40 NĂM - ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975

LỜI GIỚI THIỆU
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là biểu tượng ngời sáng của chủ nghĩa
anh hùng cách mạng, là đỉnh cao của khí phách, trí tuệ Việt Nam kết tinh từ
truyền thống đánh giặc giữ nước từ nghìn xưa của dân tộc. 40 năm người dân
Việt Nam sống trong hòa bình độc lập, lịch sử Việt Nam đã bước sang một trang
mới của thời đại mở cửa và hội nhập cùng thế giới. Những mất mát, đau thương
dẫu chưa thể xóa nhòa, nhưng đã nhường chỗ cho niềm tự hào của thế hệ trẻ về
những lớp cha anh đã "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Những năm tháng đạn
lửa chiến tranh đã tích tụ, kết tinh thành hình ảnh một đất nước kiên cường với
những thế hệ không tiếc máu xương cho độc lập chủ quyền của dân tộc, cho
cuộc sống hòa bình, tự do của nhân dân.
Mỗi con người Việt Nam hôm nay không thể và không được phép nguôi
quên những mất mát đau thương của chiến tranh. Trân trọng quá khứ là cách
tốt nhất để hướng tới tương lai. Mỗi người dân nước Việt cần hiểu và ý thức rõ
hơn giá trị của hòa bình để khẳng định trách nhiệm công dân đối với đất nước,
đối với dân tộc; đồng thời phát huy những giá trị lịch sử, những phẩm chất tốt
đẹp của con người Việt Nam trong dòng chảy mới của thời đại. Đại thắng lịch
sử mùa Xuân năm 1975 đã để lại cho các thế hệ người Việt Nam những bài học
lớn về huy động và tổ chức lực lượng, tạo dựng và đón bắt thời cơ, táo bạo và
quyết liệt trong hành động... Những bài học ấy còn nguyên giá trị thực tiễn
trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế hôm nay. Và đây cũng là một phần
không thể thiếu trong hành trang của dân tộc bước vào tương lai.
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất
đất nước (30/4/1975-30/4/2015), Thư viện tỉnh Bắc Ninh biên soạn và phát hành
Thư mục chuyên đề “40 năm - Đại thắng mùa Xuân năm 1975”.
Thư mục gồm 4 phần:
Phần 1: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất theo dòng lịch sử
Phần 2: Những người góp phần làm nên chiến thắng
Phần 3: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua những hồi ức
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Phần 4: Hoạt động chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước.
Nguồn thông tin trong Thư mục được biên soạn lấy từ báo, tạp chí hiện có
của Thư viện tỉnh Bắc Ninh.
Trong quá trình biên soạn Thư mục không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong
bạn đọc lượng thứ.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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PHẦN 1:
GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
THEO DÒNG LỊCH SỬ
1. NGUYỄN VĂN LĂNG. Đánh du kích kết hợp đấu tranh chính trị
trong Phong trào Đồng Khởi : 40 năm chiến thắng vĩ đại 30-4 // Quân đội nhân
dân. - 2015. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 1. Số 19379
Bài viết về lối đánh du kích kết hợp với đấu tranh chính trị trong Phong
trào Đồng khởi năm 1960.
2. TRẦN KIM HÀ. Mở "đường Hồ Chí Minh" trên biển : Hành trình đến
mùa xuân đại thắng // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 26 tháng 3.- Tr 3. Số
19385
Bài viết về hành trình mở "đường Hồ Chí Minh" trên biển chi viện cho
chiến trường miền Nam từ năm 1962.
3. TRẦN KIM HÀ. Mở rộng đấu tranh khiến Mỹ-Diệm lâm vào khủng
hoảng sâu sắc : Hành trình đến mùa xuân đại thắng // Quân đội nhân dân. 2015. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 3. Số 19376
Bài viết về việc mở rộng đấu tranh phá ấp chiến lược, củng cố lực lượng vũ
trang khiến Mỹ - Diệm lâm vào khủng hoảng sâu sắc, báo hiệu sự thất bại thảm
hại của "Chiến tranh đặc biệt".
4. TRẦN KIM HÀ. Phá vỡ kế hoạch bình định miền Nam bằng "ấp
chiến lược" : Hành trình đến mùa xuân đại thắng // Quân đội nhân dân. - 2015. Ngày 14 tháng 3. - Tr 3. Số 19373
Bài viết về việc phá vỡ kế hoạch bình định miền Nam bằng "Ấp chiến
lược".
5. NGUYỄN HUY THỤC, NGUYỄN DUY DIỆP. Vai trò to lớn của dân
quân, du kích miền Nam trong chống phá bình định : 40 năm chiến thắng vĩ
đại 30-4 // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 1. Số 19375
Bài viết về vai trò to lớn của dân quân, du kích miền Nam trong chống phá
bình định năm 1969-1975 "bình định cấp tốc", "bình định đặc biệt", "bình định
xây dựng", "bình định phát triển", "bình định bổ túc".
6. VŨ HOÀNG ÂN. Chủ động, sáng tạo bảo đảm kỹ thuật trong Chiến
dịch Tây Nguyên : Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) // Quân đội nhân dân. - 2015. Ngày 7 tháng 3. - Tr 3. Số 19366
Bài viết về việc chủ động, sáng tạo đảm bảo kỹ thuật trong chiến dịch Tây
Nguyên.
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7. TRẦN TIẾN DUẨN. Bài 1: Tầm chiến lược của chiến dịch Tây
Nguyên : Phần 1: Những dấu mốc lịch sử // Tin tức. - 2015. - Ngày 10 tháng 3. Tr 6+7. Số 58
Bài viết về đòn chiến lược then chốt mở đầu, ý nghĩa chiến dịch và sự đổi
mới của Tây Nguyên.
8. NGUYỄN THÀNH HỮU. Cuộc truy kích thần tốc trên đất Tây
Nguyên : Hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước (30/4/1975-30/4/2015) // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 12 tháng
3. - Tr 6. Số 71
Bài viết về cuộc truy kích thần tốc trên đất Tây Nguyên năm 1975.
9. NGUYỄN HUY THỤC. Chiến dịch Tây Nguyên - nghệ thuật nghi
binh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 : 40 năm Ngày giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. - 2015. - Ngày 10 tháng 3. Tr 1. Số 21716
Bài viết về chiến dịch Tây Nguyên - nghệ thuật nghi binh trong cuộc Tổng
tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.
10. HOÀNG XUÂN NHIÊN. Nghệ thuật tác chiến trận then chốt quyết
định trong chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 // TC.Quốc phòng toàn dân. 2015. - Tháng 3. - Tr 100. Số 3
Trong chiến dịch Tây Nguyên (1975) với lực lượng, thế trận và mưu lược
vượt trội, ta đã giành thắng lợi giòn giã trong trận then chốt quyết định mở đầu
Chiến dịch.
11. NGUYỄN THÀNH HỮU. Nhiệm vụ chiến lược trước mắt là giải
phóng Tây Nguyên : Những trận đánh tiêu biểu // Quân đội nhân dân. - 2015. Ngày 29 tháng 3. - Tr 3. Số 19388
Bài viết về cuộc tấn công vào chiến trường Tây Nguyên, đây là hướng tấn
công chủ yếu trong giai đoạn đầu của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 1975.
12. XƯƠNG GIANG. Thời gian và sự kiện: Chiến dịch Tây Nguyên //
Cựu chiến binh Việt Nam. - 2015. - Ngày 26 tháng 3.- Tr 4. Số 1064
Bài viết về thời gian và sự kiện của chiến dịch Tây Nguyên năm 1975.
13. TRẦN TIẾN DUẨN. Bài 2: Đập tan lá chắn mạnh nhất của địch ở
Trị Thiên : Phần 1: Những dấu mốc lịch sử // Tin tức. - 2015. - Ngày 11 tháng
3. - Tr 6+7. Số 59
Bài viết về những thắng lợi trong chiến dịch Trị Thiên, đã đập tan lá chắn
mạnh nhất của địch.
14. TRẦN TIẾN DUẨN. Bài 3: Bước ngoặt quyết định sau chiến dịch Đà
Nẵng : Phần 1: Những dấu mốc lịch sử // Tin tức. - 2015. - Ngày 12 tháng 3. Tr 6+7. Số 60
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Bài viết về bước ngoặt quyết định của ta sau chiến dịch Đà Nẵng. Chiến
thắng đã tạo ra thời cơ mới và một thế trận mới để nhanh chóng hoàn thành sự
nghiệp cao cả giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
15. ĐÀO VĂN ĐỆ. Chọn hướng và mục tiêu tiến công chủ yếu trong
chiến dịch Đà Nẵng : Những trận đánh tiêu biểu // Quân đội nhân dân. - 2015. Ngày 29 tháng 3. - Tr 3. Số 19388
Bài viết về việc chọn hướng và mục tiêu tiến công chủ yếu trong chiến dịch
Đà Nẵng.
16. BÙI THANH SƠN. Buôn Ma Thuột, trận điểm huyệt chiến lược : 40
năm chiến thắng vĩ đại 30/4 // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 10 tháng 3. Tr 1. Số 19369
Bài viết về trận điểm huyệt chiến lược ở Buôn Ma Thuột ngày 18/3/1975,
đánh dấu bước phát triển mới trong cục diện chung, một bước suy sụp mới của
Mỹ - Nguỵ.
17. HUY NGUYÊN. Chiến dịch Trị - Thiên, đòn giáng đích đáng vào âm
mưu co cụm chiến lược của quân đội Sài Gòn trong mùa Xuân 1975 // Nhân
dân. - 2015. - Ngày 12 tháng 3. - Tr 1. Số 21718
Bài viết về Chiến dịch Trị - Thiên, một trong những chiến dịch giành thắng
lợi lớn và triệt để nhất, có ý nghĩa chiến lược và chính trị rất quan trọng, góp
phần xứng đáng vào thắng lợi trọn vẹn của Đại thắng mùa xuân 1975.
18. NGUYỄN THÀNH HỮU. Quảng Trị và Huế đã giải phóng như thế
nào? : Hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4/1975-30/4/2015) // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 16 tháng 3. Tr 6. Số 75
Bài viết về chiến lược quân sự trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị và
Huế năm 1975.
19. NGUYỄN VĂN HAI, MINH ĐỨC. Quân và dân Quảng Trị dồn sức
cho chiến dịch giải phóng Trị - Thiên - Huế : 40 năm Ngày giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. - 2015. - Ngày 19 tháng 3. - Tr 1. Số
21725
Bài viết về chiến dịch giải phóng Trị - Thiên - Huế với sự cố gắng nỗ lực
vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ của quân và dân Quảng Trị để chi viện
sức người, sức của cho chiến trường.
20. BÙI THANH SƠN. Đòn quyết định giải phóng Huế - Đà Nẵng : 40
năm chiến thắng vĩ đại 30-4 // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 18 tháng 3. Tr 1. Số 19377
Bài viết về đòn quyết định giải phóng Huế và Đà Nẵng, mở ra thời cơ lớn
để ta tiến hành chiến dịch quyết chiến, giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19384).
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21. NGUYỄN VĂN TOÀN. Huế đập tan chiến lược "Phòng ngự co
cụm" : Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng Thừa Thiên- Huế 26/3/1975-26/3/2015
// Tin tức cuối tuần. - 2015. - Ngày 26 tháng 3.- Tr 2. Số 13
Bài viết về cuộc tấn công giải phóng Thừa Thiên-Huế ngày 26/3/1975 đập
tan "Phòng ngự co cụm" của địch.
22. NGUYỄN THÀNH HỮU. Quân khu 5 tiến công phối hợp như thế
nào? : Kỷ niệm 40 năm Giải phòng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc
(30/4/1975-30/4/2015) // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 6.
Số 77
Trong cuộc Tổng tiến công chiến lược xuân 1975, trên địa bàn Quân khu 5,
bộ đội chủ lực 3 tỉnh phía bắc: Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi có Sư đoàn
2, Sư đoàn 3, Lữ đoàn 52 bộ binh và các đơn vị binh chủng... đã phối hợp tiến
công tiêu diệt, bức rút địch.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Người cao tuổi, số 44).
23. VŨ THANH TÙNG. Vận động tiến công diệt địch : Chào mừng ngày
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước // Quân đội nhân dân. 2015. - Ngày 3 tháng 3. - Tr . Số 19374
Bài viết về cuộc vận động tiến công tiêu diệt địch của bộ đội địa phương
tỉnh Phú Yên trong năm 1975.
24. TRẦN KIM HÀ. Chuyển hướng cách mạng miền Nam, đấu tranh
chính trị kết hợp đấu tranh quân sự // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 12
tháng 3. - Tr 3. Số 19371
Sau 5 năm đấu tranh gay go và quyết liệt (1954-1959), tình hình miền Nam
ngày càng trở lên căng thẳng, Trung ương Đảng đã quyết định chuyển hướng
cách mạng miền Nam và quyết định hình thức đấu tranh của cách mạng miền
Nam là đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh quân sự.
25. TRẦN KIM HÀ. Đánh bại chiến lược "chiến tranh đặc biệt" : Hành
trình đến mùa xuân đại thắng // Quân đội nhân dân. -2015. - Ngày 8 tháng 4. Tr 3. Số 19398
Bài viết về việc đánh bại chiến lược "chiến tranh đặc biệt" trong cuộc
kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta.
26. THÁI BÌNH. Chiến thắng Chương Thiện - tiền đề quan trọng dẫn
đến Chiến dịch Hồ Chí Minh : Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) // Công an nhân dân. 2015. - Ngày 4 tháng 4. - Tr 3. Số 3538
Bài viết về cuộc tiến công xông lên phía trước, làm nên chiến thắng
Chương Thiện, tạo tiền đề quan trọng dẫn đến Chiến dịch Hồ Chí Minh.
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27. NGUYỄN ĐỨC HẢI. Chiến thắng Phan Rang năm 1975 - nét đặc
sắc của nghệ thuật tiến công trong hành tiến // TC.Quốc phòng toàn dân. 2015. - Tháng 4. - Tr 45. Số 4
Quán triệt và thực hiện phương châm "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc
thắng", từ ngày 14 đến ngày 16/4/1975, quân ta đã tiến công và đập tan tuyến
phòng thủ Phan Rang. Đây là trận tiến công hành tiến, bằng sức mạnh hiệp đồng
binh chủng và giành thắng lợi nhanh, gọn với nhiều nét nghệ thuật nổi bật.
28. NGUYỄN VĂN LƯƠNG. Đập tan "Lá chắn thép" Phan Rang trong
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 // TC.Lịch sử Quân sự. - 2015. Tháng 3. - Tr 3. Số 279
Bài viết về cuộc chiến đập tan "lá chắn thép" Phan Rang, mở đường cho
chủ lực Quân đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng tiếp tục tiến công cùng các đơn vị
Quân giải phóng và các lực lượng khác tiến vào giải phóng Sài Gòn, kết thúc
thắng lợi cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước.
29. TRẦN TOẢN. Đòn điểm huyệt hướng Tây - Tây Nam Sài Gòn :
Những trận đánh tiêu biểu // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 15 tháng 3. - Tr
3. Số 19374
Bài viết về đòn điểm huyệt hướng Tây - Tây Nam Sài Gòn, phá vỡ thế trận
địch, nhanh chóng giành thắng lợi, chuẩn bị cho việc đánh vào Sài Gòn.
30. TRẦN TIẾN DUẨN. Bài 4: Chiến thắng ở Xuân Lộc, rung chuyển
Sài Gòn : Phần 1: Những dấu mốc lịch sử // Tin tức. - 2015. - Ngày 13 tháng 3. Tr 6+7. Số 61
Bài viết về chiến thắng Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh (nay là tỉnh Đồng Nai)
từ ngày 9-21/4/1975 làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch xung
quanh Sài Gòn, làm cho tinh thần quân địch càng thêm suy sụp. Tin chiến thắng
đã làm nức lòng nhân dân cả nước.
31. NGUYỄN THÀNH HỮU. Cuộc hành quân thần tốc cho trận thắng
cuối cùng // Khoa học và đời sống. - 2015. - Ngày 27 tháng 3. - Tr 15. Số 37
Trước giờ nổ súng Tổng công kích vào TP Sài Gòn - Gia Định, các binh
đoàn chủ lực của ta đã hành quân thần tốc, tập trung lực lượng, tạo được thế trận
bao vây thành phố từ nhiều mặt với bốn quân đoàn, bốn quả đấm cho trận thắng
cuối cùng.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên báo: Khoa học và đời sống, số 39;
Pháp luật Việt Nam, số 101).
32. NGUYỄN BÌNH AN. Những trận đánh nổi danh "Biệt động Sài
Gòn" : Lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 1. Số
3548
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Bài viết về những chiến công, trận đánh nổi danh của lính "Biệt động Sài
Gòn" ngay giữa địa bàn chiến lược Sài Gòn - Gia Định góp phần đẩy nhanh
công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
33. MINH KHÔI. Trận đánh lịch sử tại Sân bay Tân Sơn Nhất cận ngày
giải phóng: Dùng máy bay địch đánh địch // An ninh thế giới. - 2015. - Ngày
18 tháng 4. - Tr 28. Số 1.461
Bài viết về trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất chiều ngày 28/4/1975 với chiến
lược dùng máy bay địch đánh địch của không quân Việt Nam.
34. PHẠM HỮU THẮNG. Chia cắt, bao vây tiêu diệt lớn quân địch nét
đặc sắc về nghệ thuật quân sự trong tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 //
TC.Lịch sử quân sự. - 2015. - Tháng 4. - Tr 66. Số 280
Bài viết về chiến lược quân sự chia cắt, bao vây tiêu diệt lớn địch trong
tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.
35. LƯƠNG SƠN. Đỉnh cao của trí tuệ và sức mạnh Việt Nam // Tin tức
cuối tuần. - 2015. - Ngày 12 tháng 3. - Tr 2. Số 11
Bài viết về Ngày đại thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cũng là
Ngày Toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thần kỳ của dân
tộc ta. Chiến thắng là đỉnh cao của trí tuệ và sức mạnh Việt Nam.
36. NGUYỄN VĂN BẠO. Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 Nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam : 40 năm chiến thắng vĩ đại 30-4
// Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 13 tháng 3. - Tr 1. Số 19372
Bài viết về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, nét đặc sắc của
nghệ thuật quân sự Việt Nam.
37. TRẦN TIẾN DUẨN. Bài cuối: Chiến thắng vĩ đại mùa Xuân 1975 :
Phần 1: Những dấu mốc lịch sử // Tin tức. - 2015. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 6. Số
62
Bài viết về chiến dịch Hồ Chí Minh từ ngày 26 đến 30/4/1975, đỉnh cao của
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 miền Nam toàn thắng, kết thúc
30 năm chiến tranh lâu dài, gian khổ của dân tộc ta, đưa nước ta bước vào kỷ
nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
38. SỸ NGUYÊN. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975: Biên niên
sự kiện // TC.Lịch sử Quân sự. - 2015. - Tháng 3. - Tr 35. Số 279
Bài viết về những sự kiện trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân
năm 1975.
39. NGUYỄN GIA KHUYẾN. Những dấu mốc quyết định của cuộc
Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 // TC.Sự kiện và nhân chứng. 2015. - Tháng 4. - Tr 5. Số 256
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Bài viết về những dấu mốc quyết định của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy
mùa Xuân năm 1975.
40. PHÙNG QUANG THANH. Đại thắng mùa Xuân 1975 sự kiện khẳng
định ý chí thống nhất tổ quốc của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí
Minh // TC.Lịch sử quân sự. - 2015. - Tháng 4. - Tr 3. Số 280
Bài viết về Đại thắng mùa Xuân 1975, chiến công chói lọi, thắng lợi vĩ đại
của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, là sự kiện khẳng định ý chí thống
nhất tổ quốc của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19394).
41. NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Thắng lợi của ý chí độc lập, thống nhất
Tổ quốc // TC.Lý luận chính trị. - 2015. - Tháng 4. - Tr 23. Số 4
Bài viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta mà
đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thắng lợi của ý chí độc lập, thống
nhất Tổ quốc.
42. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG. Chiến thắng mang ý nghĩa lịch
sử và tầm vóc thời đại : Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng 30/4 (1975-2015) //
TC.Bảo hiểm xã hội. - 2015. - Tháng 4. - Tr 13. Số 257
Bài viết về bối cảnh quốc tế và trong nước, những bước phát triển của cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
43. NGUYỄN THÀNH HỮU. Ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân
năm 1975 : Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước //
TC.Người cao tuổi. - 2015. - Tháng 4. - Tr 8. Số 79
Bài viết về ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
44. TRẦN NGỌC LONG, LÊ HUY TUYNH. Hành trình đi đến Đại
thắng mùa Xuân 1975 // TC.Lịch sử quân sự. - 2015. - Tháng 4. - Tr 32. Số 280
Bài viết về hành trình đi đến Đại thắng mùa Xuân 1975 của quân và dân ta.
45. TRẦN TIẾN DUẨN. Bản anh hùng ca bất hủ của dân tộc : Phần 1:
Những dấu mốc lịch sử // Tin tức. - 2015. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 6. Số 63
Bài viết về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là bản anh
hùng ca bất hủ của dân tộc.
46. TRẦN HÀ. Giá trị lịch sử Đại thắng mùa Xuân 1975 // TC.Cộng sản.
- 2015. - Tháng 4. - Tr 3. Số 4
Bài viết về giá trị lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đưa nước nhà
đi đến thống nhất hoàn toàn.
47. HỒ KHANG. Hoạt động ngoại giao của chính phủ cách mạng lâm
thời cộng hoà miền Nam Việt Nam (1969-1975) // TC.Lịch sử quân sự. - 2015.
- Tháng 4. - Tr 55. Số 280
9

40 NĂM - ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975

Bài viết về cuộc chiến trên mặt trận ngoại giao của chính phủ cách mạng
lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969-1975).
48. NGUYỄN SỸ HOẠ. Đại thắng mùa Xuân 1975 - thắng lợi của nền
ngoại giao cách mạng Việt Nam : 40 năm chiến thắng vĩ đại 30-4 // Quân đội
nhân dân. - 2015. - Ngày 8 tháng 4. - Tr 1. Số 19398
Bài viết về những thắng lợi trên mặt trận ngoại giao trong Cuộc Tổng tiến
công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
49. NGUYỄN KHẮC HUỲNH. Ngoại giao với chiến thắng giải phóng
miền Nam // TC.Lịch sử quân sự. - 2015. - Tháng 4. - Tr 51. Số 280
Bài viết về hoạt động ngoại giao với chiến thắng giải phóng miền Nam.
50. HƯƠNG SEN. 40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975: Khát vọng hòa
bình và ý chí thống nhất Tổ quốc // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 5 tháng
4. - Tr 1. Số 95
40 năm trước, bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, nhân
dân Việt Nam đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải
phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối. Đây là thành quả vĩ đại
của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát
vọng hòa bình.
51. HẢI LUẬN. Nghệ thuật tạo và chớp thời cơ tiêu diệt địch // An ninh
biên giới. - 2015. - Ngày 22 tháng 3. - Tr 8. Số 12
Bài viết về nghệ thuật tạo và chớp thời cơ tiêu diệt địch, vừa xây dựng lực
lượng, cuối cùng huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi cuộc Tổng
tiến công toàn thắng.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên Bài 2: Vạch kế hoạch tổng tiến
công, An ninh Biên giới, số 13).
52. MAI QUANG PHẤN. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo "Thần tốc, táo
bạo, bất ngờ, chắc thắng" của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975
// TC.Quốc phòng toàn dân. - 2015. - Tháng 4. - Tr 24. Số 4
Bài viết về tư tưởng chỉ đạo "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" của
Đảng ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.
53. TRẦN NAM CHUÂN. Phương châm "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ,
chắc thắng" trong Tổng tiến công mùa Xuân 1975 // TC.Lý luận chính trị. 2015. - Tháng 4. - Tr 38. Số 4
Bài viết về phương châm "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" trong
Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 của Đảng ta.
54. ĐỖ BÁ TỴ. Sự chỉ đạo chiến lược sắc sảo của Đảng ta trong cuộc
Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2015.
- Tháng 4. - Tr 20. Số 4
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Bài viết về đường lối lãnh đạo, sự chỉ đạo chiến lược của Đảng ta trong
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.
55. CAO THỊ HẠNH. Sự kết hợp thời, thế và lực của phương pháp cách
mạng Hồ Chí Minh trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975 : Kỷ niệm 40 năm
Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) //
TC.Lao động và Công đoàn. - 2015. - Tháng 4. - Tr 6. Số 570
Bài viết về sự kết hợp thời, thế và lực của phương pháp cách mạng Hồ Chí
Minh trong đại thắng mùa Xuân năm 1975.
56. NGÔ XUÂN LỊCH. Sức mạnh chính trị - tinh thần: Nhân tố quyết
định làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975 // TC.Cộng sản. - 2015. - Tháng
4. - Tr 41. Số 870
Bài viết về sức mạnh chính trị - tinh thần, nhân tố cơ bản, hàng đầu, quyết
định làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất đất nước.
57. LƯƠNG CƯỜNG. Đại đoàn kết dân tộc - Nguồn sức mạnh của Đại
thắng mùa Xuân 1975 // TC.Lý luận chính trị. - 2015. - Tháng 4. - Tr 29. Số 4
Bài viết về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong cuộc kháng chiến chống
Mỹ, nguồn sức mạnh của Đại thắng mùa Xuân 1975.
58. PVTC. 30/4/1975 - Ngày giải phóng Sài Gòn thống nhất đất nước //
TC.Quê hương. - 2015. - Tháng 4. - Tr 5. Số 184
Mùa xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam ta đã ghi một chiến công vĩ đại
nhất, hiển hách nhất trong lịch sử anh hùng của dân tộc: sau 55 ngày đêm tiến
công thần tốc đã quét sạch toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở
miền Nam, giải phóng miền Nam, giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước.
59. HỒNG NHUNG. Dư luận quốc tế một yếu tố làm nên Đại thắng mùa
Xuân : Chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước //
Quân đội nhân dân cuối tuần. - 2015. - Ngày 26 tháng 4. - Tr 12. Số 1008
Bài viết về dư luận quốc tế ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống
Mỹ, một yếu tố làm nên Đại thắng mùa Xuân.
60. ĐỖ BÁ TỴ. Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo tác chiến trong Tổng tiến
công và nổi dậy mùa Xuân 1975 : 40 năm chiến thắng vĩ đại 30-4 // Quân đội
nhân dân. - 2015. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 1. Số 19406
Bài viết về sự chỉ đạo tác chiến trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân
năm 1975 của Bộ Tổng tham mưu đã giành thắng lợi, kết thúc cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước.
61. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ,
cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự
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lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2015. Tháng 4. - Tr 3. Số 4
Bài viết về thắng lợi vĩ đại của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân
1975, thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo
đúng đắn, sáng tạo của Đảng.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21761).
62. NGUYỄN THÀNH HỮU. Tất cả cho tiền tuyến để chiến thắng :
Hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2015) // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 6.
Số 104
Bài viết về công tác chuẩn bị hậu cần cho cuộc quyết chiến chiến lược tổng
tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.
63. TRẦN QUYẾT. Bảo đảm hậu cần trong Tổng tiến công và nổi dậy :
40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. - 2015. Ngày 16 tháng 4. - Tr 1. Số 21753
Bài viết về công tác đảm bảo hậu cần, góp phần làm nên thắng lợi to lớn
trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.
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PHẦN 2:
NHỮNG NGƯỜI GÓP PHẦN LÀM NÊN CHIẾN THẮNG
1. LÊ TRUNG NGUYỆT. Bộ Chính trị trong trận đánh Buôn Ma Thuột :
Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2015) // TC.Hồn Việt. - 2015. - Tháng 4. - Tr 8. Số 91
Bài viết về sự chỉ đạo của Bộ Chính trị trong trận đánh Buôn Mê Thuột
năm 1975.
2. H.TUYẾN, Đ.PHƯƠNG. Vị tướng "chủ công" phá tan "cánh cửa
thép" Xuân Lộc : Phần II: Những người góp phần làn nên lịch sử // Tin tức. 2015. - Ngày 27 tháng 3. - Tr 6+7. Số 73
Bài viết về hồi ức của Trung tướng Lê Nam Phong với trận đánh Xuân Lộc,
nơi được mệnh danh là "cánh cửa thép" của Sài Gòn.
3. NGUYỄN THÀNH CUNG. Đại thắng mùa Xuân 1975 đỉnh cao về tư
duy lãnh đạo chỉ đạo và điều hành chiến tranh của Đảng // TC.Xây dựng
Đảng. - 2015. - Tháng 4. - Tr 5. Số 4
Bài viết về tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành chiến tranh của Đảng, đã
làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
4. PHÙNG QUANG THANH. Phát huy tinh thần quyết thắng của cuộc
Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, tiếp tục xây dựng Quân đội
nhân dân vững mạnh, từng bước hiện đại // TC.Cộng sản. - 2015. - Tháng 4. Tr 30. Số 870
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy
tinh thần và ý chí quyết thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân
năm 1975, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hoàn thành
thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
5. TRẦN ĐẠI QUANG. Đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân
dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước // TC.Cộng sản. - 2015. Tháng 4. - Tr 36. Số 870
Bài viết về những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi
dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21761).
6. TRƯỜNG VĂN HAI. Vai trò của lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia
Định trong chiến dịch Hồ Chí Minh // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2015. Tháng 3. - Tr 97. Số 3
Bài viết về vai trò của lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định trong chiến
dịch Hồ Chí Minh.
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7. QUỲNH LINH. Hậu phương lớn với đại thắng mùa xuân 1975 // Tin
tức cuối tuần. - 2015. - Ngày 19-25 tháng 3. - Tr 2. Số 12
Bài viết về sức mạnh của cả hậu phương lớn trong đại thắng mùa xuân
1975.
8. ĐỖ CĂN. Đồng bằng châu thổ sông Hồng huy động sức mạnh tổng
lực chi viện miền Nam // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 1.
Số 19409
Mùa xuân năm 1975, quân và dân Đồng bằng châu thổ sông Hồng đã phát
huy sức mạnh tổng lực chi viện cho miền Nam mở cuộc Tổng tiến công chiến
lược giành thắng lợi cuối cùng.
9. BẢO ANH. Giữ vững huyết mạch giao thông chi viện cho tiền tuyến :
Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2015) // TC.Bắc Ninh hằng tháng. - 2015. - Tháng 4. - Tr 8. Số 4
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian khổ, ác liệt, song song
với nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu, tiêu diệt quân thù, quân và dân Bắc
Ninh còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo huyết mạch giao thông, vận tải,
góp phần quan trọng chi viện cho tiền tuyến lớn giải phóng hoàn toàn miền
Nam, thống nhất đất nước.
10. HÀ QUANG VINH. Sư đoàn Sao Vàng trong trận tiến công đập tan
"lá chắn thép" Phan Rang : Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) // Pháp luật Việt Nam. - 2015.
- Ngày 18 tháng 4. - Tr 6. Số 108
Bài viết về Sư đoàn Sao Vàng trong trận tiến công đập tan "lá chắn thép"
Phan Rang, Ninh Thuận đầu tháng 4/1975, góp phần làm nên Đại thắng mùa
Xuân 1975.
11. TRẦN KIM HÀ. Kỳ tích tuyến vận tải chiến lược xuyên Trường Sơn :
Hành trình đến mùa xuân đại thắng // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 19
tháng 3. - Tr 3. Số 19378
Bài viết về tuyến vận tải chiến lược xuyên Trường Sơn, đã góp phần to lớn
vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc ta.
12. TRẦN KIM HÀ. Xây dựng bộ đội chủ lực trên chiến trường : 40 năm
30/4/1975 - 30/4/2015 Hành trình đến mùa xuân đại thắng // Quân đội nhân dân.
- 2015. - Ngày 31 tháng 3. - Tr 3. Số 19390
Bài viết về quá trình xây dựng bộ đội chủ lực cơ động trên chiến trường
miền Nam góp phần làm thay đổi cán cân lực lượng giữa ta và địch, mở ra khả
năng tiêu diệt lớn quân địch và tiếp tục đẩy địch vào thế suy yếu.
13. PHAN THẾ LƯỢNG. Vấn đề thống nhất đất nước trong quan điểm
của Hồ Chí Minh : Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
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(30/4/1975-30/4/2015) // TC.Lao động và công đoàn. - 2015. - Tháng 4. - Tr 6.
Số 569
Bài viết về quan điểm về đất nước, thống nhất lãnh thổ của Chủ tịch Hồ
Chí Minh . Quan điểm của Người là cơ sở để Đảng định ra đường lối, sách lược,
đoàn kết và tổ chức nhân dân đấu tranh đưa sự nghiệp thống nhất đất nước giành
thắng lợi từng bước, tiến tới thắng lợi hoàn toàn về lãnh thổ tháng 5/1975.
14. DƯƠNG VĂN RÃ. Đại thắng mùa Xuân 1975 và công tác hậu cần
chiến lược : 40 năm chiến thắng vĩ đại 30-4 // Quân đội nhân dân. - 2015. Ngày 5 tháng 4. - Tr 1. Số 19395
Bài viết về chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng năm 1975 và công tác hậu
cần chiến lược góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta.
15. TRẦN ĐẠI QUANG. Đại thắng Mùa xuân 1975-Biểu tượng của sự
phối hợp giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam trong
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 6 tháng
4. - Tr 3. Số 3540
Bài viết về sự phối hợp giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt
Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần làm nên Đại thắng mùa
Xuân năm 1975.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19396).
16. KIỀU MAI SƠN. Bài 1: Thiếu tướng Kim Tuấn và trận truy kích
Cheo Reo : Những vị tướng của trận đánh lớn // Nông nghiệp Việt Nam. - 2015.
- Ngày 30 tháng 3. - Tr 9. Số 63
Bài viết về trận truy kích Cheo Reo tháng 3/1975 với người chỉ huy trận
đánh Thiếu tướng Kim Tuấn.
17. KIỀU MAI SƠN. Bài 3: Linh hồn của chiến dịch Tây Nguyên :
Những vị tướng của trận đánh lớn // Nông nghiệp Việt Nam. - 2015. - Ngày 1
tháng 4. - Tr 9. Số 65
Bài viết về Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Giám đốc Học viện Quân sự,
Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, Phó Tư lệnh Quân khu 5. Người đã trực tiếp chỉ
huy chiến dịch Tây Nguyên năm 1975.
18. KIỀU MAI SƠN. Bài 5: "Thiên số" bắt tướng giặc : Những vị tướng
của trận đánh lớn // Nông nghiệp Việt Nam. - 2015. - Ngày 3 tháng 4. - Tr 9. Số
67
Bài viết về Đại tướng Lê Trọng Tấn, vị tướng có "thiên số" bắt tướng giặc
và là người trợ thủ đắc lực của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Hồ
Chí Minh.
19. PHƯƠNG LAN (Ghi). Chiến dịch cuối cùng trong ký ức của Trung
tướng Nguyễn Ân : Phần II: Những người góp phần làm nên lịch sử // Tin tức. 2015. - Ngày 2 tháng 4. - Tr 6+7. Số 78
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Bài ghi lại hồi ức của Trung tướng Nguyễn Ân, nguyên Sư đoàn trưởng Sư
đoàn 304, thuộc quân đoàn 2 về những trận đánh trong chiến dịch Hồ Chí Minh
40 năm trước.
20. NGUYỄN NHƯ HUYỀN. Bảo đảm kỹ thuật trong Tổng tiến công và
nổi dậy mùa Xuân 1975 : Chào mừng Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất đất nước // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 21 tháng 3. - Tr 3. Số
19380
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, từ đòn đột phá chia
cắt chiến lược ở Tây Nguyên đến đòn Tổng tiến công vào Sài Gòn với các quân
đoàn và lực lượng vũ trang miền Nam tham gia, đã giành thắng lợi trọn vẹn.
Trong thời gian ngắn, việc đảm bảo vũ khí trng bị kỹ thuật đã đáp ứng kịp thời
yêu cầu tác chiến của quân-binh chủng hợp thành, đó là sự nỗ lực cao độ của lực
lượng kỹ thuật, góp phần cho chiến đấu thắng lợi.
21. TRƯỜNG TOÀN. Biểu tượng của "miền Đông gian lao mà anh
dũng" // Quân đội nhân dân cuối tuần. - 2015. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 14. Số
1007
Bài viết về Chiến khu Đ, thủ đô kháng chiến lớn của dân tộc, góp phần vào
ngày toàn thắng.
22. NGUYỄN MẠNH HƯỞNG. Chiến thắng của lòng dân hoà hợp : Kỷ
niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2015) // TC.Cựu chiến binh Việt Nam. - 2015. - Tháng 4. - Tr 1. Số 282
Bài viết về vai trò của tinh thần đoàn kết, hoà hợp dân tộc, ý chí thống nhất
và ý thức dân tộc trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc
ta.
23. NGUYỄN HUY THỰC. Đại thắng mùa Xuân 1975 đỉnh cao của sự
đồng lòng, chung sức toàn dân tộc trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ,
cứu nước // TC.Lịch sử quân sự. - 2015. - Tháng 4. - Tr 39. Số 280
Bài viết về sự đồng lòng, chung sức của toàn dân tộc trong sự nghiệp kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân 1975.
24. LỤC BÌNH. Chuyện của một Đại đội anh hùng : Kỷ niệm 40 năm giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) // Đại đoàn kết. 2015. - Ngày 5 tháng 4. - Tr 1. Số 95
Bài viết về Đại đội bộ binh 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 18, Quân đoàn 2,
đơn vị đã lập nhiều chiến công xuất sắc, nhận những nhiệm vụ khó khăn, gian
khổ nhất của chiến trường, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
25. NGÔ VĂN BÍCH. Công tác binh - địch vận góp phần làm nên thắng
lợi : 40 năm chiến thắng vĩ đại 30-4 // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 31
tháng 3. - Tr 1. Số 19390
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Bài viết về vai trò quan trọng của công tác binh - địch vận trong sự nghiệp
cách mạng của quần chúng nhân dân góp phần làm nên thắng lợi cuối cùng giải
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
26. DƯƠNG VĂN RÃ. Công tác hậu cần trong Đại thắng mùa xuân
1975 và vấn đề đặt ra hiện nay // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2015. - Tháng 4. Tr 28. Số 4
Bài viết về vai trò của công tác hậu cần trong Đại thắng mùa xuân 1975 và
vấn đề đặt ra hiện nay.
27. HOÀNG ANH TUẤN. Đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng
giữa chiến trường // Tin tức. - 2015. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 5. Số 89
Bài viết về đội ngũ cán bộ, nhân viên của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục
miền Nam (tiền thân của Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại
TP Hồ Chí Minh), với những nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng giao, góp phần to lớn vào sự thành công của sự
nghiệp cách mạng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
28. LÊ HỒNG LÂM. Huyền thoại đặc công : Kỷ niệm 40 năm Ngày giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015). // TC.Cựu chiến
binh Việt Nam. - 2015. - Tháng 4. - Tr 3. Số 282
Bài viết về nghệ thuật đặc công của lực lượng bộ đội đặc công, lực lượng
quan trọng, điển hình của Nghệ thuật quân sự Việt Nam đã góp phần đáng kể
vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.
29. VŨ NGỌC DŨNG. Đồng chí Trần Quốc Hoàn với công tác chi viện
An ninh miền Nam : Lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 13 tháng 4.
- Tr 1. Số 3547
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cương vị là Bí thư Đảng đoàn,
Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã cùng tập thể Đảng đoàn,
lãnh đạo công an tổ chức, chỉ đạo chi viện an ninh miền Nam một cách hiệu quả
có tầm chiến lược, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của chiến trường miền Nam.
30. XUÂN PHONG. Gặp người chỉ huy xe tăng 846 : Phần II: Những
người góp phần làm nên lịch sử // Tin tức. - 2015. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 6. Số
71
Bài ghi lại hồi ức của cựu chiến binh Nguyễn Quang Hòa, người đã chỉ huy
xe tăng 846 thọc sâu tiến đánh Sài Gòn về trận đánh khai màn chiến dịch tiến
vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975.
31. XUÂN MINH. Kí ức của người lính xe tăng 390 : Phần II: Những
người góp phần làm nên lịch sử // Tin tức. - 2015. - Ngày 4 tháng 4. - Tr 6. Số
80
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Hồi ức của ông Ngô Sỹ Nguyên, pháo thủ số 1 xe tăng 390 về trận đánh
vào Dinh độc lập ngày 30/4 hoàn toàn thắng lợi, đất nước thu về một mối.
32. NGUYỄN PHƯƠNG NAM. Kết hợp tiến công và nổi dậy của quân và
dân Đồng bằng sông Cửu Long trong Đại thắng mùa xuân 1975 // TC.Quốc
phòng toàn dân. - 2015. - Tháng 4. - Tr 35. Số 4
Bài viết về nghệ thuật tác chiến kết hợp giữa tiến công và nổi dậy của quân
và dân Đồng bằng sông Cửu Long trong Đại thắng mùa xuân 1975.
33. ANH ĐỨC. Ký ức của người Chỉ huy biệt động Sài Gòn : Phần II:
Những người góp phần làm nên lịch sử // Tin tức. - 2015. - Ngày 23 tháng 3. Tr 6. Số 69
Bài ghi lại những ký ức của Đại tá Trần Minh Sơn, nguyên Phó chỉ huy,
kiêm Tham mưu trưởng biệt động Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định về không khí
sục sôi của Sài Gòn, những giọt nước mặt nghẹn ngào hạnh phúc sau Đại thắng
mùa Xuân 1975.
34. NGUYỄN VĂN KHÔI. Kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước: Pháo binh Việt Nam với Đại thắng mùa xuân 1975 //
Pháp luật Việt Nam. -2015. - Ngày 7 tháng 4. - Tr 18. Số 97
Bài viết về sức mạnh của pháo binh Việt Nam trong Đại thắng mùa xuân
1975.
35. PHẠM VĂN DỸ. Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ phối hợp
với các binh đoàn chủ lực trong tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 //
TC.Quốc phòng toàn dân. - 2015. - Tháng 4. - Tr 32. Số 4
Bài viết về sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ và
binh đoàn chủ lực trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.
36. ĐINH THẾ HUY. Mặt trận tư tưởng-nhân tố quan trọng góp phần
tạo nên sức mạnh chiến thắng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước : 40 năm chiến thắng vĩ đại 30-4 // Quân đội nhân dân. 2015. - Ngày 7 tháng 4. - Tr 1. Số 19397
Bài viết về vị trí, tầm quan trọng của Mặt trận tư tưởng trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ, góp phần tạo nên sức mạnh chiến thắng của quân và dân ta.
37. NGUYỄN MẠNH HÀ. Mấy suy nghĩ về sự lãnh đạo, chỉ đạo của
Đảng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 // TC.Lịch sử
quân sự. - 2015. - Tháng 4. - Tr 11. Số 280
Bài viết về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong cuộc tổng tiến công và nổi
dậy mùa xuân năm 1975.
38. HÙNG KHOA. Ngày nổi dậy không thể quên : 40 năm chiến thắng vĩ
đại 30/4 // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 1. Số 19403
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Bài viết về cuộc nổi dậy của quần chúng kết hợp với tiến công quân sự đã
tạo nên sức mạnh to lớn làm lên chiến thắng lịch sử 30/4/1795.
39. LƯƠNG MINH CAO. Nghệ thuật sử dụng lực lượng chủ lực : 40
năm chiến thắng vĩ đại 30/4 // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 14 tháng 4. Tr 1. Số 19404
Bài viết về vị trí, vai trò của các quân đoàn - quả đấm chủ lực của Quân đội
ta trong sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
40. LONG NGUYÊN, CHIẾN THẮNG. Nhớ lời hịch của non sông : 40
năm thống nhất đất nước (1975-2015) // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 15
tháng 4. - Tr 3. Số 90
Bài viết về mệnh lệnh lịch sử "Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo
hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam.
Quyết chiến và toàn thắng" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Hồ
Chí Minh lịch sử năm 1975.
41. ĐẶNG QUÂN THUỴ. Nhớ về anh - người chỉ huy Quân Giải phóng
miền Nam // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 12 tháng 4. - Tr 1. Số 19402
Bài viết về Đại tướng Hoàng Văn Thái, người chỉ huy Quân Giải phóng
miền Nam được Đảng và Nhà nước đánh giá cao, được nhân dân quý mến, được
cán bộ quý trọng.
42. Những chiến công vang dội của thiếu tướng tình báo Ba Trần : Kỳ I:
Người đi tiên phong // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 3. Số
3547
Bài viết về thiếu tướng tình báo Ba Trần, người được xem là nhà chỉ huy
tình báo chiến lược tài ba đã chỉ huy các lực lượng tinh nhuệ tình báo, biệt động,
đặc công, trinh sát bảo vệ 16 cây cầu trọng yếu của Sài Gòn, cùng các công trình
quân sự, dân sự quan trọng khác trong ngày giải phóng Sài Gòn.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên Kỳ cuối: Xứng danh anh hùng, báo
Công an nhân dân, số 3548).
43. BÙI THANH SƠN. Phối hợp tiến công và nổi dậy giải phóng Đồng
bằng Trung Bộ : 40 năm chiến thắng vĩ đại 30-4 // Quân đội nhân dân. - 2015. Ngày 27 tháng 3. - Tr 1. Số 19386
Bài viết về nghệ thuật đánh giặc độc đáo và sáng tạo, làm nên sức mạnh
tiến công và nổi dậy giải phóng Đồng bằng Trung Bộ của quân và dân ta năm
1975.
44. PHẠM TIẾN DŨNG. Quân đoàn 4 trong cuộc Tổng tiến công và nổi
dậy mùa xuân 1975 // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2015. - Tháng 4. - Tr 48. Số 4
Bài viết về Quân đoàn 4, đơn vị chủ lực cơ động chiến lược trong cuộc
Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.
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45. NGÔ XUÂN LỊCH. Sức mạnh chính trị - tinh thần của quân và dân
ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và vấn đề đặt ra đối với xây
dựng quân đội về chính trị hiện đại // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2015. Tháng 4. - Tr 15. Số 4
Bài viết về sức mạnh chính trị - tinh thần của toàn dân tộc đã làm lên thắng
lợi vĩ đại của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 và đỉnh cao là
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ
cứu nước của quân và dân ta.
46. ĐẶNG NAM ĐIỀN. Sức mạnh hậu cần toàn dân mùa Xuân 1975 :
Chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước // Quân
đội nhân dân. - 2015. - Ngày 6 tháng 4. - Tr 3. Số 19396
Bài viết về hậu phương lớn miền Bắc, đáp ứng yêu cầu bảo đảm cho chiến
trường miền Nam, đồng thời chú trọng xây dựng hậu cần tại chỗ, đã góp phần
làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
47. NGUYỄN DUY HẠNH. Thanh niên xung phong Việt Nam trong sự
nghiệp chống Mỹ, cứu nước (1965-1975) // TC.Lịch sử quân sự. - 2015. Tháng 4. - Tr 72. Số 280
Bài viết về hoạt động của thanh niên xung phong trong giai đoạn chống
Mỹ, cứu nước (1965-1975)
48. NGUYỄN KHẮC NAM. Vai trò của lực lượng Tăng thiết giáp trong
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 // TC.Quốc phòng toàn dân. 2015. - Tháng 4. - Tr 38. Số 4
Bài viết về vai trò của lực lượng Tăng thiết giáp trong cuộc Tổng tiến công
và nổi dậy mùa xuân 1975.
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PHẦN 3:
GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
QUA NHỮNG HỒI ỨC
1. Đ.PHƯƠNG, H.TUYẾT. Ký ức của người lính biệt động thành : Phần
II: Những người góp phần làm nên lịch sử // Tin tức. - 2015. - Ngày 19 tháng 3.
- Tr 6. Số 66
Bài ghi lại hồi ức của ông Lâm Sơn Náo về những năm tháng tham gia đội
biệt động 65 chống Mỹ - nguỵ trên đất Sài Gòn năm xưa.
2. QUỲNH VINH, KIM KIM. Ký ức những ở chiến trường : Hướng tới kỉ
niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2015) // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 3. Số 3523
Bài ghi lại hồi ức của Đại tá Nguyễn Trung Chính về những tháng năm đầy
gian khổ và rất đỗi tự hào của người chiến sĩ Công an miền Bắc chi viện cho An
ninh miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
3. NGUYỄN VĂN HAI, HẠNH PHÚC. Sống lại những năm tháng hào
hùng : 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. 2015. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 1. Số 21723
Bài ghi lại hồi ức của cựu chiến binh Trương Đức Hai, Anh hùng lực lượng
vũ trang nhân dân về những trận đánh của quân và dân Quảng Trị làm cho địch
kinh hồn, bạt vía.
4. ANH ĐỨC. Người lính đặc công trong trận đánh Buôn Mê Thuột :
Phần II: Những người góp phần làm nên lịch sử // Tin tức. - 2015. - Ngày 17
tháng 3. - Tr 6+7. Số 64
Bài ghi lại ký ức của ông Nguyễn Quang Vinh về những chiến sĩ đặc công
trong trận đánh căn cứ 53 tại sân bay Hòa Bình, Buôn Mê Thuột là một khúc ca
"bi tráng" tô thắm cho màu cờ Tổ quốc.
5. NGUYỄN CHÍ HÒA. Tình huống bất ngờ : 40 năm chiến dịch Tây
Nguyên thắng lợi (1975-2015) // TC.Sự kiện và nhân chứng. - 2015. - Tháng 3. Tr 11. Số 255
Bài ghi lại hồi ức của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước về những tình
huống bất ngờ trong chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi.
6. TRẦN KIM HÀ. Cuộc đọ sức trên Đường Hồ Chí Minh : Hành trình
đến mùa xuân đại thắng // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 21 tháng 3. - Tr 3.
Số 19380
Bài viết về cuộc đấu trí, đấu lực trên Đường Hồ Chí Minh giữa một bên là
Mỹ-Ngụy và một bên là cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn 559. Nơi đây cũng là chiến
trường Mỹ thử nghiệm hầu hết các loại bom đạn, các loại thiết bị điện tử tối tân
phục vụ cho chiến tranh.
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7. TRỊNH DŨNG. Trận "Điệu hổ ly sơn" : 40 năm chiến dịch Tây
Nguyên thắng lợi (1975-2015) // TC.Sự kiện và nhân chứng. - 2015. - Tháng 3. Tr 12. Số 255
Bài ghi lại lời kể của ông Lê Quang Huân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn
19, Sư đoàn 968 Quân tình nguyện Việt Nam - Lào về diễn biến trận đánh trong
Chiến dịch Tây Nguyên
8. TRỊNH DŨNG. Chiến dịch đầu Xuân thắng lợi : Kỷ niệm 40 năm Giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) // Người cao tuổi.
- 2015. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 11. Số 43
Bài ghi lại hồi ức của Anh hùng LLVT Nhân dân Mai Năng, cựu Tư lệnh
Binh chủng Đặc công về những trận đánh đầu Xuân 1971 của Bộ đội Đặc công
trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào...
9. CHIẾN HỮU. Còn mãi địa danh dốc Ba Trục anh hùng // Công an
nhân dân. - 2015. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 3. Số 3549
Bài viết ghi lại hồi ức của cựu chiến binh Đinh Lễ về chiến trường Trị
Thiên - Huế từ năm 1966 đến 1975, dốc Ba Trục (thuộc địa phận xã Phong
Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày nay), nơi diễn ra nhiều
trận đánh ác liệt giữa ta và địch.
10. AN QUỲNH (GHI). Chiến dịch Huế - Đà Nẵng qua hồi ức của Thiếu
tướng Nguyễn Như Huyền : Hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày
28 tháng 3. - Tr 3. Số 3531
Bìa ghi lại hồi ức của Thiếu tướng Nguyễn Như Huyền, nguyên Cục trưởng
Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng về Chiến dịch Huế - Đà
Nẵng năm 1975.
11. PHAN TIẾN DŨNG (GHI). Giải phóng Đà Nẵng những ký ức không
thể phai mờ : 40 năm chiến thắng vĩ đại 30/4 // Quân đội nhân dân. - 2015. Ngày 30 tháng 3. - Tr 1. Số 19389
Bài viết ghi lại hồi ức của Đại tá Lê Công Thạnh, nguyên Phó chính ủy Mặt
trận 4 Quảng Đà về những trận truy kích giải phóng Đà Nẵng năm 1975.
12. ANH ĐỨC. Giây phút không quên của người con Đất thép : Phần II:
Những người góp phần làm nên lịch sử // Tin tức. - 2015. - Ngày 18 tháng 3. Tr 6. Số 65
Bài viết về hồi ức của cựu chiến binh Tô Văn On về những hình ảnh của
ngày 29/4/1975, khu Trung đoàn Củ Chi cất bước hành quân trong niềm tin
quyết thắng, mở đường cho các cánh quân chủ lực giải phóng hoàn toàn Củ Chi,
Hóc Môn tiến thắng vào Sài Gòn chiếm giữ Tòa đô chính Gia Định.
13. TRẦN NGỌC TRUNG. Chúng tôi chiến đấu giải phóng Đà Nẵng :
Bản hùng ca toàn thắng Xuân 1975 // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2015. - Ngày
26 tháng .- Tr 14. Số 1064
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Hồi ức về cuộc chiến đấu giải phóng TP Đà Nẵng tháng 3 năm 1975.
14. PHAN THẾ HỮU TOÀN. Chọc thủng "lá chắn thép" đèo Phượng
Hoàng - chuyện kể của người trong cuộc : Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) // Công an
nhân dân. - 2015. - Ngày 31 tháng 3. - Tr 3. Số 3534
Bài ghi lại lời kể về trận mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975,
chọc thủng "lá chắn thép" trên đèo Phượng Hoàng.
15. H.TUYẾT. Trận quyết chiến cuối cùng trên cầu Rạch Chiếc : Phần II:
Những người góp phần làm nên lịch sử // Tin tức. - 2015. - Ngày 24 tháng 3. Tr 6. Số 70
Bài ghi lại ký ức của ông Nguyễn Đức Thọ, Trung úy Z23, Lữ đoàn đặc
công - biệt động 316 về trận quyết chiến cuối cùng trên cầu Rạch Chiếc năm
xưa.
16. NGUYỄN NHÂN MÙI. Nhớ "cháu gái Xuân Lộc" năm xưa... : Kỷ
niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước // Phụ nữ
Việt Nam. - 2015. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 2. Số 45
Bài viết ghi lại hồi ức của ông Nguyễn Nhân Mùi, cựu chiến binh thuộc
Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 về những năm tháng hoạt
động tại thị xã Xuân Lộc (Đồng Nai) trong chiến dịch tiến công tuyến phòng thủ
Xuân Lộc - Long Khánh năm 1975.
17. NGUYỄN ĐỨC HOÈ. Ký ức trận chiến Xuân Lộc : Kỷ niệm 40 năm
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) // Người cao
tuổi. - 2015. - Ngày 10 tháng 4. - Tr 11. Số 58
Bài viết ghi lại hồi ức của Cựu chiến binh Đoàn Xuân Sánh về trận chiến
Xuân Lộc diễn ra vào ngày 9/4/1975 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
18. ANH ĐỨC. Trận đánh Tân Sơn Nhất của người lính biệt động : Phần
II: Những người góp phần làm nên lịch sử // Tin tức. - 2015. - Ngày 28 tháng 3.
- Tr 6. Số 74
Bài viết ghi lại hồi ức của người lính biệt động Sài Gòn Huỳnh Phi Long về
trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất cuối tháng 4 năm 1975.
19. H.TUYẾT. Người chỉ huy Sư đoàn 2 tiến quân vào Dinh Độc Lập :
Phần II: Những người góp phần làm nên lịch sử // Tin tức. - 2015. - Ngày 20
tháng 3. - Tr 6. Số 67
Bài viết về hồi ức của Đại tá Lê Bá Ước, nguyên Chính ủy Sư đoàn 2 đặc
công về cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975.
20. ANH ĐỨC. Chúng tôi là quân Giải phóng : Phần II: Những người góp
phần làm nên lịch sử // Tin tức. - 2015. - Ngày 21 tháng 3. - Tr 6. Số 68
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Bài ghi lại hồi ức của cựu chiến binh Tô Nhân, nguyên Đại đội (Z) trưởng
Đại đội Z32 về trận đánh cuối cùng vào sáng ngày 30/4/1975 tại cửa ngõ Sài
Gòn.
21. CHÂU PHONG. Xuân 1975 trên cung đường Trường Sơn : 40 năm
ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) // Thời
nay. - 2015. - Ngày 26 tháng 3.- Tr 5. Số 542
Bài ghi lại hồi ức của Thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Phó tư lệnh
Đoàn 559 (Bộ Tư lệnh Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh) về những kỷ niệm
trong mùa xuân 1975 trên cung đường Trường Sơn.
22. LỤC BÌNH (Ghi). Ý chí làm nên chiến thắng : Kỷ niệm 40 năm giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) // Đại đoàn kết. 2015. - Ngày 29 tháng 3. - Tr 5. Số 88
Ghi lại hồi ức của Thiếu tướng Nugyễn Đức Huy, nguyên Phó Tư lệnhTham mưu trưởng Sư đoàn 325 về ý chí, về sức mạnh từ tinh thần đại đoàn kết
dân tộc đã góp phần làm nên thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống
nhất đất nước.
23. ANH ĐỨC. Lữ đoàn 316 Đặc công Biệt động Sài Gòn "luồn sâu,
đánh hiểm" : Phần II: Những người góp phần làm nên lịch sử // Tin tức. - 2015.
- Ngày 26 tháng 3.- Tr 6. Số 72
Bài ghi lại hồi ức của Đại tá Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang), nguyên
Chính ủy Lữ đoàn 316 đặc công biệt động Sài Gòn về trận đánh "luồn sâu, đánh
hiểm" vào một số mục tiêu chủ chốt của địch, mở đường cho đại quân tiến vào
Sài Gòn.
24. TẠ NGUYÊN. Giọt nước mắt ngày độc lập : Phần II: Những người
góp phần làm nên lịch sử // Tin tức. - 2015. - Ngày 3 tháng 4. - Tr 6+7. Số 79
Bài ghi lại hồi ức của ông Phạm Hữu Hiệu về trận đánh vào Bộ Tổng tham
mưu của ngụy quyền Sài Gòn ngày 30/4/1975 toàn thắng.
25. HOÀNG HÀ, THU HÙNG. Hồi ức "Quyết thắng" // Quân đội nhân
dân cuối tuần. - 2015. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 3. Số 1007
Bài viết ghi lại hồi ức của các phi công thuộc Phi đội Quyết thắng trong
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử góp phần vào chiến thắng cuối cùng của cả dân
tộc năm 1975.
26. TRẦN MAI HƯỞNG. Miền ký ức xa xanh : Phần IV: Thông tấn xã
Việt Nam trong mùa xuân đại thắng // Tin tức. - 2015. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 6.
Số 89
Bài viết ghi lại hồi ức của đồng chí Trần Mai Hưởng nguyên phóng viên
TTXVN về những ngày tháng tác nghiệp trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm
1975.
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27. MAI LINH. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhìn từ phía bên kia // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2015. - Tháng 4. - Tr 51. Số
4
Bài viết ghi lại quan điểm của các nhà nghiên cứu Mỹ về thắng lợi của
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân
1975.
28. TRẦN QUYẾT (GHI). Từ Tổng hành dinh đến các chiến dịch ngày
ấy... : 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. - 2015. Ngày 7 tháng 4. - Tr 1. Số 21744
Bài ghi lại hồi ức của Trung tướng, PGS Lê Hữu Đức về những câu chuyện
từ Tổng hành dinh đến các chiến dịch ngày ấy...năm 1975.
29. TÚ NINH. Vắn tắt về "không nhiều" những chuyện khó ngờ : 40
năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. - 2015. Ngày 4 tháng 4. - Tr 1. Số 21741
Bài viết về câu chuyện binh nghiệp của cựu điệp viên Tư Cang (Nguyễn
Văn Tàu), nguyên Chính ủy Lữ đoàn 316 đội đặc công biệt động Miền với bí
danh B2 về công tác tình báo trong cuộc Tổng tấn công nổi dậy mùa Xuân năm
1975.
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PHẦN 4:
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
1. MAI HOA. Khai mạc liên hoan tuyên truyền lưu động : 20 giây // Tuổi
trẻ. - 2015. - Ngày 5 tháng 3. - Tr 2. Số 55
Tối 4/3, tại khu vực đường Trường Sa, Q3, TP Hồ Chí Minh diễn ra liên
hoan tuyên truyền lưu động với chủ đề "Chào đại thắng mùa xuân, mừng đất
nước 40 năm hội nhập, phát triển".
2. HUY AN. Khởi động "Tuần lễ hạnh phúc" // Quân đội nhân dân. 2015. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 8. Số 19375
Từ ngày 16 đến 22/3, trong cả nước triển khai các hoạt động "Tuần lễ hạnh
phúc" nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3. Tuần lễ gắn với chuỗi các hoạt động
kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2015).
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 76; Thời
báo Làng nghề Việt, số 11; Văn hóa, số 34).
3. HÀ THU. Duyệt kịch bản chương trình kỷ niệm ngày 30/4 : Tin tức //
Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 9 tháng 3. - Tr 8. Số 58
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt kịch bản văn học chương
trình nghệ thuật kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2015). Chương trình mang tên "Bài ca thống nhất" diễn ra vào
tối 29/4 tại sân khấu Hiền Lương, bờ nam sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị.
4. ĐỊNH TUYỂN. Trưng bày chuyên đề "Thời gian lịch sử và chủ quyền
thiêng liêng của Tổ quốc" // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 10 tháng 3. - Tr
8. Số 19369
Ngày 9/3, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Mê Thuột, UBND
tỉnh Đắc Lắc tổ chức trưng bày chuyên đề "Thời gian lịch sử và chủ quyền
thiêng liêng của Tổ quốc".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 69; Nông thôn
ngày nay, số 59).
5. TRẦN TUẤN. Bộ Quốc phòng: Tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ
niệm Ngày chiến thắng 30-4 // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 11 tháng 3. Tr 1. Số 19370
Ngày 10/3, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) thuộc Bộ Quốc phòng
tiến hành rút kinh nghiệm các công việc đã triển khai phục vụ lễ kỷ niệm.
6. QUANG HUY. Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột : Khai
mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V // Tin tức. - 2015. - Ngày 11 tháng
3. - Tr 2. Số 59
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Ngày 10/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ tỉnh Đăk Lắk đã long
trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải
phóng tỉnh Đăk Lăk (10/3/1975-10/3/2015).
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Người cao tuổi, số 40; Tuổi trẻ,
số 61; Công an nhân dân, số3514; Quân đội nhân dân, số 19375).
7. THANH TUẤN. Sư đoàn 304 phát huy truyền thống "Đoàn kết - Kiên
cường - Cơ động - Đánh thắng" // Tin tức. - 2015. - Ngày 11 tháng 3. - Tr 4.
Số 59
Hướng tới kỷ niệm 40 năm Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất
nước (30/4/1975-30/4/2015), ngày 10/3, tại Vĩnh Phúc, Sư đoàn 304 đã tổ chức
kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Sư đoàn (10/3/1950-10/3/2015).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 71).
8. HÀ DŨNG. Kiểm tra các khối duyệt binh, diễu hành tại Trường Đại
học Nguyễn Huệ // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 12 tháng 3. - Tr 1. Số
19371
Ngày 11/3, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn
Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với
Trường Đại học Nguyễn Huệ về công tác tuyển chọn, thực hành huấn luyện các
khối tham gia duyệt binh, diễu hành trong Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
9. Kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm Chiến thắng 30/4 // Quân đội nhân
dân. - 2015. - Ngày 13 tháng 3. - Tr 1. Số 19372
Ngày 12/3, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn
Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra
công tác luyện tập đội ngũ duyệt binh, diễu hành chuẩn bị phục vụ kỷ niệm 40
năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tại Sư đoàn 9,
Quân đoàn 4.
10. PV. Liên hoan nghệ thuật kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền
Nam : Tin văn hóa, văn nghệ // Đại đoàn kết. - 2015. - Ngày 13 tháng 3. - Tr 8.
Số 72
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan
Nghệ thuật quần chúng tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn
miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), chào mừng kỷ niệm 125
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
11. Triển lãm "Họa sỹ Phạm Ngọc Liệu - Sống và vẽ" : Giải trí // Phụ nữ
Việt Nam. - 2015. - Ngày 13 tháng 3. - Tr 13. Số 31
Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống
nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
(số 28 Điện Biên Phủ) diễn ra triển lãm "Họa sỹ Phạm Ngọc Liệu - Sống và vẽ".
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12. CT. Tự hào 40 năm thành phố tôi yêu // Đại biểu nhân dân. - 2015. Ngày 13 tháng 3. - Tr 4. Số 72
Chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất
đất nước, ngày 12/3, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã khai mạc hội thi Tự hào
Sử Việt năm 2015 với chủ đề Tự hào 40 năm thành phố tôi yêu.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19372; Tin
tức, số 61; Tuổi trẻ, số 55; Văn hóa, số 31).
13. H.T. Kế hoạch bố trí các đơn vị nghệ thuật Trung ương biểu diễn tại
TP.HCM // Văn hóa. - 2015. - Ngày 13 tháng 3. - Tr 2. Số 31
Ngày 12/3, tại TP Hồ Chí Minh, đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch do Thứ trưởng Vương Duy Biên chủ trì đã có buổi làm việc với Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh về kế hoạch bố trí 12 đoàn nghệ thuật
TW biểu diễn TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn
toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).
14. Kỷ niệm Ngày giải phóng huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) // Nhân
dân. - 2015. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 3. Số 21720
Ngày 13/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban
Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 chủ trì
cuộc họp Ban Tổ chức đã thảo luận, cho ý kiến về mặt kỹ thuật, trong từng đề
án, kế hoạch, nhất là Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) phải bảo đảm an toàn tuyệt
đối, đồng thời thể hiện được sự trang trọng, tiết kiệm.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tuổi trẻ, số 64; Lao động xã
hội, số 32; Bưu điện Việt Nam, số 32; Công an nhân dân, số 3517; Văn hóa, số
32; Bảo hiểm xã hội, số 22; Quân đội nhân dân cuối tuần, số 1003).
15. V.V.THÀNH. Hội thảo "TP.HCM - 40 năm xây dựng, phát triển và
hội nhập" // Tuổi trẻ. - 2015. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 2. Số 64
Ngày 13/3, Ban tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã họp báo giới
thiệu cuộc hội thảo khoa học với chủ đề "TP.HCM - 40 năm xây dựng, phát
triển và hội nhập". Đây là nội dung mở đầu cho chuỗi các hoạt động của TP Hồ
Chí Minh kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất
đất nước (30/4/1975-30/4/2015)
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 73; Công an
nhân dân, số 3518; Nhân dân, số 21720; Pháp luật Việt Nam, số 73; Thanh niên,
số 75).
16. HL. Triển lãm ảnh Quảng Nam sắc màu quê hương // Đại biểu nhân
dân. - 2015. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 5. Số 73
Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống
nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), ngày 13/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ
chức triển lãm ảnh nghệ thuật Quảng Nam sắc màu quê hương.
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(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21721; Giáo dục
và thời đại, số 67).
17. PV VÀ TTXVN. Kỷ niệm Ngày giải phóng huyện Dầu Tiếng (Bình
Dương) : 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước //
Nhân dân. - 2015. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 1. Số 21720
Ngày 13/3, Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ huyện Dầu Tiếng
(Bình Dương) đã tổ chức mít tinh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải Dầu
Tiếng.
18. LH. Chào đại thắng mùa xuân Mừng đất nước 40 năm hội nhập,
phát triển // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 13 tháng 3. - Tr 4. Số 72
Từ ngày 14/3, tại các quận 11, 3, 4, 12, Thủ Đức và huyện Cần Giờ, Hóc
Môn, Củ Chi, diễn ra Liên hoan tuyên truyền lưu động TP Hồ Chí Minh năm
2015 tập trung vào chủ đề Chào đại thắng mùa xuân - Mừng đất nước 40 năm
hội nhập, phát triển.
19. TRỊNH HỒNG HẢI. Triển lãm // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày
15 tháng 3. - Tr 2. Số 19374
Ngày 14/3, tại Sư đoàn 325, Bảo tàng Quân đoàn 2 phối hợp với Bảo tàng
Binh chủng Hóa học khai mạc đợt triển lãm lưu động với chủ đề "Quân đoàn 2
trong đại thắng mùa xuân năm 1975 và truyền thống Binh chủng Hóa học".
20. TB. Kon Tum - Những năm tháng hào hùng // Đại biểu nhân dân. 2015. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 4. Số 75
Kỷ niệm 40 năm giải phóng Kon Tum (16/3/1975-16/3/2015) và giải phóng
miền Nam thống nhất đất nước, ngày 14/3, Bảo tàng tỉnh Kon Tum đã tổ chức
trưng bày chuyên đề "Kon Tum - Những năm tháng hào hùng".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 63; Công an nhân
dân, số 3519; Lao động xã hội, số 33; Cựu chiến binh, số 1063; Văn hóa, số 33).
21. Liên hoan nghệ thuật quần chúng tại TP Hồ Chí Minh và Quảng Trị
: Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao // Nhân dân. - 2015. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 1. Số
21721
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức Liên
hoan Nghệ thuật quần chúng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 79).
22. CN. Sẽ tổ chức triển lãm mỹ thuật về đề tài chiến tranh cách mạng //
Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 4. Số 74
Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4/1975-30/4/2015), Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm mỹ
thuật về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang vào tháng 4.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 75; Nhân dân, số
21721; Văn hóa, số 33).
23. HỒNG THẠNH. Tổng cục Chính trị // Quân đội nhân dân. - 2015. Ngày 15 tháng 3. - Tr 2. Số 19374
Thủ trưởng Tổng cục Chính trị vừa phê duyệt kế hoạch của Ban Thanh
niên Quân đội về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn
toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).
24. KN. 40 năm giải phóng Thừa Thiên Huế // Đại biểu nhân dân. - 2015.
- Ngày 16 tháng 3. - Tr 1. Số 75
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/197526/3/2015), hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giáo dục và thời đại, số 65).
25. PVH. 300 đại biểu dự Hội nghị biểu dương người có công với Cách
mạng // Phụ nữ Việt Nam. - 2015. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 2. Số 32
Dự kiến ngày 8/4/2015, Hội nghị biểu dương người có công với Cách mạng
tiêu biểu toàn quốc năm 2015 với chủ đề "Hội nghị biểu dương các chiến sĩ
Cách mạng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn".
26. DUY THÀNH, TRẦN ĐÌNH THẮNG. Gặp mặt truyền thống 40 năm
giải phóng Trị Thiên - Huế // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 16 tháng 3. Tr 1. Số 19375
Ngày 15/3, tại Hà Nội, Ban liên lạc Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tổ
chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng Trị Thiên-Huế
(26/3/1975-26/3/2015).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21722; Cựu chiến
binh, số 1063).
27. LÊ CẦU. Triển lãm "Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh Việt
Nam" // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 7. Số 19375
Ngày 15/3, tại Trường Trung cấp nghề số 22 (Quân đoàn 4), Cục Chính trị
Quân đoàn 4 phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam khai mạc triển
lãm ảnh, sách, tư liệu, hiện vật kháng chiến với chủ đề "Đại thắng mùa Xuân
1975 - Sức mạnh Việt Nam".
28. PV. Hội thảo khoa học: TP Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng, phát
triển và hội nhập : 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước //
Nhân dân. - 2015. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 1. Số 21724
Ngày 17/3, Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố Hồ Chí Minh tổ
chức hội thảo khoa học "TP Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng, phát triển và hội
nhập".
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(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 77; Tuổi trẻ,
số 68; Công an nhân dân, số 3521; Giáo dục và thời đại, số 66; Pháp luật Việt
Nam, số 77; Quân đội nhân dân, số 19377; Lao động, số 61; Đại biểu nhân dân,
số 78; Công thương, số 34).
29. Quảng Nam // Tin tức. - 2015. - Ngày 19 tháng 3. - Tr 4. Số 66
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,
ngày 18/3, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức gặp mặt hàng trăm cán bộ
đã từng tham gia Ban Dân vận - Đấu tranh chính trị, binh địch vận trong thời kỳ
kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
30. N.H.KHÔI. Khai mạc Ngày hội văn hóa - thể thao tuổi trẻ các dân tộc
tỉnh Kon Tum : Tin văn hóa - thể thao // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 20
tháng 3. - Tr 6. Số 2523
Hướng tới chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh và 40 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày
18/3, tại TP Kon Tum, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội văn
hóa - thể thao tuổi trẻ các dân tộc năm 2015.
31. N.H, T.D. 4.000 sinh viên sẽ tham gia hành trình đạp xe với chủ đề
"Theo chân Bác" : Tin Văn hóa - thể thao // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày
20 tháng 3. - Tr 6. Số 3523
Ngày 18/3, Nhà văn hóa sinh viên TP Hồ Chí Minh tổ chức họp thông tin
về những hoạt động trọng tâm trong năm 2015, trong đó có nhiều hoạt động
nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất
nước và kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
32. QUỲNH HOA. Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm dịp
30/4/2015 // Bưu điện Việt Nam. - 2015. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 2. Số 33
Ban Tuyên giáo TW vừa ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ
niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2015).
33. NH. Liên hoan nghệ thuật quần chúng kỷ niệm 40 năm ngày giải
phóng miền Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 4. Số 79
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức Liên hoan
Nghệ thuật quần chúng tuyên truyền kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước.
34. PV. Nhiều hoạt động kỷ niệm tại Gia Lai, Quảng Trị : 40 năm Giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. - 2015. - Ngày 20 tháng 3. Tr 1. Số 21726
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai và kỷ niệm 40 năm
Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Tỉnh ủy, HĐND,
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UBND, MTTQ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương trước tượng đài
Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên; viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
35. PV. Gặp mặt truyền thống Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên // Công
an nhân dân. - 2015. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 1. Số 3526
Ngày 22/3, tại Hà Nội, Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3 tổ
chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Quân đoàn 3,
25 năm Ngày thành lập Ban liên lạc, hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng
hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19382).
36. T.T. Hội thảo cấp Nhà nước về Đại thắng mùa xuân 1975 // Nông
thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 24 tháng 3. - Tr 3. Số 71
Ngày 23/3, Ban Tuyên giáo TW phối hợp Bộ Quốc phòng và Thành ủy TP
Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp Nhà nước với
chủ đề "Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ
quốc và khát vọng hòa bình" sẽ được tổ chức vào ngày 3/4 tại TP Hồ Chí Minh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21730; Thanh
niên, số 83; Tiền phong, số 83; Quân đội nhân dân, số 19383; Tuổi trẻ, số 74;
Bưu điện Việt Nam, số 36; Đại đoàn kết, số 83; Lao động, số 67; Cựu chiến
binh Việt Nam, số 1064; Nhà báo công luận, số 13).
37. L.ANH. "TP. Hồ Chí Minh trong tim tôi" : Tin văn hóa // Đại đoàn
kết. - 2015. - Ngày 24 tháng 3. - Tr 8. Số 83
Thành đoàn TP Hồ Chí Minh vừa phát động cuộc thi ảnh đẹp và thiết kế
đoạn phim ngắn nhân 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hoá, số 2608).
38. A.K. Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước:
Chỉ tổ chức diễu binh, diễu hành tại TPHCM // Lao động. - 2015. - Ngày 24
tháng 3. - Tr 5. Số 66
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành
phố trực thuộc TW về việc tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước.
39. T.B. Văn nghệ Quân đội mở trại sáng tác thơ : Tin văn hóa // Đại
đoàn kết. - 2015. - Ngày 24 tháng 3. - Tr 8. Số 83
Nhân kỷ niệm 40 ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4/1975-30/4/2015), Tạp chí Văn nghệ Quân đội khai mạc Trại sáng tác
thơ về đề tài chiến tranh cách mạng và người lính tại nhà sáng tác Đại Lải, tỉnh
Vĩnh Phúc.
40. HỮU HUY. 50 năm nhìn lại chặng đường "Năm xung phong" :
Tháng Thanh niên // Tiền phong. - 2015. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 7. Số 84
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Để ghi nhận những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ thanh niên miền
Nam giai đoạn 1954-1975 trong phong trào "Năm xung phong" giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước, ngày 24/3, tại Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Trung
ương Đoàn đã tổ chức tọa đàm : 50 năm phong trào "Năm xung phong" (19651975).
41. M.H. "...Rước Bác Hồ vào thăm miền Nam" // Văn hoá. - 2015. Ngày 25 tháng 3. - Tr 7. Số 36
Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Trung
tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử Việt Nam tổ chức chương trình "Chuyến
đi 40 năm sau - Theo dấu chân thần tốc và rước Bác Hồ vào thăm miền Nam".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Bảo vệ pháp luật, số 25).
42. MỸ BÌNH. Thêm góc nhìn về tướng lĩnh Việt Nam // Tin tức. - 2015.
- Ngày 25 tháng 3. - Tr 10. Số 71
Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước, 70 năm Quốc khánh 2/9, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Công ty cổ
phần sách Thái Hà phối hợp cho ra mắt cuốn sách "Tướng lính Việt Nam thế kỷ
XX qua lời của người thân".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 84; Thời báo
Làng nghề Việt, số 13).
43. Thành đoàn TP Hồ Chí Minh // Thời nay. - 2015. - Ngày 26 tháng 3.
- Tr 18. Số 542
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,
Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi ảnh đẹp và thiết kế đoạn phim
ngắn có chủ đề "TP Hồ Chí Minh trong tim tôi".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Lao động xã hội, số 37).
44. ĐẶNG TRUNG KIÊN. Họp mặt truyền thống Ban liên lạc Cựu chiến
binh Ban liên hợp quân sự - Trại Đa-vít // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày
28 tháng 3. Tr 8. Số 19387
Ngày 27/3, tại Bộ tư lệnh Quân khu 7, Ban liên lạc Cựu chiến binh Ban
Liên hợp quân sự - Trại Đa-vít tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 40
năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
45. PV VÀ TTXVN. Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng : 40 năm
Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. - 2015. - Ngày 29
tháng 3. - Tr 1. Số 21735
Ngày 28/3, tại Cung thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ
kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng (29/3/1975-29/3/2015).
46. TTXVN. Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ công lao của các cựu chiến
binh // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 30 tháng 3. - Tr 1. Số 19389
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Ngày 29/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt đoàn
cán bộ cấp cao cựu chiến binh Quân đoàn 2, nhân dịp đoàn chuẩn bị về nguồn
thăm lại chiến trường xưa.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21737).
47. ĐÀM DUY, HẢI NAM. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát
huy bản chất cách mạng tốt đẹp // Thanh niên. - 2015. - Ngày 30 tháng 3. - Tr
2. Số 89
Ngày 29/3, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), Bộ Công an phối hợp với Thành ủy,
UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học "Vai trò của lực lượng Công
an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (19452015)".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21736; Lao động,
số 71; Quân đội nhân dân, số 19389).
48. HỒNG PHÚC. Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước // Đại đoàn kết. - 2015. - Ngày 31 tháng 3. - Tr 5. Số
90
Ngoài lễ mít tinh, diễu binh, cầu truyền hình tại 3 điểm cầu Bắc-TrungNam, TP Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều hoạt động hội thảo, chương trình, lễ
hội để chào mừng sự kiện trọng đại kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước.
49. QUỐC ĐỊNH. Khánh thành Di tích lịch sử Đảng ủy các cơ quan Dân
chính đảng Trung ương Cục miền Nam // Đại đoàn kết. - 2015. - Ngày 1 tháng
4. - Tr 3. Số 91
Ngày 31/3, tại Khu di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập,
huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đã diễn ra Lễ khánh thành di tích lịch sử Đảng
ủy các cơ quan Dân chính Đảng Trung ương Cục miền Nam. Đây là hoạt động
hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
50. NGÔ TÙNG. Khánh thành Khu di tích lịch sử Chàng Riệc // Tiền
Phong. - 2015. - Ngày 1 tháng 4. - Tr 2. Số 91
Ngày 31/3 nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Thủ
tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và Tây
Ninh đã cắt băng khánh thành Khu di tích lịch sử văn hoá Chàng Riệc, ở huyện
Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đây là công trình kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng
hoàn toàn miền Nam.
51. TRẦN HÙNG CƯỜNG. Học viện Hậu cần // Quân đội nhân dân. 2015. - Ngày 1 tháng 4. - Tr 2. Số 19391
Từ 23/3 đến 1/4, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hậu Cần tổ chức đoàn
cán bộ đi thăm quan, học tập truyền thống tại các tỉnh phía Nam. Đây là một
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trong nhiều hoạt động tiêu biểu của học viện, chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày
Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
52. AA. Phóng viên chiến trường // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 1
tháng 4. - Tr 4. Số 91
Ngày 14/4 tại Trung tâm Văn hoá Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội sẽ diễn ra
triển lãm ảnh với chủ đề "Phóng viên chiến trường" nhân kỷ niệm 40 năm giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 91; Lao động
xã hội, số 40; Thể thao và văn hoá, số 98; Văn hoá, số 43; Quân đội nhân dân,
số 19403; Nông thôn ngày nay, số 88; Giao thông, số 59; Nông nghiệp Việt
Nam, số 74; Giáo dục và thời đại, số 89).
53. AN HÀ. Cuộc thi "Xuân 1975, bản hùng ca toàn thắng" đang về
đích // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2015. - Ngày 2 tháng 4. - Tr 3. Số 1065
Ngày 31/3, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi "Xuân 1975, bản hùng ca toàn
thắng" đã tổ chức cuộc họp nhằm chỉ đạo xét giải cuộc thi, chuẩn bị Lễ tổng kết
và trao giải.
54. DUY THÀNH. Hoạt động kỷ niệm // Quân đội nhân dân. - 2015. Ngày 2 tháng 4. - Tr 2. Số 19392
Ngày 1/4, tại Hà Nội, Ban tổ chức các hoạt động của Tuổi trẻ Quân đội kỷ
niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước tổ
chức hội nghị triển khai các hoạt động. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó
chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và phát biểu.
55. THÀNH LUÂN. TP Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tại 8 điểm dịp kỷ
niệm Ngày giải phóng : Tin văn hoá // Đại đoàn kết. - 2015. - Ngày 2 tháng 4. Tr 8. Số 92
Ngày 1/4, UBND TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8
điểm nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4/1975-30/4/2015). Chương trình sẽ do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày
lễ lớn và Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.
(Nội dung còn được phán ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 3536;
Thanh niên, số 92; Lao động, số 75).
56. LÊ ĐỨC HOẢNH. "Lính thông tấn" thăm chiến trường xưa // Tin
tức cuối tuần. - 2015. - Ngày 2 tháng 4. - Tr 14. Số 14
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2015),
100 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Việt Nam đã có
chuyến trở lại thăm chiến trường xưa tại khu căn cứ huyện Tân Biên, tỉnh Tây
Ninh, nơi lưu dấu những kỷ niệm của Thông tấn xã giải phóng.
57. HOÀNG QUỲNH. 1 tỷ đồng tiền thưởng Cúp xe đạp truyền hình //
Thanh niên. - 2015. - Ngày 2 tháng 4. - Tr 17. Số 92
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Hướng tới lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống
nhất đất nước, TP Hồ Chí Minh tổ chức giải xe đạp truyền hình TP Hồ Chí Minh
lần thứ 27 mang tên "Non sông liền một dải" diễn ra từ ngày 11 đến 30/4.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19392; Quân
đội nhân dân cuối tuần, số 1006).
58. ĐỨC TRIẾT. 50 buổi biểu diễn miễn phí chào mừng 40 năm thống
nhất : Ai? Việc gì? Ở đâu? // Tuổi trẻ. - 2015. - Ngày 2 tháng 4. - Tr 17. Số 83
11 đơn vị nghệ thuật Trung ương sẽ tham gia biểu diễn phục vụ kỷ niệm 40
năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP Hồ Chí Minh từ
tháng 4 đến hết tháng 9.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 93; Tuổi trẻ,
số 87).
59. Q.LINH. Lâm Ngọc Quyên vô địch "Tự hào sử Việt" 2015 // Tuổi trẻ.
- 2015. - Ngày 2 tháng 4. - Tr 11. Số 83
Ban tổ chức Hội thi "Tự hào sử Việt" 2015 có chủ đề "Tự hào 40 năm
thành phố tôi yêu" thông báo kết quả dự thi, trong đó bạn Lâm Ngọc Quyên (ĐH
Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh giành giải cao nhất.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tuổi trẻ, số 91).
60. LAM ĐIỀN. TP. HCM: tổ chức Ngày sách theo mô hình phố sách //
Tuổi trẻ. - 2015. - Ngày 3 tháng 4. - Tr 16. Số 84
Ngày 2/4 Sở Thông tin và truyền thông lập kế hoạch tổ chức Ngày sách
Việt Nam năm nay với chủ đề "Tự hào lịch sử - vững bước lai" trên tuyến đường
Nguyễn Văn Bình (Q1) từ ngày 18 đến 22/4.
61. VĂN THÀNH. Cựu cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam
giao lưu với tuổi trẻ Công an tỉnh Lâm Đồng // Công an nhân dân. - 2015. Ngày 5 tháng 4. - Tr 1. Số 3539
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2015)
và 40 năm Ngày giải phóng Đà Lạt - Lâm Đồng, ngày 2/4, Ban liên lạc cán bộ
Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu
nước đã có buổi gặp mặt truyền thống với tuổi trẻ Công an tỉnh Lâm Đồng.
62. CÔNG TÂM. 30 đội tham gia giải đua xe địa hình Ninh Thuận 2015
: Tin thể thao // Văn hóa. - 2015. - Ngày 3 tháng 4. - Tr 15. Số 40
Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng Ninh Thuận, 40 năm hoàn toàn thống
nhất đất nước (1975-2015), UBND tỉnh Ninh Thuận, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch Ninh Thuận tổ chức giải đua xe đạp địa hình trên cát tại đồi cát Mũi
Dinh, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.
63. ĐA. Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn // Đại biểu nhân dân. - 2015. Ngày 3 tháng 4. - Tr 4. Số 93
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Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ra Quyết định số 864/QĐ-BVHTTDL
về việc tổ chức đợt phim kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền
Nam, thống nhất đất nước. Theo đó Cục điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan tổ chức đợt phim, diễn ra từ ngày 20/4 đến 20/5.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 93; Giáo dục
và thời đại, số 80; Văn hoá, số 40; Nông thôn ngày nay, số 82; Đại biểu nhân
dân, số 96; Gia đình và xã hội, số 42; Quân đội nhân dân, số 19398; Thể thao
Việt Nam, số 14; Thời báo làng nghề Việt, số 15; Cựu chiến binh Việt Nam, số
1066; Lao động xã hội, số 44; Sức khoẻ và đời sống, số 59).
64. LÊ PHI HÙNG. Hội thảo khoa học cấp Nhà nước: Đại thắng mùa
xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất tổ quốc và khát vọng hoà bình //
Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 4 tháng 4. - Tr 1. Số 19394
Ngày 3/4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban
Tuyên giáo TW và Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp
Nhà nước với chủ đề: "Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống
nhất tổ quốc và khát vọng hoà bình”.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21741; Tuổi trẻ,
số 85; Tiền phong, số 94; Tin tức, số 80; Nông thôn ngày nay, số 81; Giáo dục
và thời đại, số 81; Quân đội nhân dân, số 19393; Đại đoàn kết, số 94; Đại biểu
nhân dân, số 94; Công an nhân dân, số 3538; Lao động, số 76; Thanh niên, số
94; Bưu điện Việt Nam, số 41; An ninh biên giới, số 14; Đầu tư, số 41; Bảo
hiểm xã hội, số 28; Cựu chiến binh Việt Nam, số 1066; Khoa học và phát triển,
số 15).
65. Q.NGA. 11 đơn vị nghệ thuật trung ương biểu diễn chào mừng 40
năm ngày thống nhất đất nước // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 4 tháng 4. Tr 6. Số 3538
Ngày 3/4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục
Nghệ thuật biểu diễn phối hợp cùng Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ
chức buổi họp báo công bố các hoạt động của các đơn vị nghệ thuật TW chào
mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2015).
66. K.Q. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động giao ban quý 1-2015: Tập trung
tốt nhất cho khối diễu binh kỷ niệm ngày 30-4 // Công an nhân dân. - 2015. Ngày 5 tháng 4. - Tr 3. Số 3539
Ngày 3/4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức Hội nghị giao ban công
tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II. Tại buổi giao ban, Trung tướng
Đỗ Đức Kính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chỉ đạo
tập trung tốt nhất cho khối diễu binh kỷ niệm ngày 30/4.
67. Hoạt động chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước // Nhân dân. - 2015. - Ngày 5 tháng 4. - Tr 2. Số 21742
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Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước, ngày 4/4 tại công viên 23/9 (TP Hồ Chí Minh), Thành đoàn TP Hồ Chí
Minh tổ chức chương trình Hội quân "Em là chiến sĩ nhỏ thành phố Bác Hồ"
năm 2015 với sự tham gia của hàng nghìn thiếu nhi đến từ 24 quận, huyện trên
địa bàn thành phố.
68. PV VÀ TTXVN. Lữ đoàn 316 Đặc công Biệt động đón nhận danh
hiệu Anh hùng LLVT nhân dân : 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước // Nhân dân. - 2015. - Ngày 5 tháng 4. - Tr 1. Số 21742
Ngày 4/4, tại TP Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ truyền thống Lữ đoàn 316 Đặc
công Biệt động tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và đón nhận danh hiệu Anh
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 95; Tin tức, số
81; Văn hoá, số 41).
69. THÁI QUẢNG, CẨM VÂN. Lãnh đạo Trung ương GHPGVN làm
việc với BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An // TC.Giác Ngộ - 2015. - Ngày 10 tháng
4. - Tr 6. Số 790
Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước, nhân chuyến công tác tại Nghệ An, chiều 4/4, Đoàn đại biểu TW Giáo hội
Phật giáo Việt Nam đã tới dâng hương các khu di tích lịch sử, tưởng niệm các
anh hùng liệt sĩ.
70. H.LÊ. Chùm phim lịch sử trên VTV1 // Tuổi trẻ. - 2015. - Ngày 5
tháng 4. - Tr 16. Số 86
Kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, chương trình phim truyện cuối tuần
lúc 21g35 chủ nhật hàng tuần trên VTV1 sẽ dành trọn tháng 4 để phát sóng bốn
bộ phim lịch sử đặc sắc.
71. Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng các ngày lễ lớn : Văn
hoá, Văn nghệ, Thể thao // Nhân dân. - 2015. - Ngày 5 tháng 4. - Tr 1. Số 21742
Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất
nước, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố
trong cả nước tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng và triển lãm tranh cổ
động tấm lớn.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19393).
72. H.TRẦN. Hơn 50 chương trình biểu diễn với 600 diễn viên : Sự kiện
văn hoá khẳng định ý nghĩa chiến thắng 30/4 // Văn hoá. - 2015. - Ngày 6 tháng
4. - Tr 11. Số 41
Tối 5/4, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra khai mạc chương trình biểu diễn
nghệ thuật của 11 đoàn nghệ thuật trung ương tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp kỉ
niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Khoa học phổ thông, số 13).
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72. HỒNG THỦY. Khánh thành cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm // Nông
nghiệp Việt Nam. - 2015. - Ngày 6 tháng 4. - Tr 2. Số 68
Nằm trong chuỗi các công trình, chương trình kỷ niệm 40 năm Ngày Giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), ngày 5/4, UBND
TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành Dự án cải tạo kênh và đường dọc
kênh Tân Hóa - Lò Gốm.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 3540;
Quân đội nhân dân, số 19396; Nhân dân, số 21743; Lao động, số 77; Pháp luật
Việt Nam, số 96; Lao động xã hội, số 42).
73. HÀ THU. Lữ đoàn 147 // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 6 tháng 4.
- Tr 2. Số 19396
Lữ đoàn 147 (Quân chủng Hải quân) vừa phát động đợt thi đua cao điểm
với chủ đề "Phát huy truyền thống; đoàn kết, an toàn; thần tốc, quyết thắng".
Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước.
74. TRẦN HOÀI. Triển lãm sách, báo "Lịch sử, con người và thời đại" //
Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 7 tháng 4. - Tr 5. Số 19397
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,
ngày 6/4, tại TP Vinh (Nghệ An), Thư viện Quân đội và Nhà văn hoá, Cục
Chính trị Quân khu 4 tổ chức khai mạc triển lãm sách, báo với chủ đề "Lịch sử,
con người và thời đại".
75. BD. Bình Dương mừng ngày thống nhất đất nước // Đại biểu nhân
dân. - 2015. - Ngày 7 tháng 4. - Tr 4. Số 97
Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2015), ngành văn hoá, thể thao và du lịch Bình Dương đã xây dựng kế
hoạch với nhiều hoạt động, chương trình phục vụ nhân dân.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Văn hóa, số 41).
76. LH. Liên hoan ca khúc cách mạng tại TP Hồ Chí Minh // Đại biểu
nhân dân. - 2015. - Ngày 7 tháng 4. - Tr 4. Số 97
Chào mừng 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, Sở Văn hoá, Thể thao
TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức Liên hoan các nhóm ca khúc truyền thống cách
mạng.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Văn hóa, số 41; Lao động, số
79; Khoa học phổ thông, số 13).
77. PVA. Liên hoan nghệ thuật kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước // Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 7 tháng 4. Tr 9. Số 83
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Văn hoá cơ
sở sẽ tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng tuyên truyền kỷ niệm 40 năm
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Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP Hồ Chí Minh và Quảng
Trị.
78. XUÂN PHONG. Tặng quà cho pháo thủ xe tăng chiếm Dinh Độc
Lập // Tin tức. - 2015. - Ngày 8 tháng 4. - Tr 6. Số 83
Ngày 7/4, báo Tin tức và Công đoàn cơ sở hội sở chính của Ngân hàng
Chính sách xã hội đã đến thăm và tặng quà cựu chiến binh Nguyễn Bá Tứ, pháo
thủ xe tăng chiếm Dinh Độc Lập 1975.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 99; Pháp luật
Việt Nam, số 99).
79. NGUYỄN CƯỜNG. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt Hội
Chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 8
tháng 4. - Tr 1. Số 3542
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2015) và kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Quảng Trị
(1/5/1972-1/5/2015), chiều 7/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt thân mật đại diện Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng
Trị năm 1972.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21745; Tiền
phong, số 98; Pháp luật Việt Nam, số 98; Quân đội nhân dân, số 19398; Giáo
dục và thời đại, số 85; Lao động xã hội, số 43; Văn hoá, số 42; Nhà báo và công
luận, số 15).
80. CL. Hà Nội bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 8 tháng 4.
- Tr 1. Số 3542
Chiều 7/4, ông Trần Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước, 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội
sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tuổi trẻ, số 89; Đại đoàn kết,
số 98; Giao thông, số 56; Gia đình, số 42; Tiền phong, số 98; Giáo dục và thời
đại, số 85; Văn hoá, số 82; Tin tức, số 84; Pháp luật Việt Nam, số 99; Người cao
tuổi, số 58; Thời báo doanh nhân, số 15; Đại biểu nhân dân, số 100; Công
thương, số 44; Người tiêu dùng, số 113).
81. Hội thảo khoa học: Đập tan "lá chắn thép" Phan Rang - ý nghĩa và
bài học lịch sử : 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước //
Nhân dân. - 2015. - Ngày 9 tháng 4. - Tr 1. Số 21746
Ngày 8/4 tại Ninh Thuận, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với
UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội thảo khoa học Đập tan "lá chắn thép" Phan
Rang - ý nghĩa và bài học lịch sử.
82. TRẦN LỢI. 11 đoàn nghệ thuật TW phục vụ kỉ niệm ngày chiến
thắng 30/4 tại TP. HCM // Du lịch. - 2015. - Ngày 9 tháng 4. - Tr 2. Số 16
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Tại Sân khấu Sen Hồng, TP Hồ Chí Minh vừa khai mạc các đợt biểu diễn
phục vụ của 11 đoàn nghệ thuật thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch biểu
diễn tại TP Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).
83. LL. Trưng bày Hồ sơ cán bộ nữ đi B // Đại biểu nhân dân. - 2015. Ngày 9 tháng 4. - Tr 4. Số 99
Nhân kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 30
năm thành lập Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ TP Hồ Chí
Minh tổ chức trưng bày 2 chuyên đề "Hồ sơ cán bộ nữ đi B của Sài Gòn - Chợ
Lớn - Gia Định", "Phụ nữ Việt Nam sáng tạo trong khoa học, năng động trong
lao động".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Văn hoá, số 43).
84. HOÀNG QUÂN. Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản 2015 // Thời báo làng
nghề Việt. - 2015. - Ngày 9 tháng 4. - Tr 13. Số 15
Từ ngày 11 đến 12/4, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ
hội Hoa anh đào Nhật Bản 2015 nhằm kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn
toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 42 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt
- Nhật.
85. Đêm nhạc "Ân tình ví, giặm" // Phụ nữ Việt Nam. - 2015. - Ngày 10
tháng 4. - Tr 12. Số 43
Vào 20 giờ ngày 10/4, tại Nhà hát Bến Thành (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra
đêm nhạc "Ân tình ví, giặm" nhằm tôn vinh ví, giặm sau khi loại hình này được
UNESCO vinh danh là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại và chào mừng
kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
86. Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng các ngày lễ lớn // Thể
thao Việt Nam. - 2015. - Ngày 10 tháng 4. - Tr 10. Số 14
Từ ngày 10-3/4 tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Liên hoan nghệ thuật quần
chúng chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ
niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015) với chủ
đề " Liên hoan nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giao thông, số 58; Đại biểu
nhân dân, số 102).
87. MAI PHƯƠNG. Sửa chữa một số công trình văn hoá tại TP HCM:
Vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau... // Lao động. - 2015. - Ngày 10 tháng 4. - Tr
5. Số 81
Nhân kỷ niệm 40 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất
nước, TP Hồ Chí Minh đang gấp rút hoàn thiện các công trình văn hoá để kịp
đưa vào sử dụng trước ngày 30/4.
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88. LÊ TÍNH. Họp mặt truyền thống Ban liên lạc Cục Chính trị Quân
giải phóng miền (B2) // Bảo vệ pháp luật. - 2015. - Ngày 10 tháng 4. - Tr 8. Số
29
Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2015), Ban liên lạc Cục Chính trị Quân giải phóng miền (B2)
đã tổ chức buổi họp mặt.
89. PV. TP.HCM: Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng // Văn
hoá. - 2015. - Ngày 10 tháng 4. - Tr 13. Số 43
Hơn 1000 trường hợp thuộc diện chính sách có công với cách mạng trên
địa bàn TP Hồ Chí Minh sẽ được UBND thành phố hỗ trợ kịp thời về nhà ở
trong dịp kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
90. PV. Họp báo quốc tế : 30/4 // Văn hoá. - 2015. - Ngày 10 tháng 4. - Tr
7. Số 43
Trong khuôn khổ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), Ban chỉ đạo
cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2014 - 2015 sẽ tổ chức cuộc
Họp báo quốc tế các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 13/4/2015 tại TP Hồ Chí Minh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 88).
91. ANH SƠN. "Điểm hẹn mùa xuân" // Văn hoá. - 2015. - Ngày 10
tháng 4. - Tr 10. Số 43
Chương trình ca nhạc "Điểm hẹn mùa xuân" với những bài ca đi cùng năm
tháng tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4) sẽ diễn ra vào ngày 15/4/2015 tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 102; Sức khoẻ
và đời sống, số 59; Đại biểu nhân dân, số 103; Nông thôn ngày nay, số 84; Nông
nghiệp Việt Nam, số 74; Tuổi trẻ, số 95; Pháp luật Việt Nam, số 104; Giáo dục
và thời đại, số 90).
92. KHẮC DŨNG. Album "Khoảng lặng" của NS Quỳnh Hợp: Lắng
đọng ký ức chiến tranh // Lao động. - 2015. - Ngày 10 tháng 4. - Tr 5. Số 81
Vào giữa tháng 4, album "Khoảng lặng" của nhạc sỹ Quỳnh Hợp sẽ chính
thức ra mắt khán giả cả nước nhân kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam được hoàn
toàn giải phóng (30/4/1975-30/4/2015).
93. T.NGỌC. Hà Nội : Hướng đến ngày sách Việt Nam // Văn hoá. - 2015.
- Ngày 10 tháng 4. - Tr 12. Số 43
Từ ngày 17-21/4 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) sẽ diễn ra Ngày sách
Việt Nam hướng tới chủ đề giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Pháp luật Việt Nam, số 104).
42

40 NĂM - ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975

94. MAI AN. Ra mắt phim "30 tháng 4 - Ngày thống nhất" : Tin tức //
Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 11 tháng 4. - Tr 8. Số 87
Ngày 10/4 tại Hà Nội, Điện ảnh Quân đội đã tổ chức chiếu giới thiệu 2 tập
phim nhựa màu mang tên "30 tháng 4 - Ngày thống nhất" do Đại tá, NSND Lê
Thi làm đạo diễn.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19401;
Nhân dân, số 21748; Đại đoàn kết, số 102; Đại biểu nhân dân, số 101; An ninh
biên giới, số 15).
95. Q.LINH. Hiểu sử để tự hào và góp sức xây dựng đất nước // Tuổi trẻ.
- 2015. - Ngày 11 tháng 4. - Tr 2. Số 92
Hội thi "Tự hào sử Việt" 2015 với chủ đề "Tự hào 40 năm thành phố tôi
yêu" do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và báo Tuổi trẻ tổ chức đã kết thúc tối
10/4. Hội thi là cơ hội để các bạn trẻ tìm hiểu lịch sử hình thành, đấu tranh và
phát triển của TP Hồ Chí Minh.
96. ĐẶNG TRUNG KIÊN. Hội thảo khoa học về Căn cứ Bộ chỉ huy
Miền trong kháng chiến chống Mỹ // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 11
tháng 4. - Tr 2. Số 19401
Ngày 10/4, tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Bộ tư lệnh Quân khu 7
và UBND tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học "Căn cứ Bộ chỉ
huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại Tà Thiết" (1972-1975), gọi tắt là
Căn cứ Bộ chỉ huy Miền.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 3546).
97. CHU ANH. Hội thảo khoa học về công tác hậu cần // Quân đội nhân
dân. - 2015. - Ngày 11 tháng 4. - Tr 3. Số 19401
Ngày 10/4, Tổng cục Hậu cần phối hợp cùng Học viện Hậu cần tổ chức
Hội thảo khoa học "Công tác hậu cần trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân
năm 1975 - Bài học kinh nghiệm và hướng kế thừa, phát triển".
98. CẢNH VŨ. Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và
thanh niên, sinh viên lần thứ VIII // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 11
tháng 4. - Tr 6. Số 3545
Ngày 10/4, tại Hà Nội, Cục Tuyên Huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội
nhân dân Việt Nam đã tổ chức giới thiệu về liên hoan nghệ thuật quần chúng lực
lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ VIII, năm 2015 với chủ đề "70
năm dưới cờ Tổ quốc".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giáo dục và thời đại, số 89).
99. CÔNG SƠN. Triển lãm tranh cổ động : Xem nghe // Thanh niên. 2015. - Ngày 11 tháng 4. - Tr 14. Số 101
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và
125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 10/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
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lịch và Sở VHTT TP Hồ Chí Minh đã khai mạc đợt triển lãm tranh cổ động tại
công viên 23/9 (Q1).
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19401,
số 19402; Nhân dân, số 21748; Đại đoàn kết, số 101; Đại biểu nhân dân, số 101;
Tuổi trẻ, số 92; Công an nhân dân, số 3545; Nông thôn ngày nay, số 88; Bưu
điện Việt Nam, số 44; Lao động xã hội, số 45; Pháp luật Việt Nam, số 104).
101. QUANG HUY. Tứ hổ tranh hùng : 27 năm Cúp truyền hình, Kỷ
niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2015), Non sông liền một dải // Thanh niên. - 2015. - Ngày 11 tháng 4. - Tr
17. Số 101
Cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh 2015 mang tên
"Non sông liền một dải" với 19 chặng dài gần 2000 km đã khai mạc với chặng
đua vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21749).
102. NGUYỄN MAI. Ngày sách Việt Nam lần 2: "Tự hào lịch sử - Vững
bước tương lai" // Lao động thứ 7. - 2015. - Ngày 11 tháng 4. - Tr 7. Số 82
Nằm trong chuỗi những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Sách Việt Nam lần thứ
2 do Sở Thông tin, Truyền thông và Bưu điện TP Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn
ra từ 18-21/4 tại đường Nguyễn Văn Bình và trung tâm Bưu điện thành phố.
103. ANH MINH. Công an TP Hà Nội: Gặp mặt cán bộ tăng cường cho
chiến trường miền Nam // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 12 tháng 4. - Tr
8. Số 19402
Ngày 11/4, Công an TP Hà Nội tổ chức gặp mặt hơn 300 đồng chí nguyên
là cán bộ Công an TP Hà Nội chi viện cho chiến trường miền Nam và 67 thân
nhân các liệt sĩ Công an Hà Nội thời kháng chiến chống Mỹ, nhân kỷ niệm 40
năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
104. THUẬN THẮNG. Trưng bày chuyên đề về các chiến sĩ cách mạng
trong nhà tù thực dân Pháp : 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước // Nhân dân. - 2015. - Ngày 12 tháng 4. - Tr 3. Số 21749
Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày
11/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Ban Quản lý di tích nhà tù
Hỏa Lò phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng
Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc tại bảo tàng phòng
trưng bày chuyên đề "Chuyện kể về những vị tướng từng bị giam trong nhà tù
thực dân".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 103;
Pháp luật Việt Nam, số 103; Giáo dục và thời đại, số 89).
105. THU HIỀN. Chặng 1 Giải xe đạp HTV lần thứ 27-2015: Lê Nguyệt
Minh cán đích đầu tiên // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 12 tháng 4. - Tr 8.
Số 19402
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Tay đua Lê Nguyệt Minh (đội Mathnasium-Tp Hồ Chí Minh) đã thắng
chặng 1 tại Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 27 "Non sông
liền một dải", khai mạc vào ngày 11/4, tại Thủ đô Hà Nội.
106. M.SƠN. Ký ức chiến tranh : Tin văn hoá // Đại đoàn kết. - 2015. Ngày 11 tháng 4. - Tr 8. Số 101
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Trưởng Ban biên tập, sản xuất ảnh báo
chí TTXVN, nguyên chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam tái bản tập sách
ảnh với nhan đề "Ký ức chiến tranh".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 101;
Công an nhân dân, số 3545).
107. THUẬN THẮNG. Chương trình cầu truyền hình đặc biệt "Hà Nội Huế - TP Hồ Chí Minh - Nghĩa tình sắt son" : 40 năm Ngày giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. - 2015. - Ngày 12 tháng 4. - Tr 1. Số
21749
Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4/1975-30/4/2015) và kỷ niệm 55 kết nghĩa ba thành phố Hà Nội - Huế
- Sài Gòn, tối 11/4, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh phối hợp Đài PTTH Hà
Nội, Đài PTTH Thừa Thiên - Huế và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ
chức cầu truyền hình đặc biệt "Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh - Nghĩa tình sắt
son".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19402;
Tin tức, số 87; Tuổi trẻ, số 92, số 93; Khoa học phổ thông, số 14/15).
108. HH. Họp mặt truyền thống Quân dân y chiến khu Đ - miền Đông
Nam Bộ // Văn hoá. - 2015. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 2. Số 44
Ngày 11/4, hơn 500 hội viên Hội Truyền thống Quân dân y khu Đ đến từ
các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP
Hồ Chí Minh đã họp mặt truyền thống do Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh và
Ban Liên lạc Quân dân y chiến khu Đ - miền Đông tổ chức nhân kỷ niệm 40
năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
109. MINH QUANG. Tái bản "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75" // Đại
đoàn kết. - 2015. - Ngày 12 tháng 4. - Tr 9. Số 102
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,
NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật vừa tái bản cuốn tiểu thuyết lịch sử "Biên bản
chiến tranh 1-2-3-4.75" của nhà báo Trần Mai Hạnh.
110. ÂN. Tự hào 40 năm TP Hồ Chí Minh // Đại biểu nhân dân. - 2015. Ngày 12 tháng 4. - Tr 1. Số 102
Sau chuyến đi thực tế sáng tác, Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh đã nhận
được 50 ca khúc viết về TP Hồ CHí Minh thời kỳ đổi mới. Các tác phẩm sẽ
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được chọn lọc làm thành album. Hội đồng nghệ thuật cũng đã chọn 115 ca khúc
thực hiện tuyển tập nhạc "Tự hào 40 năm TP Hồ Chí Minh".
111. DUY THÀNH. Hội Cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 - Cam-puchia, khu vực Hà Nội tổ chức gặp mặt truyền thống // Quân đội nhân dân. 2015. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 2. Số 19403
Ngày 12/4, Hội Cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 - Cam-pu-chia, khu
vực Hà Nội tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 40 năm Giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21750).
112. PV. 40 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước // Nhân dân.
- 2015. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 3. Số 21750
Ngày 12/4, tại Thái Nguyên, Ban liên lạc, Cựu chiến binh Sư đoàn 5 tổ
chức gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).
113. SONG THANH. Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn ô tô vận tải
571 (Bộ tư lệnh Trường Sơn) tổ chức gặp mặt truyền thống // Quân đội nhân
dân. - 2015. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 2. Số 19403
Sáng 12/4, tại Hà Nội, Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn Ô tô vận tải
571 (Bộ tư lệnh Trường Sơn) tổ chức gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 40
năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
114. MẠNH MINH. Nói chuyện chuyên đề nhân Ngày hội sách // Tin
tức. - 2015. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 10. Số 87
Ngày 12/4, Thư viện tỉnh Hải Dương tổ chức Ngày hội sách 2015 và cuộc
nói chuyện chuyên đề về Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước nhân Ngày
sách Việt Nam 21/4, Ngày sách và Bản quyền thế giới 23/4 và kỷ niệm 40 năm
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).
115. HỨA CHUNG. Gặp mặt cựu chiến binh tiêu biểu // Tin tức. - 2015. Ngày 13 tháng 4. - Tr 2. Số 87
Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 12/4,
lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã gặp gỡ 250 cựu chiến binh tiêu biểu, đại diện cho
khoảng 65000 cựu chiến binh trên địa bàn thành phố.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19403;
Nhân dân, số 21750; Tuổi trẻ, số 94; Thanh niên, số 103; Văn hoá, số 44).
116. TUẤN ANH, HY. Bản hùng ca toàn thắng : Tin văn hoá // Đại đoàn
kết. - 2015. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 8. Số 103
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,
thư viện Tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức triển lãm sách, hình ảnh, tư liệu lịch sử
chuyên đề "Bản hùng ca toàn thắng".
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117. LÂM ANH. Gấp rút hoàn thành đưa điện ra đảo // Nông thôn ngày
nay. - 2015. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 16. Số 88
Kỷ niệm 40 năm Ngày thống nhất đất nước, Tổng Công ty Điện lực Miền
Nam tập trung thực hiện các dự án đưa điện ra các đảo thuộc khu vực miền
Nam.
118. ĐÀO ANH. Hàng nghìn diễn viên tham dự Liên hoan nghệ thuật
quần chúng LLVT // Văn hoá. - 2015. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 2. Số 44
Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc Phòng) vừa tổ chức họp
báo giới thiệu về Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh
niên, sinh viên lần thứ VIII năm 2015. Liên hoan lần này là hoạt động thiết thực
hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam và các ngày lễ lớn
của đất nước.
119. M.QUÂN. Giai điệu tháng Tư : Tin văn hoá // Đại đoàn kết. - 2015. Ngày 13 tháng 4. - Tr 8. Số 103
Vào 20 giờ, ngày 25/4, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Cục
nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Khu Liên
hợp Thể thao quốc gia và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật
"Giai điệu tháng Tư".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 104).
120. "Bài ca thống nhất" // Thời nay. - 2015. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 12.
Số 547
"Bài ca thống nhất" là chương trình nghệ thuật đặc biệt, quy mô cấp quốc
gia, kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2015). Chương trình sẽ diễn ra vào tối 29/4 tại sân khấu đầu cầu Hiền
Lương, bờ nam sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị.
121. ML. Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Giai điệu tổ quốc" : 30/4 //
Văn hoá. - 2015. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 2. Số 44
Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Bộ Văn
hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Liên
hoan nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng "Giai điệu tổ quốc". Liên hoan
quy tụ 21 tỉnh, thành trên cả nước tham dự và kéo dài cho đến hết ngày 14/4.
122. HOA QUỲNH. Huế sẽ diễn ra Tuần lễ Vàng du lịch // Công thương.
- 2015. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 11. Số 44
Từ ngày 22-23/4/2015, tại Huế sẽ diễn ra Chương trình kích cầu "Tuần lễ
Vàng du lịch" nhằm hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2015.
Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
123. PV. TP.Hồ Chí Minh: Khởi công 5 công trình mừng 40 năm thống
nhất // Đại đoàn kết. - 2015. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 3. Số 103
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Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,
TP Hồ Chí minh khởi công 5 công trình: cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu, đền thờ
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, cầu vượt ghép tại ngã 6 Gò Vấp, nâng cấp
đường Lương Định Của, Trần Não (Quận 2) và tượng đài Asean Hoà bình - Hợp
tác - Phát triển.
124. TRUNG PHƯƠNG. Truyền hình trực tiếp chương trình "Huyền
thoại con đường tiền tệ" // Lao động. - 2015. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 5. Số 84
Ngày 13/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển (BIDV) và Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh họp báo giới thiệu
Chương trình nghệ thuật "Huyền thoại con đường tiền tệ" sẽ được phát sóng trên
HTV9 lúc 20h30 ngày 17/4 nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21751; Tiền
phong, số 104).
125. SÁU NGHỆ. Tin vắn // Tiền phong. - 2015. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 2.
Số 104
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, ngày 13/4, tại Nhà máy
X55 ở thành phố Cần Thơ, 12 đội tuyên truyền viên trẻ khu vực phía Nam của
Quân chủng Hải quân đã có mặt chuẩn bị cho cuộc liên hoan diễn ra ngày 14 và
15.
126. MT. TP. Hồ Chí Minh - tâm điểm tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày
Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Lao động. - 2015. - Ngày 14
tháng 4. - Tr 5. Số 84
Ngày 13/4, tại TP Hồ Chí Minh, Ban tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các
ngày lễ lớn trong 2 năm 2014-2015 đã tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động
kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2015).
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21751; Tiền
phong, số 104; Thanh niên, số 104; Lao động xã hội, số 45; Tin tức, số 88; Tuổi
trẻ, số 95; Nông thôn ngày nay, số 89, số 88; Pháp luật Việt Nam, số 104; Công
an nhân dân, số 3548; Đại đoàn kết, số 104; Bưu điện Việt Nam, số 45; Cựu
chiến binh Việt Nam, số 1067; Thời báo Làng nghề Việt, số 16; Văn hóa, số 45;
Khoa học phổ thông, số 14/15; Du lịch, số 17; Bảo hiểm xã hội, số 31).
127. B.TRÂM. Phát wifi miễn phí trong dịp nghỉ lễ : Tin tức // Pháp luật
Việt Nam. - 2015. Ngày 15 tháng 4. - Tr 8. Số 105
Từ ngày 13/4, dịch vụ wifi công cộng miễn phí S-wifi đã được triển khai
lắp đặt để phục vụ tại Festival Huế 2015, Hội thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và
chương trình chào đón lễ 30/4 và 1/5 tại TP Hồ Chí Minh.
128. NGỌC TÁNH, LÊ TRAI. Tri ân những anh hùng viết nên trang sử
"Mùa Xuân 1975" // Lao động xã hội. - 2015. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 3. Số 46
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Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày
14/4, tại hội trường Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bộ Lao động, Thương binh và
Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, UBND TP Hồ Chí Minh
phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc Biểu dương người có công tiêu biểu tham
gia Chiến dịch Hồ Chí Minh - mùa Xuân 1975.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bưu điện Việt Nam, số 46; Nhân
dân, số 21751; Quân đội nhân dân, số 19405; Nhân dân, số 21752; Phụ nữ Việt
Nam, số 45; Nông thôn ngày nay, số 90; Tuổi trẻ, số 96; Tin tức, số 89; Đại
đoàn kết, số 105; Giao thông, số 60; Công an nhân dân, số 3549; Lao động, số
85).
129. NT. Đất nước trọn niềm vui // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 14
tháng 4. - Tr 4. Số 104
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tối
30/4 tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt cấp quốc
gia với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui", quy tụ 4400 văn nghệ sĩ tham gia biểu
diễn.
130. Bức tranh đa diện về cuộc kháng chiến chống Mỹ : Theo dòng lịch
sử // Thể thao và văn hoá. - 2015. Ngày 15 tháng 4. - Tr 17. Số 105
Ngày 14/4 triển lãm ảnh "Phóng viên chiến trường" đã khai mạc tại Trung
tâm văn hoá Pháp (Tràng Tiền, Hà Nội). Triển lãm được tổ chức nhân dịp 40
năm thống nhất đất nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Phụ nữ Việt Nam, số 45; Tuổi
trẻ, số 96; Bưu điện Việt Nam, số 45).
131. LƯU HUẾ. Đảm bảo tốt ANTT các ngày lễ lớn // Giao thông. - 2015.
Ngày 15 tháng 4. - Tr 3. Số 60
Ngày 14/4, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ
Công an đã có Điện gửi Thủ tướng các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám
đốc Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW yêu cầu thực
hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo ANTT trong dịp kỷ niệm 30/4,
Quốc tế lao động 1/5, 61 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5) và 125 năm
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5).
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 3549).
132. VĂN CHIẾN. Giao lưu Đại thắng mùa Xuân - Hậu cần đi trước về
sau // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 3. Số 19405
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất
nước, tiến tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Hậu Cần Quân Đội
(11/7/1950-11/7/2015), ngày 14/4, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần phối hợp với
Trung tâm, Phát thanh Truyền hình quân đội tổ chức Chương trình giao lưu:
"Đại thắng mùa xuân - Hậu Cần đi trước về sau".
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133. LAN DỊU. Tổng hành dinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy
mùa Xuân 1975 // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 5. Số
19405
Sáng 14/4, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo khoa
học về "Vai trò của cơ quan Tổng hành dinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi
dậy mùa Xuân, 1975".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21752; Tiền
phong, số 105; Đại biểu nhân dân, số 105; An ninh Biên giới, số 16).
134. VIỆT VĂN. Trao thưởng liên hoan nghệ thuật quần chúng "Giai
điệu tổ quốc" // Giao thông. - 2015. Ngày 15 tháng 4. - Tr 15. Số 60
Ngày 14/4, Ban tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách
mạng chủ đề "Giai điệu Tổ quốc" (do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp
với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức 10-13/4) đã trao 24 Huy chương vàng, 39
Huy chương bạc và 10 Giấy khen cho các tiết mục và ban nhạc tham dự liên
hoan.
135. MINH QUÂN. Triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong
những ngày lễ lớn // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 8. Số
19405
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống
nhất đất nước (30/4); Ngày Quốc tế Lao động (1/5), kỷ niệm 125 Ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh (19/5) lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng Công an các
đơn vị, địa phương thực hiện tốt những công tác trọng tâm.
136. ÂN. Bài ca thống nhất // Đại biểu nhân dân. - 2015. Ngày 15 tháng 4.
- Tr 4. Số 105
Đêm nhạc Bài ca thống nhất, phác hoạ một thời hào hùng của dân tộc bằng
những tác phẩm đã sống cùng năm tháng, sẽ diễn ra vào 20h ngày 17.4, tại
Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 87; Lao động xã hội,
số 42; ).
137. PHAN LÊ. Kết quả chặng 4 cuộc đua xe đạp tranh Cúp HTV 2015:
Trần Văn Quyền nhất chặng // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 15 tháng 4. Tr 5. Số 19405
Tại chặng 4, các tay đua thi đấu quanh khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh
(TP Vinh, Nghệ An) với tổng chiều dài 54 km. Tay đua trẻ Trần Văn Quyền
(Quân khu 7) đã về đích đầu tiên, giành chiến thắng ở chặng này.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 3549;
Lao động, số 85).
138. QUANG VỊNH. Công an TP Hồ Chí Minh: Tăng cường bảo đảm
an ninh trật tự dịp lễ 30/4 // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 15 tháng 4. - Tr
3. Số 19405
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Công an TP Hồ Chí Minh được Tiểu ban An ninh bảo vệ các hoạt động kỷ
niệm Chiến thắng 30/4 thuộc Bộ Công an và UBND TP Hồ Chí Minh giao
nhiệm vụ là đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng bảo đảm an toàn
tuyệt đối cho lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành; bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông, bảo vệ an toàn cho các đoàn đại biểu, các đoàn khách quốc tế dự lễ.
139. KS. Hà Nội đảm bảo không cắt điện trong các ngày lễ // Giáo dục và
thời đại. - 2015. Ngày 15 tháng 4. - Tr 3. Số 90
Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội cho biết để đảm bảo cung cấp điện an
toàn, liên tục, chất lượng phục vụ nhân dân Thủ đô trong những ngày Lễ kỉ niệm
Giỗ tổ Hùng Vương, 40 năm giải phóng miền Nam và 129 năm ngày Quốc tế
lao động.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Khoa học đời sống, số 45;
Công an nhân dân, số 3549).
140. TRỌNG THỊNH. Kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước: Trên thao
trường diễn tập duyệt binh // Tiền phong. - 2015. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 3. Số
105
Tại khu công nghiệp Sóng Thần - tỉnh Bình Dương, hàng ngàn chiến sỹ
công an luyện tập chuẩn bị cho lễ diễu hành 30/4 trước khán đài thuộc khu vực
đầu đường Lê Duẩn, TP Hồ Chí Minh.
141. 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. 2015. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 5. Số 21753
Ngày 15/4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ
Chí Minh tổ chức gặp gỡ 300 gia đình chính sách, các Bà mẹ Việt Nam Anh
hùng nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 106; Tuổi trẻ, số
97; Tin tức, số 90).
142. PHAN ANH. Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày giải phóng
miền Nam // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 1. Số 19406
Ngày 15/4, Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp rút kinh nghiệm việc triển
khai các nội dung chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm.
143. H.H. Triển lãm tượng điêu khắc chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng
// Văn hóa. - 2015. - Ngày 17 tháng 4. - Tr 11. Số 46
Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày
15/4, tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra khai mạc triển lãm 32
tượng điêu khắc chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng và các nữ Anh hùng
LLVTND Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 107).
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144. HƯƠNG HỒNG THU. Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày
giải phóng miền Nam // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 5.
Số 19406
Ngày 15/4, Học viện Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học "40 năm cuộc
Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 - Giá trị lý luận, thực tiễn trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
145. ĐÌNH MẠNH. TP Hồ Chí Minh: Lãnh đạo TP gặp gỡ CCB tiêu
biểu // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2015. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 6. Số 1067
Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2015), Thành ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ Việt Nam TP
Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình "Lãnh đạo thành phố gặp gỡ CCB tiêu
biểu".
146. 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. 2015. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 5. Số 21753
Nghị viện bang Ma-ra-nha-ô của Bra-xin vừa dành một phiên họp đặc biệt
để kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm Cách
mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam.
147. 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. 2015. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 5. Số 21753
Trong chuyên mục Thema, Kênh truyền hình Arte của Bỉ mới đây đã trình
chiếu phóng sự với tiêu đề "Việt Nam, cuộc chiến tranh bẩn thỉu”, nói về cuộc
kháng chiến chống Mỹ và chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 thống nhất đất
nước của Việt Nam.
148. MINH HƯNG. Tin văn hóa - thể thao // Cựu chiến binh Việt Nam. 2015. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 14. Số 1067
Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Bảo
tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề
"Chuyện kể về những vị tướng từng bị giam trong nhà tù thực dân".
149. VĂN CHUNG. Bộ Quốc phòng: Tuyên dương 40 sĩ quan trẻ, giỏi //
Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 17 tháng 4. - Tr 3. Số 62
Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2015), ngày 15/4, tại TP Đà Nẵng, Quân ủy TW, Bộ Quốc
phòng tổ chức gặp mặt, tuyên dương 40 sĩ quan trẻ, giỏi Quân đội nhân dân năm
2015.
150. HOÀNG GIANG. Chủ tịch nước thăm Bảo tàng các chiến sĩ bị địch
bắt, tù đày // Tin tức. - 2015. - Ngày 17 tháng 4. - Tr 3. Số 91
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày
16/4, tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về thăm
Bảo tàng và gặp gỡ các chiến sỹ bị địch bắt, tù đày.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 46; Thanh niên, số
107).
151. CÁT KHUÊ. Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn // Tuổi trẻ. - 2015. Ngày 17 tháng 4. - Tr 16. Số 98
Ngày 16/4, tại TP Hồ Chí Minh, đại diện Cục Điện ảnh đã có cuộc gặp gỡ
với báo chí để thông báo về đợt phim kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 92; Văn hóa, số 46).
152. D.ANH. Giới thiệu Hội thảo quốc tế "Việt Nam 40 năm thống nhất,
phát triển và hội nhập // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 17 tháng 4. - Tr 1.
Số 3551
Ngày 16/4, Trường Đại học KHXH và NV, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí
Minh phối hợp cùng các trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương); Đại học
Quốc gia Hà Nội; Đại học Khoa học - Đại học Huế tổ chức họp báo giới thiệu
Hội thảo khoa học chủ đề "Việt Nam 40 năm thống nhất, phát triển và hội
nhập".
153. QUỲNH NGA. Họp mặt giao lưu truyền thống nữ pháo binh miền
Nam // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 17 tháng 4. - Tr 6. Số 3551
Ngày 16/4, tại TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã tổ chức họp
mặt, giao lưu truyền thống nữ pháo binh miền Nam.
154. HÙNG KHOA. Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Giải
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước // Quân đội nhân dân. 2015. - Ngày 17 tháng 4. - Tr 1. Số 19407
Ngày 16/4, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân
sự Việt Nam, Cục Chính trị các quân đoàn 1, 2, 3, 4 và Bộ tư lệnh TP Hồ Chí
Minh tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề "40 năm - Mùa xuân đại thắng".
155. HOÀNG HOÀNG. Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Giải
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước // Quân đội nhân dân. 2015. - Ngày 17 tháng 4. - Tr 1. Số 19407
Ngày 16/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức buổi giới thiệu
cuốn tiểu thuyết tư liệu "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75" của nhà báo Trần Mai
Hạnh.
156. THU TRÀ. Chương trình "Viết tiếp bản hùng ca toàn thắng" //
Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 17 tháng 4. - Tr 9. Số 92
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2015), tại công viên Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng thành
phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Viết tiếp bản
hùng ca toàn thắng".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 46; Quân đội nhân dân,
số 19406).
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157. VŨ GIANG. Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước
// TC.Giác ngộ. - 2015. - Ngày 17 tháng 4. - Tr 6. Số 791
Theo Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm
2014-2015 cho biết, có 597 phóng viên từ 88 cơ quan thông tấn báo chí trong và
ngoài nước đăng ký tham dự đưa tin dịp lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước.
158. Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam //
TC.Làng Việt. - 2015. - Tháng 4. - Tr 31. Số 57
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm
40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2015). Theo kế hoạch, sẽ tổ chức dâng hương; mít tinh, diễu binh, diễu
hành và nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.
159. NGUYỄN THU CÚC. Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày
Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước // Quân đội nhân dân. 2015. - Ngày 17 tháng 4. - Tr 1. Số 19407
Thư viện Quân đội phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức chương
trình giao lưu văn học - nghệ thuật với chủ đề "Một thời hoa lửa".
160. MINH PHÚC. Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 - năm 2015 // Người
cao tuổi. - 2015. - Ngày 17 tháng 4. - Tr 3. Số 62
Từ ngày 17 đến 21/4, tại Công viên Thống Nhất, đường Trần Nhân Tông,
Hà Nội diễn ra Hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 và triển lãm
với chủ đề "Đất nước thống nhất".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công thương, số 46; Thể thao
và văn hóa, số 106; Giáo dục và thời đại, số 92).
161. L.T. Triển khai các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền
Nam // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 17 tháng 4. - Tr 18. Số 107
Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 40
năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).
162. TRẠC TUYỀN. Hoạt động nghệ thuật tại miền Tây Nam Bộ mừng
các ngày lễ lớn // Thể thao và văn hoá. - 2015. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 17. Số
108
Ngày 17/4, tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
đã tổ chức hội nghị về công tác tuyên truyền và tổ chức các ngày lễ lớn năm
2015 tại các tỉnh thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, Sở
VHTTDL các tỉnh, thành từ Long An đến Cà Mau đã lên kế hoạch thực hiện
tuyên truyền và tổ chức biểu diễn, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật mang đậm
bản sắc địa phương để chào mừng các ngày lễ lớn trong đó có 40 năm Ngày giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
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163. 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. 2015. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 2. Số 21755
Ngày 17/4, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tổng Đản, Hà Nội tổ chức
chương trình gặp gỡ và giao lưu nhân chứng lịch sử với chủ đề "40 năm - Mùa
xuân đại thắng" nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19408;
Công an nhân dân, số 3552; Lao động xã hội, số 47; Nông nghiệp Việt Nam, số
77; Giao thông, số 62; Giáo dục và thời đại, số 93).
164. P.V. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối lễ diễu binh, diễu hành
30/4 // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 18. Số 108
Ngày 17/4, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng
QĐND Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước cùng
đoàn công tác đã có chuyến kiểm tra và dự Hội nghị về công tác chuẩn bị hợp
luyện, diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước.
165. HOÀNG HOÀNG. Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày toàn
thắng // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 2. Số 19408
Ngày 17/4, tại Hà Nội, Thư viện Quân đội tổ chức Triển lãm sách, báo với
chủ đề "Xuân 1975 - Bản Hùng ca thế kỷ" nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và 100 năm Ngày sinh
Đại tướng Hoàng Văn Thái (1/5/1975-1/5/2015).
166. HÙNG KHOA. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Chương trình giao
lưu nghệ thuật "Huyền thoại con đường tiền tệ" : Nhiều hoạt động hướng tới
kỷ niệm Ngày toàn thắng // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 18 tháng 4. - Tr
1. Số 19408
Hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2015) và 64 năm Ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam
(6/5/1951-6/5/2015), tối 17/4, tại Hội trường Thống nhất, TP Hồ Chí Minh đã
diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề "Huyền thoại con đường
tiền tệ".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bắc Ninh, số 3526; Bưu điện Việt
Nam).
167. Triển lãm Novaland - mừng 40 mùa vui đất nước // Tiền phong. 2015. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 14. Số 108
Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Tập
đoàn Novaland tổ chức triển lãm "Novaland - Mừng 40 Mùa Vui đất nước".
168. T.HẰNG. Công chiếu bộ phim tài liệu: 30-4, ngày thống nhất // Đại
đoàn kết. - 2015. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 8. Số 108
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Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Điện
ảnh Quân đội ra mắt bộ phim tài liệu nhựa "30-4, ngày thống nhất".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 46).
169. Q.TIẾN. Chiến tranh Việt Nam qua "góc máy, góc nhìn" : Tin tức //
Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 8. Số 108
Hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,
triển lãm Chiến tranh Việt Nam qua "góc máy, góc nhìn" trưng bày những bức
ảnh thời chiến của các phóng viên hai đầu vĩ tuyến tại Trung tâm văn hóa Pháp,
số 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 92;
Phụ nữ Việt Nam, số 46; Thanh niên, số 106; Thời nay, số 548; Lao động, số 87;
Sức khỏe và đời sống, số 61; Bưu điện Việt Nam, số 46).
170. NGUYỄN PHƯỢNG. Công đoàn Viên chức giao lưu thể thao mừng
30-4 // Đại đoàn kết. - 2015. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 5. Số 109
Chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,
125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 18/4, Công đoàn khối thi đua II
thuộc Công đoàn viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội thao, nhằm giao lưu học
hỏi, tạo sự đoàn kết giữa các đoàn viên trong khối.
171. ĐỨC THẮNG. Tô thắm thêm truyền thống anh hùng và trang sử
vàng của lực lượng Công an nhân dân // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 19
tháng 4. - Tr 1. Số 3553
Trong không khí chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước, ngày 18/4, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an TW và
Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ tuyên dương danh hiệu Anh hùng
LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trong lực lượng CAND.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21756).
172. THI THI. Ngày hội sách tôn vinh văn hóa đọc // Nông thôn ngày nay.
- 2015. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 8. Số 91
Ngày hội sách năm 2015 với chủ đề "Sách - Sự giao thoa văn hóa" diễn ra
tại Thư viện Quốc gia từ ngày 18/4 đến 10/5. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày
Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4, 40 năm giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước.
173. HOÀNG BÌNH PHƯƠNG. Giao lưu nghệ thuật "Đi giữa rừng cờ"
// Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 5. Số 19409
Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Hà Nội,
Bộ Tham mưu (Tổng cục Hậu cần) Phối hợp với Thư viện Quân đội đã tổ chức
chương trình giao lưu nghệ thuật "Đi giữa rừng cờ".
