm vụ.

Đội văn nghệ TNXP Nghệ An biểu diễn văn nghệ 
phục vụ Quân đội trong phong trào

“tiếng hát át tiếng bom”.

Nữ TNXP làm cọc tiêu sống hướng dẫn những đoàn 
xe vận tải đi qua ngầm trên đường Trường Sơn.

“TNXP chiến  khu D,  Tây  Ninh dùng  ván cũ  của  
nhà  kho  hậu  cần  làm  cầu  bắc  trên  vai,  chuyển  

thương binh vượt suối (ảnh: Phạm Văn Thính)

Nguồn: Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam


