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ĐÀI PT- TH LÀO CAI 

PHÒNG BIÊN TẬP PHÁT THANH 

---------------------------- 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH ĐẶC BIỆT NHÂN KỶ NIỆM  

70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ .  

( Phát sóng trực tiếp  từ 19 h30 đến 20 giờ, thứ năm, ngày 26/7/2017) 

------------------------------ 

 

 

CHỦ ĐỀ : " VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA THỜI KỲ ĐỔI MỚI"  

 

Chịu trách nhiệm nội dung : Nguyễn An Chiến 

Tổ chức sản xuất, đạo diễn & kịch bản : Hồng Phú 

Các điểm cầu : Thu Hiền - Thế Long ; 

Dẫn : Quỳnh Chi - Thanh Tùng; 

Kỹ thuật viên : Tuyết Minh  
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THỰC 

HIỆN  

NỘI DUNG THỜI 

GIAN 

G.CHÚ 

 NHẠC LÔ GÔ  CHƯƠNG TRINH TS   19h30  

 Phần I TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ .    

Tùng  Kính chào quí vị và các bạn! Mời quí vị và các bạn dành thời gian lắng nghe chương trình phát 

thanh đặc biệt với chủ đề :  " Viết tiếp bản hùng ca thời kỳ đổi mới". Chương trình được thực 

hiện trực tiếp trên sóng phát thanh của Đài PT- TH Lào Cai.  

 

1'  

 

 

 

Lồng ca khúc : Đất  nước tôi- Phạm Minh Tuấn -   

 

Chi  

Thưa quí vị và các bạn! Với mỗi người Việt Nam, tháng 7 giữ một vị trí trang trọng, thiêng 

liêng và giàu cảm xúc, bởi đó là tháng để thế hệ người Việt Nam bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với 

những người đã cống hiến, hy sinh, đóng góp xương máu cho sự nghiệp bảo vệ và dựng xây đất  

nước. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của các 

thế hệ cha anh, khơi gợi lòng yêu nước, tinh thần cống hiến, hy sinh vì đất nước, vì nhân dân. 

Đồng thời nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, thiết thực đền ơn đáp nghĩa đối với thương 

bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng .  

1'  

Tùng  Thưa quí vị và các bạn! Với  chủ đề : " Viết tiếp bản hùng ca thời kỳ đổi mới", trong chương   
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trình, với 3 phần: "Thắp nến Tri ân liệt sỹ" ; "Thương, bệnh binh tỏa sáng giữa đời thường"  và 

" Tiếp bước cha anh, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ Quốc", chương trình sẽ cùng quí 

thính giả nhìn lại và tri ân những người anh hùng, liệt sỹ,  thương binh, bệnh binh và người có 

công với cách mạng. Từ đó, càng trân trọng hơn ý nghĩa của hòa bình hôm nay. 

Chi  Và trong chuỗi rất nhiều các hoạt động tri ân rất ý nghĩa, đêm nay, đêm 26 tháng 7,  tại hơn 

2.000 nghĩa trang liệt sỹ trên cả nước, đoàn viên, thanh niên, sinh viên cùng cộng đồng, đồng 

loạt thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, nhân kỷ niệm 70  năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7 

/ 1947 - 27/7/2017). 

  

Tùng  Riêng tại tỉnh Lào Cai, cùng thời điểm này, tại  17 nghĩa trang liệt sỹ  ở 9 huyện, thành phố 

trong tỉnh với  trên 2 nghìn mộ, 24 nhà bia tưởng niệm ghi tên liệt sỹ sẽ diễn ra Lễ thắp nến tri 

ân các anh hùng, liệt sỹ!   

Chỉ một lát nữa, các phóng viên của chương trình sẽ đưa quí thính giả đến với Nghĩa trang 

Phường Nam Cường- Thành phố Lào Cai- Đây là địa điểm tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức chương 

trình “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ” . Tiếp đó, chúng ta sẽ đến với Nghĩa trang liệt sỹ 

Pha Long - Huyện Mường Khương ...  

 

  

KT  

 

& CHO CA KHÚC LÊN , CHÚ Ý NỐI ĐIỂM CẦU VỚI PV KHI CÓ HIỆU TÍN HIỆU  19h33 

Chi  Thưa quí thính giả! Bây giờ là ... giờ ...phút, mời quí thính giả cùng đến với Nghĩa trang liệt sỹ 

phường Nam Cường- Thành phố Lào Cai. Phóng viên Thu Hiền- hiện đang có mặt ở đó sẽ 

3' Nối 

Hiền : 
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chuyển tải không khí của buổi lễ đang diễn ra tại đây. Xin mời phóng viên Thu Hiền :  0912678

742 

 

HIỀN  

Vâng!  Thưa quý vị và các bạn! Lúc này đây tôi đang có mặt tại nghĩa trang phường Nam 

Cường, thành phố Lào Cai – nơi chỉ ít phút nữa thôi sẽ diễn ra lễ thắp nến tri ân tri ân các anh 

hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 70 năm   27.7.    

Lúc này đây trong không khí đầy trang trọng, thành kính các đại biểu cùng hàng trăm 

đoàn viên, thanh thiếu nhi và rất nhiều người dân thành phố Lào Cai đang xếp hàng tuần tự 

dâng những nén hương, những vòng hoa, ngọn nến lên đài tưởng niệm cũng như trên từng phần 

mộ của các anh hùng liệt sỹ. Những người đang có mặt tại đây đều rất xúc động, nhiều người 

đã không kìm nén được, đã bật khóc. 

Quý vị và các bạn thân mến! Trên 300 phần mộ của các anh hùng liệt sỹ đang yên nghĩ  

ở phường Nam Cường thành phố Lào Cai đều đang được thắp sáng bởi những ngọn nến lung 

linh như tấm lòng tri ân, thành kính, niềm tự hào và sự biết ơn vô hạn của những người đang 

sống đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ Tổ Quốc. Thông qua hoạt động thắp nến tri 

ân này, ban tổ chức tỉnh đoàn Lào Cai mong muốn thế hệ trẻ sẽ góp phần bồi đắp thêm truyền 

thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc ta, thấm nhuần giá trị của nền độc lập tự do 

hôm nay.  

Xin mời  phòng thu .... 

3'  

Chi   Xin cảm ơn phóng viên Thu Hiền .  19h36' 

Tùng  Thưa quí vị và các bạn! Ở nơi ngút ngàn biên cương, nơi chỉ có gió núi, mây ngàn, nơi sừng 4'  Nối điện 
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sững hiên ngang Bia trấn ải vùng biên cương Tổ Quốc ... nơi ấy, các anh đã ngã xuống khi đang 

độ 18, đôi mươi... Vâng! chúng tôi đang muốn nói đến nghĩa trang liệt sỹ Pha Long - huyện 

Mường Khương.   

 Trong âm hưởng chung của buổi lễ tri ân đêm nay, mời quí thính giả cùng phóng viên chương 

trình vượt chặng đường 100 km, về với nơi rừng thiêng, nước độc; về với nơi thịt xương các 

anh đã kết thành khí thiêng sông núi . Xin mời phóng viên Thế Long :  

thoại : 

PV 

Long : 

0168215

415 

 

THẾ 

LONG  

Vâng xin chào anh Thanh Tùng ! Tôi đang có mặt tại nghĩa trang liệt sỹ Pha Long cảu 

huyện Mường Khương. Nơi đây diễn ra lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. Nghĩa trang là 

nơi yên nghỉ của 57 liệt sỹ đến từ mọi miền của Tổ Quốc, trong số các liệt sỹ, có người là chiến 

sỹ quân đội nhân dân, có người là chiến sỹ dân quân tự vệ, điểm chung là các anh chị đã hy 

sinh từ lúc tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới mười tám, đôi mươi.   

Pha Long là nơi trực tiếp chứng kiến trang sử hào hùng của cả dân tộc. Trong những 

ngày đầu chiến tranh bảo vệ biên giới, dù bị rơi vào thế cô lập, trong tình huống chiến đấu 

phòng ngự cực kỳ ác liệt, những chiến sĩ Biên phòng Pha Long đã kìm chân địch suốt 4 ngày 

đêm (từ 17.2 - 20.2.1979), tạo điều kiện cho phía sau sơ tán, củng cố, tăng viện. Ngay những 

ngày đầu đánh trả quân xâm lược, 24 người lính Biên phòng Pha Long đã ngã xuống và lời từ 

biệt - trăng trối cuối cùng của người lính biên phòng, qua điện cơ yếu về Bộ Tư lệnh Bộ đội 

biên phòng: “Chúng tôi đã chiến đấu hết đạn, xin vĩnh biệt các đồng chí”, vẫn rừng rực cháy đỏ 

trong cuốn sổ vàng truyền thống của đơn vị.  Và sau đây, tôi sẽ tiến hành trò chuyện với một 

đoàn viên đến từ Đồn Biên phòng Pha Long. 

3'  
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- Chào bạn! Bạn giới thiệu đôi nét về bản thân mình? 

Tôi là Phạm Văn Tuân, cấp bậc binh nhất,chức vụ chiến sỹ, tôi nhập ngũ vào tháng 2, 

năm 2016.  

