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Sáng ngày 16/10/2018, tại Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam đã diễn ra Lễ tiếp nhận tư liệu, 
hiện vật do Hội Cựu TNXP Việt Nam trao tặng (ảnh). Tham dự chương trình có các 
đồng chí: Vũ Trọng Kim - nguyên Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch 

Hội Cựu TNXP Việt Nam; Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội 
T. ư; cùng đại diện các ban, đơn vị Hội Cựu TNXP Việt Nam, T ư Đoàn và Bảo tàng Tuổi trẻ 
Việt Nam.
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Hà Nội, ngáy 16 //
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LỄ TIẾP NHẬN

TÃIMU, HIỆN VẬT CỦA HÙRA

BÁO TÂNG TUOÌ TRE VIỆT NAM

•ịRÚỒHG

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau 
ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của 
các thế hệ TNXP Việt Nam. Trải qua hai cuộc 

kháng chiến trường kỳ, chống thực dân Pháp 
và đê' quốc Mỹ xâm lược, cùng với sức mạnh 
tổng hợp của toàn dân, lực lượng TNXP đã có 
những đóng góp to lớn vào những chiên công 
vĩ đại, oanh liệt của dân tộc. TNXP là lực lượng 
xung kích củầ các thế hệ thanh niên với phẩm 
chất cao đẹp, không ngại gian khổ sẵn sàng hy 
sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; là một trong 
những biểu tượng chói ngời của chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng Việt Nam, về ý chí và tinh 
thần bất khuất, ngoan cường dưới sự lãnh đạo 

của Đảng và Bác Hồ kính yêu.
Không chỉ đóng góp công sức, trí tuệ, máu 

xương và cống hiến toàn bộ tuổi thanh xuân 
cho hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân 
tộc, lực lượng TNXP đã có mặt ở những nơi 
khó khăn, gian khổ nhất, lao động quên mình 
trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến 
tranh, khôi phục phát triển kinh tê' và thi đua 
tình nguyện hoàn thành vượt mức kê' hoạch 
trong lao động sản xuất, công tác và học tập, 
cùng tuổi trẻ cả nước xây dựng hàng trăm công 
trình kinh tê' - xã hội.

(xem tiếp trang 10) »»>

* Chú thích ảnh bìa 1: Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư T. ưĐảng; AHLLVTND Đoàn Sinh 
Hưởng; Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tĩnh ủy; Thái Thanh Quý - Chủ tịch UND tỉnh Nghệ An cùng một sô' đại 
biểu dự Hội thảo trò chuyện với nhân chứng lịch sử Trẩn Thị Thông (giữa) - nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội 
2, Đại đội 317 TNXP Truông Bồn và Nguyễn Tâm Côn (thứ 6 tử bên trái sang) - nguyên Đội trưởng Đội phá 
bom mìn, Đại đội 317 TNXP Truông Bồn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Yên Thành.



VẤN ĐỂ - SỤ KIỆN II! cựu THANH NIÊN XUNG PHONG

TRUÔNG BÓN - MỉẾN ĐấT HUVEN THỮậỉ

Ĩ bi 01/11/2018, tại Khu Di tích lịch sử Truông Bốn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương tỉnh Nghệ 
An), Báo Nhân Dân phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến 
thắng Truông Bổn (31/10/1968-31/10/2018) và Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Truông Bổn - 

Miền đất huyền thoại”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đổng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Truông Bồn.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí 
UVBCT: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ 
tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính - Bí thư 

T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Vương 
Đình Huẹ - Phó Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn 
Thưởng - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương (T.Ư); các đồng chí Bí thư 
T.Ư Đảng: Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội 
chính T.U; Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc 
Học viện Chmh trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 
Chủ tịch Hội đồng Lý luận~T.Ư; các đồng chí 
ủy viên TƯ Đảng, nguyên ủy viên T.ư Đảng; 
lãnh đạo các Bộ, ngành T.ư, lãnh đạo các tỉnh 
Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Bình Phước, 
Quảng Ninh, Hải Phòng....

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: 
Nguyễn Đắc Vinh - Uy viên T.ư Đảng, Bí thư 
lình ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực 
lĩnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh 
Quý - ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch 
ƯBND tinh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư 
lĩnh ủy; các đong chí nguyên lãnh đạo tỉnh 

Nghệ An; các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy, 
Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Viẹt 
Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội. Phó Chủ 
tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Nguyễn Cao 
Vãng cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư 
Hội, Ban Tuyên truyền Thi đua; đại diện lãnh 
đạo Hội Cựu TNXP tỉnh Nghệ Anj cán bộ hội 
viên Hội Cựu TNXP huyện Đô Lương, thần 
nhân gia đình 13 TNXP hy sinh tại Truông 
Bồn cùng đông đảo nhân dân xã Mỹ Sơn, 
huyện Đo Lương, tỉnh Nghệ An tham dự 
Chương trình...

Trước giờ khai mạc Lễ kỷ niệm, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo 
Đang, Nhà nước đã đến dâng hương tại Nhà 
tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Truông Bồn.

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, Bí thư 
Tĩnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã ôn 
lại truyen thống vẻ vang của “Tọa độ lửa anh 
hùng”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, Nghệ An là hậu phương lớn trực tiếp của 
tiền tuyên lớn miền Nam, là tiền tuyến lớn của
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Toàn cảnh Hội thảo.

13 chàng trai, cô gái TNXP mà còn tri ân 1.240 
Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại cung đường 
mưa bom, bão đạn này; tri ân sự dũng cảm, 
tinh thẩn sẵn sàng chấp nhận hy sinh giữ vững 
mạch máu giao thông vì miền Nam thân yêu, 
vì Tổ quốc của lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An 
cũng như các lực lượng khác. Truông Bồn đã 
đi vào lịch sử và là biểu tượng của chủ nghĩa 
Anh hùng cách mạng.”.

Tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng 
khẳng định: “Chúng ta đến với Truông Bồn 
không chỉ bằng tình cảm, trách nhiệm tri ân 
của thế hệ hôm nay với sự hy sinh của các thế 
hệ cha anh đi trước, mà chúng ta còn dành cho 
Truông Bồn với đầy đủ những nhận định, đánh 
giá khách quan, toàn diện vê' giá trị lịch sử và ý 
nghĩa thời đại. Để chiến thắng Truông Bồn thật 
sự có ý nghĩa với công cuộc đổi mới đất nước 
hiện nay, Nghệ An cần phát huy tinh thần và 
giá trị nhân văn cao đẹp của Truông Bồn trong 
mọi lĩnh vực công tác, sản xuất và chiến đấu...”.

Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận 
giá trị của đông đảo nhà nghiên cứu, nhà 
khoa học, các nhân chứng lịch sử, Anh hùng 
LLVTND..., đều đánh gia: Truông Bồn cũng 
như nhiều tọa độ lửa “yet hẩu” trên các tuyến 
đường chiến lược khác đã khẳng định chiến 
thắng của tinh thần yêu nước cách mạng, 
lòng quả cảm, không sợ gian khổ hy sinh 
của bao người con ưu tú đat Việt trước mưa 
bom bão đạn của kẻ thù, tại một trong những 
trọng điểm ác liệt nhất, nơi mà tương quan 
lực lượng quân sự giữa ta và địch chênh lệch 

nhất, sự thiếu thốn gian khổ nhất của những 
người bám trụ sống và chiến đấu với kẻ thù. 
Địch dùng mọi sức mạnh quân sự hiện đại lúc 
bấy giờ hòng hủy diệt Truông Bồn cũng như 
các cung đường khác, hòng ngăn chặn việc 
cung cấp sức người, sức của hậu phương miền 
Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Nhưng với 
quyết tâm sắt đa “tim có thể ngừng đập, nhưng 
đường không thể tắc”; “sống bám đường, bám 
cầu, chết kiên cường dũng cảm”... dưới mưa 
bom, bão đạn của quân thu, chúng ta vẫn giữ 
vững mạch máu giao thông cho đoàn xe, đoàn 
quân ra tiền tuyên...

Ban Tổ chức đã chọn 27 tham luận tiêu 
biểu in thành Kỷ yếu Hội thảo, nhằm mục đích 
phục vụ công tác lưu trữ và nghiên cứu lâu dài.

Kết luận Hội thảo, Chủ tịch ƯBND tỉnh 
Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định, các 
tham luận trình bày tại HỘI thảo có nhiều nội 
dung mới, sâu sắc và toàn diện vê' giá trị lịch 
sử cua chiến thắng Truông Bồn. Thời gian tới, 
Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy một cách tốt 
nhất giá trị của Khu Di tích lịch sử Truông 
Bồn để Khu Di tích thật sự trở thành di tích 
quốc gia đặc biệt, nơi tôn vinh giá trị lịch sử 
cách mạng, không gian văn hóa tâm linh và là 
“địa chỉ đo” giáo dục truyền thống yêu nước 
cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng thời cũng thể 
hiện sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay 
với các Anh hùng liệt sĩ, các thế hệ đi trước đã 
không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân của 
mình cho quê hương đất nước./.

PV 
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hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Trên vùng tuyến lửa khu IV, Truông Bồn 

có vị trí đặc biệt quan trọng trên cung đường 
15A, là huyết mạch giao thông chi viện nhân 
tài, vật lực cho chiến trường miền Nam. Cách 
đây 50 năm, trên cung đường Truông Bồn đầy 
hy sinh, gian khổ, quân và dân tỉnh Nghệ An 
đã góp 2 triệu ngày công, đào đắp hàng triệu 
m3 đat đá; đưa hơn 94.000 lượt xe cơ giới qua 
lại an toàn; vận chuyển và giải tỏa hơn 1 triệu 
tấn hàng.

1.240 người con ưu tú thuộc các lực lượng 
quân đội, công an, TNXP, dân công hỏa tuyến 
đã ngã xuống, mãi mãi nằm lại trong lòng đất 
mẹ. Máu đào của họ đã góp phần tô thắm lá cờ 
vẻ vang của Tổ quốc và truyền thống yêu nước 
của dân tộc ta, mãi mãi là tấm gương sáng ngời 
cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo.

Trong số những tập thể, cá nhân tiêu biểu 
đó, 13 TNXP Tiểu đội 2 - “Tiểu đội Thép” thuộc 
Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội TNXP Nghệ An 
đã trở thành những tấm gương bất tử của chủ 
nghĩa yêu nước và cách mạng. Các chị, các anh 
đã không kịp bước chân về ngày thanh bình 
đầu tiên của tháng 11/1968 (*), nhưng chính 
các chị, các anh đã tiếp thêm sức mạnh cho 
toàn quân, toàn dân ta đi đến ngày toàn thắng 
và viết nên một huyền thoại Truông Bồn.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: 
“Nửa thê' kỷ trôi qua, bài ca Truông Bồn vẫn 
vang vọng, là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ 
trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Máu, 
mồ hôi và nước mắt hòa quyện nơi đất thiêng 
Truông Bồn, góp phần vào thắng lợi của sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống 
nhất nước nhà”...

Lãnh đạo Báo Nhân Dân và tỉnh Nghệ An tặng 25 sổ tiết kiệm cho thân nhàn 13 hệt sĩ Truông Bồn, 
nhân chứng lịch sử Trần Thị Thông, nguyên 2 Đại đội phó Đại đội 317 anh hùng và 

đại diện gia đỉnh chính sách TNXP đã từng chiến đâu tạỉ Truông Bồn.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Sự hy 
sinh anh dũng của 13 chiến sĩ Truông Bồn la 
tấm gương sáng ngời của các thế hệ tuổi trẻ. 
Truông Bon đã đi vào lịch sử như một huyền 
thoại, một mảnh đất thiêng liêng thấm đẫm 
máu đào của các anh hùng lịch sử...”; đổng 
thời biểu dương, đánh giá cao những thành 
tựu toàn diện ve kinh te xã hội mà Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân Nghệ An đã nỗ lực 

đạt được trong những năm qua. Đặc biệt là 
công tác chăm sóc người có công, quan tâm 
xây dựng địa chỉ đỏ như Khu Di tích Truông 
Bon để giáo dục truyền thống cho các thê' hẹ 
trẻ... Thu tướng Chính phủ cung đề nghị các 
Bộ, các ngành va các địa phương, các cơ quan, 
các tổ chức, các doanh nghiệp và nhân dân 
cả nước cùng chung tay chăm lo tốt hơn đời 
sống vật chất tinh thần của các gia đình liệt sĩ 
thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu 
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TNXP và người có công với cách mạng. Thủ 
tướng nhấn mạnh đây la trách nhiệm thường 
xuyên lâu dài của hệ thống chính trị và toàn 
xã hội; đồng thời mong muốn với tất cả trách 
nhiệm và tầm lòng biết ơn các thế hệ cha anh 
đã hy sinh vì độc lập, các cấp ủy chính quyền 
và người dân trong tỉnh cùng chung sức đong 
lòng đoàn kết phan đấu xây dựng tỉnh Nghẹ 
An thành tỉnh khá nhất miền Bắc, góp phần 
xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp 
hớn nhudời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Báo 
Nhân Dân đã trao 25 sổ tiết kiệm (20 triệu 

đồng/sổ) tặng thân nhân 13 Anh hùng liệt sĩ 
TNXP Truông Bồn, nhân chứng lịch sử Trần 
Thị Thông (**), nguyên hai Đại đội phó Đại 
đội TNXP 317 anh hùng và 9 đại diện gia đình 
chính sách TNXP đã từng chiến đấu tại Truông 
Bồn; trao 200 triệu đồng cho Ban quản lý Khu 
Di tích lịch sử Truông Bồn và Quỹ khuyến học 
Nghệ An; kêu gọi sự quyên góp, ủng hộ, giúp 
đỡ thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ, 
cựu chiến binh, cựu TNXP có hoàn cảnh khó 
khăn, hiện sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

PV

(*) Tổng thống Mỹ Johnson tuyền bố lệnh ngừng ném bom hoàn toàn miên Bắc sẽ có hiệu lực từ ngày 
1/11/1968, ngay trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
(**) nguyền Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, C317 TNXP Nghệ An - người sống sót duy nhất trong trận bom 
ngày 31/10/1968 khiến 13 đồng đội của Tiểu đội 2 hy sinh.

HỘI THÀO KHOA HỌC

“Truông Bốn - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy"

Sáng ngày 02/11/2018, tại TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội thảo khoa học 
với chủ để: “Truông Bồn - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy”. Đây là hoạt động 
có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động thiết thực Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 

Truông Bồn lịch sử (31/10/1968-31/10/2018).

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: GS.TS 
Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư TƯ 
Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ, Giám 

đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 
Thuận Hữu - UVT.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo 
Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, 
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đắc 
Vinh - ƯV Tư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng 
đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Thái 
Thanh Quý —ủy viên dự khuyet TƯ Đảng, 
Phó Bí thư Tĩnh ủy, Chủ tịch ƯBND tỉnh; Lê 
Minh Thông - UVBTV Tinh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, 
ngành Tư, tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo 
Hội Cựu TNXP Việt Nam, Hội Cựu TNXP 
tỉnh Nghệ An; các nhà khoa học, nhà nghiên 
cứu; các nhân chứng lịch sử, Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân và đông đảo học 
sinh, sinh viên.

Báo cáo Đề dẫn Hội thảo do Phó Chủ tịch 

ƯBND tỉnh Lê Minh Thông trình bày, khẳng 
định: “...những nghiên cứu, tổng kết vê' lý 
luận và thực tiễn sinh động qua nửa thế kỷ đã 
để lại một kho tàng tư liệu-và bài học lịch sử 
chiến tranh cách mạng quý giá về Truông Bồn. 
Truông Bồn không chỉ là một địa danh, một 
cột mốc, một bức tranh thu nhỏ vê' cuộc chiến 
đấu và chiến thắng của quân dân ta trên mặt 
trận bảo đảm giao thông liên tục cho tuyến 
đường nối liền hậu phương lớn miền Bắc với 
tiền tuyến lớn miên Nam, mà còn là bài học vê' 
đường lối chiến lược của Đảng ta trong lãnh 
đạo thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến 
lược: xây dựng CNXH ở miền Bắc và thực 
hiện thắng lợi cách mạng dân tộc dân chủ ở 
miền Nam; vê' nghệ thuật lãnh đạo, phát huy 
sức mạnh toàn dân tộc... để làm nên chiến 
thắng vĩ đại mùa Xuân 1975.”.

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư Tinh ủy 
Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: “Với Truông 
Bồn, chúng ta không chỉ tri ân sự hy sinh của



VỐN ĐỂ - SỤ KIỆN cựu THANH NIÊN XUNG PHONG 5

HỌP THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH

THAM VẤN Ý KIẾN CÁC ĐầNG CHÍ UỶ VIÊN 
ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI CÁC THỜI KỲ

■ ■

TVTằAx 11/10/2018 tại Đại Lải (tỉnh Vĩnh Phúc), Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội 
-L V Cựu TNXP Việt Nam đã họp cùng với các đồng chí nguyên Ưỷ viên Đoàn Chủ

tịch khu vực Hà Nội để trưng cầu ý kiến về Đề án “Công tác tổ chức cán bộ cựu TNXP giai 
đoạn 2019-2024”. Chủ tịch Vũ Trọng Kim và Phó Chủ tịch Thường trực Cù Văn Phiên đã 
chủ tĩì Hội nghị (ảnh).

Hầu hết các ý kiến tham gia đóng 
góp đều cơ bản nhất trí với Đê' án 
“Công tác tổ chức cán bộ cựu TNXP giai 

đoạn 2019-2024”, nêu bật những kết quả mà 
Hội Cựu TNXP Việt Nam đã đạt được trong 
những nhiệm kỳ qua, đã xây dựng được tổ 
chức Hội từ Trung ương đến các tỉnh, thành 
phố và các quận, huyện, phường, xã có lực 
lượng cựu TNXP.

Hội đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước 
đánh giá đúng những thành tích của lực lượng 
TNXP do Bác Hồ thành lập, dìu dắt trong 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống 
Mỹ, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm 
nhân chứng lịch sử, góp phần giúp Đảng và 
Nhà nước, giải quyết cơ bản các chế độ, chính 
sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ 
trong kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc; đẩy mạnh các hoạt động “Nghĩa tình 
đông đội” giúp nhau xoá đói, giảm nghèo bền 
vững; xuất bản các cuốn sách: “Tư tưởng Hồ 
Chí Minh vể Trường học lớn TNXP”, “TNXP 

Việt Nam anh hùng” (3 tập) và cùng các địa 
phương xây dựng, tôn tạo các di tích lịch sử về 
TNXP; đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, nhiệt 
tình, trách nhiệm đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trong 3 nhiệm kỳ qua của Hội, được Đảng, 
Nhà nước, nhân dần ghi nhận, đánh giá cao và 
tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Vai 
trò, vị thế của Hội được nâng lên đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Hội 
vẫn còn có nhiều hạn chế, khó khán về công 
tác tổ chức xây dựng Hội, về đội ngũ cán bộ và 
công tác hội viên. Trước tình hình mới và yêu 
cầu của Đảng, Nhà nước, Hội cần phải tiếp tục 
kiện toàn tổ chức xây dựng Hội; thích nghi với 
điều kiện mới; đoàn kết nhất trí xây dựng tổ 
chức Hội vững mạnh; đội ngũ cán bộ cần đổi 
mới để nâng cao năng lực, đáp ứng được yêu 
cầu mới; phát triển hội viên thu hút đại đa số 
cựu TNXP kháng chiến, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc vào tổ chức Hội./.

NGÔ VĂN TUYẾN
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T.ư HỘI Cựu TNXP VIỆT NAM:

Gặp nặĩ NHđN NGđV PHV NỮ VIỆT 
và NGÀY NHÀ Giáo VIỆT Nan

'KThân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), 
Ả V sáng ngày 19/10 và 20/11/2018 tại cơ quan Hội Cựu TNXP Việt Nam, Công đoàn cơ 

quan T. ư Hội đã tổ chức cuộc gặp mặt thân mật với Ban Công tác nữ và cản bộ nhấn viên.

Tại cuộc gặp mặt Ngày Phụ nữ Việt
Nam 20/10 (ảnh 1), thay mặt Ban chấp 

hành Công đoàn cơ quan T.ư Hội Cựu TNXP 
Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Tạ Thị 
Hồng Hạnh phát biểu ôn lại lịch sử ngày thành 
lập Hội LHPN Việt Nam; nêu bật những công 
lao đóng góp của phụ nữ Việt Nam nói chung, 
lực lượng nữ TNXP nói riêng trong công cuộc 
bảo vệ và xây dựng Tổ quốc cũng như thiên 
chức của người phụ nữ trong gia đình.

Tại cuộc gặp mặt nhân ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20/11 (ảnh 2), các đồng chí từng 
một thời đứng trên bục giảng, hiện đang công 
tác tại T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam đã nhắc 
lại kỷ niệm những năm tháng rèn luyện, cống 
hiến, trưởng thành trong Lực lượng TNXP 
cũng như trong ngành giáo dục; hứa tiếp tục 
giữ vững phẩm chất, phát huy truyền thống 
TNXP, góp phần xây dựng tổ chức và hoạt 
động của Hội./.

PV
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HỘI NỮ CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN

TẶNG HIỆN VẬT VÀ LÀM VIỆC VỚI 
BAD TANG PHLJ NỮ VIỆT NAM

I I

Sáng 2/11/2018, đoàn công tác Hội Nữ 
Chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam do TS. 
Lê Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội Nữ Chiến 

sĩ Trường Sơn Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội 
Cựu TNXP Việt Nam dẫn đầu, đã đến thăm, 
tặng hiện vật và làm việc với Ban Giám đốc 
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (ảnh). Tiếp đoàn 
tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam có Giám đốc 
Nguyễn Hải Vân; Phó Giám đốc Dương Thu 
Hằng và cán bộ, nhân viên Bảo tàng.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Hội Nữ Chiến 
sĩ Trường Sơn Việt Nam đã trao tặng Bảo tàng 
một số sách và ấn phẩm quý viết vê' nữ Bộ đội, 
TNXP, dân công hỏa tuyêh Trường Sơn xưa 
và nay; nhất trí với để xuất của Lãnh đạo Bảo 
tàng về chủ trương tổ chức Triển lãm tại Bảo 
tàng Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Nữ Chiến 
sĩ Trường Sơn ngày ấy bây giờ” nhân kỷ niệm 
60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày 
truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 
-19/5/2019).

Lãnh đạo Bảo tàng đã cám ơn và trân 
trọng tiếp nhận những hiện vật quý để bổ 
sung và trưng bày, lưu giữ tại Bảo tàng, và đê' 
xuất sự cần thiết chủ trương mở cuộc triển 
lãm về Nữ Chiến sĩ Trường Sơn dịp kỷ niệm 
60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày 
truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Lãnh đạo và 

cán bộ nhân viên Bảo tàng coi đây là thời cơ 
để tuyên truyền, tôn vinh những giá trị lịch sử 
cách mạng mà các lực lượng thuộc Bộ tư lệnh 
Trường Sơn trong đó có nữ Bộ đội, TNXP, 
dân công hỏa tuyến đã hy sinh, hiến dâng tuổi 
thanh xuân làm nên kỳ tích huyền thoại trên 
tuyến đường mang tên Bác Hồ kính yêu.

Trong bầu không khí nồng ấm và trách 
nhiệm cao, hai bên thảo luận thống nhầt xác 
định hoạt động trong dịp kỷ niệm 60 năm..., 
là một trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm 
các ngày Lễ lớn trong nám 2019 theo chỉ thị 
của Ban Bí thư TƯ Đảng, vì vậy chủ đề, quy 
mô, thời gian, nội dung sẽ tiếp tục bàn thảo và 
chung tay xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng phối 
hợp chặt chẽ, kêu gọi và huy động các nguồn 
lực để tổ chức đạt được mục đích, yêu cầu có 
ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Thông qua đợt triển 
lãm tuyên truyền sâu rộng cho khách trong và 
ngoài nước đến tham quan, nhất là thế hệ trẻ 
hiểu thêm về vai trò, vị trí Phụ nữ Việt Nam 
anh hùng nói chung và nữ bộ đội, TNXP, dân 
công hỏa tuyến Trường Sơn nói riêng trong 
kháng chiến, trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc 
và hội nhập quốc tế./.

Tin& ảnh: DANH BÌNH - TIẾN ÍCH
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CỤM THI ĐUA HỘI cựu TNXP 6 TỈNH VIỆT BẮC

Hội nghị “Học tập - nhân rộng điển hình tiên tiến 
ữong phong trào thi đua yêu nước 

giai đoạn 2016-2018“
~^Ỵgày 25/10/2018, tại Cao Bằng, Ban Liên lạc - Hội Cựu TNXP 6 tỉnh Việt Bắc tổ 
Ị V chức hội nghị “Học tập - nhấn rộng điển hình tỉên tiến trong phong trào thi đua 

yêu nước giai đoạn 2016-2018”.

Phó Chủ tịch Thường trực Cù Văn Phiên trao tặng Bằng khen cho những cá nhấn xuất sắc

Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Cựu 
TNXP 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, 
Lạng Sơn, Ihái Nguyên, Tuyên Quang, Hà 

Giang; lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh Cao 
Bằng; Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu 
TNXP Việt Nam Cù Văn Phiên cùng đại diện 
lãnh đạo Ban Chính sách, Tổ chức - Kiểm tra, 
Tuyên truyền Thi đua.

Theo báo cáo của Trưởng ban Liên lạc - 
Cụm trưởng Cụm thi đua Hội Cựu TNXP 6 
tỉnh Việt Bắc Nguyễn Anh Nhưỡng, giai đoạn 
2016-2018, với gần 13.000 hội viên, Hội Cựu 
TNXP 6 tỉnh Viẹt Bắc đã:

- Xây dựng, nhân rộng được 1.114 điển 
hình tiên tiến trong các phong trào Thi đua 
yêu nước, trong đó có 332 điển hình tập thể, 

782 điển hình cá nhân;

- Phối hợp với các cấp, các ngành giúp 348 
hộ cựu TNXP thoát nghèo, xây dựng 145 nhà 
tình nghĩa, nhà “Đại đoàn kết” và sửa chữa 
32 nhà cho hộ cựu TNXP nghèo với tổng số 
tiền trên 9 tỷ đồng, tặng sổ tiết kiệm cho 1.722 
cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị 
giá 909 triệu đồng, trao tặng trên 13.000 phần 
quà cho các cựu TNXP nghèo, hoàn cảnh khó 
khăn, ốm yếu... vào dịp lễ, Tết; tổ chức cho 
3.213 cựu TNXP thăm các chiến trường xưa;

- Vận động được 280 cựu TNXP hiến 
51.275 m2 đất xây dựng hạ tầng cơ sở nông 
thôn; ủng hộ Quỹ Xây dựng nông thôn mới 2 
tỷ 314 triệu đồng; tham gia 30.802 ngày công, 
làm được 60 km đường nông thôn.
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- Đã được trao tặng 118 bằng khen của 
Hội Cựu TNXP Việt Nam, 131 bằng khen 
của ƯBND tỉnh, 654 giấy khen, 816 Huy hiệu 
“Cựu TNXP làm theo lời Bác” và cờ thi đua 
của T.ư Hội, UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo về 
“Công tác tổ chức kết nạp hội viên mới năm 
2018” của Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Giang; 

tham luận vê' “Hoạt động công tác nghĩa tình 
đồng đội” của Hội Cựu TNXP huyện Phú 
Lương (tỉnh Thái Nguyên); “Cựu TNXP nêu 
gương sáng, học tập, làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Hội Cựu 
TNXP huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang). 
Các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo cá nhân 
điển hình tiên tiến của một số tỉnh.

Ký kết Giao ước thi đua

Phát biểu với Hội nghị, Phó Chủ tịch 
Thường trực Cù Văn Phiên biểu dương những 
kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu 
nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến của 
Hội Cựu TNXP 6 tỉnh Việt Bắc; đồng thời đề 
nghị, Hội Cựu TNXP 6 tỉnh Việt Bắc tiếp tục 
đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào 
Thi đua yêu nựớc, trong đó, tập trung vào các 
phong trào: Cựu TNXP nguyện nêu gương 
sáng làm theo lời Bác, học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
Cựu TNXP thi đua giúp nhau làm kinh tế, 
giúp nhau thoát nghèo bền vững; Cựu TNXP 
thi đua hoạt động vì nghĩa tình đồng đội... 
Gắn mọi hoạt động của Hội với thực hiện các 
phong trào thi đua, tiếp tục phát triển, xây 
dựng, bồi dưỡng, học tập, nhân rộng nhiều 
điển hình tiên tiến, xuất sắc trên các lĩnh vực. 
Đồng chí thông báo một số hoạt động quan 

trọng của T.Ư Hội từ nay đến hết năm 2018 
tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP Việt 
Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu TNXP 
Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 6 cán 
bộ, hội viên cựu TNXP đạt thành tích trong 
phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ 
chức Hội vững mạnh giai đoạn 2016 2018.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua, 
ký kết giao ước thi đua lập thành tích chào 
mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 
cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 
2019-2024 và lập thành tích chào mừng Đại 
hội đại biểu Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ 
IV, nhiệm kỳ 2019-2024./.

ĐST
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Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Cựu 
TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh: 
“Những hiện vật được trao tặng hôm nay mang 
nhiều kỷ niệm gắn bó máu thịt với các thế hệ 
TNXP Việt Nam, nó không chỉ mang giá trị vật 
chất mà là cả một giá trị tinh thần lớn lao, là 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng được kết tinh 
trong từng hiện vật, là máu, là nước mắt và sự 
hy sinh anh dũng của cả dân tộc, trong đó có 
lực lượng TNXP trong lịch sử hào hùng đấu 
tranh để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”.

Do thời gian hạn hẹp, Hội Cựu TNXP 
Việt Nam chỉ trao tặng 10/38 hiện vật do cán 
bộ, hội viên cựu TNXP trên cả nước lưu giữ và 
bảo quản. Đó là: 01 lá cờ “Phục vụ quên mình - 
Anh dũng xung phong - Lập công vẻ vang” của 
Uy ban TƯ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam tặng C198 TNXP Sài Gòn - Gia Định; 
01 lá cờ “Đơn vị 4 giỏi quyết thắng” có chữ 
ký của cán bộ, đội viên do Ban chỉ huy Tổng 
đội TNXP Giải phóng miền Nam tặng đơn vị 
Nguyễn Văn Tư; Bộ sách “TNXP Việt Nam anh 
hùng” (3 tập); Sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh 
- Trường học lớn về TNXP”; Sách “Một số 
hình ảnh hoạt động từ ngày thành lập Hội đến 
nay”; cùng với các hiện vật là áo trấn thủ, vỏ 
bao đựng gạo và Hồi ký đơn vị TNXP 307 Trần 
Phú phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ; áo nữ 
TNXP đơn vị N245 Nguyễn Văn Cừ phát năm 
1972; võng bạt TNXP N297 cấp năm 1972 tại 
chiến trường Đông Trường Sơn; giấy khen của 

Đoàn TNXP TƯ do ông Vũ Kỳ ký năm 1954 
tặng ông Nguyễn Tiến Thụ (AHLLVTND) đạt 
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua số 1” mặt trận Điện 
Biên phủ; ảnh các chiến sĩ thi đua vê' dự Đại hội 
Đoàn TNXP năm 1955.

Thay mặt Ban Bí thư, Bí thư TƯ Đoàn 
Nguyễn Ngọc Lương đã gửi lời cảm ơn và tri 
ân tới các thế hệ TNXP đã tin tưởng trao tặng 
những kỷ vật thiêng liêng cũng như gửi gắm 
những tình cảm, kỳ vọng của cha anh đối với 
tuổi trẻ cả nước và khẳng định: “Tuổi trẻ hôm 
nay sẽ luôn trân trọng, giữ gìn tốt nhất những 
hiện vật thiêng liêng được trao tặng; tiếp tục 
đổi mới công tác tuyên truyền để lan tỏa, phát 
huy tốt giá trị giáo dục thực tiễn của hiện vật tới 
đông đảo ĐVTN và nhân dân cả nước”. Đồng 
chí cho biết, trong thời gian qua, Ban Bí thư TƯ 
Đoàn đặc biệt quan tâm đến nội dung giáo dục 
truyền thống và lý tưởng cách mạng cho thế hệ 
trẻ. Những hiện vật thiêng liêng, quý giá này sẽ 
hỗ trợ cho TƯ Đoàn và Bảo tàng Tuổi trẻ Việt 
Nam tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục lý 
tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các 
cuộc gặp gỡ, giao lưu tiếp lửa từ các thế hệ cha 
anh và được tiếp cận với các hiện vật có bê' dày 
lịch sử, từ đó hình thành cho thế hệ trẻ tình 
cảm, ý thức trách nhiệm trong việc kế thừa, giữ 
gìn và phát huy truyền thống anh hùng của lực 
lượng TNXP./.

PV

Các đại biểu tại Lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật của Hội Cựu TNXP Việt Nam



VAN ĐÊ - SỤ KIỆN cựu THANH NIÊN XUNG PHONG

DANH MỤC CÁC HIỆN VẬT TNXP TẶNG
■ ■ ■ ■

BẢD TÀNG TUỔI TRẺ VIỆT NAM
■

STT Tên hiện vật và nội dung tóm tắt của hiện vật Số 
lượng

Tình 
trạng

1 Bộ sách “TNXP Việt Nam anh hùng” (3 tập). 03 Mới

2 Sách “Một sô' hình ảnh hoạt động từ ngày thành lập Hội đến 
nay”; Sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn TNXP”. 02 Mới

3
Võng của TNXP C391-D148 - Đoàn 559 thời chống Mỹ cứu 
nước của Nguyễn Thị Khởi, Chi hội trưởng Hội Cựu TNXP xã 
Văn Tiến, TP. Yên Bái.

01 Cũ, cháy 
rách

4
Ảnh Đội 34-40 dự Đại hội toàn Đoàn TNXP TƯ của ông Vi 
Văn Tính, cựu TNXP Đội 34-40, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
tỉnh Yên Bái

01 Gôc đen 
trắng

5
Thẻ đội viên TNXP chống Mỹ cứu nước Đội NI03 cấp tháng 
7/1968 của bà Lê Thị Hồng Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
tỉnh Yên Bái

01 Cũ, tốt

6
Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ do đ/c Vũ Quang, Bí thư 
thứ nhất TƯ Đoàn ký 21/7/1971 của bà Nguyễn Thị Hợp C333, 
N69, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Trấn Yên, Yên Bái.

01 Cũ, tốt

7
Giấy chứng nhận đội viên Đội TNXP công tác TƯ và ảnh Liên 
phân đội Hà Huy Tập chụp năm 1951 của ông Lê Quốc Hạnh 
(85 tuổi), Lương Tài, Bắc Ninh.

03 Cũ, tốt

8
Áo trấn thủ, vỏ bao đựng gạo và Hồi ký đơn vị TNXP 307 Trần 
Phú phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ của ông Đặng Đình 
Thuật (85 tuổi), Yên Phong, Bắc Ninh

03 Cũ

9
Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ do TƯ Đoàn ký 
20/8/1975; ảnh chân dung và Bằng khen của Sư đoàn tặng bà 
Vũ Thị Lợi (65 tuổi), Đội TNXP N297, Tiên Du, Bắc Ninh

03 Cũ, rách

10 Áo nữ TNXP đơn vị N245 Nguyễn Văn Cừ phát năm 1972 của 
bà Nguyễn Thị Hòa (65 tuổi), Yên Phong, Bắc Ninh. 01 Cũ, tốt

11 Võng bạt TNXP N297 cấp nám 1972 tại chiến trường Đông 
Trường Sơn của bà Ngô Thị Bảy (65 tuổi), Bắc Ninh 01 Cũ, lành

12
Ảnh đơn vị TNXP 332, P39 đang tập huần sử dụng vũ khí 
năm 1967 tại Tây Quảng Trị, của bà Nguyễn Thị Liệu, Hội Cựu 
TNXP phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị.

01 Gốc, rõ

13
Tập bài hát chép tay “Tâm tình người chiến sĩ” thời chống Mỹ 
của ông Nguyễn Quang Trình, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

01 Cũ, rách
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VIỆT PHÁT (tổng hợp)

14

T.ư Đoàn thanh niên nhân dân Cách mạng Việt Nam tặng Cờ 
thi đua cho đơn vị TNXP 198 Sài Gòn - Gia Định có thành tích 
xuất sắc. Cờ mang dòng chữ vàng: ĐƠN VỊ KHÁ NHÂT; năm 
1966 và 1969.(2 cờ)

02 Cũ, tốt

15
Ban chỉ huy Tổng đội TNXPGPMN tặng đơn vị c 198 TNXP Sài 
Gòn-Gia Định cờ thi đua, cờ mang dòng chữ: TRÊN DƯỚI MỘT 
LÒNG - ANH DŨNG XUNG PHONG; năm 1966.

01 Cũ, tốt

16

Ban chỉ huy Công trường 9 thuộc Quân GPMN tặng Cờ Liên 
đội 9 TNXP. Cờ mang dong chữ: “ĐOÀN KẾT KHIÊM TỐN 
- PHỤC VỤ CHÍ TÌNH - SONG ANH DŨNG - CHẾT VINH 
QUANG”; năm 1969.

01 Cũ, tốt

17

Ban chỉ huy Tổng đội TNXPGPMN tặng đơn vị Nguyễn Văn 
Tư. Cờ mang dòng chữ: ĐƠN VỊ 4 GIỎI QUYẾT THANG; năm 
1966. Ngoài nội dung đơn vị tặng đã thêu dòng chữ vàng, cán bộ, 
đội viên Nguyễn Văn Tư đã ký những dòng chữ trên cờ thi đua 
với những tâm huyết như sau:
- Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hổ Chí Minh vĩ đại.
- Cán bộ đội viên Nguyễn Văn Tư thê' cảm tử góp phần cho chiến 
trường toàn thắng;
- Đội Nguyễn Văn Tư phất cao cờ đầu xung phong lên trước lướt 
mọi gian nguy hoàn thành nhiệm vụ.
- Phần cuối cờ ký tên từng người theo đơn vị thể hiện quyết tâm 
thi đua.

01 Cũ, tốt

18

Uỷ ban TƯ Mặt trận Dân tộc GPMN tặng Cờ Truyền thống cho 
Tổng đội TNXPGPMN, mang dòng chữ: PHỤC vụ QƯÊN MÌNH 
- anh’ Dũng xưng phong - LẬP CÔNG VẺ VANG; năm 
1969 - Đại hội II (có ảnh)

01 Cũ, tốt

19

Giấy khen của Đoàn TNXPT.Ư, do ông Vũ Kỳ ký năm 1954, tặng 
ông Nguyễn Tiến Thụ đạt danh hiệu “CHIẾN sĩ THI ĐƯA SỐ 1 
TOÀN ĐOÀN TNXP” mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954, kèm 
ảnh chân dung do ông Nguyễn Tiến Thụ, Anh hùng LLVTND, 
trú tại Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội trao tặng.

01 20x30 
Gốc, cũ

20
Ảnh các Chiến sĩ thi đua TNXP Đội 38-40 về dự Đại hội Đoàn 
TNXPT.U năm 1955, trong đó có AH LLVTND Nguyền Tiến 
Thụ và Cao Xuân Thọ, do ông Nguyễn Tiến Thụ trao tặng.

01 20x30, 
Gốc, rõ

21
Chăn dù, xẻng, bi đông nhựa, ca là chiến lợi phẩm của bà Lê Thị 
Thu Hạnh TNXP phục vụ chiến trường Trị Thiên - Huế thời kỳ 
(1966-1975)

04 Cũ, gốc

22 Bi đông, ăng gô và võng dù của bà Trần Thị Châu, Đơn vị TNXP 
Thừa Thiên-Huế (1963-1975), trú tại Phường Tây Lộc, TP. Huế 03 Cũ, gốc

23 Thùng đạn do bà Hồ Thu Hiền, Đại đội trưởng C202,N241, P31 
TNXP Nghệ An trao tặng. 01 Cũ, gốc
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TRVVỀN THỐNG TNXP

THHM CH ùa Gập NGƯỜI xưa
(Viết tặng các cựu TNXP là nhà giáo nhấn kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11).

Chùa Keo - ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất miền Bắc (Ảnh TL)

Đã mươi năm rổi mới trở lại thăm chùa
Keo (Vũ Thư, Thái Bình), tôi đang 

mải ngắm hàng cây gạo bung nở hoa sắc đo 
rực rỡ, ríu ran tiêng sáo đen, sáo sậu, tiếng 
chào mào, bỗng nghe rầt nhẹ, tiếng một người 
phụ nữ có tuổi:

- Nam mô A di đà Phật! Bần táng xin phép 
được hỏi, thí chủ có phải là thầy giáo quê ở Tự 
Tân không ạ?

Tôi thoáng băn khoăn, nhưng cũng vội 
đáp lễ:

- Bạch thây! Tôi vốn là người Tự Tân, là 
nhà giáo, nhưng nghỉ hưu khá lâu rồi ạ!

Mời tôi vào nhà, rót nước mời, rồi nhà sư 
kính cẩn nói:

- Thầy giáo không nhớ nhà chùa nhưng 
nhà chùa van nhớ Thầy, nhớ ơn đức của 
Thầy. Thấm thoắt mà đã 46 năm rồi, Thầy ạ!... 
Năm bảy hai (1972) Thầy chấm thi ở Trường 
Sư phạm Đông Triều đúng không ạ?

Tôi gật đầu, công nhận.
- Nhà chùa là giáo sinh lớp nữ TNXP, năm 

ấy thi tốt nghiệp đay ạ!.

- À, tôi nhớ rồi, lần chấm thi lớp giáo sinh 
đặc biệt...

Hồi ấỵ, được Bộ điều động đi coi, chấm 
thi tốt nghiệp ở trường Trung cấp Sư phạm 
Quảng Ninh? Trường này sơ tán ở xã Tràng 
Lương, huyện Đông Triều (tỉnh Quảng 
Ninh). Nhiều lớp học nằm ngay bên bờ 
suối, dưới bóng cây xanh, vừa đe tránh máy 
bay địch vừa tan nhanh nếu có động. Nhìn 
bữa án tiếp khách rất đạm bạc của trường, 
tôi thấy ngay vì sao giáo sinh ở đây, cô cậu nào 
cũng gầy vêu vao. Là giáo sinh nữ TNXP, họ 
đã từng lao động xây dựng ở những vùng khí 
hậu khắc nghiệt, chiến tranh ác liệt, họ đảm 
bảo giao thong, phục vụ chiến đấu ở các cung 
đường thấm máu nơi tuyến lửa. Nếu không bị 
thương, thì cũng bị sốt rét ác tính hành hạ... 
Hoàn thành nhiệm vụ, từ nhiều tỉnh thành, 
họ được đưa về Quảng Ninh học Sư phạm. 
Hầu het các cô đều bịt khăn kín đầu. Thấy tôi 
thắc mắc, anh bạn là giáo viên của trường kể: 
Thương lắm anh ạ! Trọc hết đầu đấy. Sôt rét 
liên miên... rụng hết tóc. Nhiều cô đáng đêm, 
bật cười khanh khách, sằng sặc, rồi khóc hu 
hu, nức nở... Chỉ khi có bạn nam đến thăm 
hỏi nói chuyện... mới trở lại bình thường. Rồi 
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anh thì thầm: Nhiều cô không còn hiện tượng 
con gái, đàn bà nữa! Tôi ngạc nhiên, ý dò hỏi. 
Thì may cô này hàng năm không dùng đến vải 
màn...không phơi vải xô trắng như những 
phụ nữ khác..., thương thật!.

Khi kiểm tra hồ sơ dự thi, tôi mới biết các 
cô đểu trên, dưới tuổi tôi. Tôi thấy mình vẫn 
còn may mắn. Ý định ban đầu phải coi thi thật 
chặt phút chốc tan biến. Tôi chủ động gợi ý 
các tnầy trong đoàn, tranh thủ đến tham khu 
ở của eac giáo sinh lớp đặc biệt này, ý là để họ 
được làm quen, đỡ ngại khi coi thi... Tôi nói 
chuyện với một nữ giáo sinh, da ngăm đen, 
gày gò, khuôn mặt khắc khổ, đầu trùm khăn. 
Nụ cười con gái mà héo hắt, buồn thương, 
duy chỉ có đôi mắt là sáng, ánh lên đầy nghị 
lực. Tiếng cô nói hơi nặng, phát ầm uốn lưỡi 
tr - ch, s - X, d - r... Tôi hỏi:

- Em là người Thái Bình à?
- Vâng, em quê Thái Bình, sao Thầy biết ạ?
Tôi cười vui, hỏi tiếp:
- Em ở huyện nào?
Nhìn tôi thăm dò, cô nói khẽ:
- Em ở Thư Trì, Thầy ạ!
- Đồng hương với tôi rồi! Tôi ở Tự Tần, 

gần chùa Keo ấy mà!...
Câu chuyện chiều ấy chỉ có thế, và tôi còn 

nói chuyện thêm với vài giáo sinh khác nữa.
Khi coi, chấm thi, không ai bảo ai, nhưng 

đều nhẹ tay... Biết là chưa thật đúng Quy 
chế của Bộ, nhưng chẳng có gì lớn hơn tình 
thương, họ không chỉ la đồng hương, còn 
là những người da hy sinh tuổi thanh xuân, 
đóng góp cong sức, xương máu cho đất nước. 
Vê' chuyen mon sư phạmỴ họ có thể chưa tới 
chuẩn, nhưng sẽ co gắng thêm sau khi ra 
trường... Chúng tôi nghĩ như thế... Buổi thi 
vấn dap, không ngờ co giáo sinh đồng hương, 
gặp trung cặp châm của tôi...

Đang nghĩ lan man, tiếng nhà sư đưa tôi 
vê' thực tại:

- Thầy giáo có thể không còn nhớ, nhưng 
Bần táng thì rất nhớ ạ! Nội dung đề thi như 
một định mệnh, duyên trời phật đối với Bần 
táng! Câu hỏi là cho biết nội dung ý nghĩa của 
bốn câu thơ trong Truyện Kiều: “Mùi thiền đã 
bén muối dưa/Màu thiền ăn mặc đã ưa nâu 
sồng/Sự đời đã tắt lửa lòng/Còn chen vào 
chôn bụi hồng mà chi!”. Bốn câu nói vê' việc 
Thúy Kiều bị xô đẩy, phải nương tựa cửa chùa, 
không còn tơ tưởng đến cõi trần tục nữa. Thế 
mà ngày ấy, Bẩn tang lúng túng không hiểu. 
Nói knong nên lời, người ướt dam mô hôi... 

Chắc trượt rồi! Bần tăng nhìn lên cầu cứu... 
Thầy thì thầm với thầy ngồi bên cạnh, rồi thản 
nhiên: “Chị về chuẩn bị...để ít ngày nữa... đi 
dạy học nhé!”. Tưởng là Thầy chỉ động viên, 
không ngờ bần tăng được đi dạy học thật!...

Nhớ dần ra câu chuyện và nhận ra đôi 
mắt sáng đầy nghị lực của cô gái năm xưa ở 
trường Sư phạm. Tôi hỏi:

- Thế sao nhà chùa thôi nghê' dạy học?
- Thầy ạ! Dạy học được vài năm, hết sốt rét 

đến bệnh gan, bao bệnh khác hành hạ... Bần 
tăng còn bị nhiễm chất độc hoá học/Dioxin. 
Không đủ sức để lên lớp được nữa, bẩn tăng 
xin nghỉ dạy vê' quê. Gia đình không còn ai. 
Không chồng, không con... Bần tăng xin ăn 
mày cửa phật dự học lớp Phật giáo, gây dựng 
và trụ trì được mấy chùa. Bây giờ cao tuổi, xin 
vê' quê, trông coi chùa làng...

Tôi có chút tiền công đức. Cụ già viết giấy 
chứng nhận hỏi tôi:

- Bác quen nhà sư à? Người ấy tốt cả việc 
đời việc đạo, nhà chùa kiêm Thầy dạy chữ. 
Dạy cho các cháu mồ côi, các cháu có hoàn 
cảnh khó khăn không có điều kiện đến trường 
học. Nhà sư xin phép chính quyền địa phương 
để mở lớp và đã được ủng hộ... Khoan hoà 
nhưng nghiêm khắc khi dạy các cháu, được 
phụ huynh và học trò rất mến quý...

Một cụ bà ngồi gần, xin phép góp chuyện:
- Nhà sư còn rất chăm việc từ thiện, người 

trong làng có việc hiếu hoặc mất đoàn kết... 
Nhà chùa đểu có mặt giúp đỡ, hòa giải... Nhà 
chùa tham góp nhiều ý kiến hay cho trưởng 
thôn, khuyên mọi người không nên đốt nhiều 
vàng mã, lãng phí mà khói bụi, gây ô nhiễm 
môi trường... Đức độ lắm, liêm khiết lắm!..

Vọng lại từ xa, có lời ai nói: Trong xã hội 
chúng ta, có nhiều người cả đời hy sinh cho 
đất nước quê hương, là những cựu TNXP thiệt 
thòi nhiều mặt, dù xuất gia nhưng họ vẫn luôn 
gắn bó với chúng sinh, luôn tốt đời đẹp đạo.

Tôi xúc động, cảm phục và tự hào vì đã 
chọn nghê' Sư phạm, trong thời gian 3 nám 
tham gia Lực lượng TNXP đã có được những 
chuyến đò, tiếp sức cho đồng đội của mình 
sang sông..../.

PHẠM NGỌC LANH - NGUYỄN HỮU TIẾN

(Hội Cựu TNXP tỉnh Hưng Yên)
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CHVVỆN CHỊ E3\ THỜI HẬV CHIẾN

Gặp LẠI Nữ ĐỔNG ĐỘI BỊ THƯƠNG NHM xưa
• • • • .

Sau 52 năm, tại TP. Thanh Hóa, trong cuộc Họp mặt truyền thống đơn vị TNXP 412- 

N75P31 Quảng Bình (15/7/2017), thật bất ngờ tôi được gặp lại đồng đội cũ...

Chị Đặng Thị Đồng (sinh năm 1945
- ảnh) quê ở xã ĩhiệu Thành, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là TNXP thuộc 
đơn vị 412-N75P31 Quảng Bình. Đầu năm 
1968, trong lúc đồng đội cùng đang làm nhiệm 
vụ ứng cứu nối liên mạch mau giao thông cho 
đoàn xe vận chuyển kịp thời súng đạn vào 
chiến trường miền Nam,, máy bay Mỹ ném 
bom chị bị thương, được đồng đối băng bó, 
khiêng cáng đi cấp cứu ở Bệnh viện Binh trạm 
Quân y 14 Quảng Bình, mà lúc đó tồi là người 
trực tiếp băng bo sơ cứu vết thươpg cho chị. 
Khốn một noi là khi đó vết thương lại trúng 
vào vùng nhậy cảm của người con gái mới lớn, 
nên chị cứ ngượng ngùng không muốn cho tôi 
thực thi nhiẹm vụ. Không chần chừ tôi đành 
phải quát to như ra lệnh:

- Muốn sống hay chết đây? Nếu muốn sống 
thì cởi ngay quần ra để tôi băng bó cho!.

Vì tính mạng không thể nghĩ ngợi gì 
thêm, chị đã ngoan ngoãn làm theo yeu cầu 
của tôi. Một thanh niên mới lớn chưa có 
người yêu, nhưng vì tình thương yêu đồng đội 
toi đã ỉàm những việc mà bản thân chưa bao 
giờ làm để cứu song một cô gái trẻ. Tại Bệnh 
viện Binh trạm Quân y 14, chị đã được các bác 
sĩ, y sĩ kịp thời cứu chữa, lấy đi viên bi quái 
ác trong người. Sau 1 tháng điều trị, chị được 
xuất viễn trở lại đơn vị cong tác cùng đồng 
đội, tiếp tục phục vụ trên tuyến đường ngầm 
Khe Ve, Ka-Tạng (tỉnh Quảng Bình) cho đến 
hết năm 1970...

Chuyện đã qua hơn nửa thế kỷ, thê' nhưng 
khi chúng tôi gặp lại nhau lúc đầu chị vẫn tỏ ra 
ngại ngùng. Tuy rằng giờ đã ở tuổi ngoài thất 
thập, nhưng vẻ mặt cua chị vẫn toát lên vẻ e thẹn 
của một thời tuổi trẻ. Gặp lại chị trong ngày Họp 
mặt đơn vị, chúng tôi tay bắt mặt mùng. Mừng 
vì chúng tôi còn sống trở về để gặp lại nhau; 
mừng vì ai cũng có gia đình, tổ ấm hạnh phúc...

Được biết, sau 5 năm phục vụ trong lực 
lượng TNXP (1965-1970) chị xuất ngũ trở về 
địa phương gắn với cuộc sống ruộng đong. Năm

1971, chị 
xây dựng gia 
đình với anh 
bộ đội phục 
viên cùng 
quê.. Vợ 
chổng chị 
sống đầm 
ấm, hạnh 
phúc với 
4 mặt con 
và 10 cháu 
nội, ngoại 
đều chăm 
ngoan, hộc 
gioi. Nhưng 
năm 2011,
chồng của
chị VI bị bệnh hiểm nghèo đã ra đi mãi mãi để 
lại cho chị nỗi đau buôn không có gì có thể bù 
đắp được. Và một nỗi buồn nữa như chị tâm sự 
với tôi:

- Ngày ấy tôi bị thương, được chính anh 
trực tiếp băng bó cấp cứu cho tôi. Vậy mà hồ 
sơ để nghị để được hưởng chế độ thương binh 
biết bao nhiêu năm rồi Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội tỉnh vẫn còn để nghiên cứu 
nên chưa được giải quyết!...

Chị nói tiếp:
- Tôi nay đã ngấp nghé tuổi 80 rồi, sống chủ 

yếu nhờ con cháu) được chúng nó thương yêu 
chăm sóc là may mắn lắm rồi. Bên cạnh đó, lại 
được bà con lối xóm, có đồng đội Hội Cựu TNXP 
xã Thiệu Thành thường xuyên an ủi, động viên 
nên cũng vơi đi nỗi buôn phần nào anh ạ!

Quả thực vậy, sống trong tình cảm yêu 
thương của gia đình, cua bà con lối xóm và 
đồng đội HỘI Cựu TNXP, chị Đặng Thị Đồng 
đã vay vốn tập trung làm kinh tế gia đình, vươn 
lên trong hoan cảnh khó khăn, từ một gia đình 
trong diẹn hộ nghèo, nay đã xóa được nghèo, 
cuộc sống ổn định, đang vươn lên khá./.

BÙI ĐÌNH NẾT
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Tấm Lòng Bao La Của 9ìột Nữ Cựu TNXP

Bà Hồng đang đốn củi để kịp bán hai phiên chợ (sáng - chiều).

Nữ cựu TNXP Nguyễn Thị Thanh
Hồng (SN 1950), ở xã Đại Đồng, 

huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, tham gia 
lực lượng TNXP tháng 2/1970, thuộc biên chế 
Đội 1 Tổng đội TNXP Nguyễn Văn Trỗi, làm 
nhiệm vụ mở đường phục vụ chiến dịch mùa 
Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất đất nước.

Tháng 5/1975, chị về quê. Trước đó cha 
mẹ bị bom Mỹ sát hại, anh em không còn, nhà 
cửa bị san bằng. Chị sang trú nhờ tại thôn Bàn 
Sơn, xã Duy Phú và được mọi người “chắp nối” 
với ông Nguyễn Bạ (ông Ba chết vợ, 5 người 
con của ông đều có gia đình ở xa quê). Hai 
người sống với nhau không hôn thú, không 
có con chung hơn 43 năm trong nghèo khó, 
nhưng vẫn một lòng dựa vào nhau để tồn tại. 
Thế rồi không may ông Ba lâm bệnh nặng bị 
mù hai mắt. Hoàn cảnh các con riêng của ông 
cũng khó khăn lại xa xôi cách trở nên không 
về chăm sóc được cha. Gánh nặng đè thêm lên 
vai, với cái tình cái nghĩa, chị Hồng vừa lao 
động vừa chăm sóc người bạn đời mù mắt, 
mất khả năng lao động.

Năm 2013, với vai trò nhân chứng lịch sử, 
Hội Cựu TNXP huyện Duy Xuyên lập thủ tục 

đê' nghị chính quyển giải quyết chế độ trợ cấp 
hàng tháng cho bà Hồng theo Quyết định 40 
của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng Hội đồng 
xét duyệt địa phương không đồng ý giải quyết 
chế độ trợ cấp hằng tháng mà chỉ giải quyết 
chế độ trợ cấp 1 lần (2.500.000 đồng), với lý 
do bà Hồng sống chung với ông Nguyễn Ba 
không hôn thú.

Hiện nay đã ở tuổi 70, sức khỏe giảm sút, 
nhưng hằng ngày bà Hồng phải đốn 2 gánh 
củi bán 2 phiên chợ sáng - chiều để kiếm sống 
và dành tâm lực chăm sóc ông Nguyễn Ba mù 
lòa hai mắt ở tuổi ngoài 80. Chỉ có trái tim của 
người từng “đào núi và lấp biển” nám xưa, nay 
quyết chỉ đem vị ngọt cho đời cùng với người 
bạn mù sống trong hoàn cảnh cực kỳ khó 
khăn mà không có trợ cấp hàng tháng. Hoàn 
cảnh khó khăn của nữ cựu TNXP Nguyễn Ihị 
Thanh Hồng rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia của 
các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, của đồng 
đội gần xa để giúp bà Hồng vượt qua nỗi đau 
mất mát, tiếp tục sống vui, sống khỏe quãng 
đời còn lại./.

HUỲNH QUANG TRUNG
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GƯƠNG cựv TNXP Giữa ĐỜI THƯỜNG

TẤM GƯƠNG CHIẾN ĐAU NGOAN CƯỜNG, 
HY SINH ANH DŨNG CỦA TRAN đức lượng

■

Trong các cuộc kháng chiến, cứu nước 
của nhân dân ta đa xuất hiện hàng 
triệu, triệu tấm gương hy sinh cao cả tuyệt 

VỜI góp phần làm nên những chiến công oanh 
liệt và xay đắp nên chủ nghía anh hùng cách 
mạng Việt Nam. Một trong những tầm gương 
hy sinh thầm lặng nhưng sức mạnh tinh thần 
lan tỏa, cổ vũ hàng triệu thanh niên vươn lên 
lập công trong phong trào thi đua yêu nước, 
đo là tâm gương hy sinh của chiến sĩ thi đua 
Trần Đức Lượng, xin được Chính phủ không 
vinh danh Anh hùng Lao động đe đảm bảo 
bí mật lên đường trở vê' miền Nam chiến đấu 
chống Mỹ, cứu nước.

Là một thanh niên xung phong Liên khu 
5, sau khi chiến đấu lập cong xuat sắc trên 
chiến trường Bắc Tây Nguyên, cuối năm 1954 
Trần Đức Lượng tập ket ra Bắc, được cử đi 
đào tạo và trở tnành tài xế trưởng “Đầu máy 
Thanh niên 202” chạy tuyến đường Yên Bái - 
Lào Cai “Cọp Bảo Ha, ma Trái Hút.

Vốn thông minh lại cần cù học tập, đặc 
biệt là thấm sâu lời Bác Hồ dạy TNXP trong 4 
câũ thơ lịch sử: “Không có việc gì khó/chỉ sợ 
lòng không bền/Đào nui và lấp biển/Quyết chí 
ắt lam nêm, đã giúp Trần Đức Lượng vượt qua 
muôn vàn gian Khổ, khó khăn để hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ; và còn động viên cổ vũ cả 
tập thể tổ lái tàu 202 phát huy nhiều sáng kiến, 
cai tiến kỹ thuật có giá trị lơn, biến kho khăn 
thành thuận lợi, xây dựng tổ lái tàu 202 từ 
chỗ non yều trở thành lầ cơ đầu trong phong 
trào thi đua “Vì miền Nam ruột thịt” của toàn 
ngành Đường sắt.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, 
Tổng cục Đường sắt và T.Ư Đoàn TNLĐ việt 
Nam đằ trình len Chính phủ đề nghị phong 
tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho chiến 
sỉ thi đua Trần Đức Lượng, thì co thông tin 
mật từ đồng chí Tám Lý, phụ trách Ban Thanh 
vận TƯ Cục miền Nam ra xin TƯ chọn cử 
niột số cáii bộ có “phẩm chất đặc thù” vào 
hoạt động bí mật trong yùng địch kiểm soát và 
các đô thí miền Nam? Trong danh sách chọn 
cử đợt đấu năm 1965 để tăng cường vào Ban 
Thanh vận Khu ủy khu 5 có Nguyễn Anh Liên 
và Trần Đức Lượng, ủy viên dự khuyết BCH 
T.Ư Đoàn. Tuy nhiên, để đảm bao hoạt động bí 
mật, Tư không thể cử những cán bộ có nhiều 
hoạt động và thành tích xuat sắc đang được 
các phương tiện truyền thông đưa lên, do đó 

Trần Đức Lượng không còn trong danh sách 
“đi B” đợt nàỹ Biết tin đó, Trần Đức Lượng đã 
trực tiếp gặp lãnh đạo Tổng cục Đường săt và 
T.Ư Đoàn tha thiết đề nghị Chính phu dừng 
việc phong tặng danh hiệu Anh hùng để đống 
chí được kíp lên đường theo kế hoạch của Ban 
Thanh vận T.Ư Cục miền Nam.

Trong khi các đồng chí lãnh đạo Tư cân 
nhắc, thì Trần Đức Lượng đã gửi tiếp bản 
quyết tâm thư xin TƯ chấp nhận cho nguyện 
vọng tha thiết nhất là được trở về miền Nam, 
cùng bà con quê hương trưc tiếp chiến đầu 
chông Mỹ cứu nước., và TƯ đã chấp thuận để 
Trần Đức Lượng lên đường “đi B” với bí danh 
là Nguyễn Long Giang.

Khi đặt chân tới chiến trường Khu 5, Trần 
Đức Lượng đã chuẩn bị tư thê sẵn sàng xả 
thân và tình nguyện lao ngay vào nhận nhiệm 
vụ hoạt động bí mật giữa lòng thành phố Đà 
Nẵng. Hơn một năm xông pha vào “vanh đai 
diệt Mỹ” Quảng Đà, phẩm chất anh hùng của 
Trần Đức Lượng được thể hiện trên các lĩnh 
vực Dân vận, Cong vận, Thanh vận và cả Binh 
địch vận nên chỉ trong một thời gian chưa lâu, 
Trần Đức Lượng đã xay dựng được một số cơ 
sở “nội tuyến”, aặc tìnn” phục vụ đắc iực cho 
các Đội TNXP diệt Mỹ, diệt áq hình thành 
các “lõm chính trị” làm bùng nổ các đợt công 
kích, nổi dậy của công nhân, thanh niên, học 
sinh, sinh viên. Phẩm chất anh hùng của Trần 
Đức Lượng còn thể hiện sáng ngời trong cuộc 
đối đầu VỚI toán biệt kích My, phục kích đo ẩn 
công tác của Khu đoàn 5 trên đường vào vùng 
sâu, ven nội thành Đà Nẵng, tháng 7/1967. 
Trần Đức Lượng đã anh dũng chiến đấu và hy 
sinh khi viên đạn súng ngắn cuối cùng nổ vào 
đầu bọn biệt kích Mỹ.

Thời gian trôi qua đã hơn nửa thế kỷ, 
nhưng tấm gương anh dũng hy sinh của 
Trần Đức Lượng vân sáng mãi trong trái tim 
của hàng triệu Thanh niên Ba sẵn sàng” và 
“Thanh niên 5 xung phong” cả hai miên đất 
nước từ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước và còn trao truyến lại cho các thế nệ con 
em họ ngày nay./.

NGUYỄN ANH LIÊN

(Nguyên Thường vụ T.ƯĐoàn TNNDCM 
miền Nam; nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP 

Việt Nam)
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NGHĨđ cữcủđ MỘT ĐỒNG ĐỘI Đã “ĐI XA”

Tại cuộc gặp mặt của nữ cựu TNXP 
huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) vào 
ngày 17/10/2018, các đại biểu và chị em đều 

xúc động trào nước mắt khi chị Hoàng Thị 
Thủy con gái của anh Hoàng Đình Phượng - 
nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Cam 
Lộ trao lại 5 phần quà trị giá 5.000.000 đồng 
cho 5 nữ cựu TNXP có hoàn cảnh khó khán 

theo lời dặn của người cha kính yêu khi còn 
đang nằm ở bệnh viện: “Cha có một ít tiền tiết 
kiệm được, sau khi cha mất các con dành một 
phẩn để giúp đỡ cho những đồng đội của cha 
có hoàn cảnh khó khăn!.”.... Số tiền tuy không 
lớn nhưng chứa chan đầy tình nghĩa của một 
người cán bộ Hội trước lúc “đi xa”...

Anh Hoàng Đình Phượng (SN 1944 - ảnh) 
- ủy viên BCH Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng 
Trị (nhiệm kỳ 2015-2020), Chủ tịch Hội Cựu 
TNXP huyện Cam Lộ, sinh ra trong một gia 
đình nghèo khó trong ngôi nhà nhỏ nằm bên 
bờ sông Lam hiền hòa tại quê hương của Đại 
thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi 
Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Cả tuổi thơ của anh gắn 
với dòng sông, bờ đê, ruộng đồng ở một mảnh 
đất hiếu học và giàu truyền thống cách mạng.

Tròn 17 tuổi (năm 1961) anh tạm biệt 
quê hương-đi làm công nhân cầu đường. Rồi 
những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu 
nước, anh tham gia TNXP C344 Binh trạm 16, 
Cl, E5, Đoàn 559 làm nhiệm vụ mở đường 
cho xe vận chuyển chi viện vào chiến trường 
miền Nam. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, 
anh vê' nhận công tác tại ngành Giao thông 
vận tải tỉnh Quảng Trị. Phát huy truyền thống 
của lực lượng TNXP, anh đã không ngừng nỗ 
lực vượt qua mọi khó khăn với ý chí phấn đấu 
vươn lên trong công tác, học tập và rèn luyện, 
trở thành một cán bộ có năng lực qua nhiều 
cương vị khác nhau: Trưởng phòng Tổ chức 

Hành chính; Hạt trưởng Xí nghiệp quản lý 
sửa chữa Đường bộ 1; Phó Ban thanh tra Giao 
thông thuộc Sở Giao thông tỉnh Quảng Trị..., 
ở cương vị công tác nào anh cũng hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2006, sau 45 năm công tác anh nghỉ 
hưu trở vê' với cuộc sống đời thường, lại tiếp 
tục tham gia nhiều hoạt động ở địa phương 
như: Công tác Mặt trận; hoạt động tình làng 
nghĩa xóm, vận động bà con phát huy tinh 
thần làm chủ, thực hiện cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” bằng 
những chương trình nội dung cụ thể, thiết 
thực và hiệu quả. Anh luôn là một đảng viên 
mẫu mực, đầy trách nhiệm, nêu gương sáng 
trong cộng đồng và cho con eháu noi theo.

Ngoài công tác nơi cư trú, anh luôn đau đáu 
nghĩ về đồng đội cũ TNXP - những người một 
thời đã cùng anh phục vụ chiến đấu vô cùng 
khó khăn gian khổ trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước - nay trở vê' với cuộc sống 
đời thường nhiều người mang theo di chứng 
nặng nê' của chiến tranh, già yếu ốm đau, bệnh 
tật, cô đơn rất cần được động viên, giúp đỡ.
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Khi có chủ trương thành lập tổ chức Hội, 
anh là Trưởng ban vận động thành lập Hội 
Cựu TNXP huyện Cam Lộ, sau đó được Đại 
hội bầu làm Chủ tịch Hội. Với vai trò người 
đứng đầu của tổ chức Hội, anh luôn cố gắng 
sâu sát để hiểu hội viên hơn, cởi mở dân chủ, 
đoàn kết, vì lợi ích của đồng đội và của tập 
thể, nên được hội viên tin yêu, ủng hộ, tạo 
được nguồn sức mạnh tập thể để hoàn thành 
mọi nhiệm vụ chung, nên Cam Lộ luôn là một 
trong những đơn vị vững mạnh của Hội Cựu 
TNXP tỉnh. Từ 35 hội viên ngày mới thành 
lập, đến nay đã có 543 hội viên. Hội và các Chi 
hội có lịch sinh hoạt thường xuyên, định kỳ, 
sơ kết 6 tháng, tổng kết cuối năm, kỷ niệm 
ngày truyền thống TNXP Việt Nam 15/7 hàng 
năm ..w. Thông qua những cuộc sinh hoạt và 
hội họp, hội viên gặp gỡ, trao đổi với nhau từ 
tình cảm tới công việc làm ăn, công tác xã hội, 

để đoàn kết hơn và giúp nhau hiệu quả hơn.
Những năm qua, anh cùng tập thể Ban 

chấp hành luôn quan tâm hướng dẫn tổ chức 
Hội cơ sở phối hợp với các ban ngành liên 
quan các cấp trong huyện để giải quyết các 
chính sách tồn đọng cho cựu TNXP, làm tốt 
công tác khảo sát nắm hoàn cảnh cụ thể của 
từng hội viên, đề nghị Hội Cựu TNXP tỉnh 
giúp đỡ xây dựng được 47 căn nhà tình nghĩa, 
tình thương trị giá Itỷ 340 triệu đồng, trợ cấp 
và tặng sổ tiết kiệm cho hàng chục hội viên. 
Trong đó anh trực tiếp vận động, quyên góp từ 
đồng đội và các nhà hảo tầm, xây dựng được 2 
nhà tình nghĩa, trợ cấp cho gia đình khó khăn 
03 tấn gạo và tiền mặt với tổng trị giá gần 
200 triệu đồng. Kết quả đó đã góp phần giảm 
hộ nghèo và giải quyết nhà ở cho cựu TNXP 
nghèo trên địa bàn huyện Cam Lộ.

Chủ tịch Hội Cựu TNXPVN Vũ Trọng Kim bắt tay thăm hỏi anh Hoàng Đình Phượng tại 
Nghĩa trang Đường 9 trong chuyến đi công tác Quảng Trị năm 2017.

Dù tuổi cao, sức yếu, ốm đau với căn bệnh 
hiểm nghèo phải chữa trị tại Bệnh viện TƯ 
Huế nhưng anh luôn nghĩ về tổ chức Hội. Nội 
dung cho Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP 
huyện Cam Lộ nhiệm kỳ III anh đã chuẩn 
bị xong, dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 
8/2018, vì biết trước quỹ thời gian của mình 
không còn nhiều nữa, nên trong lúc điều trị ở 
Bệnh viện, anh vẫn gắng sức làm việc để giúp 
đỡ đồng đội, luôn giữ cho mình cách sống lạc 
quan, tình cảm, gần gũi, chia sẻ tâm tư tình 
cảm, giúp đỡ những người đau ốm nằm viện 

với anh và những đồng đội của mình...
Anh đã vê' với cõi vĩnh hằng, nhưng 

những gì anh đã nghĩ và làm cho đồng đội 
thì mãi mãi không phai mờ. Viết về anh - một 
đồng đội đã “đi xa” với cả niềm tiếc thương, 
đớn đau vô hạn - thay cho một nén tâm nhang 
bùi ngùi, trần trọng, tri ân gửi đến anh như 
muốn nhắn nhủ rằng, mỗi chúng ta hãy kết 
nối yêu thương với tấm lòng “Vì nghĩa tình 
đồng đội”./.

LÊ HỔNG LOAN 
(Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Trị)
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NỮ Cựu TNXP HOÀNG THỊ NGÀ

tó thương binh sản xuất giỏi

Bà Hoàng Thị Ngà là một thương binh có tinh thần, nghị lực vượt khó, là hội viên 
làm kinh tê giỏi của Huyện hội chúng tôi đấy!”- Đó là lời giới thiệu, lời nhận xét 
của ông Trịnh Văn Mỳ - Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Yên Bình, khi đưa chúng tôi đến 

thăm vườn bưởi của bà Ngà - hội viên Chi hội Cựu TNXP ở thôn Phai Tung, xã Đại Minh, 
huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Bà Hoàng Thị Ngà (SN 1948), quê gốc 
xã Đông Phương huyện Đông Hưng 

tỉnh Thái Bình. Tháng 3/1971, bà gia nhập đội 
TNXP đơn vị N 267 - C2672, tham gia mở 
đường để vận chuyển quằn lương ra mặt trận. 
Năm 1972, khi đơn vị đang làm nhiệm vụ tại 
cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa), máy bay Mỹ 
ập đến bắn phá, một số đồng đội bị thương, 
riêng bà Ngà bị 2 mảnh đạn găm vào trán, vào 
vai. Sau khi được dưỡng thương, bà lại trở vê' 
đơn vị làm nhiệm vụ mở đường và cấp cứu tải 
thương, trên các cung đường đạn lửa. Tại trạm 
cấp cứu vận chuyển thương binh của đơn vị, 
rất nhiều thương binh được đơn vị của bà cấp 
cứu và vận chuyển an toàn, trong đó có anh bộ 
đội bị thương Lưu Văn Chính (quê ở Yên Bái). 
Sau 3 năm bà Ngà cùng với đơn vị khắc phục 
mọi khó khăn, lao động mở đường, phục vụ 

chiến đấu, tải thương đã hoàn thành nhiệm vụ 
của Đội TNXP tình nguyện.

Tháng 3/1974, bà Ngà được xuất ngũ 
chuyển vê' làm việc tại Lâm trường Yên Bình 
(huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Tại đây bà 
đã gặp lại anh thương binh Lưu Văn Chính 
và nên duyên vợ chồng, sinh được bốn người 
con (3 trai 1 gái). Những năm tháng sau chiến 
tranh trong hoàn cảnh khó khăn chung của 
đất nước, kinh tế gia đình của vợ chổng bà 
Ngà, càng gặp khó khăn hơn. Năm 1985 hai vợ 
chồng bà Ngà, xin về nghỉ chế độ mất sức, trở 
vê' quê thôn Phai Tung lao động phát nương 
trồng ngô, khoai, sắn, chăn nuôi kiếm sống 
nuôi 4 con ăn học.

Phát hiện ở đồng đất quê hương Phai Tung có 
những cây bưởi cổ, quả sai, ăn rất ngon, bán được 
giá, từ năm 1987 hai vợ chồng bà Ngà đã phát 

Cựu TNXP Hoàng Thị Ngà (bên trái) trong vườn bưởi của gia đình
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nương rẫy để trồng cây bưởi quý bằng hai cách: 
ươm trồng hạt giống và chiết ghép cành được hơn 
100 cây. Sau 2-3 năm cây bưởi ghép cành, còn cây 
bưởi ươm trồng hạt thì 6-7 năm, đã cho thu hoạch 
lứa quả đầu tiên. Từ năm 1995 gia đình bà đã có 
nguồn thu từ cây bưởi mỗi năm được 20-30 triệu 
đồng. Nguồn thu nhập từ cây bưởi của gia đình 
bà Ngà mỗi năm một tăng thêm, đến nay gia đình 
đã thu đượe từ 180-200 triệu đồng/năm. Và điều 
yên tâm nhất là bưởi Đại Minh huyện Yên Bình 
đã được Sở Công thương tỉnh Yên Bái công nhận 
thương hiệu.

Hiện tại gia đình bà Ngà vẫn có kế hoạch 
mở rộng diện tích trồng bưởi và chăm sóc tốt 
cho những cây đã cho thu hoạch. Ngoài cây 
bưởi cho thu nhập cao, gia đình bà còn tận 
dụng diện tích những đồi đất dốc, trồng được 
3,5 hecta cây keo, bồ đề nay đã 6-7 tuổi, đã tỉa 
bán được 20-25 triệu đồng/năm.

Mặc dù chồng mất sớm, nhưng bà Ngà 
vẫn kiên trì, bền bỉ vượt khó vươn lên hướng 
dẫn các con phát triển kinh tế cải thiện đời 
sống gia đình, thoát nghèo bền vững. Không 
những năng động phát triển kinh tế gia đình, 

bà còn tham gia công tác xã hội với vai trò là 
Chi hội trưởng Người Cao tuổi của thôn Phai 
Tung. Bà tích cực tuyên truyền vận động giúp 
đỡ những hội viên trong Chi hội phát triển 
kinh tế, tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm 
nghèo, phát huy vai trò của người cao tuổi 
trong việc nêu gương sáng để giáo dục con 
cháu, góp phần xây dựng gia đình ván hóa, 
“ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. 
Ngoài ra bà còn dành một phần thu nhập giúp 
vốn cho một số hộ dân khó khăn (không lấy 
lãi) để giúp họ phát triển kinh tế gia đình xóa 
đói giảm nghèo, ồn định đời sống.

Cựu TNXP Hoàng Thị Ngà là một thương 
binh giàu nghị lực, luôn được đồng đội và bà 
con nhân dân trong khu dân cư kính trọng, 
quý mến. Gia đình bà được UBND xã Đại 
Minh công nhận là “Gia đình văn hóa” nhiều 
nám liền. Năm 2010, bà được Hội Cựu TNXP 
Việt Nam tặng Huy hiệu “Cựu TNXP làm theo 
lời Bác”; năm 2016, được Hội Cựu TNXP tỉnh 
Yên Bái tặng giấy khen là hội viên xuất sắc, 
người thương binh kiểu mẫu, sản xuất giỏi./.

LTHM

GƯƠNG HỘI VIÊN LÀM THEO LỜI BÁC DẠY
■ ■

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị trường Đại học giao thông. Ra trường anh
TNXP N75, nám 1977 anh Trần Bá được phân công về làm ở Cục quản lý đường 

Luật (ảnh - bên trái ngoài cùng) được đi học bộ. Năm 2000 anh nghỉ hưu tại thị xã Tam
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Điệp (nay là TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) 
cùng vợ là chị Nguyễn Thị Lan - cô TNXP 
cùng đơn vị năm xưa.

Trở về đời thường với đồng lương ít ỏi 
của chồng, cuộc sống của anh chị còn chật vật, 
khó khăn. Anh lại tiếp tục bôn ba đi làm thuê 
cho các công trình giao thông ở hầu khắp các 
tỉnh trong cả nước, để có tiền đầu tư cùng vợ 
nuôi dạy con. Đến nay 3 con của anh chị đều 
thành' đạt, con trai cả với 2 tấm bằng đại học 
(Bách Khoa và Xây dựng), 1 con gái Đại học 
Tài chính. Cả 3 con đều trưởng thành, công 
việc ổn định và gia đình hạnh phúc.

Là TNXP vâng lời Bác Hồ dạy: “Không có 
việc gì khó”, anh đã bàn với vợ con vay mượn 
anh em, bạn bè cùng với số vốn tích góp của 
những năm bươn chải, năm 2012 anh chị cùng 
con trai thành lập Công ty Xây dựng. Với số 
vốn ít ỏi ban đầu đến nay Công ty đã có gần 
100 tỷ đồng với số tài sản: 1 máy lu, 1 máy ủi, 1 
máy xúc, 3 xe tải, 2 xe con và đang hoàn chỉnh 
khu vui chơi, bể bơi trên mảnh đất 8000m2. 

Hàng năm Công ty của anh hoàn thành tốt 
nghĩa vụ đóng góp thuế với Nhà nước.

Hiện nay Công ty anh chị đã giao lại cho con 
trai là anh Trần Tiến (SN 1978) quản lý, anh chị 
làm cố vấn tạo điều kiện hỗ trợ cho các con.

Với năng lực và uy tín trong xây dựng, 
những năm gần đây các công trình đều đảm bảo 
chất lượng, tiến độ và thời gian. Công ty đã đảm 
bảo tạo việc làm thường xuyên cho 100 lao động 
(có lúc cao điểm tới 150 lao động) trong đó có 
một số là con em cựu TNXP, thu nhập của công 
nhân bình quân từ 6-7 triệu đổng/tháng.

Vợ chồng anh chị không những nuôi dạy 
các con tốt, làm kinh tế giỏi, góp phần xây 
dựng quê hương mà còn là hội viên gương 
mẫu, là một cán bộ Hội (hiện nay anh là Phó 
Chủ tịch Hội Cựu TNXP của phường), luôn 
có ý thức xây dựng tổ chức Hội Cựu TNXP 
ngày càng vững mạnh./.

LÊ THỊ LAN

NGƯỜI THầV Giáo của NÔNGDâN

Cựu TNXP Trần Trọng Phược đang hướng dẫn học viên thu thập 
mẫu sâu bệnh trèn đồng ruộng và hướng dẫn tại lớp trồng rau an toàn

Sinh ra từ quê lúa tỉnh Thái Bình (xã 
Nguyên Xá, huyện Vũ Thư), tháng 

3/1977, nghe theo tiếng gọi của Đảng, của 
Đoàn Thanh niên, chàng trai Trần Trọng 

Phược (SN 1959) đã xung phong đi TNXP xây 
dựng tiền trạm tại tỉnh Kiên Giang. Qua thời 
gian công tác tốt, anh được đơn vị cử đi học 
trường Nông nghiệp Kiên Giang và trường 
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Đại học Cần Thơ, sau đó ra công tác ngành 
Nông nghiệp tỉnh cho tới bây giờ.

Khai thác triệt để vốn kiến thức về nông 
nghiệp mà mình được học từ trường đại học, 
anh đã tham gia dạy nghề nông thôn theo Đề 
án 1965 của Chính phủ. Từ năm 2015 cho đến 
nay, mỗi năm anh dạy 6 đến 10 lớp có từ 320- 
380 học viên là nông dân tham gia học. Với 
các lớp nghề như trồng lúa chất lượng cao, 
trồng cây ăn trái, rau an toàn, trồng các loại 
nấm... cho nông dân trong tỉnh Kiên Giang. 
Qua các lớp dạy nghê' của anh cho nông dân, 
được rất nhiều bà con nồng dân học tập và áp 
dụng có hiệu quả, phát triển kinh tế hộ nông 

dân, anh được bà con quý trọng, trìu mến gọi 
là người thầy giáo của nông dân.

Ngoài công việc ở cơ quan, vợ chồng 
anh chị còn chịu khó làm kinh tế để cải thiện 
cuộc sống gia đình và chăm lo cho con cái học 
hành. Từ năm 2003, nhờ Ngân hàng nhà nước 
hỗ trợ cho vay vốn, gia đình anh đã xây cất 
được 50 phòng cho sinh viên học nghê' ở trọ. 
Khi đã có có thu nhập ổn định, nên anh rất 
yên tâm để tham gia các phong trào của Hội 
Cựu TNXP TP. Rạch Giá, Hội Cựu TNXP tỉnh 
Kiên Giang và giúp đỡ thêm cho những đồng 
đội của mình còn khó khăn trong cuộc sống./.

TRẦN XUÂN CHIỆN

NHỮNG Tấ9ì LÒNG VÀNG

TÂM LÒNG ĐầVNGHĨđ TÌNH vì ĐỒNG ĐỘI

Vừa qua, tại gia đình 
thương binh cựu 

TNXP Nguyễn Văn Hy, trú ở 
phường An Hải Bắc, quận Sơn 
Trà, TP. Đà Nẵng, các đồng 
chí: Phạm Thị Thao - Chủ tịch 
Hội Cựu TNXP thành phố; 
đại diện lãnh đạo BTV Thành 
Hội, Hội Cựu TNXP quận 
Sơn Trà, phường An Hải Bắc; 
Thành đoàn ĐN, Đoàn TN 
Viễn thông, Cảng Đà Nắng và 
Đoàn TN các khu công nghiệp 
Đà Nắng (đơn vị tài trợ) đã 
đến dự và trao tặng số tiền 
20.000.000 đồng để cựu TNXP Nguyễn Văn 
Hy nâng cấp và lợp lại toàn bộ mái tôn nhà 
đã bị dột nát (ảnh).

Thay mặt gia đình, cựu TNXP Nguyễn 
Văn Hy xúc động cảm ơn các đơn vị tài trợ và 
lãnh đạo các cấp Hội đã quan tâm giúp đỡ các

cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 

có gia đình ông và hứa sẽ cố gắng phấn đấu 

trở thành hội viên tốt, làm được nhiều việc vì 

nghĩa tình đồng đội trong ngôi nhà chung Hội 

Cựu TNXP TP. Đà Nắng./.

NGÔ KIM TUẤN
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HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN:

NHỮNG NGHĨA CỬ VÔI cựu TNXP NGHÈO, KHÓ KHĂN

Sáng ngày 3/11/2018, Hội Cựu TNXP 
huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) 

đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho 
cựu TNXP Bế Văn Dín (SN 1947, đơn vị 
P18-N27), ở thôn Tác Đông, xã Kim Đồng, 
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (ảnh). Căn 
nhà rộng 68m2 được hoàn thành với tổng 
số tiền 85.000.000đ (trong đó Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh 
Lạng Sơn hỗ trợ 40.000.000đ; Hải quan tỉnh 
Lạng Sơn hỗ trợ 5.000.000đ, còn lại là do 
gia đình, bà con, đồng đội đóng góp, hỗ trợ 
thêm).

Trước đó Hội Cựu TNXP huyện cũng 
đã trao tặng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP 
Nông Ván Dương (SN 1950, đơn vị N341 
Lạng Sơn). Căn nhà rộng 50m2 do Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam tài trợ 40.000.000đ; Mặt 
trận Tổ quốc tỉnh 20.000.000đ và Hải quan 
tỉnh 5.000.000đ.

Kể từ khi thành lập đến nay (2006), bằng 
nhiều nguồn hỗ trợ, Hội Cựu TNXP huyện 
Tràng Định đã xây dựng mới 41 căn nhà cho 
hội viên nghèo trị giá 1.230.000.ooođ; vận 
động trên 500 ngày công từ Đoàn Thanh 
niên và đồng đội sửa 38 căn nhà dột nát 
trị giá 228.000.000d. Hằng năm vào những 
ngày lễ, tết, những hội viên nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn đều được các cấp, ngành, 
các nhà hảo tâm thăm hỏi tặng quà. Những 
món quà tuy nhỏ nhưng đã động viên cựu 
TNXP phấn khởi sống vui, sống khỏe, sống 
có ích cho gia đình và xã hội./.

DƯƠNG THỊ MINH HUỆ
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HỘI Cựu TNXP TỈNH QUẢNG NAM:

Tể chức nghiệm thu, bàn giao 
Nhà nghĩa tình đồng đội

Vừa qua, Hội Cựu TNXP tỉnh cùng Hội 

Cựu TNXP các huyện: Hiệp Đức, Duy Xuyên 

và thị xã Điện Bàn tổ chức nghiệm thu và bàn 

giao “Nhà nghĩa tình đổng đội” cho 03 nữ 

hội viên cựu TNXP Võ Thị Chương, Nguyễn 

Thị Bê, Phạnq Thị Tư. Đến dự nghiệm thu 

bàn giao còn có đại diện lãnh đạo Công an, 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
các huyện, thị xã, Đảng ủy, UBND, ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc các xã phường (ảnh).

Ba nữ cựu TNXP được tặng nhà nghĩa 

tình đồng đội đều có hoàn cảnh gia đình 

khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa, 

chưa có nhà hoặc nhà dột nát.

Trong buổi nghiệm thu bàn giao nhà, 

Hội Cựu TNXP tỉnh còn tặng cho mỗi chị 

một quạt điện trị giá 450.000 đồng, các 

Huyện, Thị Thành hội tặng bộ ấm tách trị 

giá 300.000 đồng.

Những ngôi nhà mới (60 triệu đồng/ 

căn) được Quỹ nghĩa tình đồng đội Công 

an nhân dân trao tặng, thể hiện tấm lòng 

“Uống nước nhớ nguồn” tri ân, giúp đỡ đối 

với những cựu TNXP đã cống hiến cả tuổi 

xuân góp phần vào cuộc kháng chiến giải 

phóng dân tộc, thống nhất đất nước./.

NQ
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CÒNG TY THT GROUP Hỗ TRỢ XÂY NHÀ

CHD Cựu TNXP NGHÈC TỈNH BÌNH THUẬN
I ■

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Vũ Thị Ngọc Liên trao quà

Vừa qua, Hội Cựu TNXP thị xã La 

Gi (tỉnh Bình Thuận) tổ chức lễ 

bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho cựu 

TNXP Hồ Công Trình ở khối phô' 8, phường 

Tân An, thị xã La Gi. Dự lễ trao nhà có Chủ 

tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Thuận Vũ Thị 

Ngọc Liên; đại diện lãnh đạo địa phương và 
ĩ»

đồng đội của ông tại thị xã.

Ông Hổ Công Trình (72 tuổi) là TNXP 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, có hoàn 

cảnh rất khó khăn. Ông có 2 con gái lớn đã 

lấy chồng ra ở riêng nhưng cũng nghèo, còn 

ông ở 1 mình trong căn nhà dột nát, nứt nẻ 

đã xuống cấp trầm trọng, sống chủ yếu nhờ 

vào số tiền trợ cấp bệnh binh ít ỏi qua ngày.

Trước hoàn cảnh đó, Hội Cựu TNXP tỉnh 

vận động THT Group tại TP. Hồ Chí Minh 

tài trợ xây cho ông căn nhà tình nghĩa trị giá 

40 triệu đồng.

Được biết, THT Group cũng là đơn vị 

từng tặng 10 phần quà (2 triệu đồng/phần) 

cho các cựu TNXP nghèo ở tỉnh Bình Thuận. 

Đây là tấm lòng của các anh chị em trong công 

ty đối với người nghèo Bình Thuận, nhất là 

đối với các cựu TNXP, thể hiện tình cảm “Đền 

ơn đáp nghĩa” với thê' hệ đã cống hiến cả tuổi 

thanh xuân cho đất nước. Cũng trong buổi lễ, 

các đại biểu đã tặng nhiều món quà tình nghĩa 

cho ông Hồ Công Trình./.

THU THỦY
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HỘI Cựu TNXP QUẬN PHÚ NHUẬN (TP.HÔ CHÍ MINH)

TRđO TẶNG NHÀ TÌNH THƯƠNG

Vừa qua, Hội Cựu TNXP quận 
Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh) 
tổ chức bàn giao Nhà tình thương cho 

gia đình cựu TNXP Ngô Thị Bạch Mai 
trú tại phường 7, quận Phú Nhuận 
(ảnh).

Gia đình cựu TNXP Ngô Thị Bạch 
Mai thuộc diện hộ nghèo, ngôi nhà của 
gia đình bà được xây dựng từ trước năm 
1975 đến nay đã dột nát, tường mục, mái 
dột, không đảm bảo để ở và sinh hoạt.

Được Hội Cựu TNXP TP.HCM 
hỗ trợ với số tiền là 40 triệu đổng, sau 
hơn 1 tháng triển khai xây dựng, đến 
nay ngôi Nhà tình thương với diện tích 
33,5m2 được hoàn thiện và đã sử dụng. 
Đây là nguồn động viên, khích lệ vê' vật 
chất và tinh thần, giúp gia đinh hội viên cựu 
TNXP Ngô Thị Bạch Mai vơi bớt khó khăn, 
vươn lên trong cuộc sống. Qua đó thể hiện 
tinh thần nghĩa tình đồng đội của Hội Cựu 
TNXP Thành phố và quận, góp phần tạo động

lực để các cựu TNXP tiếp tục phát huy truyền 

thống TNXP, khắc phục khó khăn vươn lên ổn 

định cuộc sống./.

NGỌC TIẾN

HOÀN THÀNH XÂY DựNG 02 NHÀ TÌNH NGHĨA

CHO Cựu TNXP NGHÈC TỈNH YÊN BÁI
I

Năm 2018, Hội Cựu TNXP tỉnh Yên
Bái được Quỹ Xã hội -Từ thiện Công 

đoàn ngành GTVT Việt Nam hỗ trợ xóa nhà 
dột nát, xây nhà tình nghĩa cho 02 cựu TNXP 
nghèo trị giá 120.000.000 đồng (60 triệu 
đồng/nhà). Đó là 2 hộ gia đình cựu TNXP 
Phạm Văn Trường (khu phố 2, thị trấn Mậu 
A, huyện Văn Yên) - ảnh và Hoàng Trung Cấp 
(thôn Phương Đạo 2, xã Tương Thịnh, huyện 
Trấn Yên).

Trong hai ngày 25-26/10/2018, Hội Cựu 
TNXP tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Hội Cựu 
TNXP các đơn vị và UBND, Uỷ ban MTTQ 
các địa phương đến kiểm tra tiến trình xây 
dựng 02 nhà tình nghĩa trên. Đến nay 02 nhà 
tình nghĩa đã được xây dựng hoàn thành.

H.M
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TIN HOẠT ĐỘNC

'KThân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2018) 
Ả 11 và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)), xin được giới thiệu một số hoạt động, những

việc làm thiết thực của Ban Công tác nữ và Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành trên cả nước:

> HỘI Cựu TNXP TỈNH TUYÊN QUANG:

Ngày 17/10/2018, Ban 
Công tác nữ Hội Cựu

TNXP huyện Yên Sơn tổ chức gặp 
mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành 
lập Hội LHPN Việt Nam và sơ kết 
hoạt động của Ban Công tác nữ 
cựu TNXP 9 tháng đầu năm 2018, 
đề ra Chương trình hoạt động đến 
8/3/2019.

Ban Công tác nữ Hội Cựu 
TNXP huyện Yên Sơn có gần 100 
nữ cựu TNXP sinh hoạt ở 22 tổ 
công tác nữ trong huyện, là 1 trong 
7 Ban Công tác nữ Hội Cựu TNXP 
huyện, thành phố thực hiện tốt 
nhất về hoạt động “Tri ân đồng đội”. Sau 3 
tháng phát động phong trào xây dựng quỹ “Vì 
nghĩa tình đồng đội” đã có 82 tập thể, 273 cá 
nhân quyên góp, ủng hộ với số tiền 78.000.000 
đồng. Hưởng ứng phong trào tháng cao 
điểm “Vì người nghèo” nám 2018 (từ 17/10- 
18/11 /2018) do ủy ban MTTQ tỉnh phát động,

Ban Công tác nữ đã trao tặng một nhà tình 
nghĩa trị giá 30 triệu đồng, sửa lại 01 ngôi nhà 
trị giá 3 triệu và 35 phần quà (300.000đ/phần) 
cho nữ cựu TNXP bị nhiễm chất độc da cam/ 
Dioxin, chị em nghèo khó khăn, sống cô đơn 
không nơi nương tựa, nhà ở dột nát (ảnh)./.

(Đỗ Thị Minh Oánh) 

> HỘI Cựu TNXP TỈNH YÊN BÁI:

Từ ngày 17-20/10/2018, Hội
Cựu TNXP các huyện: 

Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, thị 
xã Nghĩa Lộ và TP. Yên Bái tổ chức 
kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 
và sơ kết Công tác nữ Cựu TNXP 
9 tháng đầu năm 2018, nhằm động 
viên các nữ cựu TNXP phát huy 
truyền thống anh hùng của Lực 
lượng TNXP; biểu dương những 
nữ hội viên tích cực trong công tác 
xây dựng tổ chức Hội, những chị em 
làm kinh tế giỏi có tấm lòng nhân ái 
giúp đỡ đồng đội, có tinh thần vượt 
khó vươn lên ổn định cuộc sống;
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đổng thời vận động chị em tích cực tham gia 
các phong trào phát triển kinh tế xã hội ở địa 
phương nêu gương sáng để giáo dục con cháu 
và thế hệ trẻ, xây dựng gia đình “No ấm, bình 

đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, "Ông bà, cha mẹ mẫu 
mực, con cháu thảo hiền”, để sống vui, sống 
khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội./.

(Lê Thị Hồng Mạnh)

Sáng ngày 9/10/2018, Hội Cựu TNXP 
tỉnh to chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt 
Nam và sơ kết thực hiện nhiệm vụ của nữ cựu 

TNXP tỉnh giữa nhiệm kỳ Đại hội III Cựu 
TNXP tỉnh nám 2016-2021. Dự buổi lễ có 
trên 240 đại biểu, bao gồm các đồng chí trong 
BCH, Ban công tác nữ Hội Cựu TNXP tỉnh; 
đại diện lãnh đạo huyện ủy, UBND và một số 
ban, ngành huyện Gia Lộc; lãnh đạo Hội Cựu 
TNXP huyện; Trưởng ban Công tác nữ cựu 
TNXP các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh 
và các nữ cựu TNXP tiêu biểu trong làm kinh 
tế và các hoạt động khác của huyện Gia Lộc.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, từ nguồn hỗ trợ 
của các tổ chức, cá nhân, nhà doanh nghiệp, 
các đơn vị, nữ cựu TNXP trong tỉnh đã được 
tặng 712 phần quà với số tiền là 213.600.000d. 
Số chị em cô đơn đã được xây dựng 11 nhà 
tình nghĩa trị giá 1.430.0Ó0.000đ và sửa chữa, 
nâng cấp 5 nhà dột nát trị giá 116.000.000d. 
Hàng năm Ban Công tác nữ cựu TNXP tỉnh 
và các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức cho 
cán bộ hội viên và một số nữ cựu TNXP xuất 
sắc đi thăm lại chiến trường xưa...

Nữ cựu TNXP tại cơ sở đã thường xuyên 
thăm hỏi, chăm sóc, động viên các cựu TNXP 
gia đình liệt sĩ, nhiễm chất độc da cam, nữ 
cựu TNXP ốm đau và có hình thức giúp đỡ 
rất thiết thực, tổ chức thăm viếng tiễn đưa 
đồng đội vê' nơi an nghỉ cuối cùng; tích cực 

xây dựng Quỹ “nghĩa tình đồng đội” để làm 
tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với các gia 
đình chính sách, các cựu TNXP nữ cô đơn có 
hoàn cảnh khó khăn sống vui, sống khỏe.

Ngoài ra nữ cựu TNXP trong tỉnh cũng đã 
thực hiện tốt vai trò nhân chứng lịch sử, cùng 
với tổ chức Hội cơ sở đề nghị cơ quan chức 
năng tham mưu cho lãnh đạo giải quyết chính 
sách cho cựu TNXP. Các cựu nữ TNXP đã 
tích cực tham gia phát triển kinh tế có nhiều 
mô hình giúp nhau làm kinh tế ở cơ sở đạt 
kết quả khá góp phần tăng thu nhập cho gia 
đình, đóng góp cho xã hội; số hộ nghèo trong 
cựu TNXP giảm. Mức thu nhập hàng năm của 
nữ cựu TNXP làm kinh tế thầp là 30-50 triệu 
đổng/năm, trung bình từ 50-100 triệu đồng/ 
năm và cao hơn là 300-400 triệu đổng/năm.

Đối với các phong trào thi đua yêu nước ở 
địa phương, nữ cựu TNXP đã nhiệt tình tham 
gia có hiệu quả, nhất là phong trào "Chung tay 
xây dựng nông thôn mới", bảo vệ môi trường, 
nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong 
cách Hồ Chí Minh thông qua công việc cụ thể 
hàng ngày, tiếp tục đóng góp sức lực và trí tuệ 
trong cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp văn 
minh./.

(Vũ Thanh)
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> HỘI Cựu TNXP TỈNH BẮC NINH:

Ngày 31/10/2018, Hội Cựu TNXP tỉnh 
đã tổ chức gặp mặt, biểu dương 29 
hội viên điển hình phát triển kinh tế, xóa đói 

giảm nghèo bền vững.

Thời gian qua, phong trào cựu TNXP làm 
kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo trong 
toàn tỉnh thực hiện hiệu quả. Không chỉ tích 
cực tham gia phát triển kinh tế, các cựu TNXP 
phát huy tốt truyền thống của TNXP Việt Nam, 
gương mẫu thực hiện đường lối chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
và chính quyền địa phương, hưởng ứng các 
phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Nông 
thôn mới và hoạt động nghĩa tình đồng đội. 
Nhiều cựu TNXP vươn lên trở thành những 
điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương, trong 
đó có 2 hội viên thu nhập từ 2-4 tỉ đồng/năm; 5 
hội viên thu nhập từ 500- 700 triệu đồng/nãm; 
18 hội viên thu nhập từ 100-400 triệu đồng/ 
nám. Ngoài ra, hội viên cựu TNXP còn phát

> HỘI Cựu TNXP TP. HÀ NỘI:

Chiều ngày 09/10/2018, tại Trường 
đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong 
TP. Hà Nội, Hội Cựu TNXP thành phố đa 

tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Hội 
LHPN Việt Nam 20/10 và biểu dương Nữ 
Cựu TNXP thủ đô tiêu biểu. Tới dự co đại 
diẹn lãnh đạo Hội Cựu TNXP Viẹt Nam, 
Họi LHPN TP. Hằ Nội; các đồng chí trong 
Ban Thường vụ Thành Hội cùng đại biểu 
của 30 Hội Cựu TNXP quận, huyện, thị là 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng, Phó Ban 
Công tác nữ các đơn vị.

Trong- năm 2018, từ các nguồn hỗ trợ, 
trong các dịp lễ tết, ngày 8/3, 15/7, 27/7..., Ban 
Công tác nữ Cựu TNXP từ thành phố đến các 
quận, huyện, thị xã đã tặng hàng ngàn phần quà; 
sửa chữa và xây dựng mới 18 căn nhà cho những 
nữ cựu TNXP cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn. 
Trong phong trào “Gia đình cựu TNXP giúp 
nhau làm kinh tê' để thoát nghèo” nổi bật nhất 
là phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm. Có 8/30 
quận, huyện khi mổ lợn tiết kiệm với số tiền thu 
được là 1.565.000.000 đồng tạo điều kiện cho 
248 nữ hội viên vay làm kinh tế không lấy lãi, sử 
dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, tăng thu 

huy vai trò đầu tàu trong việc truyền đạt kinh 
nghiệm tổ chức sản xuất, chuyển đổi cây trồng 
vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất, trợ giúp đồng đội cùng vươn lên thoát 
nghèo. Hội Cựu TNXP các cấp trong tỉnh đều 
xây dựng được quỹ “Nghĩa tình đồng đội” giúp 
hội viên vay phát triển sản xuất với lãi suất ưu 
đãi để xóa đói giảm nghèo. Nám 2018 số hộ 
cựu TNXP nghèo trong tỉnh giảm từ 121 hộ 
còn 99 hộ.

Tại hội nghị, Hội Cựu TNXP tỉnh tặng 
Giấy khen cho 8 cá nhân tiêu biểu có thành 
tích xuất sắc trong phát triển kinh tế, xóa đói 
giảm nghèo năm 2018.

Thông qua hội nghị lần này sẽ có sức động 
viên, cổ vũ to lớn đối với phong trào “Cựu 
TNXP làm kinh tế để thoát nghèo vì nghĩa 
tình đồng đội”, góp phần thực hiện tốt mục 
tiêu phát triển kinh tế của tỉnh.

(Phạm Thuận Thành)

LẼ ẸỶ NIỆM
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nhập cho gia đình. Ngoài ra, một số quận, huyện 
sau khi mổ lợn tiết kiệm dùng để thưởng học 
sinh nghèo học giỏi; ủng hộ quỹ từ thiện v.v... Tại 
lễ kỷ niệm, các đồng chí trong Ban Thường vụ 
Thành hội trao tặng giấy khen cho những tập thể 
và cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong 
hoạt động của Ban Công tác nữ Cựu TNXP 
(ảnh); các nhà hảo tâm tặng quà cho những nữ 
cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn./.

(Nguyễn Khổn)
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> HỘI Cựu TNXP TỈNH THANH HÓA:

Sáng ngày 12/10/2018 tại nhà hát 
Lam Sơn, Ban công tác nữ Hội 
Cựu TNXP TP. Thanh Hóa tổ chức kỷ 

niệm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10).

Vê' dự Hội nghị có các đổng chí: Mai 
Thị Hội - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban công 
tác nữ Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa; 
Phạm Thị-Việt Nga - UVTV, Phó Chủ tịch 
ƯBND TP. Thanh Hóa; các đồng chí là 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
thành phố; Chủ tịch, Trưởng Ban công tác 
nữ Hội Cựu TNXP 37 phường, xã trong 
thành phố, cùng 652 cán bộ hội viên tiêu 
biểu đại diện cho 3176 hội viên nữ cựu 
TNXP của 37 phường, xã của thành phố.

Mở đầu chương trình là những ca khúc 
ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê 
hương, đất nước; những ca khúc ôn lại những 
năm tháng mở đường Trường Sơn do Đội văn 
nghệ Hội Cựu TNXP thành phố biểu diễn; 
tiếp đó ôn lại chặng đường 88 nám của Hội 
liên hiệp Phụ nữ Việt Nam....

10/201'
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Tại buổi lễ, các nhà tài trợ đã tặng quà cho 
những nữ cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn; 
đồng thời, đại diện Hội Cựu TNXP tỉnh và 
thành phố cũng đã tặng bằng Vinh danh cho 
các nhà tàrtrợ (ảnh) trong thời gian qua đã 
luôn đồng hành cùng tổ chức Hội./

(Bùi Văn Hoằng)

(Ảnh 1) (Ảnh 2)

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt
Nam (20/10), trong hai ngày 

15,16/10/2018, Ban công tác Nữ Cựu TNXP 
tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực 
và tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng 
những nữ hội viên đạt thành tích xuất sắc 
trong phong trào “Cựu TNXP nêu gương sáng 

làm theo lời Bác dạy” (ảnh 1).

