70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

LỜI GIỚI THIỆU
Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc
Mỹ và bảo vệ tổ quốc của dân tộc, đất nước ta, nhân dân ta đã phải chịu biết
bao hy sinh gian khổ, đau thương mất mát. Hàng triệu người con ưu tú đã anh
dũng hy sinh trên khắp các chiến trường. Hàng ngàn, hàng vạn các đồng chí
thương binh, bệnh binh đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường để chúng ta
được sống trong độc lập, tự do, hoà bình và phát triển.
Để bày tỏ lòng biết ơn và thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn
quả nhớ người trồng cây", "tri ân với những người đã khuất" - Đảng và Nhà
nước ta luôn luôn quan tâm đến công tác chăm sóc các đồng chí thương binh,
bệnh binh, gia đình liệt sỹ. Bác Hồ đã từng nói: "Thương binh, Bệnh binh, gia
đình quân nhân, gia đình liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc với nhân
dân, cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu giúp đỡ
họ". Ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 20 "Quy định chế
độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sỹ". Đây là văn bản pháp quy đầu tiên
khẳng định vai trò, vị trí của công tác thương binh, liệt sỹ đối với công cuộc
kháng chiến cứu quốc của dân tộc. Đầu tháng 7/1947 tại Hội nghị bàn cờ xã
Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, các Đại biểu tổng bộ Việt Minh,
Phụ nữ, Đoàn thanh niên cứu quốc, nha thông tin tuyên truyền và một số đại
biểu địa phương đã quyết định lấy ngày 27/7 hàng năm là ngày thương binh
toàn quốc. Từ tháng 7/1955, ngày thương binh toàn quốc được đổi thành ngày
thương binh liệt sỹ của cả nước. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân
bày tỏ sự biết ơn, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và đạo lý tốt đẹp của mình đối
với các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với
cách mạng.
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Thư viện tỉnh Bắc Ninh biên soạn thư mục chuyên đề “70 năm Ngày Thương
binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)”.
Thư mục được chia làm 2 phần
Phần I: Thương binh Liệt sỹ - 70 năm và mãi mãi
Phần II: Theo bước chân những người anh hùng
Phần III: Hoạt động tri ân 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ
Nguồn thông tin trong Thư mục được cập nhật từ các báo, tạp chí có
trong Thư viện tỉnh Bắc Ninh. Thư mục được đăng tải trên website:
thuvientinh.bacninh.gov.vn
Trong quá trình biên soạn Thư mục không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong
bạn đọc lượng thứ.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

1

70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ
PHẦN I:
THƯƠNG BINH LIỆT SỸ - 70 NĂM VÀ MÃI MÃI
1. GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM. 27/7 - 70 năm và mãi mãi : Hướng tới kỷ
niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 // TC.Gia đình và trẻ em. - 2017.
- Ngày 15 tháng 6. - Tr 53. Số 24+25
Bài viết về hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của ngày Thương binh - Liệt
sĩ 27/7.
2. CHI PHAN. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017): Những linh hồn bất tử vì Tổ quốc : Kỳ 1: Bác Hồ với công tác
thương binh liệt sĩ // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 4 tháng 7. - Tr 8+9. Số 105
Bài viết về ý nghĩa lịch sử của ngày thương binh, liệt sĩ và tấm lòng của
Bác Hồ đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên: Kỳ II: Tiếng nổ trong chùa Tam
Bảo, Người cao tuổi, số 106; Kỳ III: Sống mãi tuổi 20, Người cao tuổi, số 107;
Kỳ IV: Một nhân cách Hà Nội, Người cao tuổi, số 108; Kỳ V: Hùm Xám miền
Đông, Người cao tuổi, số 109; Kỳ VII: Chuyện lạ ở đồi cát trắng, Người cao
tuổi, số 111; Kỳ VIII: Trận đánh ở Thán Phún, Người cao tuổi, số 112).
3. THANH AN. Tình cảm của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ các tôn
giáo // TC.Người cao tuổi. - 2017. - Tháng 7. - Tr 2. Số 106
Bài viết về tình cảm của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ các tôn giáo.
4. ĐẶNG HỮU. Tình thương yêu của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ :
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) //
TC.Người cao tuổi. - 2017. - Tháng 7. - Tr 1. Số 245
Bài viết về tình thương yêu của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ, gia đình
chính sách.
5. NGUYỄN THỊ MINH TÂM. Chăm lo người có công - Trách nhiệm và
vinh dự : Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) //
TC.Làng Việt. - 2017. - Tháng 7. - Tr 4. Số 84
Bài viết về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh liệt sĩ và
công tác chăm sóc người có công với cách mạng của nhân dân ta.
6. PHI LONG, SƠN THUYÊN. Vị Tổng tư lệnh và nén hương rơi // TC.
Sự kiện và nhân chứng. - 2017. - Tháng 7. - Tr 6. Số 283
Bài viết về tấm lòng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với thương binh,
liệt sĩ.
7. NGUYỄN SÍU. Tri ân người có công bằng lương tâm, trách nhiệm và
cả tấm lòng // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 6. Số 84
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Bài viết về những nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong công tác tìm kiếm,
quy tập hài cốt liệt sĩ.
8. BÙI ĐÌNH PHONG. Khắc sâu đạo lý "uống nước nhớ nguồn" //
TC.Bảo hiểm xã hội. - 2017. - Tháng 7. - Tr 12. Kỳ 1
Bài viết về ý nghĩa lịch sử của Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và trách
nhiệm của Đảng và Nhà nước, các đoàn thể, đồng bào với thương binh, liệt sĩ,
người có công với cách mạng.
9. TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH. Chăm lo người có công là tình cảm,
trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và toàn xã hội : 70 năm Ngày Thương binh
- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 6.
- Tr 1. Số 20184
Bài viết của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương
Thị Ngọc Ánh về ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và công tác chăm lo
người có công của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
10. NGUYỄN TUẤN ANH. Tấm lòng Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ :
Nhân vật - Sự kiện // TC.Mặt trận. - 2017. - Tháng 6+7. - Tr 58. Số 166-167
Bài viết ghi lại những sự kiện lịch sử quan trọng thể hiện sự quan tâm đặc
biệt của Bác Hồ đối với thương binh, liệt sĩ.
11. ĐÀO NGỌC LỢI. Trên 9 triệu lượt người được hưởng chính sách ưu
đãi người có công : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ //
TC. Mặt trận. - 2017. - Tháng 5. - Tr 36. Số 165
Bài viết về những kết quả đã đạt được của chính sách ưu đãi người có công
của Đảng và Nhà nước. Tính đến nay, cả nước có khoảng 9 triệu lượt người
được hưởng chính sách ưu đãi người có công, trong đó gần 1,2 triệu liệt sĩ, trên
127 nghìn Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 2 triệu người là thương, bệnh binh,
thân nhân liệt sĩ, hàng vạn người tham gia kháng chiến bị nhiễm trên chất độc
hóa học...
12. VĂN ĐẢM. Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh khởi công xây dựng 17 nhà
đồng đội, nhà tình nghĩa // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 4 tháng 5. - Tr 2.
Số 20144
Từ đầu năm 2017, các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã khởi
công xây dựng 17 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa với mức hỗ trợ 70 triệu
đồng/nhà. Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp dự kiến sẽ ủng hộ xây dựng 9 ngôi nhà, phấn đấu khánh thành và
bàn giao trước ngày 18/10. Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm
70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 70 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.
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13. LINH CHI. Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ :
Đền ơn đáp nghĩa // TC. Gia đình và trẻ em. - 2017. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 34.
Số 19
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong việc tổ chức thực hiện các
chính sách ưu đãi đối với người có công của Đảng và Nhà nước. Các cơ quan,
đoàn thể và nhân dân đã tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa,
chăm sóc người có công, đến nay 96% gia đình người có công đã có mức sống
trung bình trở lên; người có công và thân nhân của họ được hưởng các chính
sách ưu đãi của Nhà nước.
14. N.PHƯỢNG. Hướng tới 70 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ: Hà Nội
hoàn thành 4.284 căn nhà cho người có công // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày
15 tháng 5. - Tr 5. Số 135
TP Hà Nội đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp thiết thực như xây dựng
nhà cho gia đình chính sách, người có công khó khăn về nhà ở, thăm hỏi, tặng
quà nhân dịp lễ, Tết, hỗ trợ vay vốn ưu đãi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ học
nghề... đảm bảo cuộc sống ổn định cho gia đình chính sách, người có công với
cách mạng ở Hà Nội.
15. CHÂU ANH. Hoàn thiện chính sách nâng cao đời sống người có
công : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 6. Số 59
Ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20/SL về Quy
định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sỹ đối với những người có công
với cách mạng. Gần 70 năm qua, hệ thống chính sách ưu đãi người có công từng
bước được hoàn thiện và đi vào cuộc sống, cơ bản đã bao phủ được hết các đối
tượng người có công với cách mạng.
16. PHƯƠNG ANH. Hà Tĩnh: Hoàn thành giai đoạn đầu xây dựng nhà
cho NCC : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 6. Số 59
Sau 3 năm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công,
nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà phòng tránh lũ lụt, Hà Tĩnh
đã tập trung triển khai với phương châm đúng đối tượng, đúng chế độ và thời
gian quy định. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4.202/5.118 hộ có công với cách mạng
hoàn thành việc xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà ở.
17. LÊ ĐẠI. Quế Võ làm tốt công tác "Đền ơn, đáp nghĩa" : Tiến tới kỷ
niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Bắc Ninh. 2017. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 4. Số 4070
Bài viết về những hoạt động tích cực nhằm tri ân người có công với cách
mạng, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ của huyện Quế Võ hướng tới kỷ niệm
70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
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18. VĂN NGHĨA. Tuyên Quang: Cấp 246 thẻ Người hoạt động kháng
chiến bị nhiễm chất độc hóa học : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương
binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 21 tháng
5. - Tr 6. Số 61
Bài viết về những nỗ lực thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công
với cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của Sở
Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang.
19. H.NHUNG. Huyện Tiền Hải (Thái Bình): Xây dựng công trình ghi
công liệt sĩ : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017). // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 21 tháng 5. - Tr 6. Số 61
Bài viết về hoạt động tu sửa, xây dựng các công trình ghi công liệt sĩ và
nhà ở của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
20. PV. Thủ tướng chỉ thị tăng cường chăm sóc người có công với cách
mạng // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 23 tháng 5. - Tr 2. Số 4318
Ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ
thị 21/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với
cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017). Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục
tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà
nước đối với người có công với cách mạng, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ
tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm
cho con liệt sĩ, con thương binh nặng và Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo thực hiện
chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Pháp luật Việt Nam, số 143;
Công lý, số 41; Lao động xã hội, số 62; Tiền phong, số 144; Người cao tuổi, số
82; Quân đội nhân dân, số 20164).
21. PHƯƠNG ANH. Quân khu 4: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết
định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Hướng tới kỷ niệm 70
năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã hội. 2017. - Ngày 23 tháng 5. - Tr 6. Số 62
Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, với
tinh thần chủ động, tích cực đến nay Quân khu 4 đã xét duyệt được 89.871 hồ sơ
đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần; trong đó đã ra quyết định hưởng chế độ
cho 70.007 đối tượng với số tiền hơn 157 tỷ đồng.
22. HOÀI PHƯƠNG. 10 năm trọn nghĩa vẹn tình : Hướng tới kỷ niệm 70
năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ // Bắc Ninh. - 2017. - Ngày 25 tháng 5. - Tr 4.
Số 4075
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường
lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người có công, thương binh, liệt sĩ, Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân trong tỉnh Bắc Ninh luôn dành sự quan tâm, chăm lo
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đặc biệt các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Phong trào
"Đền ơn đáp nghĩa" lan tỏa với những việc làm thiết thực, hiệu quả thể hiện tấm
lòng trọn nghĩa, vẹn tình của thế hệ hôm nay với những người đã cống hiến, hy
sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
23. N.PHƯỢNG, H.NHI. Thái Nguyên: Tập trung chăm lo đời sống
người có công : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ // Đại
đoàn kết. - 2017. - Ngày 25 tháng 5. - Tr 4. Số 145
Ngày 24/5, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đức Minh
khẳng định với báo Đại đoàn kết về các hoạt động thiết thực chăm lo gia đình
chính sách, người có công với cách mạng của tỉnh Thái Nguyên, thực hiện tốt
chủ trương "Không để hộ gia đình chính sách nào khó khăn mà không được giúp
đỡ”.
24. HOÀNG PHƯƠNG. Tìm lại đồng đội trên chiến trường Lào - Bài 1:
Những nắm xương chôn vội trong bom đạn : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày
25 tháng 5. - Tr 6. Số 63
Bài viết về hành trình đi tìm hài cốt các liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Lào
của Đội công tác đặc biệt (Quân khu 4).
(Nội dung còn được phản ánh tiếp: Bài 2: Dãi nắng, dầm mưa... đưa các
anh về, Lao động xã hội, số 64).
25. NGUYỄN CHÍNH HẠNH. Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre: Chăm
lo cho gia đình thương binh, liệt sĩ như ruột thịt của mình : Tiến tới kỷ niệm
70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Người cao tuổi. 2017. - Ngày 25 tháng 5. - Tr 7. Số 83
Bài viết về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) của Hội Cựu chiến binh tỉnh
Bến Tre.
26. BN. Bắc Ninh: Gần 49 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà cho 1.250 hộ gia đình
người có công // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 28 tháng 5. - Tr 4. Số 148
UBND tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định phê duyệt bổ sung "Đề án hỗ trợ
người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Quyết
định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ". Theo
Quyết định, tỉnh sẽ bố trí gần 49 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1.250 hộ
gia đình người có công. Thời gian thực hiện hỗ trợ xây nhà ở cho người có công
được triển khai trong 2 năm (2017-2018).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động xã hội, số 66).
27. NGUYỄN TĂNG DIỆN. Trường Quân sự tỉnh khởi công xây dựng
nhà tình nghĩa // Bắc Ninh. - 2017. - Ngày 30 tháng 5. - Tr 8. Số 4078

THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

6

70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ
Vừa qua, tại thôn Lê Lợi, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, Trường Quân
sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị
Nhũn, là vợ liệt sĩ Nguyễn Đức Gương hy sinh trong cuộc kháng chiến chống
Mỹ cứu nước. Đây là một trong những hoạt động của cán bộ, nhân viên, học
viên Trường Quân sự tỉnh hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt
sĩ.
28. THẮNG LÊ. Lạng Sơn: 5 năm Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" huy động
được 9,4 tỷ đồng : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 30 tháng 5. - Tr 6. Số
65
Bài viết về những kết quả đã đạt được sau 5 năm huy động Quỹ "Đền ơn
đáp nghĩa" của tỉnh Lạng Sơn, góp phần thực hiện tốt chính sách xã hội cho
người có công.
29. PHƯƠNG HỒNG. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị thực hiện phong
trào "Đền ơn đáp nghĩa" : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ // TC. Mặt trận. - 2017. - Tháng 5. - Tr 41. Số 165
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị
với phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".
30. TRẦN TẤN NGỜI. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh với
công tác chăm sóc, giúp đỡ người có công : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ // TC. Mặt trận. - 2017. - Tháng 5. - Tr 38. Số 165
Bài viết về công tác chăm sóc, giúp đỡ người có công của MTTQ Việt Nam
TP Hồ Chí Minh. Đây là địa phương đầu tiên của cả nước khởi xướng phong
trào nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xoá đói giảm nghèo cùng nhiều phong trào
xã hội khác có hiệu quả sâu rộng, trở thành điển hình để các địa phương tỉnh
thành và Trung ương nghiên cứu nhân rộng.
31. PHƯƠNG ANH. Quảng Nam: Triển khai linh hoạt, hiệu quả chính
sách hỗ trợ nhà ở NCC : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt
sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 6. Số
66
Bài viết về công tác triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công
của tỉnh Quảng Nam.
32. MINH CHÂU. TP. Phủ Lý (Hà Nam): Xã hội hóa phong trào "Đền
ơn đáp nghĩa" : Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 6. Số
66
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, UBND huyện Phủ
Lý đã hỗ trợ 1 tỷ đồng cho 32 gia đình người có công xây dựng, sửa chữa nhà ở.
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33. MINH CHÂU. Đắk Lắk: Vận động gần 1,8 tỷ đồng xây dựng "Quỹ
đền ơn đáp nghĩa" : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 6 tháng 6. - Tr 6. Số
68
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đắk Lắk đã
vận động được gần 1,8 tỷ đồng xây dựng "Quỹ đền ơn đáp nghĩa”.
34. HẢI NHI (Thực hiện). Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh
- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017): Đưa Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tới khu dân cư //
Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 6 tháng 6. - Tr 5. Số 157
Bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Đình Thường, Phó Chủ tịch Tổng
thư ký Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam về việc đưa Quỹ Đền ơn đáp nghĩa
tới khu dân cư để Quỹ vận hành hiệu quả, sâu rộng.
35. XUÂN ME. Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7): Tuổi trẻ với công tác "Đền ơn đáp nghĩa" // Bắc Ninh. - 2017. - Ngày 6
tháng 6. - Tr 4. Số 4083
Bài viết về công tác "Đền ơn đáp nghĩa" của các cấp bộ Đoàn, tuổi trẻ tỉnh
Bắc Ninh với nhiều việc làm thiết thực, mang ý nghĩa sâu sắc, tri ân thương
binh, liệt sĩ.
36. L.Q.HUY. Gần 200 tỷ đồng nâng cấp Nghĩa trang Trường Sơn //
Nông nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 8 tháng 6. - Tr 3. Số 114
Ngày 7/6, ông Hồ Tất Ái, Trưởng Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia
Trường Sơn cho biết, để chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt
sĩ (27/7/1947-27/7/2017), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn sẽ tiến hành
xây mới, tôn tạo, nâng cấp các công trình, hạng mục với tổng kinh phí đầu tư
gần 200 tỷ đồng.
37. LÊ ĐẠI. Tiên Du chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình chính sách :
Tiến tới 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Bắc Ninh.
- 2017. - Ngày 8 tháng 6. - Tr 3. Số 4085
Bài viết về các hoạt động thiết thực của huyện Tiên Du để tri ân với những
đóng góp, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc của các thương, bệnh binh và
gia đình chính sách.
38. NHÃ PHƯƠNG. Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017): Tri ân cựu thanh niên xung phong // Đại đoàn
kết. - 2017. - Ngày 10 tháng 6. - Tr 5. Số 161
Bài viết về Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Nam với việc phát huy
nội lực, giúp đỡ các hội viên xóa đói giảm nghèo đồng thời phối hợp với cơ
quan chức năng giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng tham gia kháng
chiến.
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39. PHƯƠNG ANH. Xã Phú Thịnh (Thái Nguyên): Xây Nhà bia di tích
lịch sử : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 13 tháng 6. - Tr 6. Số 71
Tại xóm Tân Quy, xã Phú Thịnh, Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khởi công xây dựng công trình nhà bia di tích
lịch sử nơi diễn ra Hội nghị trù bị lấy ngày 27/7 là Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
40. CHÂU ANH. Quân khu 1: Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp
nghĩa : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 13 tháng 6. - Tr 6. Số 71
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017), Quân khu 1 đã kiện toàn Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm, triển
khai xây dựng 16 nhà tình nghĩa, định mức 70 triệu đồng/nhà.
41. MINH CHÂU. Khám, cấp thuốc cho 150 người có công : Hướng tới
kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Lao động
xã hội. - 2017. - Ngày 13 tháng 6. - Tr 6. Số 71
Viện Bỏng Quốc gia tổ chức khám, cấp phát thuốc chữa bệnh cho 150 đối
tượng có công ở xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt
động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017).
42. NGUYỄN CHINH. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 14 tháng 6. - Tr 5. Số 20185
Ngày 13/6, Chương trình khám bệnh nhân đạo năm 2017 khai mạc tại xã
Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). Theo kế hoạch, trong tháng
6/2017, chương trình sẽ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho ít nhất
10.000 đối tượng người có công, gia đình có các chiến sĩ đang công tác tại biên
giới, hải đảo, hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật
ở các huyện, thành phố trong tỉnh.
43. ĐỨC ANH. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 14 tháng 6. - Tr 1. Số 20185
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017), Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình phát động phong trào ủng hộ xây
nhà tình nghĩa tặng các gia đình người có công khó khăn về nhà ở trên địa bàn
tỉnh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát tình hình nhà ở của các gia
đình người có công, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
44. KHIẾU TƯ. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 14 tháng 6. - Tr 5. Số 20185
UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh phối
hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, tập
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trung giải quyết căn bản số hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công theo
quyết định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội...
45. TRẦN VƯƠNG. Giúp đỡ thân nhân liệt sĩ, thương binh: Kêu gọi các
tập thể, cá nhân nhắn tin ủng hộ : Quỹ Tấm lòng vàng Lao động // Lao động. 2017. - Ngày 15 tháng 6. - Tr 1. Số 137
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017),
báo Lao động phát động, kêu gọi các tập thể, cá nhân nhắn tin ủng hộ giúp đỡ
thân nhân liệt sĩ, thương binh theo cú pháp GM gửi 1407 để thể hiện tinh thần và
truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cao đẹp của dân tộc ta.
46. PV. Những chính sách ưu đãi người có công đã đi vào cuộc sống :
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 // TC.Gia đình và
trẻ em. - 2017. - Ngày 15 tháng 6. - Tr 58. Số 24+25
Bài viết về những kết quả đã đạt được của những chính sách ưu đãi người
có công ở khắp các địa phương trên toàn quốc. Những chính sách ưu đãi đã thể
hiện sự quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước chăm sóc tới đời sống vật chất,
tinh thần của người có công.
47. LÊ VĂN HÂN. Quan tâm thực hiện tốt hơn chính sách thương binh,
liệt sĩ và người có công với cách mạng : 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017) // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 15 tháng 6. - Tr 1.
Số 20186
Bài viết của Trung tướng Lê Văn Hân về thực hiện công tác chính sách đối
với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng của Đảng và
Nhà nước ta.
48. QUANG HƯNG. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 18 tháng 6. - Tr 1. Số 20189
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà đối tượng người có công
với cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017). Mức quà tặng theo phương án trình Chủ tịch nước được chia thành
hai loại: 400 nghìn đồng và 200 nghìn đồng. Tổng kinh phí để tặng quà cho đối
tượng người có công với cách mạng là hơn 394,6 tỷ đồng.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Pháp luật Việt Nam, số 168;
Công an nhân dân, số 4344; Lao động, số 139; Giao thông, số 97; Bảo hiểm xã
hội, số 49).
49. DIỆP VẤN. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 18 tháng 6. - Tr 2. Số 20189
Tỉnh Quảng Trị triển khai nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ,
người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
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(27/7/1947-27/7/2017). Tỉnh đang tích cực triển khai cải tạo, tu sửa, nâng cấp 32
nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 33 tỷ đồng.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 4344).
50. HÒA THANH. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân.
- 2017. - Ngày 18 tháng 6. - Tr 2. Số 20189
UBND tỉnh Trà Vinh quyết định dành 50 tỷ đồng từ nguồn Quỹ An sinh xã
hội để triển khai xây dựng 1.000 căn nhà tình nghĩa tặng các đối tượng gia đình
chính sách trên địa bàn, thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2017, hỗ trợ
10.000 đầu thu kỹ thuật số mặt đất tặng các hộ gia đình chính sách, người có
công thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh
- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
51. NGUYỄN HUY HIỆU. Thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ và
người có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc : 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Quân đội nhân dân. - 2017. Ngày 20 tháng 6. - Tr 1. Số 20191
Bài viết về công tác thương binh, chăm lo gia đình liệt sĩ trong 70 năm qua
của Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân tạo động lực to
lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
52. HIỂN CỪ. Tin vắn // Thanh niên. - 2017. - Ngày 22 tháng 6. - Tr 2. Số
173
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/72017),
tỉnh Quảng Ngãi trích ngân sách hơn 32 tỉ đồng để tặng 65.263 suất quà cho
người có công với cách mạng.
53. NGUYỄN ANH SƠN. Tuổi trẻ Quân đoàn 3 với 25 "địa chỉ đỏ" :
Tuổi trẻ chung sức "Đền ơn đáp nghĩa" // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 25
tháng 6. - Tr 2. Số 20196
Bài viết về các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" của Đoàn Thanh niên
Trường Quân sự Quân đoàn 3 tại 25 "địa chỉ đỏ" trên địa bàn các tỉnh Bình
Định, Gia Lai, Kon Tum, tri ân người có công với cách mạng.
54. NAM THANH. 13 bệnh viện quân y tham gia khám, chữa bệnh nhân
đạo // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 25 tháng 6. - Tr 1. Số 20196
Thực hiện Kế hoạch số 9799 của Bộ Quốc phòng về tổ chức các hoạt động
kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Kế hoạch số 154 của Ban Chỉ đạo
Trung ương (gồm Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tổng cục
Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt
Nam) về thực hiện Tháng cao điểm khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức
khỏe cộng đồng năm 2017, Tổng cục Chính trị đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ
quan chức năng trong quân đội phối hợp thực hiện tốt chương trình.
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55. HẢI NHI. Tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng : Hướng tới Kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Đại đoàn kết. - 2017. Ngày 28 tháng 6. - Tr 4. Số 179
Bài viết về phong trào đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Hải Dương trong những
năm qua, nổi bật là việc vận động các đơn vị tri ân, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam
anh hùng.
56. HẢI NHI. Thiết thực tri ân người có công : Hướng tới kỷ niệm 70
năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Đại đoàn kết. - 2017. Ngày 30 tháng 6. - Tr 4. Số 181
Bài viết về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của TP Hải Phòng hướng tới kỷ
niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
57. LÊ VĂN HÂN. Tiếp tục thực hiện tốt hơn chính sách thương binh,
liệt sĩ và người có công với cách mạng // TC.Xây dựng Đảng. - 2017. - Tháng
7. - Tr 7. Số 7
Bài viết về công tác thực hiện chính sách cho thương binh, liệt sĩ và người
có công với cách mạng của Đảng và Nhà nước trong suốt 70 năm qua.
58. ĐÀO NGỌC DUNG. Tập trung giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng
việc làm thiết thực tri ân người có công với cách mạng // TC.Xây dựng Đảng. 2017. - Tháng 7. - Tr 4. Số 7
Bài viết của Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và
Xã hội Đào Ngọc Dung về việc giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng cho người có
công với cách mạng.
59. HẢI NHI. Sôi nổi các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa : Hướng tới kỷ
niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Đại đoàn
kết. - 2017. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 5. Số 182
Bài viết về công tác triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhằm thực
hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của các tổ chức xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
60. VŨ ĐỨC. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 7. Số 20202
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Nam Định tổ chức công bố, trao quyết định, cấp
giấy chứng nhận thương binh và chi trả truy lĩnh trợ cấp thương tật cho 190
đồng chí đã nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành hiện đang cư trú trên
địa bàn tỉnh Nam Định đã giám định lần đầu đủ điều kiện xếp hạng thương tật
năm 2017.
61. HUY VÕ, TRUNG KIÊN. Những hành trình nặng nghĩa tri ân //
Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 1. Số 20202
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Bài viết về hành trình đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng để
khám chữa bệnh, cấp thuốc, trao quà tặng người có công của các bệnh viện quân
đội khu vực miền Đông Nam bộ với nghĩa cử và tấm lòng tri ân cao đẹp.
62. THẢO NGUYÊN. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 2 tháng 7. - Tr 1. Số 20203
Các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 3 đã trích quỹ vốn, huy động xã hội
hóa hơn 7 tỷ đồng tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa".
63. GIA LINH. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 2 tháng 7. - Tr 1. Số 20203
Đến nay, toàn TP Hà Nội đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho
5.825 hộ gia đình người có công, đạt 77% kế hoạch đề ra.
64. THẢO NGUYÊN. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 3 tháng 7. - Tr 2. Số 20204
Bộ CHQS tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám
bênh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 đối tượng người có công trên địa bàn
huyện Thanh Liêm và huyện Kim Bảng với tổng trị giá thuốc cấp miễn phí hơn
100 triệu đồng.
65. CẨM THỦY. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 3 tháng 7. - Tr 2. Số 20204
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương triển khai xây dựng 8 nhà tình nghĩa, nhà đồng
đội, tổng trị giá 560 triệu đồng tặng các đối tượng người có công có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
66. GIA LINH. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 3 tháng 7. - Tr 2. Số 20204
Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể TP Hải Phòng đã quan tâm,
chăm lo hơn 49 nghìn đối tượng người có công bằng những việc làm thiết thực.
Tổng kinh phí ước tính 120 tỷ đồng.
67. NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO. Nơi nghĩa tình đong đầy trọn vẹn : Nhà
nước và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. Ngày 3 tháng 7. - Tr 1. Số 22551
Bài viết về các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" ở TP Đà Nẵng, địa phương
đi đầu cả nước về công tác chăm lo đời sống cho các Bà mẹ Việt Nam Anh
hùng, gia đình chính sách, người có công, các thương binh, bệnh binh.
68. MẠNH DŨNG. Năm 2020: 100% hộ NCC có mức sống cao hơn
người dân nơi cư trú // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 4 tháng 7. - Tr 2. Số 80
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017) nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, người có công
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với cách mạng, Ban Bí thư đã có Quyết định số 84-QĐ/TW về việc thành lập
Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác người có công với cách mạng, Ban Bí thư yêu cầu Ban Cán sự Đảng Chính
phủ, Ban Cán sự Đảng bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo xây
dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư
ngày 14/12/2006 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh,
liệt sĩ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".
69. VIỆT ANH. Tri ân miền "đất lửa" : Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Bắc Ninh. - 2017. - Ngày 5 tháng
7. - Tr 5. Số 4104
Bài viết về chuyến hành trình về nguồn của Đoàn Thanh niên Sở Giao
thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh đến với "đất lửa" Quảng Trị.
70. TRẦN NGỌC KHA. Chăm lo đời sống thương binh và thân nhân liệt
sĩ : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017) // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 6 tháng 7. - Tr 4. Số 187
Bài viết về công tác chăm lo đời sống thương binh và thân nhân liệt sĩ của
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
71. PHƯƠNG ANH. Bến Tre: Nâng cao mức sống người có công : Tháng
7 nghĩa tình // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 6 tháng 7. - Tr 6. Số 81
Tỉnh Bến Tre tập trung huy động các nguồn lực nhằm cải thiện đời sống,
từng bước nâng cao mức sống người có công, đảm bảo đến năm 2020 trên 99%
gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của
người dân nơi cư trú.
72. PHƯƠNG ANH. Bộ Tài chính: Phát động phong trào "Đền ơn đáp
nghĩa" : Tháng 7 nghĩa tình // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 6 tháng 7. - Tr 6.
Số 81
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban
hành Công văn số 466-CV/ĐUTC về việc thực hiện Kết luận số 104-KL/ĐUK
ngày 2/6/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 01KH/BDVĐUK ngày 5/6/2017 của Ban Dân vận Trung ương về tăng cường lãnh
đạo, chỉ đạo các cấp ủy đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với
cách mạng.
73. PHƯƠNG ANH. Đồng Nai: Sửa chữa, xây mới 1.500 ngôi nhà cho
người có công : Tháng 7 nghĩa tình // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 6 tháng
7. - Tr 6. Số 81
Từ năm 2013 đến nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đồng Nai
phối hợp với Sở Xây dựng sửa chữa, xây mới gần 1.500 ngôi nhà cho người có
công, tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng.
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74. PHƯƠNG ANH. Gia Lai: Triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa :
Tháng 7 nghĩa tình // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 6 tháng 7. - Tr 6. Số 81
Tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân những anh hùng liệt sĩ,
thương binh, người có công với cách mạng như: xây mới và sửa chữa 1.248 căn
nhà cho các gia đình chính sách người có công còn khó khăn về nhà ở, tổ chức
truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thắp nến tri
ân...
75. PHƯƠNG ANH. Quảng Trị: Cải tạo, tu sửa 32 nghĩa trang liệt sĩ :
Tháng 7 nghĩa tình // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 6 tháng 7. - Tr 6. Số 81
Quảng Trị đã triển khai cải tạo, tu sửa 32 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn với
tổng kinh phí trên 33 tỷ đồng.
76. PV. Thăm, tặng quà thương binh, gia đình chính sách : Nhà nước và
xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày 6
tháng 7. - Tr 3. Số 22554
Tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70
năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ như: xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", hỗ trợ
xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm... Đến nay, tỉnh đã có 99% hộ gia
đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung
bình dân cư nơi cư trú.
77. PV. Thăm, tặng quà thương binh, gia đình chính sách : Nhà nước và
xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày 6
tháng 7. - Tr 3. Số 22554
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017),
tỉnh Quảng Ngãi có 177 gia đình có nhiều liệt sĩ, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ
quốc được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 186).
78. HOÀNG CHƯƠNG. Đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" để
chăm lo tốt hơn người có công với cách mạng : Mặt trận với các phong trào,
cuộc vận động // TC.Mặt trận. - 2017. - Tháng 6+7. - Tr 58. Số 166-167
Bài viết của Phó Trưởng ban Ban Phong trào, Ủy ban TW MTTQ Việt
Nam về việc đẩy mạnh phong trào và giải pháp thực hiện "Đền ơn đáp nghĩa" để
chăm lo tốt hơn người có công với cách mạng.
79. NGÔ XUÂN LỊCH. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công
tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và chính sách hậu
phương quân đội // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2017. - Tháng 7. - Tr 3. Số 7
Bài viết của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng
Bộ Quốc phòng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thương
binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội.
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80. ĐÀO NGỌC DUNG. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp
nghĩa", góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc // TC.Quốc phòng
toàn dân. - 2017. - Tháng 7. - Tr 8. Số 7
Bài viết của đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào
"Đền ơn đáp nghĩa", góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
81. ĐỖ CĂN. Toàn quân thực hiện tốt hơn nữa công tác tìm kiếm, quy
tập hài cốt liệt sĩ // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2017. - Tháng 7. - Tr 19. Số 7
Bài viết của Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân
đội nhân dân Việt Nam về thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
trong quân đội.
82. LÊ VĂN HOÀNG. Tổng cục Hậu cần với hoạt động "Đền ơn đáp
nghĩa", chăm lo hậu phương quân đội // TC. Sự kiện và nhân chứng. - 2017. Tháng 7. - Tr 22. Số 283
Bài viết về Tổng cục Hậu cần với hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo
hậu phương quân đội.
83. VŨ HẢI SẢN. Quân khu 3 đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp
nghĩa" chăm lo đảm bảo chính sách đối với người có công // TC.Quốc phòng
toàn dân. - 2017. - Tháng 7. - Tr 26. Số 7
Bài viết về công tác đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" chăm lo đảm
bảo chính sách đối với người có công của Quân khu 3.
84. PHẠM TIẾN DŨNG. Quân đoàn 4 coi trọng thực hiện công tác
chính sách // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2017. - Tháng 7. - Tr 32. Số 7
Bài viết về việc thực hiện công tác chính sách đối với thương binh, liệt sĩ,
người có công với cách mạng của Quân đoàn 4.
85. TRẦN QUANG PHƯƠNG. Quân khu 5 thực hiện chính sách đối với
quân đội và hậu phương quân đội // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2017. - Tháng
7. - Tr 23. Số 7
Bài viết về công tác thực hiện chính sách đối với quân đội và hậu phương
quân đội của Quân khu 5.
86. VÕ QUYẾT CHIẾN. Quân khu 7 thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cất
bốc, quy tập mộ liệt sĩ // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2017. - Tháng 7. - Tr 35.
Số 7
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Quân khu 7 trong công tác tìm
kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ.
87. LÊ CHIÊM. Tăng cường hợp tác quốc tế trong tìm kiếm, quy tập hài
cốt liệt sĩ // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2017. - Tháng 7. - Tr 12. Số 7
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Bài viết của Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng
Bộ Quốc phòng về việc tăng cường hợp tác quốc tế trong tìm kiếm, quy tập hài
cốt liệt sĩ.
88. TRẦN QUỐC DŨNG. Xứng đáng là cơ quan đầu ngành toàn quân
về tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác chính sách đối với quân đội và hậu
phương quân đội // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2017. - Tháng 7. - Tr 38. Số 7
Bài viết về Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, xứng đáng là cơ quan đầu
ngành toàn quân về tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác chính sách đối với
quân đội và hậu phương quân đội.