174. PV. Tin văn hóa, thể thao // Lao động xã hội. - 2015. - Ngày 19 tháng
4. - Tr 8. Số 47
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Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2015) sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề
"Giai điệu Tháng Tư" với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Sức khỏe và đời sống, số 64; Giao
thông, số 64).
175. TL. Triển lãm tranh cổ động tại Quảng Trị // Đại biểu nhân dân. 2015. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 4. Số 109
Triển lãm tranh cổ động tại Quảng Trị giới thiệu 130 tác phẩm của 55 họa
sĩ được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 40
năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 125 năm ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21755; Quân đội
nhân dân, số 19408; Lao động, số 88).
176. 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. 2015. - Ngày 20 tháng 4. - Tr 3. Số 21757
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước, ngày 19/4, tại Thư viện tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tỉnh tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2015.
177. 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Nhân
dân. - 2015. - Ngày 20 tháng 4. - Tr 3. Số 21757
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày
19/4, tại TP Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc Ngày hội đọc sách và Văn hóa
đọc tỉnh Thái Nguyên lần thứ hai năm 2015 với chủ đề "Sách mở rộng tầm nhìn,
hướng tới tương lai".
178. VĂN TUẤN. Ban liên lạc Sư đoàn 471 // Quân đội nhân dân. - 2015.
- Ngày 20 tháng 4. - Tr 4. Số 19410
Ngày 19/4, tại Hà Nội, Ban liên lạc Sư đoàn 471 (Bộ tư lệnh Bộ đội
Trường Sơn) đã tổ chức chương trình gặp gỡ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước và 44 năm ngày thành lập Sư đoàn.
179. HÙNG KHOA. Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày toàn
thắng // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 20 tháng 4. - Tr 1. Số 19410
Ngày 19/4, Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh tổ chức gặp
gỡ hơn 250 đại biểu các dân tộc, tôn giáo nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 21757).
180. T.H. TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm // Bưu điện Việt
Nam. - 2015. - Ngày 20 tháng 4. - Tr 4. Số 47
Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, UBND TP Hồ
Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm.
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(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 92).
181. HT. Đà Nẵng tổ chức 2 cuộc triển lãm lớn trong tháng 4 // Giao
thông. - 2015. - Ngày 20 tháng 4. - Tr 2. Số 63
Theo tin từ Sở Công Thương TP Đà Nẵng, nhân kỷ niệm 40 năm giải
phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975-30/4/2015), từ ngày 22 đến 26/4, tại
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng sẽ diễn ra hai cuộc triển lãm với chủ đề
"40 năm thành tựu và phát triển Kinh tế - Xã hội TP Đà Nẵng" và "Quốc tế xây
dựng vietbuild 2015".
182. H.CHUNG. Gặp gỡ đại biểu các dân tộc, tôn giáo tiêu biểu // Nông
nghiệp Việt Nam. - 2015. - Ngày 20 tháng 4. - Tr 2. Số 78
Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chiều
19/4, Thảnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ
Chí Minh đã gặp gỡ 250 đại biểu là các giáo phẩm, chức sắc tôn giáo, đại biểu
đồng bào có đạo, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.
183. DUY THÀNH. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tri ân các đồng chí
nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị // An ninh Biên giới. 2015. - Ngày 26 tháng 4. - Tr 3. Số 17
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước, ngày 20/4, thay mặt Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Ngô
Xuân Lịch, Bí thư TW Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy TW, Chủ nhiệm
Tổng cục Chính trị đã đến thăm, tặng quà và dâng hương các đồng chí nguyên là
lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị.
184. HÀ THANH, NHÃ HUYỀN. TP HCM: Nhiều hoạt động kỷ niệm 40
năm thống nhất đất nước // Giao thông. - 2015. - Ngày 22 tháng 4. - Tr 2. Số
64
Ngày 21/4, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức diễn tập diễu hành chào mừng 40
năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại đường Lê Duẩn (Quận 1,
trước hội trường Thống Nhất).
185. TL. Đại thắng mùa xuân 1975 - Sức mạnh Việt Nam // Đại biểu
nhân dân. - 2015. - Ngày 22 tháng 4. - Tr 4. Số 112
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và
125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 21/4, Cục Chính trị Quân khu 9
phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam khai mạc triển lãm với chủ đề
"Đại thắng mùa xuân 1975 - Sức mạnh Việt Nam" tại Bảo tàng Quân khu 9, TP
Cần Thơ.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 112; Nông thôn
ngày nay, số 96).
186. HN. Lực lượng vũ trang Thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ // Đại
biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 22 tháng 4. - Tr 4. Số 112
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Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại
trường THPT Quảng Oai, Hà Nội đang diễn ra triển lãm “Lực lượng vũ trang
Thủ đô trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước”.
187. PHÚC LẬP, THU HIỀN. Bình Dương: Họp mặt cựu chiến binh
tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh // Nông nghiệp Việt Nam. - 2015. - Ngày 23
tháng 4. - Tr 2. Số 81
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước, ngày 22/4, tại Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy,
HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi họp mặt
truyền thống những cựu chiến binh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh.
188. T.H. Chiến thắng 30/4 qua nhiều hìnhảnh, hiện vật quý // Bưu điện
Việt Nam. - 2015. - Ngày 24 tháng 4. - Tr 4. Số 49
Từ ngày 22/4-2/6, tại Bảo tàng Hà Nội trưng bày khoảng 250 tài liệu, hiện
vật, hình ảnh tư liệu về Đại thắng mùa Xuân 1975.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 113; Đại
đoàn kết, số 113; Bảo hiểm xã hội, số 33).
189. THU HUYỀN. Giao lưu "40 năm - Bản hùng ca toàn thắng" // Bắc
Ninh. - 2015. - Ngày 24 tháng 4. - Tr 1. Số 3531
Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày
23/4, Hội CCB tỉnh phối hợp với Đài PT-TH tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương
trình giao lưu - tọa đàm với chủ đề "40 năm - Bản hùng ca toàn thắng".
190. AN HÀ. Hội CCB Bộ VHTTDL: Mít tinh - giao lưu nghệ thuật "Bài
ca thống nhất" // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2015. - Ngày 25 tháng 4. - Tr 3.
Số 1068+1069
Ngày 23/4, tại Hà Nội, Hội CCB Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối
hợp với Công đoàn Bộ tổ chức Mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước và giao lưu nghệ thuật.
191. Sự kiện tuần này // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 20 tháng 4. Tr 2. Số 94
Ngày 24/4, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo
khoa học 40 năm Ngày thống nhất đất nước.
192. AN LUÝCH. Nữ tu Dòng ảnh Phép Lạ thể hiện sự gắn bó, đồng
hành cùng dân tộc // TC.Người công giáo Việt Nam. - 2015. - Ngày 26 tháng 4.
- Tr 18. Số 16-17
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,
Đoàn nữ tu Dòng ảnh Phép Lạ (giáo phận Kon Tum) ra thăm thủ đô Hà Nội, vào
Lăng viếng Bác và thăm Ủy ban TW MTTQ Việt Nam.
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193. A.T (TỔNG HỢP). Kiều bào Việt tại Canada kỷ niệm 40 năm thống
nhất đất nước : Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 27 tháng 4. - Tr
4. Số 100
Ngày 25/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã tổ chức gặp mặt thân mật
hơn 70 đại biểu kiều bào, đại diện cộng đồng Việt Nam tại Canada nhân kỷ niệm
40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
194. TÂN TIẾN. 6.000 người tham gia tổng duyệt diễu binh lễ 30.4 : Tin
tức // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 27 tháng 4. - Tr 4. Số 100
Ngày 26/4, Ban tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước đã tổ chức tổng duyệt diễu hành - diễu binh, với
sự tham gia của gần 6.000 người thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện
các tầng lớp nhân dân, người có công với Tổ quốc.
195. Tri ân, gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, nhân chứng lịch
sử // Nhân dân. - 2015. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 3. Số 21766
Ngày 26/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri phối hợp Hội Hữu nghị
Hung-Việt, Hiệp hội Người Việt Nam tại Hung-ga-ri và Ban liên lạc Hội CCB
tại Hung-ga-ri long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước.
196. NHÓM PV VĂN HÓA. Triển lãm "Đất nước thống nhất" // Sức
khỏe và đời sống. - 2015. - Ngày 20 tháng 4. - Tr 10. Số 63
Hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2015), Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Bộ Quốc
phòng và UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm "Đất nước thống nhất" từ
ngày 27/4 đến 1/5 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 69 Lý Tự
Trọng, Quận 1.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Lao động xã hội, số 47; Tin
tức, số 92; Bưu điện Việt Nam, số 46; Đại biểu nhân dân, số 104; Giáo dục và
thời đại, số 90; Công an nhân dân, số 3549).
197. 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. 2015. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 3. Số 21766
Ngày 27/4, Trường THPT 282 ở thủ đô Mát-xcơ-va, LB Nga đã tổ chức kỷ
niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
198. 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. 2015. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 3. Số 21766
Tại thủ đô Rô-ma, Hội sinh viên Việt Nam tại I-ta-li-a đã mít tinh kỷ niệm
40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
199. 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. 2015. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 3. Số 21766
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Chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày
27/4, Phòng Tùy viên quốc phòng Việt Nam và Bộ các lực lượng vũ trang Cách
mạng Cu ba (MINFAR) đã tổ chức triển lãm gần 100 bức ảnh về quá trình xây
dựng và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.
200. 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước // Nhân dân. 2015. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 3. Số 21766
Tối 27/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp long trọng tổ chức kỷ niệm 40
năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
201. TRẦN NGUYÊN. Ra mắt Trung tâm Báo chí phục vụ Đại lễ 30/4 //
Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 28 tháng 4. - Tr 2. Số 118
Ngày 27/4, Ban tổ chức cấp quốc gia Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai
năm 2014-2015 đã tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí và ra mắt Chuyên
trang kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2015).
202. ĐỨC BÌNH. Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày toàn thắng // Quân
đội nhân dân. - 2015. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 5. Số 19419
Tối 27/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng tổ chức
Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đến dự có
đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21765
203. PV VÀ TTXVN. Nhiều hoạt động kỷ niệm trong và ngoài nước //
Nhân dân. - 2015. - Ngày 30 tháng 4. - Tr 2. Số 21767
Trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng 40 năm Ngày giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại trụ sở Hạ viện Ác-hen-ti-na ở thủ đô
Bê-u-nốt Ai-rét đã diễn ra lễ kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này.
204. PV VÀ TTXVN. Nhiều hoạt động kỷ niệm trong và ngoài nước //
Nhân dân. - 2015. - Ngày 30 tháng 4. - Tr 2. Số 21767
Ngày 28/4, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết Ấn (AIPSO) đã tổ chức mít tinh
trong thể kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại
Niu Đê-li.
205. PV VÀ TTXVN. Nhiều hoạt động kỷ niệm trong và ngoài nước //
Nhân dân. - 2015. - Ngày 30 tháng 4. - Tr 2. Số 21767
Ngày 28/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập long trọng tổ chức lễ kỷ niệm
40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
206. PV VÀ TTXVN. Nhiều hoạt động kỷ niệm trong và ngoài nước //
Nhân dân. - 2015. - Ngày 30 tháng 4. - Tr 2. Số 21767
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Tại trụ sở Hạ viện Liên bang Mê-hi-cô, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp
Nhóm nghị sĩ Hữu nghị Mê-hi-cô Việt Nam đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 40 năm
Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
207. VIỆT HOÀNG. Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày toàn thắng //
Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 1. Số 19419
Ngày 28/4, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ
Chính trị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đã đến thăm gia đình các đồng chí
lãnh đạo trong Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Liên minh Các lực lượng
dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp
đại đoàn kết, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21766).
208. TTXVN. Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày toàn thắng // Quân đội
nhân dân. - 2015. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 5. Số 19419
Ngày 28/4, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW, cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa,
dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9,
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang
Liệt sĩ huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
209. PV VÀ TTXVN. Tri ân, gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng,
nhân chứng lịch sử // Nhân dân. - 2015. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 3. Số 21766
Ngày 28/4, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ
tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành TW, Ban Chỉ đạo Tây
Nam Bộ và Tỉnh ủy Vĩnh Long dự lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước, tại tỉnh Vĩnh Long.
210. HUY VÕ. Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày toàn thắng // Quân
đội nhân dân. - 2015. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 5. Số 19419
Ngày 28/4, tại Quân khu 7, các anh chị em tham gia Hội nghị Pa-ri về Việt
Nam đã tổ chức họp mặt thân mật nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 119; Tuổi trẻ, số
110; Nhân dân, số 21767).
211. HỒNG HIẾU. Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày toàn thắng //
Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 5. Số 19419
Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
212. HÙNG KHOA. Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày toàn thắng //
Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 5. Số 19419
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Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức
chương trình Họp mặt truyền thống tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, cán
bộ từ cấp Trung đoàn và tương đương trở lên là những nhân chứng lịch sử tham
gia 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước
213. NGỌC THIỆN. Bộ trưởng Trần Đại quang thăm huyện Côn Đảo và
thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 29
tháng 4. - Tr 1. Số 3563
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước, ngày 28/4, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang,
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm
huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
214. HÙNG KHOA, XUÂN CƯỜNG. Hợp luyện lần cuối các khối diễu
binh, diễu hành // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 1. Số
19419
Ngày 28/4, tại Trường Quân sự Quân khu 7, Tiểu ban diễu binh, diễu hành
cấp Nhà nước tổ chức hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối các khối LLVT
chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước.
215. MA. Dấu ấn 40 năm // Bảo hiểm xã hội. - 2015. - Ngày 28-30 tháng
4. - Tr 2. Số 34+35
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ
chức triển lãm "Đường xuân chiến dịch 1975".
216. PV VÀ TTXVN. Lễ hội "Thống nhất non sông" tại Quảng Trị //
Nhân dân. - 2015. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 1. Số 21766
Tối 28/4, tại Khu Di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị
phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày
Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; khai mạc ngày hội
"Thống nhất non sông"; đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đối
với di tích Địa đạo Vịnh Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh và Chương trình
nghệ thuật "Nhịp cầu thống nhất".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 3563).
217. PV VÀ TTXVN. Tri ân, gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng,
nhân chứng lịch sử // Nhân dân. - 2015. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 3. Số 21766
Tỉnh Hải Dương vừa tổ chức gặp mặt nhân chứng lịch sử tiêu biểu trong
Cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975.
218. PV VÀ TTXVN. Tri ân, gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng,
nhân chứng lịch sử // Nhân dân. - 2015. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 3. Số 21766
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Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức gặp mặt hơn 350 đại
biểu là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống
mỹ, cứu nước trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước.
219. TTXVN. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng viếng Chủ tịch
Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ : Chào mừng 40 năm Ngày giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 30 tháng 4.
- Tr 16. Số 19420
Ngày 29/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành TW Đảng, Chủ tịch nước, Quốc
hội, Chính phủ, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21767; Thanh
niên, số 120; Công an nhân dân, số 3564).
220. PV VÀ TTXVN. Nhiều hoạt động kỷ niệm trong và ngoài nước //
Nhân dân. - 2015. - Ngày 30 tháng 4. - Tr 2. Số 21767
Ngày 29/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam,
Chủ tịch nước, Quốc hội Chính phủ, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Thành ủy,
HĐND, UBND, MTTQ TP Hồ Chí Minh đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng
niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Nghĩa trang
Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.
221. PV VÀ TTXVN. Nhiều hoạt động kỷ niệm trong và ngoài nước //
Nhân dân. - 2015. - Ngày 30 tháng 4. - Tr 2. Số 21767
Ngày 29/4, Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai
năm 2014-2015 do đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng
Chính phủ làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể TW và
TP Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm
Liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.
222. TTXVN. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ kỷ niệm tại Hậu Giang
// Nhân dân. - 2015. - Ngày 30 tháng 4. - Tr 3. Số 21767
Ngày 29/4, tại Quảng trường Hòa Bình, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang long
trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước. Đến dự có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng
LLVTND, các lão thành cách mạng và đông đảo nhân dân địa phương.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 120; Quân đội nhân
dân, số 19420).
223. THANH BÌNH. Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" bên dòng
sông Bến Hải // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 30 tháng 4. - Tr 1. Số 3564
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Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày
29/4, tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải,
tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông".
224. THUẬN CẨM. Chương trình nghệ thuật "Bài ca thống nhất" // Bắc
Ninh. - 2015. - Ngày 4 tháng 5. - Tr 8. Số 3537
Tối 29/4, tại Tượng đài Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh diễn ra chương trình
nghệ thuật với chủ đề "Bài ca thống nhất" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bắc Ninh tổ chức.
225. Lãnh đạo nước ta tiếp các đoàn quốc tế dự lễ kỷ niệm // Quân đội
nhân dân. - 2015. - Ngày 1 tháng 5. - Tr 1. Số 19421
Ngày 30/4, tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao các nước: Cộng hòa dân chủ
nhân dân Lào, Vương quốc Cam-pu-chia và Cộng hòa Cu-ba nhân dịp các đoàn
sang dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21768).
226. Hôm qua, 30-4, tại thành phố Hồ Chí Minh: Mít tinh, diễu binh,
diễu hành trọng thể kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước // Nhân dân. - 2015. - Ngày 1 tháng 5. - Tr 2. Số 21768
Ngày 30/4, tại TP Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng; Chủ
tịch nước; Quốc hội; Chính phủ; Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và TP Hồ Chí
Minh trọng thể tổ chức mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19421;
Công an nhân dân, số 3565).
227. XUÂN VĨNH. Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày toàn thắng //
Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 1 tháng 5. - Tr 6. Số 19421
Ngày 30/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Liên
hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi "Giao lưu với bạn bè
quốc tế nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21768).
228. Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày toàn thắng // Nhân dân. - 2015.
- Ngày 1 tháng 5. - Tr 2. Số 21768
Ngày 30/4, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào tổ
chức lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19421).
229. NGỌC LÂM, VĂN MINH. TPHCM khởi công 5 công trình ngày
30/4 // Tiền phong. - 2015. - Ngày 20 tháng 4. - Tr 15. Số 110
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Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vào
ngày 30/4, TP Hồ Chí Minh dự kiến khởi công xây dựng 5 công trình lớn.
230. Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đất nước trọn niềm vui" // Nhân
dân. - 2015. - Ngày 1 tháng 5. - Tr 2. Số 21768
Tối 30/4, tại khu vực lễ đài trước Hội trường Thống Nhất - TP Hồ Chí
Minh, Ban Tổ chức lễ cấp quốc gia và UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức chương
trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" nhân kỷ niệm 40
năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19421).
231. PV. Đêm pháo hoa rực rỡ mừng 40 năm nước nhà thống nhất //
Nhân dân. - 2015. - Ngày 1 tháng 5. - Tr 2. Số 21768
Tối 30/4, hàng triệu người dân TP Hồ Chí Minh và du khách trong, ngoài
nước đổ ra đường thưởng lãm màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại bảy địa
điểm, kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
232. DƯƠNG QUỲNH. Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày toàn thắng
// Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 1 tháng 5. - Tr 6. Số 19421
Tối 30/4, tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ diễn ra hoạt động biểu diễn
văn hóa nghệ thuật quy tụ đông đảo nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn những ca
khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi cách mạng, ca ngợi chiến thắng giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước...
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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