
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ thắp nến tri ân thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả phải nhớ người trồng cây” 

 

 

 



  

gày thương binh liệt sĩ 27/7 là ngày lễ lớn của dân tộc, nhằm tri ân tưởng nhớ những 
người anh hùng, thương binh, liệt sỹ đã hi sinh vì nền độc lập của dân tộc. Nhân kỷ 
niệm 73 Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7(1947 - 2020), chúng ta cùng tìm hiểu để ôn 

lại nguồn gốc, lịch sử của ngày lễ giàu ý nghĩa nhân văn này. 

Tổ Quốc tri ân 

Năm 1945, Cách mạng tháng Tám vừa thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
ra đời chưa được bao lâu, thực dân Pháp đã trở lại xâm lược nước ta. Kiên quyết bảo vệ 
thành quả cách mạng, "không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", quân dân ta đã anh 
dũng chiến đấu, ngăn chặn bọn xâm lược. Trong những tháng năm đầu của cuộc kháng 
chiến quyết liệt, nhiều đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống hoặc đổ máu trên các chiến trường. 

Theo lời kêu gọi của Đảng, của Chính phủ và Bác Hồ, kế thừa truyền thống "Nhân ái, 
thủy chung" của dân tộc, nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu của mình cho các 
chiến sĩ, đặc biệt là những người bị thương hoặc đã anh dũng hy sinh. 

Đầu năm 1946, "Hội giúp binh sĩ bị nạn" ra đời ở Thuận Hóa (Huế), rồi đến Hà Nội và 
một số địa phương khác... Sau đó ít lâu được đổi thành "Hội giúp binh sĩ bị thương". Ở 
Trung ương có Tổng Hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch danh dự của Tổng 
Hội. 

Chiều ngày 28/5/1946 tại Nhà hát 
Lớn Hà Nội, Tổng Hội tổ chức một cuộc 
nói chuyện quan trọng để kêu gọi đồng 
bào gia nhập Hội và hăng hái giúp đỡ 
các chiến sĩ bị thương. Chiều ngày 
11/7/1946, cũng tại Nhà hát Lớn Hà Nội 
đã có một buổi quyên góp quần áo, giày 
mũ cho chiến sĩ ngoài mặt trận, mở đầu 
cuộc vận động "Mùa đông chiến sĩ". Tại 
đây, Bác Hồ đã cởi chiếc áo rét mà Bác 
đang mặc để tặng binh sĩ. 

Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng 
nổ, ngày 19/12/1946, theo lời kêu gọi 

cứu nước của Bác Hồ, nhân dân cả nước nhất tề đứng dậy kháng chiến với tinh thần "Quyết 
tử cho Tổ quốc quyết sinh". Số người bị thương và hy sinh trong chiến đấu tăng lên. Các 
đồng chí thương binh, gia đình nhiều liệt sĩ gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. Trong tình hình 
ấy, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định nhiều chính sách quan trọng về công tác thương 
binh liệt sĩ, góp phần đảm bảo đời sống vật chất tinh thần của các gia đình chính sách trong 
thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến. 

Trước yêu cầu thực tế đó, cùng với việc tiếp tục kêu gọi giúp đỡ thương binh, gia đình 
tử sĩ, ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20/SL "Quy định chế độ hưu 
bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ". Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan 
trọng của công tác thương binh liệt sĩ đối với công cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc. 

Ngày Thương binh Liệt sỹ chính thức ra đời 

Để chủ động công tác này trong cả nước, ngày 26/2/1947, Phòng thương binh (thuộc 
Chính trị Cục, Quân đội Nhân dân Quốc gia Việt Nam) được thành lập. Đầu tháng 7/1947 
Bác Hồ đã đồng ý cho thành lập Ban Vận động tổ chức "Ngày Thương binh toàn quốc". 

 
Bác Hồ là người ký văn bản đầu tiên, khẳng định tầm 
quan trọng công tác thương binh liệt sỹ đối với cuộc 
kháng chiến cứu nước của dân tộc. 



Tháng 6/1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ cứu quốc, Cục Chính trị quân 
đội Quốc gia Việt Nam, Nha thông tin tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ 
(Thái Nguyên). Nội dung cuộc họp là thực hiện Chỉ thị của Hồ Chủ Tịch chọn ngày kỷ niệm 
Thương binh Liệt sĩ và bảo vệ công tác Thương binh liệt sĩ. Sau khi xem xét, Hội nghị đã 
nhất trí lấy ngày 27/7/1947 làm ngày Thương binh toàn quốc. Ngày 27/7/1947, một cuộc 
mít tinh quan trọng đã được diễn ra tại Thái Nguyên (có 2000 người tham gia). Tại đây Ban 
tổ chức đã trịnh trọng đọc thư của Hồ Chủ Tịch. Trong thư Người viết: 

"... Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ 
quốc, bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của đồng bào mà các đồng chí đó bị 
ốm yếu ...". 

"... Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng 
ấy". 

"... Thương binh và tử sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, đã hy sinh cho đồng bào". 

"... Để báo đáp công ơn đó, Chính phủ phải tìm mọi cách để giúp đỡ anh em thương binh 
và gia đình tử sĩ". 

"... Tôi cũng rất mong muốn đồng bào sẵn sàng giúp đỡ họ về mặt vật chất và tinh thần...". 

Người đã gửi tặng một chiếc áo lụa, 
một tháng lương và một bữa ăn của 
nhân viên trong Phủ Chủ tịch. Từ năm 
1947, ngày Thương binh Liệt sĩ được tổ 
chức thường kỳ hàng năm. Năm nào 
vào dịp này, Hồ Chủ Tịch cũng có thư 
và quà gửi anh chị em thương binh và 
các gia đình liệt sĩ. 

Tháng 7/1954 sau chiến thắng lịch sử 
Điện Biên Phủ, Đảng và Nhà nước ta 
càng đặc biệt quan tâm giải quyết vấn 

đề chiến sĩ, gia đình liệt sĩ và công tác thương binh. Từ năm 1955, ngày 27/7 ngày Thương 
binh được đổi thành ngày Thương binh liệt sĩ. 

Trong suốt 24 năm trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Bác đã giành sự quan tâm 
đặc biệt đến các thương binh, liệt sỹ là những người đã cống hiến xương máu, hy sinh tính 
mạng để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. 

 Trong lời dặn toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: 

"... Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình, Đảng, 
Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn, chốn ở yên ổn, đồng thời 
phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần "tự lực, cánh 
sinh". 

"... Đối với các Liệt sỹ, mỗi địa phương cần phải xây dựng vườn hoa và bia tưởng niệm 
để ghi công sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho 
nhân dân ta". 

"... Đối với cha mẹ, vợ con của thương binh và liệt sỹ, mà thiếu sức lao động và túng 
thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác xã 
nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét". 

Là người lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm đã thấu hiểu 
và đánh giá cao những hy sinh, mất mát của các thương binh, liệt sỹ và thân nhân gia đình 
của họ trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

 
Nơi phát tích ngày 27/7. 



Ngay từ năm 1946, giữa bộn bề công 
việc của những ngày tháng cam go 
chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại 
xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giành 
nhiều tình cảm cho các thương binh, liệt 
sỹ. Người đã ra thông báo về việc nhận 
con các liệt sĩ làm con nuôi với một tấm 
lòng thành kính. 

"Vì muốn thay mặt Tổ quốc, toàn thể 
đồng bào và Chính phủ cảm ơn những 
liệt sỹ đã hy sinh tính mệnh của mình 
cho nền tự do, độc lập và thống nhất của 
nước nhà, hoặc trong thờì kỳ cách 
mệnh, hoặc trong thời kỳ kháng chiến. 

Tôi gửi lời chào thân ái cho gia đình các liệt sỹ đó và tôi nhận con các liệt sỹ làm con nuôi 
của tôi". 

Có lần, cảm động trước sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ, khi nhận được tin con trai 
bác sĩ Vũ Đình Tụng hy sinh (vào tháng 01/1947), Người đã viết thư gửi người cha khi vừa 
mất đứa con yêu của mình: "Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. 
Nước Việt Nam là gia đình của tôi. 

Tất cả thanh niên Việt Nam là con 
cháu của tôi. Mất một thanh niên, thì 
hình như tôi đứt một đoạn ruột. Nhưng 
cháu và anh em thanh niên khác dũng 
cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là 
họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang 
giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống 
mãi; vật chất họ mất nhưng tinh thần họ 
vẫn luôn luôn sống với non sông Việt 
Nam". 

Sau ngày giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc, theo Chỉ thị 
223/CT-TW ngày 8/7/1975 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27/7 hàng năm chính thức trở thành "Ngày 
Thương binh, Liệt sĩ" của cả nước. 

Trải qua bao thăng trầm của thời gian, câu ca dao đáng ghi nhớ mà đồng chí Lê Tất Đắc 
(đại diện Chính trị Cục, Quân đội Nhân dân Quốc gia Việt Nam) đã từng đọc trong ngày họp 
thống nhất chọn 27/7 là ngày Thương binh Liệt sỹ đến giờ vẫn còn vang mãi, gửi gắm cả 
tấm lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta với những người đã vì đất nước mà 
hy sinh, cống hiến. 

" Dù ai đi Đông về Tây 

27 tháng 7 nhớ ngày thương binh. 

Dù ai lên thác xuống ghềnh 

27 tháng 7 thương binh nhớ ngày ". 

 

BBT // http://phuninh.gov.vn 

 

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh với đại biểu quân đội, 
thương binh và quân nhân phục vụ viên sau buổi gặp 
tại Phủ Chủ tịch ngày 29/1/1957. 

 
Bác Hồ thăm hỏi các chiến sỹ thi đua đã có nhiều 
thành tích đóng góp. 



 
gày Thương binh Liệt sỹ 27/7 là ngày tri ân, tưởng nhớ công lao của các anh hùng, 
liệt sỹ, cũng là ngày để người dân Việt Nam thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, 
ăn quả nhớ người trồng cây. 

Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7: Lịch sử và ý nghĩa 

Đối với người Việt, ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 đóng một vai trò và ý nghĩa quan 
trọng. Hàng năm cứ đến ngày 27/7, cả nước lại hướng về các nghĩa trang liệt sỹ để thành 
kính dâng hương, tri ân công lao to lớn của những anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập 
nước nhà. Đây cũng là dịp quan trọng để chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân đến 
thăm hỏi các gia đình liệt sỹ, những mẹ Việt Nam anh hùng. Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 
là ngày mang ý nghĩa thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả 
nhớ kẻ trồng cây" của người Việt. 

Lịch sử, nguồn gốc ngày 
27/7 

Sau Cách mạng tháng 
Tám thành công, nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra 
đời chưa được bao lâu thì 
thực dân Pháp lại quay lại, 
với âm mưu đòi xâm lược 
nước ta một lần nữa. Toàn 
dân toàn quân ta với khẩu 
hiệu "không chịu mất nước, 
không chịu làm nô lệ", tiếp tục 
anh dũng đứng lên, chiến 
đấu và bảo vệ chủ quyền 
nước nhà. 

Trong những tháng năm 
đầu của cuộc kháng chiến, nhiều đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống, hy sinh một phần xương 
máu trên các chiến trường. 

Nỗi đau chiến tranh bao trùm lên toàn dân tộc, nhiều người vợ trẻ mất chồng, nhiều đứa 
con mất bố, nhiều gia đình tan vỡ. Để phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát của gia đình các 
chiến sĩ, đồng bào, Chính quyền Việt Nam đã xúc tiến vận động thành lập một tổ chức, lấy 
tên gọi là Hội giúp binh sĩ tử nạn. 

Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ tử nạn (sau đó đổi tên Hội giúp binh sĩ bị thương) được 
thành lập ở Thuận Hoá (Bình Trị Thiên) ở Hà Nội và một số nơi khác. 

Ngày 19/12/1946, Hà Nội chính thức phát động chiến tranh với Pháp, chiến tranh lan 
rộng ra nhiều vùng. Số người bị thương và chết tăng lên nhanh chóng do sự chênh lệch về 
trang bị vũ khí cũng như những chiến thuật chiến đấu. Đời sống của binh lính lúc đó, nhất 
là những binh sĩ bị thương gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn do tình cảnh khó khắn của Chính 
phủ Việt Nam bấy giờ. Trước yêu cầu đó, cùng với việc kêu gọi giúp đỡ thương binh gia 
đình tử sĩ, vào năm 1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20/SL ngày 16/8/1947 
Quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên 

 
Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 có ý nghĩa quan trọng với người 
dân Việt Nam. 



khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh liệt sĩ đối với cuộc chiến tranh của 
Việt Nam. 

Để chỉ đạo công tác thương binh tử sĩ trong cả nước, ngày 26/2/1947, Phòng thương 
binh thuộc Chính trị Cục, quân đội quốc gia Việt Nam được thành lập. Đầu tháng 7/1947 
Ban Vận động tổ chức Ngày Thương binh toàn quốc cũng được thành lập. Cùng thời gian 
này, tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu Tổng bộ 
Việt Minh, Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc, cục 
Chính trị Quân đội quốc gia Việt Nam, Nha Thông tin tuyên truyền và một số địa phương đã 
dự một cuộc họp do cục Chính trị Quân đội quốc gia Việt Nam tổ chức. 

Nội dung cuộc họp là thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn ngày kỷ niệm 
Thương binh Liệt sĩ và bảo vệ công tác thương binh liệt sĩ. Tại cuộc họp này, theo đề nghị 
của đại diện Chính trị Cục quân đội Quốc gia Việt Nam, sau khi cân nhắc nhiều mặt, hội 
nghị nhất trí đề nghị Trung ương lấy ngày 27/7/1947 làm ngày thương binh liệt sĩ. 

Đây là ngày toàn dân cùng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Các đại biểu đã nhất 
trí chọn ngày 27/7 hàng năm là ngày Thương binh toàn quốc, là dịp để người dân tỏ lòng 
hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng yêu mến thương binh. 

Ý nghĩa ngày 27/7 

Ngày Thương binh Liệt sỹ 
27/7 có ý nghĩa quan trọng 
với toàn dân Việt Nam. Ngày 
27/7 là ngày thể hiện truyền 
thống “hiếu nghĩa bác ái”, 
lòng quý trọng và biết ơn của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân 
ta đối với những chiến sỹ đã 
hy sinh vì nền độc lập, tự do 
và thống nhất của Tổ quốc, vì 
hạnh phúc của nhân dân. 
Ngày 27/7 là ngày phát huy 
tinh thần yêu nước, củng cố 
và bồi đắp niềm tin vào sự 
nghiệp cách mạng mà Đảng, 
Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa 

chọn. 

Vào ngày 27/7, nhiều hoạt động tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sỹ diễn ra trên khắp 
cả nước. Những hành động mang ý nghĩa tôn vinh người có công với cách mạng, khẳng 
định sự cống hiến, hy sinh của các chiến sỹ là vô giá. Việc chăm sóc thương binh, bệnh 
binh, gia đình liệt sỹ và người có công là sự vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, 
tổ chức chính trị - xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và cả mai sau. 

Đảng, Nhà nước cùng nhân dân ta trân trọng những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng 
bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc. Bên cạnh đó cũng luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, 
nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của những thế hệ 
cách mạng đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. 

 

Hải vân // https://thoidai.com.vn 

 

 
Ngày 27/7 là ngày tưởng nhớ, tri ân công lao của các anh hùng, 
liệt sỹ, các gia đình liệt sỹ, những mẹ Việt Nam anh hùng. (Ảnh: 
TTXVN) 



 

inh thời Bác Hồ rất quan tâm công tác “đền ơn đáp nghĩa” cả trên vị trí Chủ tịch nước 

và tư cách một công dân. Từ kỷ niệm ngày thương binh – liệt sĩ đầu tiên đến khi qua 

đời, Bác Hồ đã viết tới 25 bức thư động viên thăm hỏi thương, bệnh binh, thân nhân 

liệt sĩ, thể hiện tình thương yêu con người sâu sắc, bao la, khắc sâu một tấm lòng nhân 

hậu, chăm lo, trân trọng đối với những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc, vì đồng 

bào. Đồng thời chỉ đạo các cấp các ngành thường xuyên chăm lo công tác “đền ơn đáp 

nghĩa, uống nước nhớ nguồn”. Đó là tình cảm, nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh.  

Cuộc kháng chiến trường kỳ 

chống Thực dân Pháp bắt đầu, 

chúng ta đã giành những thắng lợi 

to lớn, nhưng không tránh khỏi tổn 

thất. Tháng 6-1947, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã chỉ thị chọn một ngày 

trong năm làm ngày thương binh 

để nhân dân ta có dịp tỏ lòng biết 

ơn, yêu mến. Thực hiện chỉ thị đó, 

các cơ quan, các ngành ở trung 

ương và tỉnh Thái Nguyên đã họp 

ở xã Phú Minh, huyện Đại Từ, 

thống nhất lấy ngày 27-7-1947 làm 

ngày thương binh toàn quốc. Vào lúc 18 giờ ngày 27-7-1947, khoảng 300 đại biểu Đảng bộ 

Việt Minh, Hội Phụ nữ cứu quốc, Đoàn thanh niên, Nha thông tin, Cục Chính trị Quân đội, 

chính quyền huyện, xã, bộ đội, và nhân dân địa phương đã họp mít tinh tại xã Hùng Sơn, 

huyện Đại Từ , Thái Nguyên để nghe công bố bức thư đầu tiên của Bác Hồ gửi Ban thường 

trực của Ban tổ chức ngày thương binh toàn quốc, và ghi nhận sự ra đời ngày thương binh 

toàn quốc, thư Bác viết: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn sự nghiệp, mồ mả, đền 

chùa, nhà thờ, của tổ tiên ta bị uy hiếp. Cha mẹ, anh em, vợ con thân thích, họ hàng ta bị 

đe doạ. Của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người 

xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta. Đó là những 

chiến sỹ mà nay một số thành thương binh. 

Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu, để bảo vệ Tổ quốc, 

bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí đó chịu ốm yếu. 

Vì vậy Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những con người anh hùng ấy… 

Ngày 27-7 là dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng thương yêu thương 

binh” (sau đổi thành ngày thương binh - liệt sỹ). Bác Hồ cũng “gửi tặng một chiếc áo lụa của 

chị em phụ nữ đã biếu Người, một tháng lương và tiền ăn một bữa của Người và các nhân 

viên tại phủ chủ tịch, cộng là một nghìn một trăm hai mươi bảy đồng”. 

Thời gian sau này Bác đã viết nhiều thư động viên, thăm hỏi, biếu tiền, tặng quà cho 

thương binh, gia đình liệt sỹ. Trong một bức thư nhân ngày thương binh- liệt sỹ Bác viết 

tràn đầy tình thương yêu và đau xót: “Khi ngoại xâm ào ạt đến, nó như một trận lụt to. Nó 

sẽ đe doạ tràn ngập cả non sông Tổ quốc. Nó đe doạ cuốn trôi cả tính mệnh, tài sản, chìm 

 
Bác Hồ thăm các thương binh nặng ở trung tâm điều dưỡng 
Thuận Thành (Bắc Ninh) 



đắm cả bố mẹ, vợ con cuả dân ta. Trước cơn nguy biến ấy, số đông thanh niên yêu quý 

của nước ta đã dũng cảm xông ra trước mặt trận. Họ quyết đem xương máu của họ đắp 

thành một bức thành đồng, một con đê vững để ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc, 

làm hại đồng bào. 

Họ quyết hy sinh gia đình và tài sản của họ để bảo vệ gia đình và tài sản đồng bào. 

Họ quyết liều chết chống địch để cho Tổ quốc và đồng bào sống. 

Họ là những chiến sỹ anh dũng của chúng ta. 

Trong đó có người bỏ một phần thân thể ở trước mặt trận. Có người đã bỏ mình ở chiến 

trường. Đó là thương binh, đó là tử sỹ. Ngày nay bố mẹ họ mất một người con yêu quý. Vợ 

trẻ trở nên bà goá. Con dại trở nên mồ côi. Trên bàn thờ gia đình thêm một linh bài tử sỹ. 

Tay chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại được. Và những tử sỹ sẽ không thể tái 

sinh”. 

Tình thương yêu của Bác Hồ đối với thương binh và gia đình liệt sỹ vô cùng rộng lớn và 

thiết tha. Khi nhận  được tin người con trai Bác sỹ Vũ  Đình Tụng hy sinh, Bác viết thư thăm 

hỏi: “Tôi được biết rằng con trai của Ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc. Ngài biết rằng 

Tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là đại gia đình của Tôi, tất 

cả thanh niên Việt Nam là con cháu của Tôi. Mất một thanh niên, thì hình như Tôi đứt một 

đoạn ruột. Nhưng cháu và anh em thanh niên khác dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. 

Thế là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi,  tinh 

thần họ đã luôn luôn sống với non sông Việt Nam”. 

Ngay sau ngày Thủ đô được giải phóng, Bác Hồ cùng các đồng chí Trường Chinh, Tôn 

Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp đã đến đặt vòng hoa trước đài liệt sỹ mới 

được dựng trên Quảng trường Ba Đình. Lời diễn từ của Người đau thương và xúc động : 

“Hỡi các liệt sỹ! Trong lúc cả nước vui mừng thì mọi người đều thương tiếc các liệt sỹ đã 

hy sinh vì Tổ quốc, vì dân tộc. Máu nóng của các liệt sỹ đã nhuộm lá quốc kỳ. Tiếng thơm 

của các liệt sỹ sẽ muôn đời truyền với sử xanh. Một nén hương thanh. Vài lời an ủi”. Trong 

thư gửi phụ nữ nhân ngày 8-3-1952, Bác viết : “Tôi kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn 

các nữ liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc … Tôi kính chào các bà mẹ có con trong bộ đội, và 

các bà mẹ, cùng vợ con của liệt sĩ ” . Dịp tết năm 1956, vào lúc giao thừa, Bác đến thăm 

trường thương binh hỏng mắt Hà Nội, lúc anh chị em đang liên hoan, đón nghe thơ chúc 

Tết của Bác. Bác thăm hỏi sức khoẻ mọi người. Một thương binh hỏi thăm sức khoẻ của 

Bác. Bác nói: “ Muốn Bác khoẻ thì các chú phải giữ gìn sức khoẻ ”. Một người đề nghị được 

nắm tay Bác vì không nhìn thấy Bác, vì quá xúc động, Bác chúc Tết, rồi ra về. Ngồi trên xe 

mà mắt Bác ngấn lệ.  

 Bác Hồ luôn luôn quan tâm đến chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sĩ. Trong 

thư gửi cụ Bộ Trưởng Bộ Thương binh tháng 7-1951 Bác viết: “… anh em thương binh đã 

hy sinh một phần xương máu để giữ gìn Tổ quốc, bảo vệ đồng bào, đã tận trung với 

nước,tận hiếu với dân… Song đối với những người con trung hiếu ấy Chính phủ và đồng 

bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng. Mỗi xã phải tuỳ theo sự cố gắng và khả năng 

chung mà đón nhận một số anh em thương binh. Giúp họ lâu dài chứ không phải trong một 

thời gian ngắn”. Người còn căn dặn cặn kẽ : “Đồng bào nên hết sức giúp đỡ anh em thương 

binh, nên coi đó là một nghĩa vụ của nhân dân đối với những chiến sỹ bị thương, bị bệnh. 

Không nên coi đó là một việc làm phúc”. Trong Di chúc, Bác để lại cho toàn Đảng, toàn 

quân, toàn dân ta, trước lúc Người đi xa có đoạn viết: “Đối với những người đã dũng cảm 

hi sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung 

phong…) Đảng, Chính phủ, và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở 

yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần 



dần “ tự lực cánh sinh” … “Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh, liệt sĩ ) mà thiếu sức 

lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn 

thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”… “Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, 

làng, xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ để 

đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta”. 

Từ tình thương của Bác đối với thương binh, liệt sĩ, Bác luôn luôn giáo dục cho các thế 

hệ phải ghi nhớ công ơn của họ. Trong diễn văn đọc tại buổi lễ kỉ niệm 30 năm thành lập 

Đảng (1960) khi nói về thương binh liệt sĩ Bác viết : “ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Trong 

cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ  của Đảng, 

của dân ta … Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh 

anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân 

dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng 

cảm của các liệt sĩ để vượt tất cả khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà 

các liệt sĩ chuyển lại cho chúng ta… ” 

Đối với thương binh, Bác căn dặn: “Các chú là những chiến sĩ đã được quân đội nhân 

dân rèn luyện về đạo đức và kỷ luật cách mạng, là những người con đã hy sinh một phần 

xương máu để bảo vệ nước nhà . Vậy các chú cần phải giữ vững truyền thống tốt đẹp và 

vẻ vang của quân đội cách mạng là: giữ gìn kỉ luật, đoàn kết chặt chẽ, thật sự đoàn kết, 

thương yêu giữa anh em  thương, bệnh binh với nhau, giữa thương, bệnh binh với cán bộ 

và nhân viên giúp việc ở trại, giữa thương, bệnh binh trong trại với đồng bào xung quanh” 

(thư gửi thương, bệnh binh trại an dưỡng Hà Nam 6-1957). Người còn nhắc nhở: “khi đã 

khôi phục sức khoẻ , các đồng chí hăng hái tham gia công tác tăng gia sản xuất để giúp ích 

cho Tổ quốc, cũng như các đồng chí đã anh dũng giữ gìn non sông , các đồng chí sẽ trở 

nên người công dân kiểu mẫu ở hậu phương, cũng như các đồng chí đã làm chiến sĩ kiểu 

mẫu ở ngoài mặt trận”… “Phải hoà mình với nhân dân, tôn trọng nhân dân, tránh phiền 

nhiễu nhân dân. Phải tránh tâm lý “công thần”, coi thường lao động, coi thường kỷ luật”. 

Bảy mươi mốt năm, kể từ ngày thương binh - liệt sỹ đầu tiên đến nay, Đảng, Nhà nước 

và nhân dân ta đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp, tổ chức nhiều hoạt 

động để toàn dân được thực hiện “đền ơn đáp nghĩa” như: Pháp lệnh đối với người có công, 

Pháp lệnh về phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thực hiện đề án tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sỹ. Phát động các phong trào về chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, 

đỡ đầu nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng, phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ 

xây dựng sửa chữa nhà cho các đối tượng người có công, bố trí giải quyết việc làm cho 

con liệt sỹ, tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng khó khăn. Các hoạt động đã được triển khai 

trong toàn xã hội, từ các cấp ở trung ương đến tất cả các cấp chính quyền, đoàn thể, hiệp 

hội ở địa phượng.  Cùng với đó, bản thân thương binh cũng phấn đấu theo lời Bác dặn, 

vươn lên, nhiều người không những là tấm gương sáng về rèn luyện, vượt qua khó ổn định 

cuộc sống mà còn trở thành những mẫu mực về đức độ và điển hình về lao động. … 

Bằng những chỉ đạo cụ thể, lời nói ân tình, hành động gương mẫu của Bác Hồ đã làm 

cho hơn 90 triệu người dân đất Việt hiểu sâu sắc ý nghĩa, ân tình với các thương binh, gia 

đình liệt sỹ, người có công với nước suốt 73 năm qua. 

Học tập tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác chúng ta cần làm tốt hơn nữa công tác 

“đền ơn đáp nghĩa” đem lại hạnh phúc tốt hơn cho người có công, là trách nhiệm và nghĩa 

vụ thiêng liêng đối với quá khứ hào hùng của dân tộc và tương lai tươi sáng của các thế hệ 

mai sau. Cũng là tấm lòng của mỗi người tri ân công lao to lớn của Bác Hồ. 
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hông chỉ thăm hỏi, động viên các thương binh, gia đình liệt sỹ, tình cảm đặc biệt 

mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thương binh, liệt sỹ còn được thể hiện trong 

các bài nói, bài viết của Người. 

Trong thư gửi Ban Thường trực Ban Tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc” 27/7/1947, 

Bác viết: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang san, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của 

tổ tiên ta bị uy hiếp; cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe đọa; của cải, 

ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập; ai là người xung phong trước 

hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta? Đó là những chiến sỹ mà nay 

một số thành ra thương binh”. 

Trách nhiệm chăm lo đời sống thương binh 

Theo Bác, thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo 

vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của đồng bào mà các đồng chí 

đó bị ốm yếu. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người anh 

hùng ấy và ngày 27/7 là dịp để đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng yêu mến 

thương binh. 

 Bác viết trong thư: “Tôi xin xung 

phong gửi một chiếc áo lót lụa mà chị 

em phụ nữ đã biếu tôi, một tháng 

lương của tôi, một bữa ăn của tôi và 

của các nhân viên tại Phủ Chủ tịch, 

cộng là một nghìn một trăm hai mươi 

bảy đồng (1.127,00)”. 

Gửi thư thăm anh em thương 

binh và bệnh binh tháng 7/1948, 

Bác viết: “Các đồng chí đã hy sinh 

một phần xương máu vì Tổ quốc, 

chẳng may bị thương, bị bệnh 

trước khi quân thù hoàn toàn bị 

tiêu diệt, kháng chiến được hoàn 

toàn thành công. 

Chắc các đồng chí không khỏi 

phân vân. Nhưng các đồng chí nên 

một mặt nuôi lại sức khỏe, một mặt cố gắng học tập. Khi đã khôi phục sức khỏe, các đồng 

chí sẽ hăng hái tham gia công tác tăng gia sản xuất, để giúp ích cho Tổ quốc, cũng như các 

đồng chí đã anh dũng giữ gìn non sông, các đồng chí sẽ trở nên những người chiến sĩ kiểu 

mẫu ở hậu phương cũng như các đồng chí đã làm người chiến sĩ kiểu mẫu ở ngoài mặt 

trận. Tôi cùng đồng bào luôn nhớ đến các đồng chí”. 

Bác rất quan tâm, lưu ý các cơ quan có trách nhiệm chăm lo tới đời sống thương binh. 

Trong thư gửi cụ Vũ Đình Tụng, Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh phát động phong 

trào đón thương binh về làng tháng 7/1951, Người nhắc: “Anh em thương binh đã hy sinh 
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một phần xương máu để giữ gìn Tổ quốc, bảo vệ đồng bào, đã tận trung với nước, tận hiếu 

với dân. Anh em đã làm tròn nhiệm vụ, anh em không đòi hỏi gì cả. Song đối với những 

người con trung hiếu ấy. Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng?”. 

Bác gợi ý: “Mỗi xã phải tùy theo sự cố gắng và khả năng chung mà đón một số anh em 

thương binh. Giúp lâu dài, chứ không phải chỉ giúp một thời gian (…). Như thế thì đồng bào 

mỗi xã được thỏa mãn lòng ao ước báo đáp anh em thương binh, mà anh em thương binh 

thì được yên ổn về vật chất và vui vẻ về tinh thần và có dịp tham gia hoạt động có ích cho 

xã hội”. 

“Tàn nhưng không phế” 

Người cũng lưu ý anh em thương binh, bệnh binh phải hòa mình với nhân dân, tôn trọng 

nhân dân, tránh phiền nhiễu nhân dân, tránh tâm lý “công thần”, coi thường lao động, coi 

thường kỷ luật, chớ bi quan, chán nản, phải luôn luôn cố gắng, sẽ tùy điều kiện mà xung 

phong tăng gia sản xuất… 

Câu nói “Các chú tàn nhưng không phế” của Bác trong buổi đón giao thừa ở Trường 

Thương binh hỏng mắt Hà Nội năm 1956 vừa là lời nhắc, vừa là lời động viên các thương 

binh vươn lên khắc phục khó khăn, tiếp tục cống hiến cho nhân dân, cho Tổ quốc. 

Tháng 6/1957, trong thư gửi anh em thương binh, bệnh binh Trại an dưỡng Hà Nam, 

Bác viết: “Các chú là những chiến sỹ đã được quân đội nhân dân rèn luyện về đạo đức và 

kỷ luật cách mạng, là những người con đã hy sinh một phần xương máu để bảo vệ nước 

nhà. Vậy các chú cần phải giữ vững truyền thống tốt đẹp và vẻ vang của quân đội cách 

mạng...”. 

Ghi nhận công ơn các anh hùng, liệt sỹ 

Trong buổi lễ đặt vòng hoa ở Đài Liệt sỹ ở Ba Đình (Hà Nội) ngày 31/12/1954, Người nói: 

“Các liệt sỹ hy sinh, nhưng công trạng to lớn của các liệt sỹ đã ghi sâu vào lòng toàn dân 

và non sông đất nước. Các liệt sỹ đã hy sinh, nhưng chí khí dũng cảm của các liệt sỹ thấm 

nhuần vào tâm hồn của toàn quân và dân ta trong cuộc đấu tranh đặng giành hòa bình, 

thống nhất, độc lập và dân chủ trong nước. Máu nóng của các liệt sỹ đã nhuộm lá Quốc kỳ 

vẻ vang càng thêm thắm đỏ. Tiếng thơm của các liệt sỹ muôn đời lưu truyền sử xanh”. 

Trong Di chúc thiêng liêng, Bác Hồ đã căn dặn nhiều điều hệ trọng về công tác lao động, 

thương binh và xã hội. Bác viết: “Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương 

máu của mình, Đảng, Chính phủ và đồng bào ta phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn 

chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có 

thể dần dần “tự lực cánh sinh”. 

Đối với các liệt sỹ, thì mỗi địa phương cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy 

sinh anh dũng của các liệt sỹ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối 

với cha mẹ, vợ con (của thương binh, liệt sỹ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính 

quyền địa phương phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói 

rét...” (Bản viết tháng 5/1968). 

Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn “Ngày Thương binh” – 73 năm trọn nghĩa 

vẹn tình, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn đang nỗ lực thực hiện tư tưởng Hồ Chí 

Minh, gắng sức đền ơn, đáp nghĩa những người có công với nước. Các chủ trương, chế 

độ, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có 

công đã phát huy cao độ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp thêm ngọn lửa của tình 

đoàn kết và lòng yêu nước trong các thế hệ kế tiếp. 
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inh thời, Bác Hồ luôn dành tình yêu vô hạn và sự trân quý cho tất cả mọi người, nhưng 

đối với thương binh, liệt sĩ, Người luôn dành những tình cảm đặc biệt và hơn ai hết, 

Người là tấm gương sáng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh, liệt 

sĩ. 

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là một bộ phận hợp thành, xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí 

Minh, bao gồm hệ thống các quan điểm lý luận được rút ra từ thực tiễn cách mạng, từ sự 

kế thừa và phát triển những giá trị nhân văn của dân tộc và thời đại mà đỉnh cao là chủ 

nghĩa nhân đạo Mác - Lênin, phản ánh tình yêu thương, quý trọng, quan tâm, bao dung, độ 

lượng đến con người và niềm tin vững chắc vào sức mạnh của con người; phản ánh con 

đường giải phóng con người một cách triệt để nhằm xây dựng một chế độ xã hội, trong đó 

con người có điều kiện phát triển toàn diện và phát huy hết mọi năng lực sáng tạo vốn có 

của mình. Chính vì vậy, trong bài thơ “Bác ơi” của nhà thơ Tố Hữu, tác giả đã khái quát tư 

tưởng nhân văn Hồ Chí Minh bằng câu thơ đạt đến sự cô đúc, chính xác và giản dị như một 

chân lí: “Bác ơi, tim Bác mênh mông thế. Ôm cả non sông, mọi kiếp người”. Bác Hồ luôn 

dành tình yêu vô hạn và sự trân quý cho tất cả mọi người, nhưng đối với thương binh, liệt 

sĩ, Người luôn dành những tình cảm đặc biệt và hơn ai hết, Người là tấm gương sáng thể 

hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh, liệt sĩ. 

Cố Thủ tướng Phạm Văn 

Đồng khi nói về tư tưởng 

nhân văn Hồ Chí Minh lại 

nhấn mạnh phẩm chất “rất 

Người”, “rất giàu tình người, 

chất người, của người Việt 

Nam cũng như của người 

các nước khác”, “một con 

người rất tin ở con người”[1]. 

Nội dung tư tưởng, những 

tình cảm thiêng liêng mà Chủ 

tịch Hồ Chí Minh dành cho 

thương binh, liệt sỹ được thể 

hiện một cách nhất quán, 

xuyên suốt, cụ thể, thiết thực 

trong rất nhiều bài nói, bài 

viết, trong hành động và việc làm của Người, cụ thể là: 

Trước hết, từ những rung động sâu sắc tận tâm can, với lòng thương tiếc vô hạn và trân 

trọng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra những tư tưởng, sự trân trọng, tình cảm khái quát về 

thương binh, liệt sỹ.  Đó là những người “… quyết hy sinh tính mệnh họ, để giữ gìn tính 
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mệnh của đồng bào. Họ hy sinh gia đình và tài sản của họ, để bảo vệ gia đình và tài sản 

của đồng bào. Họ quyết liều chết chống địch, để cho Tổ quốc và đồng bào sống. Họ là 

những chiến sĩ anh dũng của ta. Trong đó, có người đã bỏ lại một phần thân thể ở trước 

mặt trận. Có người đã bỏ mình ở chiến trường. Đó là thương binh, đó là tử sĩ”[2]. Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đánh giá chính xác ý nghĩa và giá trị của sự hy sinh vì độc lập, tự do của các 

chiến sỹ. Người nâng công tác thương binh, liệt sỹ lên ngang tầm một hoạt động văn hóa, 

như là một sự kế tục, ở quy mô toàn xã hội, truyền thống nhân nghĩa “uống nước nhớ 

nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam.  

Hai là, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định và tôn vinh đức hi sinh anh dũng của thương 

binh, liệt sĩ.  Trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước 

và xây dựng chủ nghĩa xã hội, có biết bao nhiêu chiến sỹ cộng sản, quần chúng yêu nước 

đã ngã xuống, hy sinh nơi chiến trường khốc liệt để xây nên giang sơn, gấm vóc hôm nay. 

Vì vậy, Người khẳng định: “Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ 

chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết 

quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và chúng ta phải luôn luôn học 

tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt tất cả mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự 

nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã chuyển lại cho chúng ta”[3]. Chiến tranh kết thúc, có 

những người con đã trở về từ trận tuyến, nhưng cũng có không ít những người mãi mãi ra 

đi, lại có những người đã để lại một phần máu thịt của mình - các anh trở về với những 

thương tật trên cơ thể vì lý tưởng cách mạng cao đẹp.  

Thứ ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra tính tất yếu phải thực hiện tốt công tác thương binh, 

liệt sĩ.  Nhằm chia sẻ nỗi đau của hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những bậc ông bà, cha mẹ, 

những người chồng, người vợ và những người con đã mãi mãi không thể gặp lại những 

người thân yêu nhất của mình, ngày 7-11-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Thông báo về 

việc nhận con các liệt sĩ làm con nuôi” với lời lẽ đơn giản mà chân thành, gây xúc động 

mạnh mẽ lòng người: “Vì muốn thay mặt Tổ quốc, toàn thể đồng bào và Chính phủ cảm ơn 

những chiến sĩ đã hy sinh tính mệnh cho nền tự do, độc lập và thống nhất của nước nhà, 

hoặc trong thời kỳ cách mệnh hoặc trong thời kỳ kháng chiến. Tôi gửi lời chào thân ái cho 

các gia đình liệt sĩ đó, và tôi nhận con các liệt sĩ làm con nuôi của tôi”[4]. Nhất quán tình cảm 

và trách nhiệm đó, tháng 6-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn một ngày trong năm 

làm “Ngày thương binh” để nhân dân ta có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa, yêu mến thương binh, 

gia đình liệt sỹ và những người có công với đất nước. Thực hiện Chỉ thị của Người, Hội 

nghị trù bị gồm đại biểu các cơ quan, ban, ngành ở trung ương và địa phương đã họp ở xã 

Phú Minh (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) bàn bạc, nhất trí đề nghị lấy ngày 27-7-1947 

làm “Ngày thương binh, liệt sỹ”. Từ đó, ngày 27-7 hằng năm trở thành “Ngày thương binh, 

liệt sỹ” trong cả nước.  

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác thương binh, liệt sỹ là một hình thức xây dựng 

“tượng đài kỷ niệm” trong lòng dân chúng để các thế hệ kế tiếp ghi nhớ công ơn, chiến công 

của những con người ưu tú đã ngã xuống vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người 

nhấn mạnh đến mục đích cao cả này với những lời gan ruột: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, 

giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, 

vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe dọa. Của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng 

mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn 

đất nước cho chúng ta. Đó là những chiến sĩ mà nay một số thành ra thương binh”[5].  

Thứ tư, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra phương thức thực hiện công tác thương binh, liệt 

sĩ.  Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác thương binh, liệt sỹ là một loại chính sách xã hội 

đặc biệt, thu hút sự tham gia của mọi đối tượng dân cư, mọi ngành, mọi giới; không chỉ là 



trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là tình cảm, lương tri sống ở đời và làm người, nói lên bản 

chất ưu việt của chế độ xã hội, nét đẹp văn hóa ứng xử, đạo lý sống của người Việt Nam. 

Trong các lực lượng xã hội tham gia làm công tác thương binh, liệt sỹ, Đảng Cộng sản phải 

là người khởi xướng, lãnh đạo thông qua hệ thống các chủ trương, đường lối và chính sách. 

Người còn kêu gọi chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân và đoàn thể hãy thể hiện 

tình cảm thương yêu, trách nhiệm và bổn phận của mình bằng những việc làm thiết thực 

nhất đối với thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ.  

Theo Người, thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ không chỉ dừng lại ở những chủ 

trương hoặc hô khẩu hiệu chung chung mà phải được thể chế hóa thành luật và văn bản 

dưới luật; vì vậy, ngay lập tức, Người đã ký một loạt Sắc lệnh nhằm giải quyết chế độ, chính 

sách cho thương binh, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ như: Sắc lệnh số 20-SL ngày 16-2-1947 quy 

định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất cho thân nhân tử sĩ; Sắc lệnh số 58-SL ngày 

6-6-1947, tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập 

để thưởng hoặc truy tặng cho đoàn thể hay những người có công với nước, với dân hoặc 

tặng cho các nhân vật ngoại quốc đã có công với nước Việt Nam và quy định việc tặng 

thưởng… Về mặt tổ chức thiết chế, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho chính quyền các cấp hoạt 

động, ngày 3-10-1947, Người đã ký Sắc lệnh số 101-SL về việc thành lập Sở và Ty Thương 

binh, cựu binh ở khu và tỉnh…  

Thứ năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời trong thực hiện công tác thương 

binh, liệt sĩ.  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thương 

binh, liệt sỹ - những người đã cống hiến xương máu, hy sinh tính mạng của mình để bảo 

vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Dù bận lo cho quốc gia đại sự, 

nhưng Người vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, thăm hỏi, động viên các đồng chí thương 

binh, gia đình liệt sỹ. Hằng năm, đều đặn cứ vào dịp tháng 7, Bác Hồ lại gửi thư thăm hỏi, 

động viên thương binh, gia đình liệt sỹ, một mặt khẳng định công lao, đóng góp của họ, một 

mặt động viên họ: “Các đồng chí đã anh dũng giữ gìn non sông, các đồng chí sẽ trở nên 

người công dân kiểu mẫu ở hậu phương, cũng như các đồng chí đã từng là chiến sỹ kiểu 

mẫu ở ngoài mặt trận”, để mỗi “thương binh tàn nhưng không phế”[6]. Những bức thư của 

Người giản dị, chân thành, đó là những lời động viên, an ủi, kêu gọi rất mộc mạc, nhưng cụ 

thể và thiết thực. Đọc những bức thư đó, thương binh và gia đình các liệt sĩ cũng cảm nhận 

được tình cảm của Bác Hồ dành cho họ. Tình cảm và trách nhiệm lớn lao với thương binh, 

gia đình liệt sĩ như vậy, nhưng Người cũng không quên nhắc nhở “Các thương binh, bệnh 

binh và gia đình liệt sĩ: thì cần phải biết ơn sự săn sóc của đồng bào; cần phải cố gắng tăng 

gia sản xuất, tự lực cánh sinh, tuỳ theo khả năng mà tham gia các công tác trong xã, chớ 

nên yêu cầu quá đáng, ra vẻ “công thần””[7].  

Trước lúc đi xa, trong “Di chúc”, Người còn căn dặn: “Đầu tiên là công việc đối với con 

người. Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, 

binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải 

tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề 

thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”. Đối với các liệt sĩ, mỗi địa 

phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh 

dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha 

mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền 

địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp 

đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”[8]. Đặc biệt, ngày 31-7-

1969, Bác Hồ đã tặng Huy hiệu của Người cho 10 thương binh gương mẫu, tận tụy với 

công tác sản xuất, lập nhiều thành tích trên mặt trận mới. Đây là lần tặng Huy hiệu cuối 



cùng của Bác cho các thương binh. Ngày 1-9-1969, chỉ trước khi Người mất một ngày, vẫn 

có vòng hoa của Người gửi viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội (Mai Dịch).  

Những tư tưởng nhân văn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thương binh, gia 

đình liệt sĩ và tấm gương của Người trong công tác thương binh, liệt sỹ đã được Đảng ta 

vận dụng, kế thừa, phát huy và cụ thể hóa thành nhiều chương trình, chính sách giúp đỡ 

thương binh, gia đình liệt sỹ hiện nay.  

Bước vào thời kỳ đổi mới, đối với thương binh, liệt sĩ, Nghị quyết Đại hội VI của Đảng chỉ 

rõ, phải “thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình cán bộ, chiến 

sĩ chiến đấu ngoài mặt trận, gia đình có công với cách mạng…”[9]. Trong Cương lĩnh xây 

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, về vấn đề thương binh, liệt sĩ, Đại 

hội VII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Quan tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình 

liệt sĩ và những người có công với cách mạng, coi đó vừa là trách nhiệm của Nhà nước, 

vừa là trách nhiệm của toàn dân; sớm ban hành chế độ toàn dân đóng góp vào quỹ đền ơn, 

trả nghĩa để chăm lo đời sống thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách 

mạng”[10].  

Sau 25 năm đổi mới, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) được Đại hội XI của Đảng thông qua, khẳng 

định “Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội. Thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình 

có công với nước”[11]. Nhất quán chủ trương đó, Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: 

“Thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã 

hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước; bảo đảm người có công có mức sống từ trung 

bình trở lên”[12].  

Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương của Đảng đối với thương binh, liệt sĩ và người có 

công với cách mạng vẫn còn có những hạn chế cần được khắc phục, giải quyết. Đó là tình 

trạng sai sót đối tượng trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ vẫn còn diễn ra ở không ít địa 

phương; thậm chí còn nhiều nơi lợi dụng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của 

Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sĩ để trục lợi bất chính. Công tác đền ơn đáp 

nghĩa ở một số nơi chưa gắn với việc giáo dục truyền thống, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa 

của phong trào, tôn vinh người tốt, việc tốt. Ngoài ra, những việc làm tình nghĩa và phong 

trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ chưa được thực hiện thường xuyên, 

chưa phát triển đồng đều ở các địa phương, nhất là những nơi kinh tế còn khó khăn…  

Từ thực trạng trên, trong thời gian tới, nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót còn tồn 

tại, đồng thời để thực hiện tốt tư tưởng nhân văn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với 

thương binh, gia đình liệt sĩ và chủ trương của Đảng đối với thương binh, liệt sĩ và người 

có công với cách mạng, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:  

Một là,  toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và cả hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt, chủ 

động tuyên truyền và vận dụng sáng tạo thực hiện thắng lợi tư tưởng nhân văn cao đẹp của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thương binh, gia đình liệt sĩ trong thời kỳ mới.  

Hai là,  tiếp tục hoàn thiện hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà 

nước ta, tích cực triển khai đồng bộ, thống nhất và kịp thời tất cả chính sách ưu đãi đối với 

thương binh, gia đình liệt sĩ. Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý những trường hợp vi 

phạm, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách, bảo đảm đầy đủ yêu cầu về phẩm 

chất đạo đức, năng lực chuyên môn; có đủ khả năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 

các cấp, vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể nhằm thực hiện tốt nhất đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước ta đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và ngày càng đi vào thực tiễn đời 

sống xã hội.  



Ba là,  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế 

hệ trẻ về chủ trương, chính sách, pháp luật đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, về truyền 

thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, xã hội hóa công tác chăm sóc thương binh, gia đình 

chính sách và người có công; mở rộng các chương trình tình nghĩa phong phú, đa dạng, 

thiết thực; tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình tình nghĩa, như: xây dựng “Quỹ 

đền ơn đáp nghĩa”, nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa…; chăm sóc, giúp đỡ thương, 

bệnh binh nặng, bố mẹ liệt sĩ già yếu, cô đơn, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ưu 

tiên đào tạo và tạo việc làm đối với con thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ và người có 

công.  

Bốn là,  tập trung mọi nguồn lực giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng trong công 

tác chính sách sau chiến tranh. Hoàn thành cơ bản công tác xác nhận thương binh, liệt sĩ 

và một số đối tượng khác; tiếp tục tiến hành khảo sát, tìm kiếm, phát hiện, quy tập hài cốt 

liệt sĩ, nhất là ở các xã biên giới, các vùng căn cứ cách mạng, vùng xảy ra các trận đánh 

lớn trong kháng chiến, các phần mộ liệt sĩ trên đất nước bạn…  

Năm là,  tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên và 

tạo điều kiện để các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công tích cực 

tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh; góp phần 

ổn định và nâng cao đời sống của chính các đối tượng, gia đình chính sách, xứng đáng 

người công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu./.  
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ình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta, cùng với 

những việc làm thiết thực, phát huy truyền thống “thương người như thể thương 

thân” của đạo đức, tâm hồn Việt, đã làm phong phú hơn những hoạt động đầy ý 

nghĩa của các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Tấm lòng và những hoạt động có hiệu quả 

đối với các thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đó không 

chỉ làm dịu đi nỗi đau trong họ, mà còn góp phần làm cho khối đại đoàn kết toàn dân ngày 

càng được củng cố và phát triển như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Kể từ ngày nước Việt Nam 

giành được độc lập, dưới sự 

lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã 

tiến hành thắng lợi cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và 

chống đế quốc Mỹ xâm lược; 

trong cuộc chiến tranh bảo vệ 

biên giới Tây Nam và biên giới 

phía Bắc của Tổ quốc. Trong 

những năm tháng gian lao và 

anh dũng đó, với tinh thần 

“Quyết tử cho Tổ quốc quyết 

sinh”, với khát vọng và niềm tin 

chân lý “Không có gì quý hơn 

độc lập, tự do”, rất nhiều gia đình đã có những người thân yêu của mình hiến một phần thân 

thể, thậm chí cả tính mạng cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc "nở hoa hạnh phúc". 

"TỔ QUỐC SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ƠN NHỮNG NGƯỜI CON YÊU QUÝ" 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, sự hy sinh xương máu của các thương bệnh binh, liệt sĩ là 

vô cùng thiêng liêng và cao đẹp; “máu nóng của các liệt sĩ đã nhuộm lá Quốc kỳ vẻ vang 

càng thêm thắm đỏ. Tiếng thơm của các liệt sĩ sẽ muôn đời lưu truyền với sử xanh”[1], đã 

làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Vì thế, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, 

Người khẳng định: “Các chiến sĩ đã hy sinh xương máu để giữ gìn đất nước... Các chiến sĩ 

thật xứng đáng với Tổ quốc và Tổ quốc sẽ không bao giờ quên những người con yêu quý 

như thế”[2]. 

Các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh, nhưng chí khí dũng cảm của các liệt sĩ với lòng yêu 

nước nồng nàn của họ đã thấm sâu vào tâm hồn của toàn quân và toàn dân ta, tiếp thêm 

tinh thần và sức mạnh cho cuộc đấu tranh giành độc lập, hoà bình, thống nhất và đi lên chủ 

nghĩa xã hội của nhân dân ta. Từ tấm lòng bao la nhân ái của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã không chỉ động viên chia sẻ cùng bác sỹ Vũ Đình Tụng nỗi đau khi: “Ngài đã đem món 

của quý báu nhất là con của mình, sẵn sàng hiến cho Tổ quốc”[3]; đã an ủi, cảm thông những 
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thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ mà còn xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, của 

toàn Đảng, toàn dân đối với họ khi nhấn mạnh: “Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải 

giúp đỡ những người con anh dũng ấy”[4]. 

Góp phần bày tỏ tấm lòng “Đền ơn đáp nghĩa”, quyết định chọn ngày 27/7 hằng năm làm 

ngày “Thương binh toàn quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Chính phủ và Nhân dân ta 

đối với những người con thân yêu đã mất một phần thân thể, thậm chí hy sinh cả tính mệnh 

của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân chính là cách làm thiết 

thực, để “lòng Hồ Chí Minh và Chính phủ cùng toàn thể quân đội và nhân dân” luôn ở bên 

cạnh, tiếp sức, chia sẻ với những đau thương mất mát mà họ từng gánh chịu. 

Năm đầu tiên tổ chức ngày lễ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi Ban thường trực 

của Ban tổ chức “Ngày thương binh toàn quốc” (27/7/1947), ghi công, tưởng nhớ đến sự 

xả thân vô giá của những người đã làm cho đất nước ta “nở hoa độc lập, kết quả tự do”. 

Trong thư, Người viết: Đang khi đất nước lâm nguy, độc lập tự do của Tổ quốc bị đe dọa, 

đã có biết bao đồng bào, chiến sĩ của chúng ta hy sinh xương máu của mình để bảo vệ Tổ 

quốc, bảo vệ đồng bào. Trong số họ, người may mắn trở về, dù tàn phế nhưng vẫn còn cơ 

hội nhìn thấy những người thân; người không may mắn đã vĩnh viễn trở về với Đất Mẹ... Vì 

vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn sự hy sinh lớn lao và chiến công của họ. Đồng thời, 

Người đã “xung phong gửi một chiếc áo lót lụa, một tháng lương, một bữa ăn” của Người 

và các nhân viên tại Phủ Chủ tịch, tổng cộng là 1.127 đồng, để giúp các chiến sĩ bị thương 

và tin tưởng rằng “ngày thương binh” hằng năm là ngày để chúng ta bày tỏ lòng thành đối 

với thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ sẽ có kết quả mỹ mãn. 

Kể từ đó, dù không phải ngày 27/7, song mỗi khi có dịp, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành 

thời gian viết thư, động viên, quan tâm thăm hỏi đến thương bệnh binh và các gia đình liệt 

sĩ. 

TẤM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI THƯƠNG BỆNH BINH VÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ 

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thông 

qua những bức thư, những món quà tặng, những lời động viên thăm hỏi, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh tỏ lòng tưởng nhớ đến những người đã nêu gương anh dũng, đã “quyết hy sinh tính 

mệnh họ, để giữ gìn tính mệnh của đồng bào”, “quyết hy sinh gia đình và tài sản họ để bảo 

vệ gia đình và tài sản của đồng bào”, "quyết liều chết chống địch để cho Tổ quốc và đồng 

bào sống”[5]... Không chỉ ghi nhận công lao và chia sẻ với những người đã hy sinh một phần 

thân thể vì Tổ quốc, gửi lời an ủi, động viên và mong họ luôn là những “người tàn mà không 

phế” mà Người còn hứa rằng: Toàn thể quân và dân Việt Nam kiên quyết noi gương anh 

dũng của các thương binh, liệt sĩ, kiên quyết đánh tan giặc thực dân cướp nước, “để tranh 

lại độc lập và thống nhất thật sự cho nước ta”[6]. 

Theo Người, việc động viên thăm hỏi, việc giúp đỡ những thương bệnh binh và gia đình 

liệt sĩ cho xứng đáng với sự hy sinh của những con người đã “tận trung với nước, tận hiếu 

với dân”, bằng những việc làm cụ thể như: tặng quà, đón thương bệnh binh về làng chăm 

sóc, để họ được “yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần”, tri ân với những người đã anh 

dũng hy sinh cho Tổ quốc, quan tâm đến thân nhân các gia đình liệt sĩ, v.v.. là một nghĩa 

vụ của nhân dân chứ không phải là một việc làm phúc. Tất cả những việc làm đầy tình 

nghĩa, những món quà dù nhỏ nhưng sâu đậm tình người đó đã làm cho truyền thống hiếu 

nghĩa, bác ái của nhân dân ta trường tồn cùng lịch sử và ngời sáng trong hiện thực. 

Trong thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh Vũ Đình Tụng ngày 27/7/1952, 

Người nhắc nhở mỗi người dân "phải coi việc giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt 

sĩ là nghĩa vụ chứ không phải là việc làm phúc". Còn về phần anh em thương binh, bệnh 

binh, thì "phải hòa mình với nhân dân, tôn trọng nhân dân, tránh phiền nhiễu nhân dân. Phải 



tránh tâm lý “công thần”, coi thường lao động, coi thường kỷ luật. Chớ bi quan, chán nản, 

phải luôn luôn cố gắng. Ngày nay anh em sẽ tùy điều kiện mà xung phong tăng gia sản 

xuất… Đồng bào sẵn sàng giúp đỡ, anh em có quyết tâm thì anh em nhất định dần dần tự 

túc được”... 

Nhân ngày 27/7/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho ông Vũ Đình Tụng, Bộ trưởng 

Bộ thương binh - Cựu binh nhân “Ngày thương binh liệt sĩ”; trong đó, Người nhắc nhở đồng 

bào và chiến sĩ cả nước rằng: “Bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu giúp 

đỡ” những người đã từng hy sinh cho nước nhà và mong mỏi những anh em thương bệnh 

binh đã từng “công thần, ỷ lại, kém kỷ luật...” nên cố gắng sửa chữa để “trở thành những 

người gương mẫu” cả trong chiến đấu và trong sinh hoạt đời thường.  

Ngày 27/7/1959, trong bức thư gửi anh em thương binh và gia đình liệt sĩ, Người đánh 

giá cao sự đóng góp của họ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc và không 

quên nêu cao tấm gương của họ, mong họ càng cố gắng hơn nữa, tiến bộ hơn nữa... 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta diễn ra ngày càng quyết liệt, càng 

đòi hỏi sự cố gắng, quyết tâm của toàn dân tộc, đặc biệt là sự chi viện lớn lao của hậu 

phương miền Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, chúng 

ta phải ghi nhớ sự hy sinh dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ đã “phấn đấu đến cùng cho 

sự nghiệp giải phóng dân tộc và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa”. Vì vậy, Người mong 

mỗi người càng “phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt tất cả 

mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã chuyển lại cho 

chúng ta”[7]. 

Chiến tranh ngày càng ác liệt, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh càng dành 

sự quan tâm nhiều hơn đến 

công tác chăm sóc thương bệnh 

binh và các gia đình liệt sĩ. 

Người đã từng đề nghị với các 

địa phương: phải khéo tìm cách 

chia công việc và giúp đỡ 

những thương binh, gia đình liệt 

sĩ, để họ tuỳ sức mình tham gia 

vào công việc chung, để vừa 

tránh được chủ nghĩa bình quân 

trong lao động và phân phối, 

vừa tạo điều kiện để họ ổn định 

cuộc sống. Một lần khác, trong 

Thư khen cán bộ và nhân viên 

quân y đã nêu cao tinh thần dũng cảm, tận tuỵ cứu chữa đồng đội, chăm sóc các thương 

bệnh binh như “người mẹ hiền”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thân ái “hỏi thăm các đồng chí 

thương binh, bệnh binh, khuyên các đồng chí yên tâm chữa bệnh mau chóng khoẻ để trở 

lại công tác”[8]. 

Từ những việc làm thiết thực của mình như gửi thư và quà cho Ban thường trực của Ban 

Tổ chức “Ngày thương binh liệt sĩ”; động viên các cháu nhỏ làm công tác Trần Quốc Toản 

tham gia kháng chiến bằng cách giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ; gửi một tháng 

lương của mình cùng một số khăn mặt, quần áo mà mọi người gửi biếu Người cho các 

thương binh và các gia đình liệt sĩ, v.v.. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không chỉ ghi nhớ, sẻ chia 
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mà còn kích lệ, cổ vũ những người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống 

yêu nước, truyền thống cách mạng cao đẹp và đóng góp cho xã hội. 

Trước khi từ biệt chúng ta để trở về với cõi người hiền, trong bản Di chúc lịch sử, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách” giúp đỡ những 

thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ... Đối với “cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) 

mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính 

quyền xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, 

quyết không để họ bị đói rét”[9]… 

TIẾP TỤC PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, ĐẠO LÝ "UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN" 

Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta, cùng với 

những việc làm thiết thực, phát huy truyền thống “thương người như thể thương thân” của 

đạo đức, tâm hồn Việt, đã làm phong phú hơn những hoạt động đầy ý nghĩa của các phong 

trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Tấm lòng và những hoạt động có hiệu quả đối với các thương 

bệnh binh và gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đó không chỉ làm dịu đi phần 

nào nỗi đau trong họ, mà còn góp phần làm cho khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được 

củng cố và phát triển. 

Từ những căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, 

toàn xã hội với công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và ưu đãi người có công, 

trong những năm qua, nhất là trong hơn 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới và hội nhập 

quốc tế sâu rộng, có thể thấy phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" ngày càng trở thành một nét 

đẹp tinh thần trong đời sống văn hoá của nhân dân ta, có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn. 

Các chủ trương, chính sách nhân đạo, phù hợp của Đảng và Nhà nước như xã hội hoá 

công tác chăm sóc người có công đã phát huy được nội lực và là giải pháp cơ bản, đầy 

hiệu quả trong việc huy động sức mạnh của toàn xã hội. Những chương trình lớn: xây dựng 

nhà tình nghĩa, lập quỹ đền ơn đáp nghĩa, lập sổ tiết kiệm, lập quỹ tấm lòng vàng, giúp đỡ 

thương bệnh binh ổn định đời sống, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc bố 

mẹ, con liệt sĩ cô đơn, truy tìm đồng đội... đã, đang và sẽ ngày một phát triiển sâu rộng trong 

cộng đồng. 

Chính sách ưu đãi và chăm 

sóc người có công là một chủ 

trương nhất quán của Đảng và 

Nhà nước ta kể từ khi Chủ tịch 

Hồ Chí Minh lấy ngày 27/7 là 

Ngày thương binh liệt sĩ. Trong 

73 năm qua, hệ thống chính 

sách, pháp luật về ưu đãi người 

có công đã không ngừng được 

hoàn thiện và được thực hiện 

để đảm bảo người có công có 

một cuộc sống tốt và không bỏ 

sót người có công. Trong đó, đối 

tượng người có công ngày một 

mở rộng, chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn liền với sự đảm bảo công bằng và sự đồng 

thuận của toàn xã hội. 

Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, 

bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng đã được Uỷ 

ban Thường vụ Quốc hội khoá IX thông qua ngày 29/8/1994 là cơ sở pháp lý vững chắc, 
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dưỡng thương binh Lạng Giang 



thể hiện trách nhiệm của Nhà nước và toàn xã hội trong việc quan tâm chăm sóc đời sống 

vật chất, tinh thần người có công và gia đình người có công. Từ đó đến nay, Pháp lệnh đã 

được sửa đổi qua các năm 1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2012 và đã được đổi tên thành 

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước qua từng thời kỳ. 

Đến nay cả nước đã xác nhận được hơn 9,2 triệu người có công và số người có công 

đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng là gần 1,4 triệu người. Tính đến năm 2018, mức 

chuẩn để xác định trợ cấp ưu đãi người có công là 1.515.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện 

Pháp lệnh Ưu đãi người có công hằng năm khoảng 31.000 tỷ đồng (bao gồm trợ cấp 1 lần, 

trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ, đền ơn đáp nghĩa...). 

Giai đoạn 2012 - 2018, cả nước đã chi 10.726 tỷ đồng để hỗ trợ cho 85.412 gia đình người 

có công làm mới 44.652 căn nhà và sửa chữa 40.760 căn nhà tình nghĩa; tặng 63.523 sổ 

tiết kiệm cho gia đình chính sách, với tổng số tiền gần 290 tỷ đồng… đã góp phần động viên 

người có công và thân nhân người có công ổn định cuộc sống. 

Tuy nhiên, hiện nay công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 

tiếp tục đặt ra các yêu cầu mới, đòi hòi cần tiếp tục hoàn thiện. Do đó, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội đề xuất xây dựng dự thảo dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng (sửa đổi) nhằm sửa đổi toàn diện, để thay thế Pháp lệnh hiện hành: nhằm tháo gỡ 

các vấn đề còn vướng mắc, bất cập, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; đồng thời, xác định cơ 

chế, chính sách khuyến khích, động viên người có công với cách mạng và gia đình vươn 

lên phát triển kinh tế, gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng tại nơi cư trú, tham gia 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Đồng thời, Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 

nhiều quyết định bổ sung khác của Chính phủ; nhiều phong trào thiện nguyện: Đi tìm đồng 

đội, hành hương về chiến trường xưa, thắp hương ở các nghĩa trang liệt sĩ, đặc biệt là Quỹ 

ủng hộ nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam, v.v.. và Chỉ thị số 14-CT/TW về "Tiếp tục 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng", trong 

đó đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có 

mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú... (Ban 

Bí thư Trung ương Đảng ban hành năm 2017), đã góp phần để toàn Đảng, toàn quân và 

toàn dân ta bày tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, tỏ lòng yêu mến đối với thương bệnh binh, gia 

đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. 

Hằng năm, cứ đến dịp kỷ niệm ngày 27/7- Ngày thương binh liệt sĩ, cùng với những thành 

tựu về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của công cuộc đổi mới, công tác chăm 

sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công lại có bước phát triển mới. Phong 

trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công đã trở thành hoạt động thường xuyên, 

sâu rộng và ngày một đổi mới trong các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ 

chức chính trị - xã hội, các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân tại các địa phương. Nhiều 

hoạt động thiết thực được tổ chức như: đi thăm, tặng quà cho các thương bệnh binh, gia 

đình liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh nặng tại Trung tâm Ðiều dưỡng 

thương binh; tiếp tục thực hiện quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, trao tặng, hỗ trợ xây dựng, sửa 

chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương, sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh 

binh nặng, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; phối hợp với các đơn vị y tế trên địa 

bàn tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người có công; tổ chức thăm hỏi, tặng 

quà đến các mẹ Việt Nam anh hùng; nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các anh hùng, liệt 

sĩ… đã có sức lan tỏa lớn. 



Để làm giàu thêm truyền thống, đạo lý tốt đẹp ấy, các cơ quan chức năng, ban, ngành 

từ Trung ương đến địa phương đã luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng 

cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và sự tri ân những hy sinh, cống 

hiến của lớp lớp thế hệ cha anh đối với Tổ quốc. Các cơ quan truyền thông đã xây dựng, 

tổ chức nhiều phim tài liệu, phóng sự truyền hình, chuyên trang, chuyên mục và bài viết 

tuyên truyền tới quần chúng nhân dân về công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, 

người có công với cách mạng; tôn vinh những tấm gương dũng cảm chiến đấu, hy sinh cho 

sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thiết 

thực tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, biểu dương thương 

binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa; thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng; dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, các khu di tích lịch sử, cách mạng, các hoạt 

động về nguồn, v.v.. 

Nhất là, việc Chính phủ tổ chức cuộc gặp mặt, tuyên dương Thương binh nặng tiêu biểu 

toàn quốc với sự tham dự của 500 thương binh nặng, bị mất sức lao động từ 81% trở lên 

ngày 25/7 vừa qua thật là ý nghĩa. 72 thương binh nặng tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt tại 

Nhà Quốc hội cũng như các thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc trong cuộc gặp mặt, 

tuyên dương ấy chính là những người "tàn mà không phế" trong thực tiễn như Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã nói. Đó đều là những tấm gương thương binh đã vượt qua thương tật, chiến 

thắng bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống để trở thành những người làm kinh tế giỏi, tạo 

công ăn việc làm cho con cháu của đồng đội và các gia đình chính sách trên địa bàn; trực 

tiếp tham gia việc tìm kiếm, quy tập hài cốt của đồng đội, tham gia các hoạt động xã hội, 

nhân đạo, thiện nguyện,v.v.. có sức lan tỏa lớn trong xã hội.. 

Cùng với thời gian, có thể nói, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự đùm bọc, giúp 

đỡ của nhân dân, tình nghĩa thuỷ chung của những người đồng đội, với những chương 

trình thiện nguyện, với phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và 

người có công với cách mạng", ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và các hoạt động cụ thể 

thường ngày... đã làm vợi đi nỗi đau, sự mất mát của chiến tranh, góp phần giúp những 

thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày một ổn định cuộc 

sống. Những hoạt động có hiệu quả đó của cả cộng đồng đã không chỉ đem đến cho mỗi 

người sự sẻ chia, đồng cảm mà còn giúp họ được yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần, 

để tham gia các hoạt động ích lợi cho xã hội như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ngày nào./ 

----------------------------------  
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ể đạt được mục tiêu 100% gia đình người có công có mức sống cao hơn mức 

sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; giải quyết căn bản việc xác nhận hồ 

sơ tồn đọng xác nhận người có công với cách mạng vào năm 2020, các bộ, 

ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, huy động sự tham gia của mọi người dân, với 

nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chăm lo 

cho người có công và gia đình người có công.  

Đất nước 

bước vào thời kỳ 

đổi mới, chính 

sách ưu đãi 

người có công 

với cách mạng 

càng được đặc 

biệt quan tâm, xã 

hội hóa sâu rộng. 

Hệ thống chính 

sách, pháp 

luật ưu đãi người 

có công từng 

bước được hoàn 

thiện; đối tượng 

người có công được mở rộng; chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn liền với sự bảo 

đảm công bằng và đồng thuận xã hội.  

Hàng năm, ngân sách Nhà nước đã dành hơn 32 nghìn tỷ đồng để thực hiện các chế 

độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trong đó có có gần 1,2 triệu liệt sĩ, hơn 

138 nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 2 triệu thương binh, bệnh binh, thân nhân 

liệt sĩ; hàng trăm nghìn người bị địch bắt tù đày, người nhiễm chất độc hóa học; hàng 

nghìn người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh 

hùng Lao động trong kháng chiến, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. 

 
Đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa nguồn lực xã hội, tổ chức thực hiện tốt hơn 
nữa các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; quan tâm chăm lo y 
tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, nhà ở 



Cùng với việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, toàn thể xã hội đã 

thể hiện lòng biết ơn bằng những việc làm thiết thực. 

Vì vậy, trong những năm qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã được thực hiện sâu 

rộng với các chương trình: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, nhà tình nghĩa, vườn cây tình 

nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa; chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi, 

phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Các Phong trào đã phát huy cao độ sức mạnh 

tổng hợp của cộng đồng, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 

người có công. Tính từ năm 2010 trở lại đây, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã tiếp 

nhận 6.481 tỷ đồng, xây mới 85.145 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 70.431 căn nhà tình 

nghĩa với tổng kinh phí gần 12.683 tỷ đồng; tặng 124.029 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá 

gần 981 tỷ đồng; cả nước có 6.186 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được các đơn vị nhận 

phụng dưỡng suốt đời. Tuy là còn nhỏ trong những khó khăn to lớn của những người 

có công, nhưng những việc tri ân này đã một phần thể hiện lòng biết ơn vô hạn. 

Cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực chăm lo của cả hệ 

thống chính trị, của toàn xã hội và sự cố gắng vươn lên của chính mình, đời sống vật 

chất, tinh thần của người có công ngày càng được cải thiện. Đến nay, đã có hơn 98,5% 

số gia đình người có công có mức sống bằng, hoặc cao hơn mức trung bình của dân 

cư nơi cư trú.  

Tuy nhiên, hiện nay cả nước vẫn còn một bộ phận thương binh, bệnh binh và gia đình 

người có công với cách mạng có cuộc sống còn khó khăn; nhiều liệt sĩ chưa tìm được 

hài cốt, chưa xác định được danh tính; vẫn còn những người, những gia đình người có 

công vì nhiều lý do khác nhau chưa được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi...  

Với trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình sâu nặng, Đảng, Nhà nước và nhân dân tiếp 

tục chăm lo chu đáo để đời sống vật chất, tinh thần của người có công ngày càng đầy 

đủ và tốt đẹp hơn; phấn đấu đến năm 2020, đạt 100% gia đình người có công có mức 

sống cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; giải quyết căn bản việc xác 

nhận hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công với cách mạng. 

Để đạt được mục tiêu đó, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc 

các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, huy động 

sự tham gia của mọi người dân, với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, thực hiện đồng 

bộ các nhiệm vụ, giải pháp chăm lo cho người có công và gia đình người có công. 

Trong đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 

số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác chăm sóc người có công với cách 

mạng; quan tâm và thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, 

gia đình người có công. 

Rà soát, hoàn thiện chính sách ưu đã người có công với cách mạng; triển khai đồng 

bộ, thống nhất, kịp thời Pháp lệnh Ưu đãi người có công; giải quyết tốt các vấn đề tồn 



đọng sau chiến tranh; cải cách thủ tục hành chính trong xác nhận người có công qua 

các thời kỳ kháng chiến; tạo điều kiện thuận lợi để người có công thụ hưởng chính sách 

của Đảng và Nhà nước. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm 

những vụ việc tiêu cực sai phạm trong quá trình thực hiện chính sách. 

Cùng với đó, bố trí tăng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa 

nguồn lực xã hội, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Pháp lệnh và các chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng; quan tâm chăm lo y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, 

nhà ở... trước hết là đối với những người, những gia đình còn nhiều khó khăn trong 

cuộc sống, phấn đấu hết năm 2019, các địa phương không còn hộ gia đình chính sách 

thuộc diện hộ nghèo. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa, vận động để 

công tác này thực sự là một nghĩa vụ, bổn phận của tất cả mọi người, nhất là cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên thanh niên thế hệ trẻ… 

Đồng thời làm tốt hơn nữa công tác tu bổ, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sĩ, các công 

trình ghi công; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 

còn thiếu thông tin; nhanh chóng giải quyết hồ sơ tồn đọng. Tiếp tục giải quyết kịp thời, 

chu đáo chính sách thương binh, liệt sĩ đối với cán bộ, chiến sĩ bị thương, hy sinh, từ 

trần trong khi làm nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Phấn đấu đến năm 2020, giải quyết cơ 

bản hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công. 

Phát triển sâu rộng, nâng cao chất lượng các phong trào, chương trình đền ơn đáp 

nghĩa thiết thực, làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng. Chú 

trọng giáo dục thế hệ trẻ; quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội, các chương 

trình tình nghĩa, phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; đẩy 

mạnh các chương trình nhà tình nghĩa, nhà đồng đội… tạo sự tham gia sâu rộng của 

toàn xã hội. 

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và 

người có công với cách mạng tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản 

xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội. 

Thường xuyên động viên, khích lệ, kịp thời biểu dương khen thưởng các thương binh, 

bệnh binh, gia đình người có công phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vươn lên, khắc 

phục khó khăn, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 
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ướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bảo tàng Lịch sử Quân 

sự Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Di tích Côn Đảo và Bảo tàng Chiến sĩ 

cách mạng bị địch bắt tù đày, đã tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Chiến 

sĩ sách mạng bị địch bắt tù đày”. 

 
Triển lãm “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” mang nhiều ý nghĩa lịch sử 

Triển lãm “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh, 

hiện vật phản ánh ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, sự hy sinh to lớn của các chiến 

sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày qua hai cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Ngoài phần mở đầu, triển lãm gồm 3 nội dung chính: Địa ngục trần gian, Kiên trung 

bất khuất, Ngày chiến thắng trở về. Các tư liệu, hình ảnh tại triển lãm đã phản ánh đa 

dạng hệ thống nhà tù của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã giam cầm, đày ải các chiến 

sĩ yêu nước cách mạng Việt Nam; thiết kế trưng bày có nhiều ý tưởng độc đáo thể hiện 

sự hà khắc, vô nhân đạo của kẻ thù đối với các chiến sĩ cách mạng Việt Nam, tạo sự 

xúc động, ấn tượng sâu sắc tới khách tham quan.  

Tại đây, không khí, cảm xúc và ý chí sắt đá, lòng kiên trung không gì có thể khuất 

phục của những người tù cách mạng đã một phần được chuyển tải qua các hiện vật 

như: Cùm chân giam giữ chiến sĩ cách mạng tại nhà tù Hỏa Lò và Côn Đảo; chiếc đinh 

H 



cai ngục nhà tù Phú Quốc đóng vào hộp sọ các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt giam tại 

nhà tù; chuồng cọp dùng đề nhốt tù binh, thùng phuy để tra tấn tù binh; chín cái răng 

của đồng chí Vũ Minh Tằng (Vĩnh Hảo, Vụ Bản, Nam Định) bị cai ngục nhà tù Phú Quốc 

đục gãy và bắt nuốt vào bụng; gậy điểm danh của tên cai ngục khét tiếng Bảy Nhu ở 

Phú Quốc; Đá hồn thiêng lấy từ nơi cai ngục nhà tù Phú Quốc bắt tù nhân lao động khổ 

sai làm chết 1033 tù binh… 

 
Hơn 300 tài liệu hiện vật được trưng bày tại triển lãm thu hút người xem 

Ở chốn được ví là địa ngục trần gian ấy, vượt qua khó khăn, nguy hiểm, các chiến sĩ 

đã tự làm cờ Đảng, vẽ chân dung Bác trong nhà tù sử dụng trong các buổi họp chi bộ, 

ngày lễ tết, các buổi sinh hoạt văn hóa, lễ kết nạp Đảng… Có thể kể đến như lá cờ Đảng 

và chân dung Bác Hồ của đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa (Bắc Giang) tự làm bằng máu 

của mình trong nhà tù Phú Quốc; lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 

của đồng chí Nguyễn Văn Thắm, Bí thư Chi bộ nhà tù Phú Quốc… 

Triển lãm là sự tri ân công lao, sự hy sinh to lớn của những chiến sĩ cách mạng đã 

chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; góp phần tuyên truyền, giáo dục cho 

công chúng, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh 

thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 
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hân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), chúng 

tôi tìm đến “ngôi nhà chung” của Điện ảnh Quân đội nhân dân ở 17 Lý Nam Đế (Hà 

Nội). Điện ảnh Quân đội nhân dân có tới 30 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ trong 

kháng chiến và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Các anh ra đi, để lại tuổi thanh xuân nơi chiến 

trường và không bao giờ trở về nhưng những thước phim được thực hiện dưới mưa bom, 

bão đạn của quân thù mãi là tư liệu quý giá. 

Trong số 30 liệt sĩ của Điện ảnh Quân đội nhân dân, có đồng chí hy sinh khi đang quay 

phim ở chiến trường, có đồng chí đang trên đường đi làm nhiệm vụ nhưng chưa kịp bấm 

máy đã bị trúng bom hoặc bị thám báo phục kích… 30 liệt sĩ, mỗi người hy sinh ở một mặt 

trận khác nhau nhưng họ đã cùng toàn quân, toàn dân tạo nên một dáng đứng Việt Nam 

tạc vào thế kỷ 20, một mốc son vàng cho nền điện ảnh nước nhà. 

 
Các liệt sĩ của Điện ảnh Quân đội nhân dân hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và xây dựng bảo 

vệ Tổ quốc. 

 “Chúng tôi ở đây, dù có phải hy sinh ngay trên vị trí chiến đấu của mình” 

Đó là câu nói của liệt sĩ Nông Văn Tư, người dân tộc Tày (Đại Từ, Thái Nguyên) trước 

khi hy sinh. Tại trận địa phòng không miền Bắc, khi thấy Mỹ ném bom ác liệt quá, các chiến 

sĩ đã giục đồng chí Nông Văn Tư vào hầm trú ẩn nhưng anh đã kiên quyết đứng nguyên tại 

vị trí chiến đấu để thực hiện nhiệm vụ và nhà quay phim này đã vĩnh viễn nằm lại chiến 

trường.  

Cùng quay phim với liệt sĩ Nông Văn Tư khi đó còn có nhà quay phim Hà Tài. Sau này, 

những thước phim của hai nghệ sĩ, chiến sĩ này đã được dựng thành bộ phim “Tay súng 

thành Vinh”. 

Trận địa pháo nơi liệt sĩ Nông Văn Tư hy sinh nay đã phủ một màu xanh ngắt của cây 

cối và nhiều ngôi nhà đã được dựng lên. Trước đây, các đoàn nghệ sĩ của Điện ảnh Quân 

đội nhân dân mỗi lần đi qua đây đều đến thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Nông Văn Tư tại 

nghĩa trang huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.  



Trong số các liệt sĩ ra đi từ “ngôi 

nhà” Điện ảnh Quân đội nhân dân mà 

không bao giờ trở về còn có liệt sĩ 

Nguyễn Như Dũng. Trước khi lên 

đường làm nhiệm vụ, nhà quay phim 

này đã kết hôn với chị Đoàn Thị 

Thanh Trà là một nhà thơ nữ. Đám 

cưới của đôi vợ chồng trẻ diễn ra 

trong thời chiến, tuy thiếu thốn nhiều 

thứ nhưng rất đầm ấm, hạnh phúc.  

Sau đám cưới, hai vợ chồng vẫn 

chưa được hưởng trọn vẹn niềm 

hạnh phúc tuần trăng mật, nhà quay 

phim Nguyễn Như Dũng lên đường 

vào chiến trường. Bên gốc cây si già 

trong khuôn viên của Điện ảnh Quân 

đội nhân dân, người vợ trẻ đã khóc 

thầm lặng lẽ chia tay chồng và chúc 

anh lên đường hoàn thành tốt nhiệm 

vụ mà Đảng, Quân đội giao cho. Buổi 

chia tay của người ra đi và người ở 

lại xúc động nghẹn ngào. Nữ thi sĩ 

Đoàn Thị Thanh Trà cũng không ngờ 

rằng đó là lần cuối cùng chị được 

thấy mặt anh. 15 ngày sau đó, chị 

nhận được tin báo, chồng đã hy sinh. Người vợ trẻ mang trên đầu vành khăn tang trắng, 

trong lòng nặng trĩu nỗi buồn đau. Hòa bình lập lại, gia đình đã chuyển phần mộ liệt sĩ 

Nguyễn Như Dũng về an táng tại nghĩa trang liệt quê nhà.  

Những thước phim thấm đẫm máu xương của người nghệ sĩ- chiến sĩ 

Để ghi vào ống kính những hình ảnh chiến đấu hào hùng, anh dũng của quân và dân ta 

trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc,  30 nghệ sĩ, chiến sĩ của Điện ảnh Quân đội nhân 

dân đã hy sinh thân mình để lại những thước phim tư liệu quý giá, trong đó có bộ phim “Vài 

hình ảnh mùa xuân 1968”. Để có những thước phim về cảnh kéo cờ ở cột cờ Phú Văn Lâu 

(Huế), nhà quay phim Đặng Xuân Hải (nay là Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam) đã bị thương. 

Ngoài ra, còn rất nhiều liệt sĩ đã hy sinh để làm nên tác phẩm điện ảnh này như: Dương 

Phước An, Đồng Cam, Phước Thạnh, Châu Quang, Trần Cần Kiệm, Nguyễn Như Sỹ… 

Trong những năm chiến tranh, Khu công nghiệp Cao Xà Lá nằm ở phía Tây Hà Nội là 

một trong những mục tiêu hủy diệt của quân địch. Từ trên nóc nhà của một ngôi trường gần 

khu công nghiệp, nhà quay phim Nguyễn Kôn đã giương cao ống kính để quay những hình 

ảnh Mỹ ném bom xuống khu Cao Xà Lá. Sau khi quay xong những cảnh ở đây thì trên đầu 

nhà quay phim này bị găm đầy bom bi và ông đã hy sinh. Những thước phim của nhà quay 

phim Nguyễn Kôn sau này được dựng thành các bộ phim “Mỹ không chừa, Mỹ còn chết”, 

 

Nhà quay phim, liệt sĩ Nông Văn Tư. Ảnh tư liệu Điện ảnh 
Quân đội nhân dân. 



“Một ngày Hà Nội”. Liệt sĩ Nguyễn Kôn sinh năm 1936, ở xã Hưng Long, huyện Hưng 

Nguyên, tỉnh Nghệ An, nhập ngũ ngày 22-2-1964. 

Vào chiến dịch mùa khô 1972, toàn bộ lực 

lượng quay phim, nhiếp ảnh Xưởng phim 

Quân Giải phóng Miền được tung ra khắp mặt 

trận B2. Trong số các nhà quay phim của 

Điện ảnh Quân đội nhân dân lên đường làm 

nhiệm vụ khi đó có liệt sĩ Phan Văn Cam (bút 

danh Đồng Cam).  

Trong khi đang quay phim, nhà quay phim 

Phan Văn Cam bị hai vết thương xuyên qua 

lồng ngực, máu trào ra nhưng vẫn thều thào 

nói với đồng đội “Cầm máy, quay phim tiếp…” 

rồi nhắm mắt. Sau đó đồng đội an táng nhà 

quay phim này tạm ở hố bom để tiếp tục theo 

bộ đội vào căn cứ địch và quay tiếp được hơn 

20 mét phim. Ngày hôm sau, nhà quay phim 

Phan Văn Cam được đồng đội đưa về nơi quy 

tập liệt sĩ. Trong niềm xúc động và tiếc 

thương nghẹn ngào, đồng đội đã chào vĩnh 

biệt người nghệ sĩ, chiến sĩ, một phóng viên 

chiến trường dũng cảm.  

Không chỉ trong chiến tranh mà ngay cả thời hòa bình, máu của người nghệ sĩ, chiến sĩ 

Điện ảnh Quân đội nhân dân vẫn đổ, trong số 30 liệt sĩ, có liệt sĩ Nguyễn Xuân Nghiệp hy 

sinh khi đất nước hòa bình.  

Trong khi đi làm phim ở huyện tận cùng biên giới phía Bắc (Mường Tè, Lai Châu), nhà 

quay phim Nguyễn Xuân Nghiệp đã cùng đồng đội đi trên một con thuyền vượt sông Đà để 

lên huyện Mường Tè tác nghiệp. Anh đã bị sóng nước hất tung cả người và máy quay phim 

xuống sông. Dòng sông Đà thượng nguồn hung dữ đã cướp đi sinh mạng của nhà quay 

phim này.   

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nghiệp sinh ra trong gia đình có 3 thế hệ gắn bó với việc làm phim. 

Cha của anh là đạo diễn Nguyễn Kha nổi tiếng với bộ phim “Trận địa mặt đường”; con trai 

liệt sĩ Nguyễn Xuân Nghiệp cũng nối nghiệp truyền thống gia đình hiện cũng đang là đạo 

diễn. 

Các liệt sĩ của Điện ảnh Quân đội nhân dân – những người “chép sử bằng hình” đã làm 

nên những tác phẩm điện ảnh giá trị, đánh dấu những thời khắc chiến đấu anh dũng, hào 

hùng của toàn quân, toàn dân ta để giành độc lập, tự do cho dân tộc.  

 

Khánh Huyền // Báo Quân Đội Nhân Dân 

 

 

Nhà quay phim, liệt sĩ Nguyễn Kôn. Ảnh tư liệu 
Điện ảnh Quân đội nhân dân. 



 

ống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" là đạo lý truyền thống trong 
đời sống văn hóa của người Việt. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát 
huy truyền thống tốt đẹp ấy trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của 
Người… 50 năm trước, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang 

diễn ra vô cùng ác liệt, trước lúc đi xa Người vẫn canh cánh trong lòng việc đền ơn đáp ngĩa 
đối với các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ khi đất nước đã hòa bình thống nhất. 

Trong Di chúc Người dặn: "Đầu tiên là công việc 
đối với con người. Đối với những người đã dũng 
cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán 
bộ, binh sỹ, dân quân, du kích, thanh niên xung 
phong...). Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm 
mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng 
thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi 
người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh. 

Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, 
làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi 
sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo 
dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. 

Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì 
chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) 
phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét". 

Đất nước ta có gần 1,2 triệu liệt sĩ, gần 13 vạn Mẹ Việt Nam anh hùng, 3.000 nghĩa trang liệt 
sĩ trải dài từ Bắc chí Nam. Hàng năm cứ vào Ngày thương binh - liệt sĩ 27/7, hàng triệu ngọn 
nến tri ân lại tỏa sáng lung linh trong các nghĩa trang liệt sĩ cả nước, để tỏ lòng thành kính tưởng 
nhớ lớp lớp cha ông đã chiến đấu hy sinh cho tổ quốc trường tồn. Biết bao hoạt động tri ân, 
"đền ơn đáp nghĩa" trong dịp kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ này đã sưởi ấm tấm lòng các 
gia đình chính sách. 

Trải qua 2 cuộc chiến tranh, ở Bình Thuận có 12.796 đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, 4.983 
thương binh, 1.898 Mẹ Việt Nam anh hùng... Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, cùng với thực hiện chu đáo các chế độ, chính sách của Đảng - nhà nước với Thương 
binh, liệt sĩ, người có công, nhân dân Bình Thuận đã đóng góp tiền của, công sức xây dựng, 
sửa chữa hàng ngàn căn nhà cho người có công, quy tập hàng ngàn hài cốt liệt sĩ về nghĩa 
trang. Phong trào "đền ơn đáp nghĩa" lan tỏa mạnh mẽ cả chiều rộng, bề sâu, khơi dậy truyền 
thống "uống nước nhớ nguồn", huy động được nguồn lực rất to lớn trong xã hội tự nguyện cùng 
Chính quyền chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với đất nước. Rất nhiều hành 
động thiết thực, ngĩa tình như: chăm sóc nghĩa trang, các phần mộ liệt sĩ, phụng dưỡng các bà 
mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi, khám chữa bệnh miễn phí cho gia đình chính sách, sửa chữa, 
xây dựng nhà tình nghĩa... mà Đảng bộ, nhân dân Bình Thuận làm được trong những năm qua. 

Cùng cả nước, Bình Thuận phấn đấu đến năm 2020 có 100% gia đình có công với cách 
mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, 
như Chỉ thị 14 của Đảng đề ra. Hiện nay vẫn còn một bộ phận người có công đời sống còn 
nhiều khó khăn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, nhiều hộ đang cần 
được hỗ trợ về nhà ở. Những lời Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở chúng ta cần tiếp 
tục đẩy mạnh phong trào "đền ơn đáp ngĩa", huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống người 
có công với đất nước. 
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Bí thư Tỉnh ủy đến thăm 1 gia đình chính sách.  



 

ăm qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã thực hiện đạt mục tiêu đề ra là 

xóa nghèo đa chiều cho 97 hộ nghèo có công với cách mạng. Ðây được xem là 

nỗ lực trong công tác đền ơn đáp nghĩa, nhằm đảm bảo 100% hộ gia đình người 

có công (NCC) có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư 

nơi cư trú.  

 

Đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Nam trao nhà tình nghĩa ở thị xã La Gi. 

Xóa 97 hộ nghèo NCC 

Theo đánh giá của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, năm qua, các cấp, ngành 

và địa phương đã kịp thời hỗ trợ hộ gia đình nghèo có công cách mạng tiếp cận thuận 

lợi các dịch vụ xã hội cơ bản để vươn lên thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, các chính 

sách giảm nghèo được triển khai tương đối đồng bộ và kịp thời. Trọng tâm là hỗ trợ phát 

triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số; BHYT đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

hỗ trợ về giáo dục đối với học sinh sinh viên... Mặt khác, thực hiện vận động toàn dân 

tham gia xóa nghèo đối với hộ gia đình NCC; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các 

tổ chức, doanh nghiệp tham gia nhận đỡ đầu hàng tháng cho NCC thuộc diện hộ nghèo 

bị thiếu hụt về thu nhập và một số tiêu chí theo chuẩn nghèo đa chiều. Cụ thể, đối với 

các hộ thiếu hụt về thu nhập được nhận đỡ đầu hàng tháng với mức hỗ trợ bình quân 

từ 400.000 - 500.000 đồng/tháng.  

 

 



Bên cạnh đó, các cấp từ tỉnh đến địa phương tập trung vận động đóng góp Quỹ “Đền 

ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì người nghèo” đạt và vượt chỉ tiêu năm 2019. Từ các nguồn 

quỹ đã giúp hộ nghèo NCC có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, tổ 

chức, cá nhân và doanh nghiệp còn đóng góp hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo NCC. 

Đáng chú ý, Tổng Công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ 10 căn nhà với tổng kinh phí 500 

triệu đồng; từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp hỗ trợ sửa chữa và xây mới 63 

căn nhà với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng. Nhờ đó, đến cuối năm 2019 đã xóa 97 hộ nghèo 

có thành viên là NCC và không có hộ nghèo NCC phát sinh. Tuy nhiên, vẫn cần nhìn 

nhận rằng một số địa phương vẫn chưa thật sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, thiếu 

sâu sát và chưa có các giải pháp cụ thể để xóa nghèo đối với hộ gia đình NCC. Mặt 

khác, quá trình phối hợp ở một số ban, ngành, đoàn thể chưa thật chặt chẽ; việc rà soát 

hộ nghèo NCC với cách mạng chưa đúng đối tượng. Việc huy động nhiều nguồn lực 

thực hiện xóa nghèo đối với hộ gia đình có công cách mạng vẫn còn hạn chế.  

Nâng mức sống cho NCC 

Để NCC trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng 

đồng dân cư nơi cư trú, thời gian tới, sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các 

huyện, thị xã chú trọng chăm lo cho NCC. Đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không để hộ nghèo 

NCC tái nghèo và không để phát sinh hộ nghèo là NCC với cách mạng. Cùng với đó, 

phối hợp các sở, ban ngành, các đoàn thể, địa phương tiếp tục vận động doanh nghiệp 

nhận hỗ trợ hoặc đỡ đầu hộ gia đình có công với cách mạng đang thiếu hụt về thu nhập, 

giáo dục, y tế, nhà ở, nước sinh hoạt, nhà vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận 

thông tin… Từ đó, để NCC được cải thiện về điều kiện sống và ổn định mức sống bằng 

hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú. 

Ngoài ra, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác giảm nghèo 

tại các xã, nhất là vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS. Qua đó, góp phần thay đổi về 

nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên 

không để tái nghèo và phát sinh hộ nghèo đối với NCC. Phối hợp các cơ quan liên quan 

thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội khác để trợ 

giúp đối với hộ nghèo NCC được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đồng thời, quan 

tâm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các hộ gia đình NCC bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi thiên tai, 

dịch bệnh, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo từ các nguyên nhân rủi ro. 
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iếp bước những trang sử hào hùng của dân tộc, tuổi trẻ ngày nay luôn ghi nhớ, 

biết ơn những người đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Nêu cao đạo lý truyền thống 

uống nước nhớ nguồn và đền ơn đáp nghĩa, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ủy 

ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc 

tôi - Theo bước chân những người anh hùng”. 

 
Tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hàm Tân. 

Ngay sau lễ xuất quân tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận, đoàn hành 

trình đã di chuyển đến thị xã La Gi, huyện Hàm Tân và Tánh Linh. Trong 2 ngày, từ ngày 

1 - 2/11, 200 đoàn viên thanh niên Thành đoàn Phan Thiết và các đoàn trực thuộc Tỉnh 

đoàn đã hưởng ứng hành trình bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.  

Chặng đường đầu tiên của hành trình, đoàn đã đến Khu di tích Chi bộ Tam Tân, xã 

Tân Tiến, thị xã La Gi để cùng nhau sinh hoạt, giao lưu ôn lại truyền thống ra đời của 

Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Bình Thuận. Thực hiện công trình “Tuyến đường hoa thanh 

niên” và tham gia vệ sinh môi trường khu vực Khu di tích Chi bộ Tam Tân. Bên cạnh đó, 

đoàn đã đến thăm và tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách có công cách mạng; 

tặng cờ Tổ quốc cho các gia đình ngư dân trên địa bàn huyện. Tiếp đến đoàn hành trình 

đã di chuyển tới huyện Hàm Tân, tại đây đoàn đã tặng quà cho 20 gia đình chính sách 

và tham gia hoạt động tu sửa, chỉnh trang bia địa chỉ đỏ - nơi Đại đội 486 tỉnh và Đại đội 

1 Tiểu đoàn 186 Quân khu 6 phục kích đánh quân chi viện tiểu khu Bình Tuy lên Hoài 



Đức (thuộc thị trấn Tân Nghĩa). Tại Tánh Linh, cũng là chặng đường cuối cùng của hành 

trình, đoàn đã tặng quà cho 10 gia đình chính sách có công với cách mạng, tặng 5 xe 

lăn cho người khuyết tật, tặng sân chơi thiếu nhi cho Trường TH Bắc Ruộng 1. Đặc biệt, 

trong đêm 1/11, tại Bắc Ruộng, các bạn đoàn viên thanh niên còn được tham gia chương 

trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Hành trình theo bước chân những người anh hùng” với 

những hoạt động như xem phim tư liệu lịch sử và ôn lại chiến thắng lịch sử Hoài Đức - 

Bắc Ruộng. Đồng thời, trong chương trình, đoàn đã tặng 20 phần quà cho các gia đình 

chính sách, gia đình có công cách mạng và hỗ trợ 40 triệu đồng cho Huyện đoàn Tánh 

Linh để xây dựng ngôi nhà nhân ái cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 

huyện. Cùng với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các bạn đoàn viên thanh niên còn 

được tham gia liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng và sinh hoạt lửa trại. 

Có thể thấy, xuyên suốt cả hành trình là niềm tự hào về truyền thống hào hùng, vẻ 

vang của mảnh đất Bình Thuận anh dũng kiên cường qua bao giai đoạn đấu tranh và 

xây dựng, phát triển. Với lòng quyết tâm mạnh mẽ, các bạn đoàn viên thanh niên đã 

thực hiện hiệu quả những hoạt động, công trình với kinh phí hơn 130 triệu đồng. Tuy số 

tiền không quá nhiều nhưng đây là tình cảm của đoàn hành trình với mong muốn đóng 

góp một phần sức trẻ vào sự phát triển của tỉnh nhà. 

Anh Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, trưởng đoàn hành trình cho biết, hành 

trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Theo bước chân những người anh hùng” nằm trong đợt phát 

động hoạt động cao điểm với chủ đề “Tuổi trẻ Bình Thuận sắt son niềm tin vào Đảng” 

diễn ra từ tháng 11/2019 đến tháng 2/2020 nhằm hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Với niềm tin son sắt hướng 

về Đảng, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục trau dồi, tìm hiểu lịch sử vẻ vang của 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Mỗi cán bộ đoàn, hội, đoàn viên, 

thanh niên luôn nêu cao vai trò tiên phong trong nhận thức và hành động, trong học tập 

và rèn luyện, sẵn sàng đi đầu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để xứng 

đáng là cánh tay đắc lực, là đội dự bị tin cậy của Đảng đối với thế hệ trẻ. 

Kết thúc hành trình trong niềm xúc động, đối với đoàn mỗi địa danh đi qua đều là 

những câu chuyện về sự hy sinh, về tình yêu Tổ quốc cháy bỏng. Để hôm nay, những 

người con Bình Thuận được sinh ra trong thời bình sẽ tiếp bước cha, anh bảo vệ Tổ 

quốc giàu mạnh, văn minh.  
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rong giai đoạn hiện nay, để thế hệ trẻ tiếp cận và hiểu biết hơn về lịch sử đấu tranh 

dựng nước và giữ nước của ông cha cần đặc biệt quan tâm công tác giáo dục 

truyền thống để hình thành tư tưởng, tình cảm của tuổi trẻ. Qua đó, giúp thế hệ trẻ 

có nhận thức đúng đắn về lịch sử, thêm yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, qua 

đó tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ 

nguồn”. 

Trong những năm qua, tuổi trẻ Bình Thuận luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc 

giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương. Các cấp bộ Đoàn luôn chú trọng 

việc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

và thường xuyên được đổi mới thông qua việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền 

thông và mạng xã hội đã phát huy hiệu quả tác động đến đoàn viên thanh niên.  

Nổi bật, trong năm 2019 vừa qua, các hoạt động sinh hoạt tư tưởng, chính trị, giáo dục 

lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ được tổ chức sôi nổi với nhiều cách làm 

mới, sáng tạo như tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ với di chúc Bác 

Hồ”, hành trình về nguồn, các buổi giao lưu, tọa đàm, kể chuyện, các hội thi, hội diễn văn 

nghệ, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác gắn với tổ chức hội trại sinh hoạt 

truyền thống… Đồng thời, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khơi 

dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nhân 

các ngày lễ lớn. Trong đó, Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình “Lãnh đạo tỉnh gặp mặt đối 

thoại với cán bộ đoàn viên thanh niên năm 2019”; phối hợp với Hội Cựu tù chính trị tổ chức 

giao lưu nói chuyện truyền thống cho 3.760 lượt đoàn viên thanh niên; tổ chức lễ “Thắp nến 

tri ân các anh hùng liệt sĩ”... Đoàn cấp huyện và cơ sở đã tổ chức 123 đợt hành trình về 

nguồn, 313 hoạt động thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, đền 

thờ, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội 

LHTN Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh đã phối hợp triển khai ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc 

tôi”; hành trình “Tuổi trẻ Bình Thuận theo bước chân những người anh hùng” tại các khu di 

tích, căn cứ địa cách mạng trong tỉnh như Ngảnh Tam Tân (xã Tân Tiến, thị xã La Gi) – nơi 

thành lập chi bộ đầu tiên của tỉnh; Đền thờ liệt sĩ, các Bia địa chỉ đỏ tại huyện Hàm Tân; Đài 

chiến thắng Hoài Đức – Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh…  

Song song với việc giáo dục lý tưởng đạo đức, truyền thống cách mạng, các cấp bộ Đoàn 

trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu 

niên trưởng thành và cống hiến. Đó chính là phong trào thanh niên tình nguyện đã thu hút 

gần 300.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, thực hiện 282 công trình thanh niên, phần 

việc thanh niên với tổng giá trị trên 5,6 tỷ đồng; phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung 

kích bảo vệ Tổ quốc. Hay các chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học tập; khởi 

nghiệp, lập nghiệp… 

Từ những hoạt động ý nghĩa ấy đã giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thêm lòng tự hào, 

tin tưởng và nâng cao tinh thần yêu nước, sống có trách nhiệm với xã hội. 

  

N.Hân // http://www.baobinhthuan.com.vn 

 



 

háng 4/2020 này, mặc dù nhân dân và cán bộ huyện Hàm Thuận Bắc đang phải đối 

phó với hạn hán, nắng nóng gay gắt và dịch Covid-19, nhưng trên khuôn mặt của 

mỗi người dân Hàm Thuận Bắc đều ánh lên sự lạc quan, tin tưởng vào sự lãnh đạo, 

chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước ta đối với dịch Covid-19 và đầy tự hào về một vùng 

đất anh dũng, quật cường trong các cuộc kháng chiến gian khổ, hy sinh. Tự hào về những 

thành tựu đạt được qua 45 năm xây dựng và phát triển, kể từ ngày 8/4/1975. 

Nói đến Hàm Thuận 

trước đây, Hàm Thuận 

Bắc ngày nay nhiều 

người trong chúng ta 

đều biết đến các địa 

danh mà ở đó tên đất, 

tên làng, tên núi, tên 

sông đã trở thành bất 

tử, như Khu Lê bất 

khuất, Tam Giác kiên 

cường, Nam Sơn trung 

dũng… đều gợi nhớ về 

những chiến công oanh 

liệt của quân và dân 

Hàm Thuận Bắc. 

Kết thúc cuộc chiến 

tranh, Hàm Thuận Bắc có hàng ngàn người con thân yêu của quê hương đã anh dũng chiến 

đấu hy sinh với trên 4.000 liệt sĩ, trên 1.600 thương binh - bệnh binh, hơn 1.200 người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trên 1.000 người hoạt động cách mạng, 

hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày. Huyện Hàm Thuận Bắc đã được Đảng và Nhà nước 

phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho nhân dân và cán bộ huyện cùng 19 

tập thể, 11 cá nhân; phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam 

anh hùng” cho 794 mẹ. 

Để đền đáp công ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, phát 

huy truyền thống “Hiếu nghĩa bác ái”, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” 

của dân tộc, từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) đến nay, 

Đảng bộ và nhân dân huyện đã đồng tâm, hiệp sức góp phần chăm lo, cải thiện và nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng người có công với cách mạng, nhất là 

đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ. 

Hiện nay, Hàm Thuận Bắc có 3.588 người có công và thân nhân người có công với cách 

mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, với tổng kinh phí chi trả hàng tháng gần 6,3 tỷ đồng, 

còn 27 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống; 63 cha, mẹ liệt sĩ, thương binh già yếu, neo 

đơn, con liệt sĩ mồ côi… đã được gần 100 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài 

T 

  
Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính 
sách huyện Hàm Thuận Bắc. 



tỉnh nhận phụng dưỡng, đỡ đầu. Từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh, huyện và vận động 

các tổ chức, doanh nghiệp, đến nay huyện đã hỗ trợ xây, sửa 1.586 nhà ở cho gia đình đối 

tượng người có công (trong đó xây 274 nhà, sửa chữa 1.312 nhà) với tổng kinh phí 24,2 tỷ 

đồng. 

Cùng với việc thực 

hiện chế độ trợ cấp ưu 

đãi hàng tháng, trợ cấp 

ưu đãi một lần cho 

người có công với cách 

mạng, huyện cũng đã 

thực hiện đầy đủ các 

chế độ ưu đãi khác, như 

ưu đãi trong giáo dục 

đào tạo, mua bảo hiểm 

y tế, cấp các phương 

tiện trợ giúp, dụng cụ 

chỉnh hình… Đối với 

những gia đình có lao 

động nhưng thiếu vốn 

sản xuất, huyện đã ưu 

tiên cho vay vốn từ nguồn vốn giải quyết việc làm để phát triển kinh tế gia đình, tăng thu 

nhập; hỗ trợ đào tạo nghề cho con của người có công với cách mạng. Ưu tiên trong việc 

giao đất làm nhà ở, đất sản xuất, miễn giảm tiền sử dụng đất… Nhân các ngày lễ, tết, các 

cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở còn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các 

gia đình chính sách, người có công. Nhiều phong trào, hoạt động thiết thực như: Ủng hộ 

xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng nhà tình nghĩa, phong trào “Áo lụa tặng bà”, “Đi tìm 

địa chỉ đỏ”, “Nghĩa tình đồng đội”… đã được các đoàn thể, địa phương thực hiện thường 

xuyên. 

Chiến tranh đã đi qua, nhưng còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Vì vậy trong 

45 năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các 

ngành, Ban Chỉ đạo 1237 huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo và triển khai 

nhiều giải pháp thực hiện công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay toàn 

huyện đã cất bốc, quy tập được 4.063/4.262 liệt sĩ an táng ban đầu trên địa bàn huyện. 

Mặc dù, được sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và sự đùm bọc giúp đỡ 

của nhân dân, nhưng các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công không ỷ lại, mà trái 

lại đa số thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đã không ngừng 

phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác và lao động sản xuất. Tuy nhiên hiện nay vẫn 

còn một bộ phận gia đình người có công với cách mạng đời sống còn khó khăn, nhất là 30 

hộ gia đình thuộc hộ cận nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều và còn nhiều nhà ở gia đình 

người có công với cách mạng bị xuống cấp do việc hỗ trợ xây, sửa nhà ở đã lâu trong 

những năm trước đây. 

Thời gian tới, Hàm Thuận Bắc sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người 

có công với cách mạng vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống 

chính trị và của toàn dân.  
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