Một trong những hoạt động được tổ chức 
là giải Bóng chuyền hơi; Hội thi biểu diễn vàn 
nghệ; đồng diễn môn Thể dục Thúc vũ Kinh 
(huyện Thạch Hà)...

Có 11/13 đơn vị tham gia gồm 23 tiết mục 
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văn nghệ. Nhiều tiết mục tự biên, tự diễn theo 
các đê' tài xây dựng nông thôn mới, ca ngợi 
truyền thống phụ nữ, truyền thống của lực 
lượng TNXP Việt Nam. 9/13 huyện, thành, 
thị có đội bóng chuyền hơi tham gia thi đấu 
(ảnh 2). Các đội nữ cựu TNXP thành phố, 
huyện Nghi Xuân giành giải nhất, nhì. Hội

> HỘI Cựu TNXP TỈNH QUẢNG BÌNH: 

Cựu TNXP tỉnh đã trích Quỹ hội với số tiền 
12.500.000 đồng để thưởng cho các đội đoạt 
giải cao.

Ở Hội cơ sở cũng đã diễn ra các hoạt động 
sôi nổi, tổ chức mít tinh giao lưu văn nghệ 
giữa các cụm, liên xã, liên huyện V.V..

(Lương Thị Tuệ)

Ngày 10/10/2018, Bản tin Cựu 
TNXP tỉnh Quảng Bình có buổi 
gặp mặt cộng tác viên (CTV) sau 5 năm 

xuất bản Bản tin. Hơn 40 CTV tích cực 
của Bản tin đã vê' dự.

Lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh trao 
thưởng cho các CTV xuất sắc của Bản tin

Năm 2014, Bản tin Cựu TNXP tỉnh 
số đầu tiên đã được xuất bản, phát hành, 
đến nay (sau 5 năm) đã biên tập và phát 
hành được 18 số với gần 13.000 bản. Bản 
tin luôn đi đúng hướng, tập trung đăng tải 
chủ trương đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước liên quan đến TNXP 
và công tác tổ chức quản lý Hội Cựu TNXP, 
phản ánh chân thực, sinh động các hoạt động 
của các cấp Hội trong toàn tỉnh; phổ biến 
những kiến thức liên quan đến công tác Hội. 
Nội dung tin, bài khá phong phú, đảm bảo 
thông tin hai chiều, vừa trao đổi kinh nghiệm, 
vừa thông tin kết quả xây dựng tổ chức và hoạt 
động của Hội Cựu TNXP nhất là phát huy vai 
trò nhân chứng lịch sử, tích cực giúp các cấp 
ủy, chính quyền địa phương giải quyết chế 
độ, chính sách đối với TNXP đã hoàn thành 
nhiệm vụ trong kháng chiến, trong xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh các hoạt động

nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, giúp 
nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, 
giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ 
trẻ... Sau 5 năm phát hành, Bản tin thực sự là 
diễn đàn, là tiếng nói thân tình, là cẩm nang 
và người bạn tin cậy của gần 3 vạn cán bộ, hội 
viên sinh hoạt trong 900 Chi hội Cựu TNXP 
của tỉnh...

Tại buổi gặp mặt, nhiều công tác viên đã 
trao đổi, góp ý kiến vê' hình thức, nội dung 
Bản tin và những định hướng trong thời gian 
tới./.

(Thái Toản)

> HỘI Cựu TNXP TỈNH QUẢNG TRỊ:

Hiện nay tuy không còn được cap 
kinh phí hoạt động, nhưng để góp 
phần tri ân, chia sẻ giảm bớt khó khăn cho 

nữ cựu TNXP, trong dịp kỷ niệm Ngày Phụ 
nữ Việt Nam (20/10), Hội Cựu TNXP tỉnh 
vẫn chủ động có kế hoạch vận động sự hỗ trợ 
từ các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị, 
doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong tỉnh với 

số tiền 234.600.000 đồng (bao gồm: 3 cán nhà 
tình nghĩa, tình thương trị giá 130.000.000d; 
05 phần quà trị giá 54.000.000đ hỗ trợ nhân 
đạo cho 5 nữ cựu TNXP khó khán; 83 phần 
quà trị giá 50.600.000đ cho nữ cựu TNXP 
khó khăn và 7 nữ cựu TNXP được Hội Cựu 
chiến binh tỉnh mời đi nghỉ dưỡng 1 tháng 
tại Hà Nội).
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Nhân dịp này, Hội Cựu TNXP từ tỉnh và 
đến cơ sở đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 20/10, 
gắn với sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Công 
tác nữ. Nét mới là các tiết mục văn nghệ, các 
bài phát biểu tham gia toạ đàm đều được hội 
viên chuẩn bị chu đáo, đặc biệt nhiều chị còn 
mang heo đất đến để Ban tổ chức mổ lấy 
tiền tặng quà trực tiếp cho hàng chục nữ cựu 
TNXP ốm đau có hoàn cảnh khó khăn.

Hiệìl tỉnh Quảng Trị có 2.713 nữ hội 
viên đang tham gia sinh hoạt tại các cấp Hội 

Cựu TNXP, trong đó có 61 nữ cô đơn (không 
chồng, không con), 274 nữ thương binh và 
377 nữ nhiễm chất độc hóa học, 67 nữ gia 
đình còn khó khăn về nhà ở. Vì vậy rất mong 
các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo 
tâm tiếp tục đồng hành cùng Hội Cựu TNXP 
tỉnh để san sẻ việc làm nghĩa tình và chung tay 
giúp đỡ nữ cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh 
khó khăn trong tỉnh./.

(Minh Hồng)

> HỘI Cựu TNXP TP. ĐÀ NẴNG:

Sáng ngày 19/10/2018, Ban Công tác nữ
Hội Cựu TNXP thành phố tổ chức gặp 

mặt đại diện nữ cựu TNXP tiêu biểu của các 
quận, huyện tọa đàm, trao đổi và tổng kết hoạt 
động năm 201'8, và xây dựng phương hướng 
hoạt động năm 2019. Tới dự có các đồng chí: 
Phạm Thị Thao - Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
thành phố; đại diện lãnh đạo Hội LHPN thành 
phố, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban 
chấp hành Ihành hội.

Hưởng ứng chương trình hoạt động của 
Ban Cồng tác Nữ Cựu TNXP thành phố, ngay 
từ đẩu năm Hội Cựu TNXP các quận, huyện đã 
triển khai việc làm cụ thể là “nuôi heo đất tiết 
kiệm” đạt 241.950.000 đồng, gây quỹ “Nghĩa 

tình đổng đội” đạt 390.000.000 đ, toàn bộ số 
tiền này giúp hội viên vay để phát triển kinh tế 
mà không tính lãi vay; Vận động được 40 triệu 
đổng sửa chữa nhà cho 2 nữ cựu TNXP; thăm 
hỏi 50 hội viên nữ bị ốm đau với tổng số tiền 
5.000.000 đồng, đặc biệt có 14 chị mắc bệnh 
hiểm nghèo được hỗ trợ 21.100.000đ (ảnh)...-, 
động viên chị em tiếp tục học tập, làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
cùng nhân dân ở địa bàn dân cư thực hiện 
chương trình “4 AN” của thành phố: An ninh 
trật tự, An toàn giao thông, An toàn vệ sinh 
thực phẩm và An sinh xã hội./.

(Thế Tài)
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HOẠT ĐỘNG vì NGHĨA TÌNH ĐỎNG ĐỘI

sự CHUYỂN MÌNH CỦA

HỘI Cựu TNXP TỈNH HÒA BÌNH

Sau một năm Đại hội lần thứ III (nhiệm 
kỳ 2017-2022), giữ trọn lời hứa trước Tượng 
đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu 
Thủy điện Sông Đà ngày 10/10/2017 (ảnh), với 
trách nhiệm cao, các ủy viên Ban chắp hành 
Hội Cựu TNXP tỉnh Hòa Bình đã đoàn kết 
một lòng, Ban Thường vụ Hội thường xuyên 
sâu sát vê' với Hội Cựu TNXP các huyện, 
thành phố hướng dẫn những nhiệm vụ trọng 
tâm công tác Hội, thực hiện tốt vai trò nhân 
chứng lịch sử phối hợp với các sở, ban, ngành 
của tỉnh tiếp tục giải quyết dứt điểm chế độ 
chính sách đối với 5.002 TNXP đã hoàn thành 
nhiệm vụ trong kháng chiến được hưởng chế 
độ theo QĐ40/CP của Thủ tướng Chính phủ 
(đạt 100% chỉ tiêu Đại hội đê' ra).

Hưởng ứng phong trào “Cựu TNXP giúp 
nhau làm kinh tế để xóa nghèo - vì nghĩa 
tình đông đội” do TƯ Hội Cựu TNXP Việt 
Nam phát động, đến nay toàn tỉnh đã có 165 

hội viên làm kinh tế giỏi với mô hình RAVC 
(trồng rừng, vườn cây ăn quả như bưởi Da 
xanh, nhãn Hưng Chi; thả cá, nuôi ong, nuôi 
bò sinh sản...). Trong đó có 75 hội viên đạt 
150 triệu đồng/năm, 90 hội viên đạt 120 triệu 
đồng/năm (đã trừ mọi chi phí). Điển hình là 
Hội Cựu TNXP huyện Cao Phong trồng cam, 
trồng mía tím; Hội Cựu TNXP huyện Kim Bồi 
trồng rừng, nhãn Hưng Chi, bưởi Da xanh, 
nuôi ong lấy mật, nuôi bò sinh sản; Hội Cựu 
TNXP TP. Hòa Bình làm kinh tế trang trại 
trồng cam, nuôi cá lồng v.v... .

Với phong trào “Toàn dân chung tay xây 
dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh” ở địa 
phương, cán bộ hội viên Hội Cựu TNXP từ 
tỉnh đến các cơ sở đã hiến trên 4.500m2 đất 
làm đường giao thông nông thôn, huy động 
được 450 ngày công san lấp nền đường, ủng 
hộ xây dựng nhà ván hóa thôn, xóm được 
35.000.000 đồng; ủng hộ Qũy ngày vì người
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nghèo 60.980.000đ (đạt 100% chỉ tiêu); ủng 
hộ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh miền núi phía 
Bắc 170.450.000đ (đạt 100% chỉ tiêu). Ngoài 
ra, cán bộ hội viên trong tỉnh còn đóng góp 
được 91.750.000đ để cuốn sách viết về Lịch sử 
TNXP tỉnh Hòa Bình được hoàn thành.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “Vì nghĩa 
tình đồng đội”, cán bộ hội viên cựu TNXP toàn 
tỉnh đã tự nguyện đóng góp Quỹ “Nghĩa tình 
đồng đội” với tổng số tiền 652.000.000 đồng, 
để có nguồn kinh phí tặng 5 sổ tiết kiệm (3 
triệu đồng/sổ) cho 5 cựu TNXP có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn; 500 phần quà (300.000đ/ 
phẩn) nhân các ngày lễ, cho những hội viên 
nghèo; tổ chức mừng thọ tặng quà cho 250 
hội viên (200.000đ/phần); tổ chức tang lễ 
trang trọng, chu đáo và hỗ trợ (1,5 triệu đồng/ 
người) cho 60 hội viên qua đời.

Trong dịp kỷ niệm 68 năm ngày Truyền 
thống Lực lượng TNXP (15/7) và 50 năm Chiến 
thắng Đổng Lộc (24/7), Hội Cựu TNXP tỉnh đã 
tổ chức cho cán bộ hội viên tiêu biểu các huyện, 
thành phố về thăm lại chiến trường xưa, dâng 
hương các Anh hùng liệt sĩ Nghĩa trang Trường 
Sơn (Quảng Trị); mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp 

(Quảng Bình); Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc 
biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Khu Di tích 
lịch sử Truông Bồn (Nghệ An)....

Bước sang năm 2019, nhiệm vụ của Hội 
Cựu TNXP từ tỉnh đến cơ sở là tiếp tục thực 
hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 
III2017-2022; xây dựng Tượng đài TNXP làm 
đường chiến lược 12B tại đỉnh dốc Cun Hòa 
Bình; Sưu tầm tư liệu viết cuốn sách lịch sử 
TNXP tỉnh Hòa Bình; bám sát nhiệm vụ trọng 
tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương 
xây dựng chương trình hành động và tổ chức 
thực hiện; hưởng ứng phong trào “Cựu TNXP 
nêu gương sáng Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong 
trào “Cựu TNXP làm kinh tế thoát nghèo - Vì 
nghĩa tình đổng đội” do Hội Cựu TNXP Việt 
Nam phát động; thường xuyên chăm lo xây 
dựng Tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; tích 
cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào 
thi đua của cấp ủy Đảng, chính quyền, ủy ban 
mặt trận Tổ quốc địa phương phát động./.

HỔNG KỲ
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GẶP MẶT KỶ NIỆM 50 NĂM TRUYỀN THỐNG

TNXPC361-C27 Ị X39
Ban Xây Dựng 67 Trường Sơn

'\Tgờy 10/2018, tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), Ban
JLAỈ liên lạc Cựu TNXP C361-C271-N39 đã tổ chức họp mặt nhàn kỷ niệm 50 năm 

ngàỳ Truyền thống thành lập Đại đội TNXP C361- C271, N39 (10/10/1968-10/10/2018).

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí:
Lê Ngọc Hoàn - nguyên Đội trưởng 

TNXP N39, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao 
thông Vận tải; Phạm Tuân - nguyên Đại đội 
trưởng TNXP C361-C271, nguyên Tổng giám 
đốc Tổng Công ty xây dựng Giao thông V 
(Cienco5); Nguyễn Bá Thơm - Trưởng Ban liên 
lạc Ban xây dựng 67 toàn quốc; đại diện các tổ 
chức chính trị -xã hội trên địa bàn huyện Diễn 
Châu, huyện Yên Thành cùng hơn 125 nguyên 
cán bộ chiến sĩ TNXP C361-C271- N39 đang 
sinh sống trên mọi miền đất nước về dự họp 
mặt truyền thống....

Tiếp bước truyền thống các anh chị TNXP 
nhiệm kỳ I, hai Đại đội TNXP C361- C271 
được thành lập vào ngày 10/ /10/1968, gồm có 
262 thanh niên ưu tú, là những chàng trai cô 
gái đang ngồi trên ghế nhà trường, là dân quần 
nòng cốt của trận địa phòng không, là những 
nông dân sản xuất giỏi của huyện Diễn Châu 
và huyện Yên Thành tình nguyện xung phong 

lên đường vào Trường Sơn để nhận nhiệm mở 
đường, đảm bảo giao thông, phục vụ chiến đấu, 
lao động, học tập tại các Đội, Tổng đội những 
Binh trạm thuộc Ban Xây dựng 67 trên tuyến 
Đường Trường Sơn huyền thoại như Đường 20 
Quyết Thắng, Đường 10, Đường 16 tại các tỉnh 
Quảng Bình, Quảng Trị những năm 1968-1973 
nhằm phục vụ cho chiến trường miền Nam, 
góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất đất nước.

Trong thời gian phục vụ trên tuyến đường 
Trường Sơn, đơn vị đã khắc phục mọi khó 
khăn gian khổ, hy sinh đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chính trị được trên giao, đơn vị 
được Ban Xây dựng 67 tặng nhiều Bằng khen, 
Giấy khen, Đội TNXP 39 công nhận là đơn vị 
xuất sắc tiêu biểu.

Không có cuộc chiến nào mà không có sự 
hy sinh mất mát. Trong gần 5 năm làm nhiệm 
vụ trên các tuyến đường Trường Sơn huyền 
thoại, trên 30% cán bộ chiến sĩ C361-C271 là 
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thương binh, bệnh binh, bị nhiễm chất độc 
da cam/Dioxin, nhiều chị em đã hiến trọn 
tuổi thanh xuân nơi chiến trường, sống cô 
đơn trong cuộc sống đời thường, đặc biệt có 
Chính trị viên Đại đội C361 Đào Nhật Luật, 
Đại đội trưởng C271 Lê Xuân Luân và nhiều 
cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi đang 
làm nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hầu hết 
anh chị em trở về địa phương tiếp tục lao động 
sản xuất xây dựng nông thôn mới, nhiều đồng 
đội chuyển sang quân đội, một số ít được cử 
đi học và chuyển ngành, trong đó nhiều người 
trở thành cán bộ các cơ quan nhà nước, doanh 
nghiệp và cán bộ các cấp địa phương.

Khi trở vê' cuộc sống đời thường, anh chị 
em do tuổi cao, sức khỏe bị giảm sút, nhưng 

các anh chị em đã khắc phục khó khăn trong 
cuộc sống, không tự kiêu, tự mãn, giữ gìn 
truyền thống phẩm chất TNXP, giúp nhau xóa 
đói giảm nghèo nêu gương sáng cho con cháu 
noi theo.

Ban Liên lạc đã tổ chức cho các hội viên 
thăm lại chiến trường xưa, thắp hương các 
nghĩa trang liệt sĩ TNXP Ban Xây dựng 67, các 
nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia tại Quảng Bình, 
Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Cũng trong dịp gặp mặt truyền thống này, 
Ban Liên lạc đã trao tặng nhiều phẩn quà cho 
đại diện các gia đình thân nhân liệt sĩ, những 
đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

HOÀNG HỮU XUYẾN

Tổ CHỨC HỘI Cựu TNXP LÀ

“MÁI NHÀ CHUNG” Ấm áp nghĩa tình

Để tri ân những cống hiến của lực lượng TNXP đối với sự nghiệp cách mạng, công 
cuộc xây dựng đất nước, địa phương, thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã triển 
khai xây dựng các công trình Di tích lịch sử của lực lượng TNXP. Những Di tích này đã trở 

thành “mái nhà chung” của lực lượng TNXP, là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách 
mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Tri ân từ những công trình...

Được biết, hiện toàn tỉnh Bình Dương 
có khoảng 800 hội viên cựu TNXP 

đến từ 40 tỉnh, thành trong cả nước đang sinh 
sống và làm việc. Rất nhiều hội viên, sau khi 
cống hiến cho đất nước, trở vê' địa phương vẫn 
tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho các 
cuộc vận động, phong trào tại địa phương. 
Mong muốn chung của các cựu TNXP trong 
tỉnh là hình thành nên những di tích lịch sử để 
làm nơi sinh hoạt, tri ân đối với những đồng 
đội đã hy sinh, nơi giáo dục truyền thống của 
lực lượng TNXP. Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
tỉnh Vũ Thanh Phương cho biết, thực hiện chủ 
trương của T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam là 
xác định, xây dựng di tích lịch sử TNXP, Hội 

Cựu TNXP tỉnh đã tham mưu, xin chủ trương 
và phối hợp với các cơ quan hữu quan xây 
dựng các di tích lịch sử gắn với truyền thống 
của lực lượng TNXP. Với những người đã từng 
trải qua chiến tranh, giờ đây khi đã tuổi cao 
sức yếu nhưng vẫn luôn nhớ đến những đồng 
đội đã nằm xuống, nên việc xây dựng các di 
tích lịch sử của lực lượng TNXP luôn là ước 
muốn, là khát khao của các cựu TNXP tỉnh 
Bình Dương, thể hiện sự quan tâm của Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành của tỉnh 
đối với lực lượng TNXP.

Thể theo nguyện vọng chính đáng của 
cựu TNXP, Lĩnh ủy, UBND tỉnh đã chấp
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Hoạt động vê nguồn của lực lượng cựu TNXP tỉnh tại Công viền Văn hóa Đoàn Thị Liên.

thuận chủ trương xây dựng 2 di tích lịch sử 
của lực lượng TNXP. Ngày 11/6/2008, ƯBND 
tỉnh đã có Quyết định số 1840/ QĐ-ƯBND 
vê' việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình 
Công viên văn hóa Đoàn Thị Liên tại phường 
Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát (quê hương của 
liệt sĩ Đoàn Thị Liên). Sau thời gian xây dựng, 
công trình đã hoàn thành và khánh thành 
vào ngày 7/7/2010. Công trình này được đặt 
trong không gian trước cổng trường học, trụ 
sở chính quyền, Trung tâm Văn hóa - Thể 
dục - Thể thao của phường Chánh Phú Hòa 
rất thuận lợi cho các hoạt động tham quan, 
về nguồn... Kể từ khi đưa vào hoạt động đến 
nay, nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục 
truyền thống cách mạng, truyền thống lực 
lượng TNXP. Là điểm sinh hoạt, giao lưu, tổ 
chức hội thảo của tuổi trẻ và các tổ chức đoàn 
thể khác. Đây cũng là địa chỉ tham quan, vê' 
nguồn của du khách trong và ngoài tỉnh.