89. NGUYỄN VĂN PHÓNG. Hưng Yên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện chính sách hậu phương quân đội // TC.Quốc phòng toàn dân. 2017. - Tháng 7. - Tr 41. Số 7
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên
với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
90. NGUYỄN VĂN RINH. Nâng cao hiệu quả chăm sóc, giúp đỡ nạn
nhân chất độc da cam/dioxin // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2017. - Tháng 7. Tr 16. Số 7
Bài viết của Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất
độc da cam/dioxin Việt Nam về việc nâng cao hiệu quả chăm sóc, giúp đỡ nạn
nhân chất độc da cam/dioxin.
91. ĐỖ VĂN HIẾU. Chung tay giúp đỡ gia đình chính sách // TC.Thanh
niên. - 2017. - Tháng 7. - Tr 32. Số 25
Bài viết về những nỗ lực chung tay giúp đỡ gia đình chính sách của Đoàn
viên, thanh niên trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
92. THIÊN NGÂN. Hành trình của lòng tri ân // TC.Thanh niên. - 2017. Tháng 7. - Tr 31. Số 25
Bài viết về hành trình "Theo bước chân những người anh hùng", hành trình
của lòng tri ân và nhắc nhở giới trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn.
93. VƯƠNG KIM ÁNH. Lực lượng vũ trang Điện Biên thực hiện công
tác thương binh, liệt sĩ // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2017. - Tháng 7. - Tr 44.
Số 7
Bài viết về công tác thực hiện chính sách đối với thương binh, liệt sĩ của
Lực lượng vũ trang Điện Biên.
94. NGUYỄN XUÂN KIÊN. Hành trình tri ân thắm tình quân - dân :
Đền ơn đáp nghĩa // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 11 tháng 7. - Tr 1. Số
20212
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Bài viết về những kết quả đã đạt được trong công tác khám, chữa bệnh, cấp
thuốc miễn phí cho người có công của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
95. TRỌNG KHÁNH, NGUYỄN THỊ HIỀN. Thành phố Bắc Ninh chăm
lo công tác "Đền ơn đáp nghĩa" : Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh
- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Bắc Ninh. - 2017. - Ngày 6 tháng 7. - Tr 1. Số
4105
Bài viết về công tác "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân người có công với cách
mạng của chính quyền và nhân dân TP Bắc Ninh.
96. PHẠM XUÂN BÌNH. Trải lòng sau mỗi chuyến đi // Cựu chiến binh
Việt Nam. - 2017. - Ngày 6 tháng 7. - Tr 14. Số 1183
Bài viết về chuyến hành trình sâu nặng nghĩa tình của cán bộ thương binh
và thân nhân liệt sĩ công tác tại Bệnh viện TW Quân đội 108 tới vùng đất anh
hùng Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh.
97. KHÁNH HÀ. Về "đất lửa" Quảng Trị // TC.Gia đình và trẻ em. 2017. - Ngày 6 tháng 7. - Tr 40. Số 27
Bài viết về chuyến hành trình về "đất lửa" Quảng Trị của Đoàn Thanh niên
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
98. LÊ VĂN HÂN. Tiếp tục thực hiện tốt hơn chính sách thương binh,
liệt sĩ và người có công với cách mạng // TC.Người cao tuổi. - 2017. - Tháng 7.
- Tr 19. Số 106
Bài viết về những giải pháp thiết thực để thực hiện tốt hơn chính sách
thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.
99. MINH TƯ (Tổng hợp). Nhân lên nét đẹp đền ơn đáp nghĩa // Giáo dục
và thời đại. - 2017. - Ngày 14 tháng 7. - Tr 9. Số 167
Bài viết về ý nghĩa tốt đẹp của phong trào đền ơn đáp nghĩa.
100. CAO HỒNG. Tri ân tháng 7 : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Công an nhân dân. - 2017. Ngày 8 tháng 7. - Tr 7. Số 4364
Bài viết về những hoạt động thiết thực cho công tác đền ơn đáp nghĩa của
Công an tỉnh Thanh Hóa.
101. PV VÀ TTXVN. Thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có
công : Nhà nước và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 7. - Tr 3. Số 22558
UBND TP Hà Nội vừa quyết định trích ngân sách hơn 107 tỷ đồng để làm
kinh phí tặng quà, thăm hỏi, động viên các đối tượng hưởng chính sách thương
binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân
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nhân gia đình liệt sĩ, thăm tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn
nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20211).
102. TRỊNH DŨNG. Bài 1: Chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện
chính sách ưu đãi người có công : Toàn quân đẩy mạnh thực hiện công tác
chính sách và phong trào "đền ơn đáp nghĩa" // Quân đội nhân dân. - 2017. Ngày 11 tháng 7. - Tr 2. Số 20212
Bài viết về những kết quả trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất
hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công của Ngành chính sách quân đội.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên báo: Bài 2: Nhiều chương trình tình
nghĩa hiệu quả, giàu tính nhân văn, Quân đội nhân dân, số 20213; Bài 3: Phối
hợp đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Quân đội nhân dân, số
20214).
103. VIỆT HÀ. Chủ tịch nước quyết định về việc tặng quà Ngày Thương
binh - Liệt sĩ // Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 2. Số 83
Chủ tịch nước vừa quyết định về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). Theo đó mức quà tặng được
chia thành 2 loại: 400.000 đồng và 200.000 đồng. Tổng kinh phí để tặng quà cho
đối tượng người có công là 394,6 tỷ đồng.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Bảo hiểm xã hội, số 56; Giáo
dục và thời đại, số 166).
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PHẦN II:
THEO BƯỚC CHÂN NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG
1. PHƯƠNG NGHI. Chiến công thầm lặng của nữ Anh hùng Trương
Thị Mỹ : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017) // Lao động và xã hội. - 2017. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 6. Số 60
Bài viết về nữ anh hùng Trương Thị Mỹ, SN 1953, quê ở Cà Mau, người đã
hoàn thành sứ mệnh của mình với hàng trăm chuyến ghe chở hàng trăm tấn vũ
khí và bộ đội, cán bộ, tiền bạc cho bộ đội ở các chiến trường nhưng đầy dũng
cảm, mưu trí, lập được nhiều chiến công thầm lặng khi được giao nhiệm vụ
tham gia đường CK (tên gọi của hoạt động vận tải quân sự trên sông một cách
hợp pháp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long).
2. VĂN HẠNH (Tổng hợp). Người được phong hàm cấp tướng đầu tiên
của Quân đội ta : Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017) // Quân đội nhân dân cuối tuần. - 2017. - Ngày 11 tháng 6. - Tr 12.
Số 1119
Bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phùng Chí Kiên, người
được phong hàm cấp tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
3. VĂN TUẤN (tổng hợp). Vị tướng "ái quốc, ái dân, bình thiên hạ" :
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Quân đội
nhân dân cuối tuần. - 2017. - Ngày 18 tháng 6. - Tr 12. Số 1120
Bài viết về Trung tướng Nguyễn Bình, SN 1908, quê ở làng An Phú, xã
Tiến Thịnh, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông là người được phong quân
hàm Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là người được
Bác Hồ tin tưởng "giao miền Nam cho chú". Ông có công lớn trong việc thống
nhất các lực lượng vũ trang, tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam
Bộ. Cuộc đời lừng lẫy chiến công cùng tài năng quân sự thiên bẩm của ông đã
trở thành huyền thoại.
4. NGUYỄN HUY (Tổng hợp). Vị tướng dũng cảm, nghĩa tình : Kỷ niệm
70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Quân đội nhân dân
cuối tuần. - 2017. - Ngày 25 tháng 6. - Tr 12. Số 1121
Bài viết về Thiếu tướng Kim Tuấn, tên thật là Nguyễn Công Tiến, nguyên
Tư lệnh Quân đoàn 3, SN 1927, quê ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Sơn Bình (nay
là huyện Thanh Oai, TP Hà Nội). Cuộc đời của ông là một tấm gương sáng về
sự cống hiến hy sinh cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và nhiệm vụ
quốc tế cao cả.
5. BẠCH DƯƠNG. Chuyện kể về một liệt sĩ : Hướng tới kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 // TC.Gia đình và trẻ em. - 2017. - Ngày 15
tháng 6. - Tr 54. Số 24+25
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Bài ghi lại những câu chuyện của mẹ liệt sĩ Vương Thị Huệ về liệt sĩ
Vương Đình Tam, SN 1949, quê ở xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng
Yên, người liệt sĩ đã hy sinh được gần 30 năm nhưng vẫn hiện hữu và bất tử đối
với những người thân trong gia đình.
6. THU LAN. Gặp nhân chứng lịch sử của Đội K53 Thanh niên xung
phong Anh hùng : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7
// TC.Gia đình và trẻ em. - 2017. - Ngày 15 tháng 6. - Tr 56. Số 24+25
Bài viết ghi lại hồi ức của ông Đỗ Quốc Phong, cựu Thanh niên xung
phong K53 - Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang về những thời khắc lịch sử bi
hùng mà ông và đồng đội đã sống và chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước của dân tộc.
7. HOÀNG TÙNG. Hồi ức của một thương binh : Hướng tới kỷ niệm 70
năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Lao động và xã hội. 2017. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 6. Số 57
Bài ghi lại hồi ức của thương binh Lê Mạnh Hải, SN 1950, ở xã Vĩnh
Tường, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định về những ngày tham gia chiến đấu.
8. LƯƠNG ĐỊNH. "Mạnh thường quân" của người nghèo : Hướng tới
kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Lao động
xã hội. - 2017. - Ngày 21 tháng 5. - Tr 6. Số 61
Bài viết về tấm gương lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo để làm giàu
của ông Trần Quốc Toản, thương binh 3/4, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú
Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, được người dân gọi là "Mạnh thường
quân" của người nghèo.
9. VŨ MINH PHÚC. Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ: Nghị lực sống của một thương binh // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 29
tháng 5. - Tr 5. Số 149
Bài viết về ông Hà Quý Phiến, SN 1940, thương binh hạng 2/4 ở làng Đông
Khê, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, bằng quyết tâm sắt đá, người thương
binh ấy đã vượt lên số phận, nuôi 5 người con khôn lớn và trở thành vận động
viên môn bóng bàn với bộ sưu tập huy chương đủ màu sắc.
10. HẠNH NGUYÊN. Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày:
Đem tâm nguyện làm điều ân nghĩa : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương
binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 13 tháng
6. - Tr 6. Số 71
Bài viết về Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày, xã Nam
Triều, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, nơi lưu giữ những hình ảnh, tư liệu quý
giá về các chiến sĩ cách mạng qua đó giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ
nguồn" cho thế hệ mai sau.
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11. THANH NGỌC, TUẤN MÃ. Thương binh nặng không cam chịu đói
nghèo : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 6 tháng 6. - Tr 6. Số 68
Bài viết về tấm gương vượt khó làm kinh tế giỏi của thương binh Nguyễn
Đức Lý, ở xóm Trại, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
12. THƯƠNG HUYỀN, VIỆT ANH. Hạnh phúc của người thương binh :
Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ // Bắc Ninh. - 2017. - Ngày
22 tháng 6. - Tr 6. Số 4095
Bài viết về mối tình đẹp của thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Yểng, SN
1941, quê ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội và nữ hộ lý Nguyễn Thị Lịch, SN 1957,
quê ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, với nghị lực phi thường và sự hi sinh
cao cả họ đã vươn lên trong cuộc sống, sống chan hòa với những thương binh
khác ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành.
13. NGUYỄN THẾ VIÊN. Người mẹ cần lao và bình dị : Hướng tới kỷ
niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Người cao
tuổi. - 2017. - Ngày 30 tháng 6. - Tr 4. Số 104
Bài viết về mẹ Việt Nam Anh Hùng Trương Thị Lan, ở xã Tăng Thành,
huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
14. NGUYỄN VĂN HỌC. Nhân lên niềm hy vọng : 70 năm Ngày Thương
binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Nhân dân cuối tuần. - 2017. - Ngày 2
tháng 7. - Tr 6. Số 27
Bài viết về những câu chuyện cảm động của các thân nhân, đồng đội đi tìm
hài cốt liệt sĩ.
15. NGUYỄN BÁ THẮNG. Người thương binh vượt khó làm giàu //
TC.Xây dựng Đảng. - 2017. - Tháng 7. - Tr 53. Số 7
Bài viết về cựu chiến binh, thương binh hạng 4/4 Nguyễn Tiến Chức, Tổng
Giám đốc Tổng Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tiến, người lính Cụ Hồ đã vượt
lên nỗi đau thương tật, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
16. GIANG SƠN. Những điều dưỡng viên tận tâm : Hướng tới kỷ niệm
70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã hội. 2017. - Ngày 15 tháng 6. - Tr 6. Số 72
Bài viết về những điều dưỡng viên tận tâm của Trung tâm Nuôi dưỡng,
điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam.
17. HOÀI PHƯƠNG. Tiến tới 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017): Thắm mãi nghĩa tình đồng đội // Bắc Ninh. - 2017. Ngày 14 tháng 6. - Tr 3. Số 4089
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Bài viết về Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Bắc Ninh, nơi sẻ chia,
khích lệ những người đồng chí, đồng đội cùng nhau vượt lên hoàn cảnh, chiến
thắng số phận.
18. Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Tận tâm chăm
sóc thương, bệnh binh : Bắc Ninh. - 2017. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 4. Số 4080
Bài viết về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, xã Ninh Xá,
huyện Thuận Thành với trách nhiệm và tấm lòng tri ân sâu nặng, các cán bộ, y
bác sỹ, hộ lý tại Trung tâm luôn chăm sóc các thương, bệnh binh với tất cả cái
tâm, góp phần xoa dịu vết thương chiến tranh, tiếp thêm nghị lực để thương,
bệnh binh vươn lên sống vui, sống khỏe.
19. NGÔ THÀNH. Xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh vững mạnh ở
Gia Bình : Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7
(27/7/1947-27/7/2017) // Bắc Ninh. - 2017. - Ngày 19 tháng 6. - Tr 6. Số 4092
Bài viết về Hội Cựu chiến binh huyện Gia Bình, luôn gương mẫu trên
nhiều mặt công tác, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của các cấp ủy Đảng, chính
quyền, được nhân dân tin tưởng.
20. HOÀI THƯƠNG. Chuyện cái tủ bom tái chế : Hướng tới kỷ niệm 70
năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Phụ nữ Việt Nam. 2017. - Ngày 10 tháng 7. - Tr 2. Số 82
Bài viết về câu chuyện tủ bom tái chế và sự mưu trí, sáng tạo và dũng cảm
của Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Ba (1913-1973), quê ở huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An.
21. TRẦN HẰNG, VIỆT HÀ. Khoảng trống trong những ngôi nhà vắng
các anh : Bài 1: Những đứa con chưa biết mặt cha // Công an nhân dân. - 2017.
- Ngày 9 tháng 7. - Tr 7. Số 4365
Bài viết về hoàn cảnh gia đình của những liệt sĩ công an đã hi sinh vì sự
yên bình của cuộc sống.