-Vâng, Công tác tại một đơn vị có truyền thống cách mạng, trên mảnh đất Anh hùng, bạn 

có suy nghĩ như thế nào về việc kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước của các bậc cha anh 

trong công cuộc bảo vệ, dựng xây Tổ quốc hiện nay? 

Tôi cảm thấy rất nhiều vinh dự và tự hào được công tác tại một đơn vị có bề dày truyền 

thống, có nhiều chiến công oanh liệt trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới. Tôi luôn xác định 

phải cùng đơn vị và tập thể cố gắng cống hiến kế thừa phát huy truyền thống của đơn vị. 

Thưa quý vị và các bạn!  Trong không khí trang nghiêm, xúc động, mọi người thắp lên 

57 ngọn nến tri ân trên mộ phần các Liệt sĩ, với lời khấn nguyện: các Liệt sĩ sống mãi với dân 

tộc, non sông, để cùng chứng kiến sự phát triển, sự trường tồn của đất nước, đi lên từ hi sinh 

xương máu của các anh hùng Liệt sĩ, các thương binh. 

Vâng, xin được trở lại phòng thu với chị Quỳnh Chi và anh Thanh Tùng. 

 

Tùng  Xin được cảm ơn phóng viên Thế Long    19h38 

 

KT  Ca khúc :ĐỒNG ĐỘI ƠI ..( lồng giới thiệu phần sau ) 1'  

 

Phần II 

 

VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA THỜI BÌNH  
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Tùng  

Thưa quý vị và các bạn! May mắn được sống sót trở về sau cuộc chiến tranh, những thương 

binh,bệnh binh, cựu chiến binh đang sinh sống và làm việc ở Lào Cai mang trong mình khí chất 

người lính bộ đội cụ Hồ, không quản ngại gian khó, vượt qua  nỗ lực mưu sinh, đóng góp chí 

tuệ, sức lực của mình xây dựng quê hương, đất nước. Đến hôm nay, nhiều người trong số họ đã 

trở thành những doanh nhân thành đạt. Họ - những người chiến sỹ năm xưa đã- đang viết tiếp 

bản hùng ca chiến thắng đói- nghèo giữa thời bình. Tiếp tục chương trình phát thanh trực tiếp 

với chủ đề : " Viết tiếp bản hùng ca thời kỳ đổi mới ", mời quí thính giả cùng ghé thăm một số 

thương binh, bệnh binh đang tỏa sáng giữa đời thường: 

1'  

KT  Băng phóng sự :  ( Tờ rời )  6' 

 

19h46' 

KT  Ca khúc : BÀI CA KHÔNG QUÊN  1'  

Phần III  NỐI BƯỚC CHA ANH CANH GIỮ TỪNG TẤC ĐẤT THIÊNG LIÊNG CỦA TỔ 

QUỐC 

  

Tùng  Thưa quí vị các bạn! " Có một bài ca không bao giờ quên. Là lời đất nước, tôi chẳng phút bình 

yên. Có một bài ca không bao giờ quên. Là lời mẹ ru con đêm đêm..."  - những  ca từ thống 

thiết mà hào sáng như một sự đánh thức, một sự nhắc nhở vào tâm khảm người nghe về nhân 

nghĩa, về lẽ sống ở đời , về sự kiêu hãnh và niềm tự hào dân tộc, để mỗi thế hệ người Việt Nam 

luôn  sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu và đón nhận tất cả. Và có lẽ hơn ai hết, thế hệ trẻ hôm 

nay, thế hệ đang được hưởng hòa bình đều hiểu rằng: Mỗi con đường, góc phố bình yên hôm 

nay, đều có sự đánh đổi bằng máu xương; bằng sự quả cảm  để bảo vệ từng tấc đất quê hương. 

1'  
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Máu của cha anh đã nhuộm thắm lá cờ đỏ của Tổ Quốc;  hồn thiêng của cha anh vẫn luôn dõi 

bước với quê hương. Và đó là sự thôi thúc, để biết bao thế hệ tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước cha 

anh, vững vàng nơi đầu sóng- ngọn gió.  

Thưa quí vị và các bạn! Tiếp tục chương trình phát thanh đặc biệt này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ 

2 vị khách mời của chương trình. Xin mời phóng viên Linh Tâm thực hiện cuộc trò chuyện với 

khách mời :  

 

Tâm  

 

Thực hiện theo kịch bản ( Tờ rời) .... 

 7 19h53' 

 & CẮT ...   

Chi  Thưa quí vị và các bạn! Tiếp bước cha anh, viết tiếp những trang sử hào hùng, thế hệ trẻ Lào 

Cai hôm nay không quên những hy sinh lớn lao mà các thế hệ đi trước đã cống hiến, đã hy sinh 

... mới giành được. Rất nhiều việc làm thể hiện đạo lý " Uống nước - nhớ nguồn", " Đền ơn - 

đáp nghĩa " đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức thành phong trào sâu rộng, ý nghĩa và 

thiết thực. Qua nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên chương trình với đồng chí Giàng 

Quốc Hưng - Bí thư tỉnh đoàn Lào Cai sẽ cho thấy rõ điều này. Xin mời PV Mai Huệ :  

  

KT  Băng PV : Đ/ C Hưng - tỉnh đoàn (Huệ thực hiện ) 4' `19h57' 

  

CA KHÚC : TỔ QUỐC GỌI TÊN MÌNH  

 

1'  

 Thưa quí vị và các bạn! 30 phút của chương trình trôi qua thật nhanh. Chúng tôi hy vọng qua 2'  
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Tùng  chương trình thêm một lần nhắc nhở mỗi chúng ta hiểu hơn về sự hi sinh mất mát lớn lao của 

thế hệ cha anh trong những cuộc kháng chiến cứu nước, bảo vệ quê hương, để quý hơn ý nghĩa 

của hòa bình ngày hôm nay, tri ân kịp thời tới những người đã có công với cách mạng.  

 

Chi  

Và qua đó nhen lên niềm tin vào sức mạnh của lòng yêu nước, yêu hòa bình nồng nàn trong 

mỗi người con đất Việt, tạo động lực cho thế hệ trẻ hôm nay vững tin và có trách nhiệm hơn 

trước vận mệnh dân tộc, như chính ca từ mà quí thính giả đang nghe:  

" Tổ Quốc linh thiêng, Tổ Quốc linh thiêng 

Ngọn đuối hòa bình trên tay rực lửa, 

Tôi lắng nghe, Tôi lắng nghe  

Tôi lắng nghe Tổ Quốc gọi tên mình... 

& 

  

Tùng Thưa quí vị và các bạn! Tới đây, thì thời thời gian dành cho chương trình phát thanh đặc biệt 

nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sỹ của Đài PT- TH Lào Cai xin được tạm dừng.  

  

Chi  Xin được cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quí thính giả . Xin kính chào tạm biệt!   20h00 
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PS LINH KIỆN : Thương- bệnh binh Lào Cai : TỎA SÁNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG  

----------- 

  - Mất một cánh tay, nhưng mỗi năm đạt doanh thu từ nghề ong hơn 3 tỷ đồng;  

+ Là thương binh hạng 3/4, nhưng vẫn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ  mô hình kinh tế trang trại; 

- Mất sức lao động 64 %, song vẫn đang sở hữu trong tay hàng chục tỷ đồng từ kinh doanh xăng dầu...; 

+ Và một điểm chung đáng quí- đó là  tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chia sẻ khó khăn 

với những người đồng đội... 

 

Thưa quí vị và các  bạn! Chúng tôi đang muốn nói đến những thương binh, bệnh binh tiêu biểu ở Lào Cai  đang  

thực sự " tỏa sáng giữa đời thường. Chúng ta cùng gặp gỡ các nhân vật này qua phóng sự sau đây :   

# Nhắc đến thương hiệu ong miền núi Thanh Xuân, chắc hẳn sẽ có nhiều người biết đến thương binh chỉ còn một cánh 

tay Phạm Thanh Xuân ở mảnh đất Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Nhớ về cái thuở  đầu lập nghiệp đầy cam go, 

thử thách, ông chia sẻ : "Khi đó bao nhiêu câu hỏi bật lên trong đầu cần có lời giải. Nhưng cuối cùng, cái chất lính không 

ngại khó, ngại khổ, không bó tay trước hoàn cảnh, đã giúp mình vượt qua tất cả". Rồi ý chí, bản lĩnh của  người lính trên 

trận tuyến mới đã đưa ông chiến thắng đói nghèo. Sở hữu trên 700 đàn ong mật trải khắp dọc dài đất nước, hiện mỗi năm, 

doanh thu nhờ các sản phẩm từ ong của cơ sở ông Xuân bình quân đạt hơn 3 tỷ đồng. Đằng sau thành quả ấy là cả quá 

trình nỗ lực học hỏi, tâm huyết miệt mài theo chân những đàn ong suốt gần 30 năm. Ông Phạm Thanh Xuân chia sẻ: 

(Mỗi một năm chúng tôi tiêu thụ  khoảng trên dưới 30 tấn. Và  phương châm chúng tôi vẫn phải luôn đặt chất 

lượng lên hàng đầu. Dù thế nào mình cũng vẫn phải quyết tâm, thất bại thì lại tiếp tục rút kinh nghiệm). 
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 Đến nay sản phẩm mật ong Thanh Xuân  hiện đã có mặt ở 9 tỉnh, thành nhờ hệ thống 32 đại lý lớn, nhỏ. Công ty  TNHH 

phát triển ong miền núi Thanh Xuân giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. 

- Thương hiệu mật ong Thanh Xuân đã giành được Huy chương Vàng cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vì 

sức khỏe cộng đồng. 

 + Cá nhân ông Xuân được tặng Huân chương Lao động hạng ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, vì những đóng 

góp phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh .  

 

= Cũng với nghị lực phi thường, ông Trần Văn Hùng thương binh hạng 3/4 ở thôn Sơn Hồng, xã Văn Sơn, huyện 

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ông đã xoay sở rất nhiều nghề, nhưng không mang lại hiệu 

quả, đời sống gia đình ông khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Song với ý chí kiên cường, không chấp nhận thất bại, ông đã 

kiên trì học hỏi kỹ thuật chăn nuôi từ trong sách báo và các mô hình trang trại hiệu quả, cộng với thực tiễn vừa nuôi vừa 

đúc rút kinh nghiệm, nên trang trại chăn nuôi của gia đình ông từng bước đem lại thu nhập cao, mỗi năm trừ đi các chi 

phí, gia đình ông Hùng thu trên 150 triệu đồng. Ông Trần Văn Hùng chia sẻ:  

(Gia đình xuất phát từ nông thôn đi. Lúc nào cũng tinh thần làm, kiến thiết gia đình; giữ mái ấm gia đình, để con 

cái ăn học ngoan. Làm kinh tế thì lúc nào cũng tinh thần chịu khó, học hỏi bên ngoài , phát triển kinh tế gia đình ấm no 

hạnh phúc). 

http://baodansinh.vn/viec-lam-d76/
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 -Với những thành tích và đóng góp trong suốt thời gian qua, ông Trần Văn Hùng đã được nhận rất nhiều bằng 

khen của tỉnh và các bộ, ngành trung ương; 

+Vinh dự nhất là đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ năm nay, ông là đại diện tiêu biểu duy nhất 

của huyện Văn Bàn tham gia hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc được tổ chức tại Hà 

Nội ;  

# Thưa quí vị và các bạn! ¤ng Vũ Ngọc Vinh 62 tuæi, bệnh binh, cư trú tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát  còng lµ 

mét trong nh÷ng tÊm gư¬ng tiªu biÓu trong vưît khã, lµm giµu vµ tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ë ®Þa phương. 

Sau 17 năm tham gia chiến trường phía Nam, rồi biên giới phía Bắc, năm 1991, ông xuất ngũ trở về địa phương với tỷ lệ 

mất sức lao động 64%. Cũng với tinh thần và nghị lực phi thường, người bệnh binh  ấy đã không quản ngại gian khó nào, 

miễn là công việc ấy lương thiện và đem lại thu nhập. Cuối cùng thì ông đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp với tên gọi: 

Công ty TNHH vận tải xăng dầu Anh Vinh, đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện vùng cao Bát 

Xát. Lý giải cho quyết định táo bạo này, cựu chiến binh Vũ Ngọc Vinh cho biết: 

  Kinh doanh xăng dầu xu hướng có thể phát triển được, nó tồn tại lâu dài, không lạc hậu. B ây giờ người ta nhiều 

cửa hàng, bây giờ đi vào vùng sâu, vùng xa, quê mình nhiều chỗ nó khó khăn, mình mở, người ta mới quí trân trọng 

mình, bền vững lâu dài, cạnh tranh nó cũng ít.  

 Với 04 cửa hàng kinh doanh xăng dầu được lắp đặt, doanh nghiệp của gia đình cựu chiến binh Vũ Ngọc Vinh duy 

trì việc làm thường xuyên cho gần 30  lao động với mức lương bình quân sau khi trừ bảo hiểm xã hội còn khoảng 5 triệu 

đồng/ người/tháng.  
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Những lao động làm việc tại doanh nghiệp cña «ng chñ yÕu lµ con em cựu chiến binh, con cháu các gia đình thương 

binh, liệt sỹ,  bởi ông luôn nghĩ, đó là việc làm đương nhiên, cần thiết để chia sẻ phần nào khó khăn cho những người có 

công với quê hương, đất nước./.  
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KỊCH BẢN 

Trò chuyện với khách mời là con các anh hùng liệt sỹ 

------------- 

 

BTV : Vâng. Cảm ơn dẫn chương trình Thanh Tùng. Thưa quý thính giả, ngồi cạnh tôi đây lúc này là hai đồng chí 

sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu: 

Đồng chí Hồ Đình Hùng- Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. 

- 

Đồng chí Lý Tiến Nam- Chính trị viên phó- Ban Chỉ huy quân sự huyện Bát Xát. 

- 

Cảm ơn hai đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình! 

 Thưa hai vị khách mời. Lúc này đây, đồng loạt các nghĩa trang trên cả nước đang bừng sáng Lễ thắp nến tri ân các 

anh hùng liệt sỹ. Vậy lúc này, các đồng chí có cảm xúc như thế nào. Trước tiên, xin mời đồng chí Hùng ?  

KM : Có thể nói là trong dịp kỉ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, cùng với hoạt động tri ân cuả cả nước, đối 

với những người có công. Trong đó bản thân tôi cũng là một thân nhân gia đình liệt sỹ cũng bày tỏ lòng biết ơn, sự 

tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước của cấp ủy chính quyền địa phương,  cũng như của cơ quan Bộ chỉ huy đã luôn 

giành tình cảm cho thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đã để lại một phần sương máu của 

mình trên chiến trường.   

BTV : Còn đồng chí Nam thì cảm thấy thế nào ?  

KM :  Vâng! Cám ơn Chị! Về cảm xúc của tôi ngay lúc này rất là khó nói lên tất cả xúc cảm của mình lúc này. 

Nhưng phải nói một điều chắc chắn là hiện nay tôi cảm thấy rất vui và vì những hoạt động trong thời gian vừa qua 

của các cấp ủy chính quyền địa phương,  các cơ quan ban, ngành tổ chức các hoạt động chi ân nhân ngày thương 
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binh liệt sỹ . Chính vì vậy những hoạt động tổ chức của các cấp đã là nguồn động viên an ủi rất lớn đối với gia 

đình tôi, nhất là mẹ tôi người đã nhiều tuổi rồi. Chính sự động viên ân cần của cấp ủy chính quyền địa phương và 

các cơ quan ban ngành đã động viên mẹ tôi có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống,  bởi vì bà đã cao tuổi và 

chính qua những hành động đó,n thì bà thấy rằng là  bố tôi dù đã là liệt sỹ nhưng vẫn còn sống mãi trong tình 

cảm, trong công việc của mọi người  

BTV : Vâng! Chúng tôi hiểu, năm tháng dù có thể xoa dịu nỗi đau,  nhưng những xúc cảm buồn đau, mất mát bởi 

sự hy sinh quá lớn lao...  thì không thể gì bù đắp.  Vâng! Cả 2 đồng chí khách mời của chương trình hôm nay, đều 

có một điểm chung, là đều có cha là liệt sỹ, và tiếp bước cha của mình, các anh đang tiếp tục khoác trên mình màu 

xanh áo lính, vẫn chắc tay súng canh giữ vùng biên cương của Tổ Quốc. Vậy, nếu chia sẻ một chút về quyêt định 

lựa chọn con đường binh nghiệp của cha, các anh sẽ nói điều gì? 

Xin mời đồng chí Nam?  

KM : Nói về quyết định lựa chọn con đường binh nghiệp của tôi trước hết, từ nhỏ dưới mái trường tôi đã được các 

cô, các thầy xây dựng hình ảnh rất đẹp về người bộ đội Cụ Hồ. Và khi lớn lên nhận thức rõ hơn thì tôi đã được mọi 

người trong gia đình cũng như đồng đội của bố tôi kể về những chiến công của bố và những hoạt động của bố 

trong thời quân ngũ và những cái đó đã thôi thúc tôi quyết định là sẽ đi theo sự nghiệp mà bố tôi đã lựa chọn bảo 

vệ Tổ Quốc  

-BTV : Vẫn với câu hỏi vừa rồi, xin mời đồng chí Hùng  chia sẻ?  

KM : Vâng! Cám ơn chị, có thể nói là suốt  những năm tháng tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với những kí ức về cha 

tôi, đó là những kí ức về dấu ấn của chiến tranh đã đi qua và tôi nhận thức sâu sắc rằng ngay từ nhỏ đã được thầy 

cô giáo ca ngợi những chiến công của đồng chí bộ đội đã anh dũng chiến đấu đạt những chiến công hiển hách thì 
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với cơ sở đó và với niềm tin, với truyền thống gia đình thì ngay từ khi trưởng thành đã xác định tiếp tục phấn đấu 

theo con đường binh nghiệp cũng như con đường cha tôi đã lựa chọn.   

BTV : Vâng! Tiếp bước người cha thân yêu của mình, các  đồng chí đã lựa chọn cho mình con đường binh nghiệp. 

Hiện  tại trên cương vị công tác của mình, Các  đồng chí đã có sự phấn đấu như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ 

của mình? Xin mời đồng chí Hùng.  

KM : Dạ vâng cảm ơn chị! Có thể nói rằng ngay từ khi đầu đã xác định phấn đấu theo sự nghiệp binh nghiệp thì 

trên cơ sở đó thì tôi cũng luôn cố gắng phấn đấu xác định rõ lập trường chính trị tư tưởng cũng như luôn ý thức 

được trách nhiệm trong công việc, trên cơ sở đó đã được cấp trên xem xét giúp đỡ và đến bây giờ qua quá trình 

công tác thì tôi cũng đã được cấp trên tạo điều kiện cho đi ôn và hiện nay đã học xong chương trình đào tạo Thạc 

sỹ Biên phòng và để tiếp tục công tác, phấn đấu để làm sao cũng đơn vị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp 

trên giao. 

BTV : Còn đồng chí Lý Tiến Nam đồng chí có thể chia sẻ thành tích lớn nhất mà đồng chí đạt được trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ công tác của mình? 

KM : Về thành tích của tôi, tôi cũng có được bằng khen, giấy khen và có cả huy chương , trong tôi cảm thấy thành 

tích lớn nhất mà tôi đạt được đó là tôi đã đem được niềm vui đến cho các gia đình chính sách bởi vì trên cương vị 

công tác của mình tôi đã đảm nhiệm nội dung thực hiện công tác chính sách trên địa phương đấy là niềm vui lớn 

nhất của tôi  

BTV : Vâng. Chúng tôi được biết là vợ con của đồng chí Hồ Đình Hùng hiện nay đang sinh sống tại Thủ đô Hà 

Nội. Điều gì đã khiến đồng chí quyết định tạm biệt vợ con lên vùng biên giới Lào Cai công tác?  

KM : Có thể nói là trước khi tôi quen biết và yêu vợ tôi thì tôi đã gắn bó mảnh đất của Lào Cai từ năm 1999 ngay 

từ khi tôi đi lính được đào tạo học tập và quay trở lại công tác thì tôi luôn ý thức được rằng mảnh đất biên giới 
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Lào Cai luôn thân thương, con người hòa nhã và cũng với đó sự nghiệp của công việc gắn liền với biên giới quốc 

gia từ đấy tôi xác định là cố gắng phấn đấu cùng với tập thể cán bộ chiến sỹ luôn vững chắc tay súng để giữ vững 

bảo vệ biên cương của Tổ quốc   

BTV : Tôi có chồng cũng là bộ đội và con trai của tôi cũng đã đi bộ đội nên tôi rất là thấu hiểu nỗi lòng của người 

vợ khi phải xa chồng.  Tuy nhiên tôi cũng rất là tò mò là khi đồng chí phải xa gia đình như vậy thì Vợ con đồng chí 

có sự động viên như thế nào để đồng chí có thể yên tâm bảo vệ biên cương Tổ Quốc ?.....  

 Xuất phát từ hoàn cảnh gia đình thì báo cáo với Chị là đối với mẹ tôi thì thực ra là từ khi lấy bố sống với nhau nếu 

tính trên tháng chỉ được khoảng 6 tháng và chính vì điều đấy qua những lời kể của mẹ tôi động viên đồng thời là 

cũng tâm sự với vợ tôi thì trên cơ sở đó vợ tôi cũng đã hiểu được tâm lý cũng như cuộc sống, qua đó hiểu được hơn 

về công việc của bản thân tôi chính vì thế cùng với đó tôi cũng làm tốt công tác động viên cho vợ để vợ yên tâm 

công tác và đối với bản thân cán bộ chiến sỹ trên này thì sẽ phấn đấu một lòng vì phục vụ mục tiêu cao cả nhằm 

bảo vệ tổ quốc. Thứ hai, ngoài ra luôn hướng về với vợ con .  

BTV : Vâng. Thế còn đồng chí Lý Tiến Nam- Điều gì đã giúp đồng chí luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 

được giao? 

KM : Động cơ để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước hết đó là truyền thống gia đình tôi, tôi sinh ra và 

lớn lên ở Bát Xát và nhiều đời của dòng họ tôi đã đứng lên bảo vệ biên cương của Tổ Quốc và đến bố tôi là liệt sỹ 

Lý A Tờ cũng đã hy sinh vào 17 tháng 2 năm 1979 và những truyền thống đó đã thúc đẩy tôi làm sao cố gắng hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao ngoài ra vợ con tin tưởng vào tôi, các con luôn tự hào khi khoe với bạn bè bố mình là 

bộ đội và cái đặc biệt nữa môi trường quân đội là môi trường rất tốt để chúng tôi rèn luyện trưởng thành  
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BTV :  Vâng. Hậu phương vững chắc- đó chính là sự động viên rất  lớn lao và sự khích lệ lớn để các đồng chí 

yên tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao.  

Thưa quý vị và các bạn! Hai vị khách mời của chúng ta - hai đồng chí bộ đội là con của 2 liệt sỹ  năm 

xưa đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ Quốc. Mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau, ở vùng quê 

khác nhau, nhiệm vụ công tác khác nhau, nhưng họ đều có chung một con đường đi - đó là tiếp bước cha  anh, 

tiếp tục cống hiến tuổi xuân, sức trẻ cho Tổ Quốc thân yêu./. 
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 PHỎNG VẤN  BÍ THƯ  TỈNH ĐOÀN LÀO CAI :   

 

TUỔI TRẺ LÀO CAI RÈN ĐỨC- LUYỆN TÀI ĐỂ TIẾP TỤC TRI ÂN CÁC 

 

------------- 

 

 PV : Thưa đồng chí! Phong trào Đền ơn đáp nghĩa luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động 

của các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh. Vậy đề nghị đồng chí cho biết về một vài hoạt động  nổi bật của phong trào 

này? 

   Bí thư Giàng Hưng : Chúng tôi tập trung chỉ đạo tháng cao điểm “ tháng đền ơn đáp nghĩa” từ mùng 1 đến 27/7 

với chủ đề “ theo bước chân những người anh hùng” đến tất cả các cấp bộ đoàn trong tỉnh để triển khai thực hiện; Vận động 

các nguồn lực xã hội để đóng góp vào công tác đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn: Tổ chức đồng loạt lễ thắp nến tri 

ân đúng vào 19h30 ngày 26 tháng 7 hàng năm ở tất cả 17 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

PV : Vâng ! Rất nhiều hoạt động. Vậy theo đồng chí, để phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục có sức lan tỏa sâu rộng 

hơn nữa trong lực lượng đoàn viên thanh niên, thì điều quan trọng cốt lõi là gì ? 

Bí thư Giàng Hưng : Để phong trào này có sức lan tỏa thì mỗi một tổ chức, cá nhân, mỗi một đoàn viên thanh niên 

phải thực sự là một tấm gương xung kích đi đầu và mẫu mực trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Từ 

đó tạo ra hiệu ứng lan tỏa đến đông đảo đoàn viên thanh niên và đến quần chúng nhân dân.  

PV : Thưa đồng chí! Công trình thanh niên cột cờ Lũng Pô- nơi con sông Hồng chảy vào đất được xây dựng là hành 

động tri ân của tuổi trẻ Lào Cai. Vậy đề nghị đồng chí cho biết đôi nét về ý nghĩa của công trình này ? 
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Bí thư Giàng Hưng : Công trình cột cờ Lũng Pô thì với mức đầu tư 17 tỷ đồng thì  trong thời gian tới sẽ được chúng 

tôi khánh thành và đi vào hoạt động. Cột cờ thể hiện ý chí, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia 

xây dựng và bảo vệ quê hương , góp phần khẳng định chủ quyền biên giới Quốc gia. Cột cờ được khánh thành còn có một ý 

nghĩa  hết sức tốt đẹp nữa - đó là lá cờ 25m2,  tượng trưng cho 25 dân tộc anh em được tôi mang từ Trường Sa về,  thì trong 

cái lá cờ này tôi đã xin được chữ ký , cũng như là con dấu của tất cả 10  điểm đến , bao  gồm 9 đảo ở Trường Sa và 1 nhà 

giàn DK. Lá cờ này sẽ mang một ý  nghĩa về chính trị hết sức là quan trọng và sẽ được thượng cờ trong thời gian tới đây.  

PV : Đại diện cho tuổi trẻ Lào Cai, đồng chí có điều gì bày tỏ với thế hệ cha anh  - những người có công với đất 

nước?  

Bí thư Giàng Hưng : Bằng tất cả tấm lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn thì tuổi trẻ Lào Cai hôm nay sẽ phát huy 

tinh thần, trí tuệ của tuổi thanh xuân.Tiếp nối truyền thống vẻ vang của quê hương Lào Cai anh hùng; Chúng tôi sẽ tiếp tục 

đoàn kết, thi đua không ngừng học tập và lao động sáng tạo, góp phần cùng Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc 

tỉnh Lào Cai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp, cũng như là Nghị quyết Đại hội đoàn đã 

đề ra. Đồng thời chúng tôi sẽ xây dựng nên một thế hệ trẻ sống có lý tưởng, có văn hóa, giầu lòng yêu nước, có kiến thức, 

có bản lĩnh, và năng động , sáng tạo và chúng tôi sẵn sàng hi sinh vì Tổ Quốc xứng đáng với lòng tin của đảng, của nhân 

dân vào sự hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ. 

Xin cảm ơn đồng chí !  

 

 