Với hàng ngàn cựu TNXP tham gia giải 
phóng miền Nam, việc xây dựng đền thờ 
tưởng nhớ đến đồng đội đã hy sinh trên chiến 
trường Bình Dương trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước là nguyện vọng thiết tha, 

chính đáng. Theo đó, UBND tỉnh đã chấp 
thuận chủ trương xây Đền TNXP tại xã Thanh 
An, huyện Dầu Tiếng. Công trình Đền bia 
tưởng niệm TNXP được xây dựng trên khuôn 
viên 6.402m2 gồm các phân khu chính: Đền 
và Bia tưởng niệm 95 liệt sĩ TNXP giải phóng 
miền Nam hy sinh trên đất Bình Dương; bia 
căm thù B52 tưởng nhớ người dân Thanh An 
tử nạn trong các trận bom B52 năm 1969 của 
giặc Mỹ; bia liệt sĩ xã Thanh An; bia ghi danh 
6.000 liệt sĩ của Trung đoàn 16 - đơn vị bộ đội 
đã chiến đấu và hy sinh oanh liệt trên chiến 
trường miền Đông.

Đây là công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa, 
tâm linh được xây dựng trên quê hương Thanh 
An anh hùng, là nơi thành lập, chiến đấu, phục 
vụ chiến đấu của các đơn vị TNXP giải phóng 
miền Nam, trong đó có các đơn vị C112 Phú Lợi 
căm thù và Đại đội Đoàn Thị Liên của tỉnh Bình 
Dương. Công trình là nơi ghi nhận sự đóng góp, 
hy sinh máu xương của lực lượng TNXP giải 
phóng miền Nam nói chung và TNXP tỉnh Bình 
Dương nói riêng trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước; là công trình văn hóa - lịch sử 
giáo dục truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách 
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mạng, truyền thống TNXP cho nhân dân và thế 
hệ trẻ tỉnh nhà.

Những “mái nhà chung”...

Theo Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh 
Bình Dương Vũ Thanh Phương, với 

những công trình di tích lịch sử TNXP được 
xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, 
thể hiện.sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền với lực lượng TNXP, cựu TNXP 
tỉnh rất hài lòng.

Đối với các hội viên cựu TNXP tỉnh, 
những di tích lịch sử TNXP chính là những 
ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình đồng đội. 
Hàng nám, Hội Cựu TNXP tỉnh đều tổ chức 

các hoạt động vê' nguồn dâng hương tưởng 
niệm, ôn truyền thống gắn với các sự kiện 
lớn của đầt nước. Để các di tích lịch sử này 
phát huy hiệu quả hơn nữa, Hội Cựu TNXP 
tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự phối 
hợp, đồng hành của các cấp chính quyền địa 
phương, các tổ chức Đoàn, Hội trong việc tổ 
chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại các 
khu di tích để các di tích này tiếp tục được giữ 
gìn, tôn tạo phát huy ý nghĩa lâu dài vê' sau, là 
nơi để các thế hệ đi trước tiếp tục giáo dục cho 
thế hệ trẻ hôm nay vê' tình yêu quê hương, đất 
nước, truyền thống cách mạng địa phương và 
truyền thống của lực lượng TNXP./.

Cao Sơn

no HÌNH - KỈNH NCHlỆn - TRAO ĐỎI

NÊN HAY KHÔNG NÊN

CÓ ĐỒNG PHỤC CHUẨN CHO cựu TNXP?

Trong muôn vàn sự kiện và thông tin 
hoạt động của cựu TNXP cả nước 

được Bản tin Cựu TNXP Việt Nam đăng tải 
trên 116 số kể từ ngày tổ chức Hội ra đời đến 
nay, trong đó có bài viết “Phải chăng nên có 
Đồng phục chuẩn cho cựu TNXP Việt Nam?” 
của tác giả Nguyễn Du (số 82 tháng 9/2015) 
và gần đây trong bài viết “Nên chăng có đồng 
phục cho cựu TNXP Việt Nam?” của tác giả 
Trọng Văn Cắm (số 116 tháng 7+8/2018) có 
nêu: “Đầy là đồng phục của bộ đội mình chỉ 
mặc “ké””!!!.

Từ bộ áo quần đổng phục chúng ta cùng 
nhau lần giở lại trang sử của Lực lượng TNXP 
sinh ra từ thời đất nước có chiến tranh.

Ngày 15/7/1950, Lực lượng TNXP thời 
chống Pháp ra đời đã phát huy vai trò xung 
kích cách mạng góp phần quan trọng vào 
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và tiếp tục 
hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng 
CNXH ở miền Bắc.

Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, một lần nữa Bác Hổ, Trung ương Đảng, 
Chính phủ lại quyết định thành lập Lực lượng 
TNXP chống Mỹ, cứu nước tập trung. Đó là 
một chủ trương hết sức sáng suốt, đáp ứng 
nguyện vọng thiết tha, chính đáng của phong 
trào thanh niên. Lực lượng TNXP ở miền Bắc 
được thành lập tháng 6/1965 với phong trào 
“3 sẵn sàng” chống Mỹ, “xẻ dọc Trường Sơn đi 
cứu nước”.

Ở miền Nam, Lực lượng TNXP giải phóng 
miền Nam được thành lập với phong trào “5 
xung phong” cùng quân Giải phóng chiến đấu, 
phục vụ chiến đấu từ chiến trường Trị Thiên 
Khu 5, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Điều đó 
khẳng định rằng trong hai cuộc kháng chiến 
chống giặc ngoại xâm giữa bộ đội và TNXP 
đều cùng chung một chiến hào.

Về trang phục, TNXP ở miền Bắc đều 
chung một sắc màu với áo quần bộ đội (màu 
xanh lá cây) để ngụy trang che mắt quân thù...
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Cán bộ, hội viền Hội Cựu TNXP một số tỉnh, thành phía Nam 
tại T. ư Cục miền Nam (Tây Ninh) tháng 7/2018

Ở miền Nam do chiến đấu ngay trong 
lòng địch, trang cấp chủ yếu là áo quần bà ba 
và chiếc khăn rằn truyền thống.

Tại cuộc gặp mặt các thế hệ TNXP chào 
mừng Lực lượng TNXP được tặng danh hiệu 
Anh hùng ngày 30/12/1997 tại Hà Nội, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp đã phát biểu:“Tôi luôn 
coi TNXP là những chiến sĩ: về nhiệm vụ 
chiến đấu và phục vụ chiến đấu giữa TNXP và 
bộ đội là bình đẳng”

Đại tướng Tổng tư lệnh từng có câu nói 
để đời, vượt ra ngoài góc độ cá nhân để trở 
thành lời khẳng định mang tính lịch sử “Tôi 
luôn coi TNXP như bộ đội, vì trong phẩm chất 
của TNXP có phẩm chất của Bộ đội cụ Hồ”

Bậc tiền nhân đã nói như vậy thì còn gì 
phải bàn khi TNXP khoác trên mình bộ trang 
phục bộ đội!

Càng tự hào hơn mỗi lần gặp mặt truyền 
thống Lực lượng TNXP (15/7); TNXP giải 
phóng miền Nam (20/4), TNXP TP. Hồ Chí 
Minh (28/3) hay những dịp trở lại chiến trường 
xưa và rất nhiều hình ảnh được đăng tải trên 

Bản tin với ngôi sao TNXP trên mũ, ngực 
đeo huy hiệu Cựu TNXP Việt Nam. Trong bộ 
trang phục Bộ đội, ai cũng phấn khởi, tự hào 
như tìm lại chính mình giữa thời bom đạn.

Nhưng cũng phải nói rằng, việc mang áo 
quần theo kiểu dáng bộ đội chỉ phù hợp với 
lớp cựu TNXP kháng chiến. Nay đại đa số tuổi 
đã già, nên cứ để cho các bác, các anh, các chị 
(là các cụ, các mẹ) được nâng niu, giữ gìn bộ 
áo quân bộ đội lầu nay vẫn dùng và đang dùng 
trong quãng đời còn lại. Không nên thay đổi 
cái đã có, đã ăn sâu vào tiềm thức, đi vào ký 
ức của các thế hệ TNXP một thời đã sát cánh 
cùng bộ đội đánh giặc giữ nước.

Còn đối với TNXP tình nguyện, TNXP 
xây dựng kinh tế như Tổng đội TNXP TP. Hồ 
Chí Minh thì đã có trang phục sắc màu riêng 
rất đẹp, vừa mang tính kế thừa của thế hệ đi 
trước, vừa mang đậm nét vai trò xung kích của 
thanh niên Việt Nam./.

ĐINH THẾ PHONG

(Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Quảng Phú 
Quảng Trạch, Quảng Bình)
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HỘI Cựu TNXP TP. HỒ CHÍ MINH

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH ĐẠI LÝ KINH DOANH GẠO 
“VÌ NGHĨA TÌNH TNXP”

19/1 ớ/ 2018, BCH Hội Cựu TNXP thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) sơ kết 
Ả 1 thực hiện thí điểm mô hình đại lý kinh doanh gạo “Vì nghĩa tình TNXP” tại các 

quận, huyện Hội nhằm gây quỹ hoạt động và hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Được sự thống nhất chủ trương của
Ban chấp hành, sự hướng dẫn chặt 

chẽ của Ban Thường vụ; Ihành Hội hỗ trợ 
kinh phí sắm dụng cụ ban đầu phục vụ kinh 
doanh; hướng dẫn, góp ý cách trưng bày gian 
hàng, cung cách bán hàng đảm bảo mỹ quan; 
cung cấp gạo kịp thời theo yêu cầu của đại lý 
và xây dựng mối liên kết thông tin giữa các đại 
lý với đơn vị cung ứng gạo; sự hỗ trợ ứng vốn 
mua gạo, các đại lý trả tiền sau khi bán, đặc 
biệt, được sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình vê' kinh 
nghiệm, hướng dẫn kỹ năng bán hàng và nhất 
là sự tâm huyết của người đứng đầu của công 
ty TNHH Hoàng Phát trong việc ủng hộ chủ 
trương kinh doanh gạo “Vì nghĩa tình TNXP”, 
sau 3 tháng thực hiện thí điểm, được 04 đại 

lý (Quận 8 lập 02 đại lý , Bình Chánh 01,văn 
phòng Thành Hội 01 đặt tại Tân Phú) đã được 
thành lập. Các đại lý chính thức đi vào hoạt 
động, tính đến thời điểm 20/9/2018, các đại lý 
đã bán được 4.490 kg gạo các loại với số tiền là 
56.786.380 đồng. Trong đó, 2 đại lý tại Quận 
8 lần đầu đã trích nộp cho quỹ hoạt động của 
Quận hội 500 đồng /ký, tổng số tiền là trên 
1.000.000 đồng. Trong quá trình kinh doanh, 
04 đại lý thường xuyên liên lạc với nhau để 
nắm thông tin, trao đổi, chia sẻ, cùng rút kinh 
nghiệm trong quá trình kinh doanh; hỗ trợ 
điều tiết gạo lẫn nhau khi cần thiết, tạo được 
tinh thần đoàn kết gắn bó. Đặc biệt là các đại 
lý rất tâm huyết, nhiệt tình tổ chức thực hiện 
kinh doanh, vừa làm vừa rút kinh nghiệm 
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từng bước hoạt động ổn định và ngày càng 
khởi sắc.

Qua 3 tháng thực hiện thí điểm tổ chức 
đại lý kinh doanh gạo “Vì nghĩa tình TNXP” 
cho thấy chủ trương của Ban chấp hành là 
đúng đắn nhằm thực hiện tốt phong trào 
“Giúp nhau làm kinh tế vươn lên thoát nghèo 
bền vững” gắn với“Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 04 
đại lý thấy rất an tâm trong môi trường kinh 
doanh, vì gạo là thực phẩm đặc biệt phục vụ 
đời sống hàng ngày, nên các đại lý vừa làm vừa 
rút kinh nghiệm, tìm hiểu thị hiếu của khách 
hàng để có kế hoạch nhập chủng loại gạo phù 
hợp, đúng nhu cầu của khách; năng động 
trong việc quyết định giá bán có khuyến mãi 
để thu hút được đông khách hàng; kinh doanh 
gạo nguyên chất, không pha tạp tạo được uy 
tín với khách hàng. Hoạt động kinh doanh 
gạo của các cấp Hội là việc làm mới, chưa có 
tiền lệ, do đó phải có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các bộ phận với nhau; phối hợp giữa lãnh 
đạo, hướng dẫn với tổ chức thực hiện; giữa Tổ 
quản lý kinh doanh gạo với các đại lý; giữa các 
đại lý với nhau. Có như vậy mới làm cho hoạt 
động kinh doanh của các đại lý có hiệu quả. 
Phải có tinh thẩn tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau 
trong hoạt động kinh doanh mới thành công.

Quá trình làm cần kịp thời sơ, tổng kết, 
rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, 
yếu kém trong hoạt động kinh doanh, phát 
huy những mặt tích cực, tìm ra những mặt hạn 
chế, từng bước mở rộng địa bàn, phạm vi kinh 
doanh. Qua hoạt động cần phân tích, đánh giá 
thấu đáo các nội dung hoạt động cụ thể của 
từng đại lý, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của 
từng đại lý để có cơ sơ nhân rộng mô hình đại 
lý kinh doanh gạo “Vì nghĩa tình TNXP” trên 
phạm vi các Quận, Huyện hội.

Trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm 
đại lý kinh doanh gạo “Vì nghĩa tình TNXP” 
thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP 
TPHCM nhất trí đề ra chủ trương nhân rộng 

mô hình đại lý kinh doanh gạo “Vì nghĩa tình 
TNXP” tại các Quận, Huyện hội trên địa bàn 

thành phố, nhằm làm cho phong trào “Giúp 
nhau làm kinh tế vươn lên thoát nghèo bền 
vững” thật sự trở thành công việc cụ thể hàng 

ngày của mỗi tập thể, cá nhân cựu TNXP 
trong đời sống; tận dụng lợi thế của các cấp 
Hội trong việc phát triển, mở rộng loại hình 
kinh doanh gạo “Vì nghĩa tình TNXP” tại các 

địa bàn; từng bước gây quỹ hoạt động Hội 
và tạo điều kiện giải quyết công ăn, việc làm, 

“giúp nhau làm kinh tế vươn lên thoát nghèo 
bển vững”. Mục tiêu phấn đấu và định hướng 
phát triển:

- Từ nay đến cuối năm 2018, thành lập 

thêm, ít nhất 4 đại lý kinh doanh gạo “Vì nghĩa 
tình TNXP” trên địa bàn quận, huyện;

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, phấn đấu 
có 50% Quận, Huyện hội thành lập được đại 
lý kinh doanh gạo “Vì nghĩa tình TNXP”. 

Tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện chủ trương 

thành lập đại lý kinh doanh gạo “Vì nghĩa tình 
TNXP”; sơ kết việc gây quỹ hoạt động Hội và 
tạo điểu kiện giải quyết công ăn, việc làm, 
“giúp nhau làm kinh tế vươn lên thoát nghèo” 
từ việc thành lập đại lý kinh doanh gạo “Vì 

nghĩa tình TNXP”;

- Cuối năm 2019, phấn đấu 70% Quận, 
Huyện hội thành lập được đại lý kinh doanh 
gạo “Vì nghĩa tình TNXP”;

- Đến cuối nhiệm kỳ (2015- 2020), phấn 
đấu có ít nhất 90% Quận, Huyện hội thành 

lập được đại lý kinh doanh gạo “Vì nghĩa tình 

TNXP7.

Tin ảnh: LONG XUÂN - CỔNG DANH
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SỨC KHỎE ĐỒNG ĐỘI

SAU 60 TUỔI, ĐỪNG LÀM 3 ĐIỀU SAU

đểSống có Ý nghĩa và khỏe mạnh

Câu lạc bộ Yoga của người cao tuổi tại TP. Nha Trang - Khánh Hòa. (Ảnh: Trâm Nguyễn)

I - Đừng làm ba điều sai lầm này sau khi 
ăn cơm

1. Ăn trái cây sau khi ăn cơm

Sau bữa tối ăn trái cây là một lối sống rất 
sai lầm.

Sau khi thức ăn vào dạ dày, cần phải mất 
thời gian 1 - 2 giờ để tiêu hóa. Nếu bạn ăn 

trái cây ngay sau bữa ăn, trái cây sẽ bị thức ăn 

trước đó chặn lại không thể tiêu hóa, sẽ gây ra 

chướng bụng, tiêu chảy hoặc táo bón và các 
triệu chứng khác.

2. Uống trà đặc sau bữa ản

Sau bữa ăn uống trà, sẽ làm loãng nước dạ 

dày, ảnh hưởng đến việc tiêu hóa thức ăn. Trà 

cũng sẽ cản trở sự hấp thu sắt, một thời gian 
dài sẽ gây thiếu máu, thiếu sắt.

Sau khi ăn tối, ít nhất sau nửa giờ mới 
uống trà, số lượng cũng không được quá 
nhiều, cố gắng uống trà nhạt.

3. Hát hò sau bữa ăn

Ngay sau bữa ăn, máu của cơ thể tập trung 
nhiều trong dạ dày, não đang ở trạng thái thiếu 
máu cục bộ. Tại thời điểm này nếu bạn hát, sẽ 
làm táng sự phấn khích của bộ não, làm cho 
máu vốn dĩ sử dụng để giúp tiêu hóa nay lại hỗ 
trợ não, dẫn đến thiếu máu cung cấp cho dạ 
dày, ảnh hưởng đến sự tiêu hóa bình thường.

Do đó, vừa án cơm xong, người trung tuổi 
tốt nhất nghỉ ngơi một chút, sau đó mới tiến 
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hành các hoạt động giải trí.

II - Đừng nên làm 3 điều sai lầm này 
trước khi đi ngủ

1. Uống viên canxi, vỉtamin

Nhiều người sẽ uống canxi, vitamin tổng 
hợp và các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ khác 
trước khi ngủ, nhưng những thứ này cũng sẽ 
tạo gánh nặng không cẩn thiết lên dạ dày, dẫn 
đến việc nghỉ ngơi không tốt.

Về nguyên tắc, trừ khi bác sĩ căn dặn uống 
thuốc trị liệu vào ban đêm, nếu không, các loại 
thuốc hoặc các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, 
tốt nhất là không nên dùng sau 9 giờ tối.

2. Chơi điện thoại

Một cuộc khảo sát của 2.000 người cho 
thấy, 50% số người mỗi tối trước khi đi ngủ 
lên mạng ít nhất 1,5 tiếng đồng hồ, làm chậm 
thời gian ngủ, giảm sự trao đổi và ảnh hưởng 
đến giao tiếp giữa gia đình.

Vì vậy, tốt nhất sau 10 giờ mỗi đêm hây tắt 
điện thoại, hoặc để điện thoại xa phòng ngủ. 
Như vậy cũng có thể làm giảm bức xạ điện 
thoại, tốt hơn cho cơ thể.

3. Đừng vận động mạnh

Tập thể dục vừa phải giúp ngủ ngon, 
nhưng hãy cố gắng kết thúc trước 9 giờ tối.

1 đến 2 giờ trước khi đi ngủ không chạy 
bộ, chơi đánh cầu, khiêu vũ và các bài tập 
thể dục nặng khác, nếu không não sẽ ở trong 
trạng thái phấn khích, ảnh hưởng đến chất 
lượng giấc ngủ.

Ngoài ra, càng có tuổi thì càng hay mất 
ngủ, nên trước khi ngủ có thể xoa eo, xoa 
bụng. Đầu tiên để hai bàn tay úp vào nhau, 
xoa đi xoa lại để lòng bàn tay nóng lên, sau đó 

dùng tay, xoa eo, xoa bụng từ trên xuống dưới, 
từ phải sang trái. Làm vậy có thể thúc đẩy giấc 
ngủ, còn có chức năng chăm sóc sức khỏe.

III - Đừng làm 3 điều này khi già

1. Tuổi già đừng quá cô đơn

Sống không nên để mình cô đơn, cuộc 
sống sau 60 tuổi thì càng phải sống vui vẻ và 
thú vị hơn. Đừng để mình ở nhà, đi ra ngoài 
nhiều hơn, đừng để mình cảm thấy quá cồ 
đơn.

Nói chuyện với bạn bè, chơi bài, tụ tập 
đám bạn học cũ để nhớ lại quá khứ, với các 
cháu chơi trò chơi, tất cả đều rất tốt.

2. Già rồi đùng can thiệp vào cuộc sống 

của cọn cháu

Con cháu tự do con cháu sẽ có phúc, con 
cái lớn rồi phải cho chúng có không gian riêng, 
phải tin rằng chúng ưu tú, và có khả năng để 
xử lý tốt cuộc sống của mình.

Đặc biệt là sau khi con cháu kết hôn, càng 
cần phải ít can thiệp vào công việc của chúng, 
như vậy có thể làm cho gia đình hài hòa hơn, 
và mối quan hệ của con cháu sẽ càng thân 
thiết hơn.

3. Già rồi đừng quá tiết kiệm

Sau 60 tuổi còn không tốt với bản thân 
một chút, bạn còn có ý định khi nào mới đối 
tốt với bản thân một chút?

Cơm canh thừa hây đổ đi, nấu một số rau 
tươi án sẽ tốt cho sức khỏe hơn, quần áo mười 
năm trước đừng mặc nữa, mua một vài quần 
áo mới cho bản thân đi. Cũng đừng ở nhà cả 
ngày, hãy đi du lịch để ngắm nhìn vẻ đẹp thê 
giới bên ngoài!./.

MAI LINH (ST)
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Tại Bia ghi công trong khu Di tích, theo thứ tự số 22
trong Danh sách liệt sĩ là tên Long Thị Mỵ - người yêu của ông Hùng (Ảnh: Sỹ Tiến)

Một chiều cuối năm mưa rét tràn vê' 
trên mặt phố. Những hàng cây ngọc 
lan, tùng, bách, kim giao phơ phất, ngả nghiêng 

trước gió. Cái lạnh cuối đông luồn vào cổ áo 
một người lính đang quỳ trước Bàn thờ Tổ 
quốc ghi công trong Khu Di tích lịch sử Đại đội 
TNXP 915 (thuộc phường Gia Sàng, TP. Thái 
Nguyên). Người ta nghe thấy tiếng khóc khe 
khẽ của ông Hùng. Chắc cái lạnh trong tâm 
còn đau buốt hơn, khi tiếng nấc “Mỵ ơi...” thốt 
ra của người lính quyện trong làn hương trầm 
thoang thoảng bay trong gió. Trời Gia Sàng u 
ám. Mưa lất phất bay phủ nhẹ lên mái đầu bạc, 
người lính già càng nức nở to hơn.

Đã nhiều năm liền, ông Hùng vẫn đều đặn 
đến thăm nơi tưởng niệm đồng đội và người 
yêu (Long Thị Mỵ) là TNXP ở Đại đội 915 Bắc 
Thái ngày xưa - thời chiến tranh chống Mỹ, 
cứu nước. Ông cứ lặn lội đi đi về vê' từ Nghĩa 
trang thành phố đến Khu Di tích lịch sử Đại 
đội TNXP 915, hoặc có năm vào dịp 24/12 ông 
còn lên thăm nhà Mỵ tại xã Vi Hương, huyện 
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn xa xôi trên 100 cây 
số heo hút gió...

Ôi! cái buổi tối 24/12/1972 định mệnh 

đau đớn ấy đã cướp đi của Hùng những đồng 
đội thân thương nào Việt, Thời, Vui, Dương, 
Thi, Tuyết... - 60 liệt sĩ trong đó có cả Mỵ thân 
yêu. Một trận đánh mà 34 máy bay B52 và 46 
máy bay phản lực F4H, Fl 11A của giặc Mỹ đã 
ném 700 quả bom vào ga Lưu Xá và khu gang 
thép Thái Nguyên, còn hằn sầu rỉ máu trong 
trái tim ông Hùng...

Sau một ngày lao động cật lực (làm nhiệm 
vụ giải tỏa hàng quân sự tại ga Lưu Xá), 66 
đội viên TNXP ở Đại đội 915 chưa kịp ăn tối 
thì máy bay B52 ập tới cướp đi sinh mạng của 
60 đồng đội tuổi đời chỉ mới 17-20, khi mà 
Hùng đang chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị. 
Nhận được tin Mỵ hy sinh do thư của một 
người bạn gửi vào: “Mỵ chết thảm lắm, không 
còn nguyên vẹn hình hài nữa anh ạ!”, trái tim 
Hùng như vỡ vụn, tan chảy theo từng cánh 
hoa sim tím, trôi theo dòng nước sông Thạch 
Hãn... Anh gào lên: “Mỵ ơi...”, nhưng lúc đó 
chỉ có tiếng vọng âm ngân dài của núi...

Còn hôm nay, ông Hùng lại khóc, nước 
mắt lã chã tuôn rơi trên hai gò má đen sạm, 
trông thật thiểu não, xót xa. Hình dáng Mỵ 
xinh tươi tuổi 18 với túm tóc đuôi gà trong 



cựu THANH NIÊN XUNG PHONG I VĂN HÓfl - VĂN NGHỆ

chiếc áo xanh màu cỏ úa như đang chập chờn 
hiện vê' trước mắt, khiến ông đau đớn khôn 
nguôi. Chiếc hôn nồng nàn, da diết mà hai 
người trao cho nhau ở cuối sân ga Lưu Xá khi 
chia tay Hùng đi chiến đấu ở chiến trường 
Lào, dường như vẫn còn nguyên dư vị ngọt 
ngào trong người lính già đa cảm này.

Bây giờ dù đã ở tuổi xấp xỉ “thất thập cổ 
lai hy” và đã có 6 cháu nội, ngoại. Nhưng có lẽ 
mối tình thơ mộng, đắng cay do chiến tranh 

cướp đi của ông thì không bao giờ phai nhòa 
dư vị ngọt ngào của nụ hôn đẩu đời, nụ hôn 
chia tay và cũng là nụ hôn vĩnh biệt trong 
trái tim của mình. Chính vì vậy lúc nào ông 
cũng phải tự nhủ và luôn nhắc nhở mình là 
phải sống tốt, sống có ích, làm được nhiều 
việc nghĩa thay cho những đồng đội đã khuất, 
trong đó có cả Mỵ./.

ĐỖ DŨNG

(Thái Nguyên, 28/04/2018)

HẠNH PHÚC củđ CHỊ

Tôi vừa dắt chiếc xe vào đến cửa, chưa 
kịp đạp chân chống dựng xe, thì bà vợ 
đã ra tận cửa bảo:

- Anh lại chuẩn bị vê' quê có việc rồi!
- Ở quê có việc gì vậy?

- Bác Thoa nhà mình đi lấy chồng anh ạ! 
Bác ấy vừa điện lên cho em sáng nay!

- Sao lại đi lấy chồng, hôm nọ anh vê' có 
thấy bác ấy nói gì đầu!

- Nhưng đợt này là chắc chắn rồi đấy, vợ 
chồng mình phải vê' mừng cho bác ấy chứ!

- ừ, phải vê' trước dăm ngày đấy! Bác ấy 
bây giờ chỉ còn trông cậy vào vợ chồng nhà 
mình thôi mà!

x-x-x-

Bố mẹ tôi sinh thành có hai chị em, chị 
Thoa là con cả, tôi là con trai út. Tôi được ăn 
được học hành tử tế, tốt nghiệp phổ thông rồi 
đi đại học, ra trường công tác ở trên thành 
phố, rồi xây dựng gia đình. Năm thỉnh mười 
thoảng mới ghé vê' thăm qua nhà dăm ngày 
rồi lại về thành phố. Chị Thoa sau những năm 
tháng đi TNXP phục vụ chiến trường, chị về 
làng không đi lấy chồng, mà ở nhà chăm sóc 
cha mẹ. Thôi thì bao nhiêu thứ việc trên đời 
này ở một làng quê còn nghèo, nhưng vẫn còn 
bao nhiêu thủ tục phiền hà, chị thay mặt cha 
mẹ tôi lo toan chu đáo. Rồi đến khi cha mẹ về 
cõi vĩnh hằng, cũng vẫn một tay chị lo liệu. Tôi 
tuy là con trai đấy nhưng nào có lo được việc 
gì cho cha cho mẹ đâu.

Ngày xưa chị học cùng trường với anh Tâm 
(người cùng làng), là người hiền lành nhưng 
tính tình nhút nhát. Nghe đâu hai người cũng 
có tình ý với nhau, nhưng đến ngày lên đường 
nhập ngũ, anh Tâm vẫn không có một câu ngỏ 
lời với chị. Chị Thoa khóc sưng cả mắt, trong 
lòng chị có một khoảng trống hẫng hụt. Vài 
tháng sau chị cũng làm đơn tình nguyện đi 
TNXP vào chiến trường. Đến ngày đất nước 
hoàn toàn giải phóng, chị Thoa trở vê' làng, ở 
nhà chăm sóc cha mẹ, nhiều lần ông bà giục 
đi lấy chồng nhưng chị chỉ khất lần. Có những 
lần vì buồn quá, ông bà phàn nàn với tôi: “Cha 
mẹ sắp khuất núi rồi mà vẫn chưa an lòng, bởi 
chị con không chịu xây dựng gia đình”. Tôi 
nghe vậy cũng chỉ biết khuyên cha khuyên mẹ 
dăm câu cho ông bà vui lòng mà thôi.

Anh Tâm ngày ấy cũng trở vê' làng với 
người vợ nghe đâu cũng là TNXP. Nhưng chị 
Quý (vợ anh) cũng chỉ kịp sinh cho anh hai 
người con, rồi ra đi vì vết thương cũ tái phát, 
khi đứa thứ hai mới chỉ có vài tháng tuổi. 
Thương cảnh gà trống nuôi con, chị Thoa đến 
đón đứa bé vê' nuôi giúp, cho mãi đến khi cháu 
bé đi nhà trẻ anh Tâm mới đón con vê' chăm 
sóc. Có lẽ vì thế mà hai người càng trân quý 
nhau hơn...

Thời gian cứ thế trôi đi, bây giờ thì anh 
Tầm đã trở thành ông Tâm, chị Thoa cũng đã 
lên chức bà vì con gái tôi mới sinh cháu đầu 
lòng. Lũ trẻ nhà ông Tầm lớn lên đã dựng vợ 
gả chồng làm ăn ở nơi xa. Thỉnh thoảng, ngày 
giỗ, ngày tết nhà cửa mới rộn rã tiếng cười đùa 
của người lớn và con trẻ, vì xong việc các con 
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ông Tâm và vợ chổng tôi lại đi, để lại nhà tôi và 
nhà ông Tâm trống hươ trống hoác. Ong Tâm, 
bà Thoa cùng sinh hoạt trong một chi bộ, câu 
lạc bộ dưỡng sinh, Hội Cựu chiến binh, Hội 
Cựu TNXP..., nên thường chia sẻ mọi niềm 
vui, nỗi buồn và những lo toan trong cuộc 
sống thường nhật với nhau. Duy chỉ có điều 
ông Tâm vẫn nhút nhát như ngày xưa, nên mọi 
người trong làng, trong Hội đều muốn vun 
vén cho haì người nên thường thúc giục: “Ông 
bà vê' ở với nhau đi! Ông Tâm ơi, con nuôi cha 
không bằng bà nuôi ông đâu nha!”. Ông Tâm 
cười ngượng nghịu, trong lòng muốn lắm rồi, 
nhưng không hiểu sao, hễ cứ gặp bà Thoa là 
ông quên hết mọi điều đã sắp đặt từ trước.

Nhớ cái đận năm ngoái khi ông Tâm ốm 
đi viện, nếu không có bà Tâm chăm nom săn 
sóc thì không biết trông cậy vào ai. Hai đứa 
con ông Tâm đều công tác ở xa, nghe tin bố 
ốm có bận về trông nom được dăm ngày rồi 
lại phải ra đi, có bận vê' đến nhà thì bố đã khỏi 
bệnh. Đứa nào cũng có lý do của chúng. Thằng 
con cả đã có lần bảo ông Tầm: “Bố bán khu 
nhà này đi, rồi lên thành phố ở với vợ chồng 
con!”. Nhưng ông Tâm lại nghĩ khác, đây là 
đất hương hỏa mà cha mẹ ông để lại, ông phải 
ở lại hương khói cho dòng họ ông nữa chứ! 
Hơn nữa, trong sâu thẳm ông không muốn xa 
bà Thoa, xa làng quê nơi chôn rau cắt rốn của 
ông. Ông bảo với người con cả:

- Bố biết, sống ở quê là không tiện lợi cho 
việc chăm sóc của các con đối với bố, nhưng 
bố quen rồi, nên không thể xa xóm làng, bà 
con họ mạc được ...

- Thế thì tùy bố, chúng con không ép, 
nhưng sau này có chuyện gì, bố đừng nói là 
chúng con không quan tâm đến bố đấy nhé!...

***
Ngồi lặng lẽ nhìn ngắm ngôi nhà đơn 

bóng, trong lòng ông Tâm dấy lên một quyết 
tâm mãnh liệt. Rồi ngày ấy cũng đã đến, đó là 
hôm bà Thoa mua được một mớ cá sông ngon, 
bà kho với quả trám rất kỹ rồi mang sang cho 
ông Tâm. Nhìn nồi cá, ông Tâm trong lòng thực 
sự rất xúc động, ông mạnh dạn bảo với bà Thoa:

- Tôi cảm ơn bà, đã bao nhiêu năm nay bà 
vì tôi mà chăm sóc con tôi, chăm sóc tôi như 

người ruột thịt, tôi thật có lỗi với bà. Ngày trẻ 
tôi nhút nhát quá không dám ngỏ lời cùng bà, 
để bà sống hiu quạnh cả đời!

Rồi ông liều lĩnh cầm tay bà Thoa nói nhanh:

- Hay bà về ở với tôi đi, tôi quý trọng và 
thương yêu bà lắm!

Bà Thoa cảm động, đôi mắt ngấn lệ:

- Ông Tầm ơi, sao bây giờ ông mới nói? 
Bởi tôi chờ câu này đã gần 40 năm nay rồi! Tôi 
cũng đã thương yêu ông từ cái thuở tôi còn 
là con gái. Bây giờ thì hai chúng ta cùng cảnh 
đơn chiếc, nếu được về ở với nhau thì còn gì 
bằng nữa cơ chứ!...

x-x-x-

Hai vợ chồng tôi xin nghỉ phép mấy ngày, 
cùng các con, các cháu vê' quê. Vừa vê' đến 
nhà, chị Thoa đã ôm lấy vợ chồng tôi nức nở:

- Chị có lỗi với cha mẹ, các em và các 
cháu, nhưng anh chị thương nhau, mong cha 
mẹ và các em xá lỗi!

Hai vợ chồng tôi cùng cất tiếng:

- Chị không có lỗi gì hết, cha mẹ và chúng 
em mong mãi mới có ngày hôm nay đấy!

Rồi đến bên ban thờ cha mẹ, tôi thắp 
nhang cúi đầu vái lạy:

- Cha ơi! Mẹ ơi! Cái điểu mong muốn của 
cha mẹ khi còn sống nay đã thành sự thật. Chị 
con nay đã có tổ ấm, ở dưới suối vàng cha mẹ 
phù hộ độ trì cho chị con được hạnh phúc 
nhé...

Nén nhang trên ban thờ bừng sáng, dường 
như tiếng cầu khấn của tôi, với nén tâm nhang 
kia chắc chắn mát lòng, mát dạ cha, mẹ tôi ở 
nơi suối vàng.

Không gian làng quê thật tĩnh mịch, 
thanh bình. Trên cánh đồng làng nội quê tôi, 
những đôi chim cu gáy gọi bạn tình tha thiết, 
bầu trời xanh trong đến nao lòng. Hương cau 
vườn thơm ngan ngát bay xa, giàn trầu trước 
hiên nhà xanh ngăn ngắt. Chị tôi xúng xính 
trong bộ quần áo mới, vái lạy trước ban thờ tổ 
tiên, cha mẹ, trông chị thật đẹp, đẹp một cách 
lạ thường./.

NGUYỄN ANH ĐÀO



I cựu THANH NIÊN XUNG PHONG VĂN HÓA - VĂN NGHỆ

KỶ VẬT
I

(Hưởng ứng đợt vận động trao tặng kỷ vật

TNXP cho Bảo tàng Tuổỉ trẻ VN)

NHÔ NGƯỜI GỈEỮ CHỮ
Ở TRƯỜNG SƠN

(Kỷ niệm ngày Nhà giáo Viêt Nam 20/11)

Đó là chiếc võng bạt

' Mắc ngang trời Trường Sơn

Đó là đôi dép lốp

Băng qua bao lối mòn

Là mảnh áo cũ sờn 

vẫn thơm mùi con gái

Là ba lô đựng mãi

Một đời trai xung phong

Là những chiếc bi đông

Khô khốc tìm vũng nước

Là những chiếc ăng gô

Ám khói rừng thân thuộc

Những trang sổ ố vàng 

Đang mờ theo năm tháng

Những chủ nhân chạng vạng

(VIỆT PHÁT -18/10/2018)

Một thời Thanh niên xung phong 

Mở đường đánh Mỹ nơi rừng Trường Sơn.

Đội mưa nắng, đội đạn bom

Giữ thông trọng điểm, xe bon đêm ngày.

Tranh thủ những giờ nghỉ tay

Học thêm cái chữ từ Thầy truyền cho.

Học Thầy từ chữ ỉ, tờ

Lớp ba, lớp bốn, thầy trò siêng chăm.

Những lần đơn vị chuyển quân

Ba lô chữ nặng, cõng trên lưng Thầy.

Dù trong lán dưới rừng cây

Hay trong hang đá, chữ Thầy vẫn gieo.

Bảng bằng tấm giấy dầu(*) treo

Hay trên vách đá, chữ theo tay Thầy. 

Chúng tôi trưởng thành từng ngày 

Nâng cao tri thức, chữ Thầy đếm đong.

Mấy năm Thanh niên xung phong

Thầy đem cáỉ chữ đi cùng tháng năm...

Thầy là bạn, là anh em

Củng là đổng đội trên đường Trường Sơn./.

HÀ ĐỖ TÚ

(*) thời đánh Mỹ có loại giấy dầu màu đen 
dùng để lợp lán trại.
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Lễ cắt băng khánh thành Cầu “Vinh Dự” và Bia tưởng niệm

Vào cuối năm 2017, Hội Cựu 
TNXP TP. Tam Kỳ (tỉnh 
Quảng Nam) đã phối hợp với Đoàn 

Thanh niên, chính quyển địa phương 
khánh thành chiếc cầu mang tên 
“Vinh Dự” và Bia tưởng niệm ghi 
danh những cựu TNXP đã hy sinh 
trong trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước...

Trong ký ức tuổi thơ, những 
chiếc cầu tre ở nông thôn một thời là 
phương tiện đi lại gắn bó với bãi mía, 
nương dâu với cánh đồng lúa, ruộng 
khoai, những ký ức không thể nào 
quên của người nông dân trên chiếc 
cầu gập ghềnh, xiêu vẹo, nhưng nó lại 
giúp bà con gồng gánh làm ăn.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
chiếc cầu tre được Đoàn Thanh niên Nhân dân 
cách mạng giải phóng ở các địa phương xây 
dựng để vận động thanh niên qua cầu “Vinh 
Dự”, thể hiện lòng yêu nước xung phong lên 
đường phục vụ chiến đấu, trực tiếp chiên đấu 
góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất 
Tổ quốc.

Mỗi lần có dịp đi qua đây, nhìn chiếc cầu 
“Vinh Dự” được Hội Cựu TNXP TP. Tam Kỳ

tái hiện tại cụm Di tích lịch sử Địa đạo Kỳ Anh 
với nguồn kinh phí do tổ chức Hội tự vận động 
được 820 triệu đổng, ai cũng khâm phục, bồi 
hồi nhớ. lại kỷ niệm đẹp của một thời tuổi trẻ 
lên đường nhập ngũ, khắc ghi công ơn lớp lớp 
TNXP ngày trước, và là nơi sinh hoạt giáo dục 
cho thế hệ trẻ phát huy truyền thống, cất cao lời 
ca tiêhg hát “Niềm tin và hy vọng”, làm đẹp cho 
đời, góp phần xây dựng nông thôn mới, khối 
phố văn minh, đất nước phồn vinh./.

NGUYỄN NGỌC BẢO


	hanhnien xung phong

	TRUÔNG BÓN - MỉẾN ĐấT HUVEN THỮậỉ

	“Truông Bốn - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy"

	Gặp nặĩ NHđN NGđV PHV NỮ VIỆT và NGÀY NHÀ Giáo VIỆT Nan

	Hội nghị “Học tập - nhân rộng điển hình tiên tiến ữong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2018“

	»»> tiếp bìa 2


	Gặp LẠI Nữ ĐỔNG ĐỘI BỊ THƯƠNG NHM xưa

	Tấm Lòng Bao La Của 9ìột Nữ Cựu TNXP

	NGHĨđ cữcủđ MỘT ĐỒNG ĐỘI Đã “ĐI XA”

	tó thương binh sản xuất giỏi

	NGƯỜI THầV Giáo của NÔNGDâN

	TÂM LÒNG ĐầVNGHĨđ TÌNH vì ĐỒNG ĐỘI

	NHỮNG NGHĨA CỬ VÔI cựu TNXP NGHÈO, KHÓ KHĂN

	Tể chức nghiệm thu, bàn giao Nhà nghĩa tình đồng đội

	TRđO TẶNG NHÀ TÌNH THƯƠNG

	'KThân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2018) Ả 11 và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)), xin được giới thiệu một số hoạt động, những


	HỘI Cựu TNXP TỈNH HÒA BÌNH

	TNXPC361-C27 Ị X39

	Ban Xây Dựng 67 Trường Sơn

	“MÁI NHÀ CHUNG” Ấm áp nghĩa tình

	CÓ ĐỒNG PHỤC CHUẨN CHO cựu TNXP?

	đểSống có Ý nghĩa và khỏe mạnh

	1.	Ăn trái cây sau khi ăn cơm

	2.	Uống trà đặc sau bữa ản

	3.	Hát hò sau bữa ăn

	1.	Uống viên canxi, vỉtamin

	2.	Chơi điện thoại

	3.	Đừng vận động mạnh

	1.	Tuổi già đừng quá cô đơn

	2.	Già rồi đùng can thiệp vào cuộc sống của cọn cháu

	3.	Già rồi đừng quá tiết kiệm


	HẠNH PHÚC củđ CHỊ