22. PHẠM VĂN PHÊ. Ký ức đầy xúc động trong chiến dịch Mậu Thân
1968 của tình báo, thương binh, AHLLVT Võ Thị Tân // TC.Người cao tuổi. 2017. - Tháng 7. - Tr 40. Số 106
Bài viết về sự cống hiến và hy sinh của tình báo, thương binh, Anh hùng
Lực lượng Vũ trang Võ Thị Tân trong chiến dịch Mậu Thân 1968.
23. HOÀI PHƯƠNG. Mẹ Việt Nam Anh hùng 101 tuổi suốt đời cống
hiến, hy sinh // TC.Người cao tuổi. - 2017. - Tháng 7. - Tr 32. Số 106
Bài viết về cuộc đời cống hiến, hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng
Nguyễn Thị Lãnh, quê ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.
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24. LÊ SỸ TỨ. Nhà văn Sơn Tùng, người thương binh có phẩm chất và
nghị lực phi thường // TC.Người cao tuổi. - 2017. - Tháng 7. - Tr 26. Số 106
Bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Sơn Tùng, người thương
binh có phẩm chất và nghị lực phi thường.
25. HOÀI PHƯƠNG. Ý chí của một cựu chiến binh : Tiến tới kỷ niệm 70
năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Bắc Ninh. - 2017. Ngày 7 tháng 7. - Tr 6. Số 4106
Bài viết về cựu chiến binh Đinh Khắc Quân, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh
với nỗ lực vượt lên quyết tâm thoát nghèo làm giàu cho gia đình và xã hội. Đến
nay, từ hai bàn tay trắng ông đã trở thành chủ một cơ sở sản xuất may công
nghiệp uy tín, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hàng chục lao động.
26. BÍCH TRANG. Tổng cục trưởng Trần Đăng Ninh trong ký ức người
ở lại // TC. Sự kiện và nhân chứng. - 2017. - Tháng 7. - Tr 24. Số 283
Bài viết về nhà cách mạng Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng đầu tiên của
Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng), người thủ
trưởng đáng kính, một tấm gương bất khuất trước kẻ thù và một tấm lòng yêu
thương vô hạn với đồng đội, đồng chí.
27. MAI THẮNG. Tổ quốc tri ân liệt sĩ Trường Sa, DK1 // TC.Thanh
niên. - 2017. - Tháng 7. - Tr 6. Số 25
Bài viết tri ân sự hy sinh cao cả, ngã xuống vì độc lập dân tộc của 64 liệt sĩ
Trường Sa hi sinh anh dũng trong trận tàn sát của Trung Quốc tại đảo đá Gạc
Ma tháng 3/1988 và 10 liệt sĩ DK1 đã vĩnh viễn nằm tại biển khơi.
28. HÙNG KHOA. Tấm lòng mẹ Quen // TC. Sự kiện và nhân chứng. 2017. - Tháng 7. - Tr 20. Số 283
Bài viết về Bà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Quen, xã Đông Thạnh,
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, người mẹ giàu lòng nhân ái, là tấm gương
sáng cho người đời noi theo.
29. NGUYỄN QUỐC HOÀI. Theo lời Bác dạy: Chớ ra vẻ "công thần" //
TC. Sự kiện và nhân chứng. - 2017. - Tháng 7. - Tr 16. Số 283
Bài ghi lại hồi ức của thương binh hạng 1/4 cụ Đặng Tiếp Tục, ở phường
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội về "60 ngày đêm khói lửa" năm 1946
hào hùng.
30. HỒNG SƠN. Người vợ hai liệt sĩ có tấm lòng bồ tát // TC. Sự kiện và
nhân chứng. - 2017. - Tháng 7. - Tr 12. Số 283
Bài viết về bà Trương Thị Hội Tố, ở phường Khương Mai, quận Thanh
Xuân, TP Hà Nội, người vợ của hai liệt sĩ với tấm lòng nhân hậu chữa bệnh cứu
người.
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31. TRẦN TIẾN DŨNG. Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện tốt
nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào // TC.Quốc phòng toàn dân. 2017. - Tháng 7. - Tr 29. Số 7
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm,
quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào của Lực lượng vũ trang Quân khu 4.
32. NGỌC GIANG. Lê Xuân Đĩnh người đại đội trưởng anh hùng // TC.
Sự kiện và nhân chứng. - 2017. - Tháng 7. - Tr 38. Số 283
Bài ghi lại hồi ức của các đồng đội về liệt sĩ Lê Xuân Đĩnh, Đại đội trưởng
Đại đội 15 (chỉ huy pháo hoả tiễn ĐKB), Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân
đoàn 2.
33. NGÔ VĨNH BÌNH. "Sống như anh" mà một thời như anh đã sống //
TC. Sự kiện và nhân chứng. - 2017. - Tháng 7. - Tr 44. Số 283
Bài viết về sự hi sinh anh dũng của chiến sĩ biệt động Sài Gòn Nguyễn Văn
Trỗi khi nhận nhiệm vụ gài mìn tiêu diệt đoàn xe chở phái đoàn quân sự cấp cao
của quân xâm lược. Tấm gương của anh được lớp lớp những người đi sau tưởng
nhớ và noi theo.
34. HỒNG VÂN. "Sư đoàn thép" có 4 sư đoàn trưởng là liệt sĩ // TC. Sự
kiện và nhân chứng. - 2017. - Tháng 7. - Tr 10. Số 283
Bài viết về Sư đoàn 2, Quân khu 5 được mệnh danh là "Sư đoàn thép" vinh
dự hai lần được tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân với sự hi sinh
anh dũng của 4 sư đoàn trưởng.
35. PHẠM XƯỞNG. Đưa người trên núi "5 ngọn" về quê // TC. Sự kiện
và nhân chứng. - 2017. - Tháng 7. - Tr 34. Số 283
Bài viết về hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các cựu chiến
binh Đỗ Đức Kiền, Vũ Bá Dục, Vũ Văn Bân, ở Hải Dương, thuộc Đại đội Đặc
công 31, Tiểu đoàn 8, đã từng chiến đấu ở Mặt trận 44 Quảng Đà.
36. TRƯƠNG VĂN HÀ. Hạnh phúc của một người thương binh nặng //
TC.Thanh niên. - 2017. - Tháng 7. - Tr 10. Số 25
Bài viết về câu chuyện tình yêu của thương binh hạng 1/4 Hoàng Bá Ngôn
và chị Phạm Thị Ngạnh, ở Quảng Phú, tỉnh Quảng Bình, tấm gương về lòng
chung thuỷ và xây dựng gia đình hạnh phúc.
37. TIẾN ĐẠT. Nữ thương binh làm theo gương Bác // TC.Người cao
tuổi. - 2017. - Tháng 7. - Tr 8. Số 245
Bài viết về thương binh Phạm Thị Chọn, ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng,
tỉnh Lâm Đồng, một điển hình tích cực vươn lên trong cuộc sống, luôn làm theo
Bác Hồ dạy "Thương binh tàn nhưng không phế".
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38. NGUYỄN VĂN ĐẨU. Hòn bi ve và cúc áo trong hài cốt Trung tướng
Nguyễn Bình // TC. Sự kiện và nhân chứng. - 2017. - Tháng 7. - Tr 17. Số 283
Bài viết về cuộc đời của Trung tướng Nguyễn Bình và công tác tìm kiếm
hài cốt Trung tướng.
39. TRẦN BÁ ĐIỀM. Lời nhắn gửi đến sau 40 năm // TC. Sự kiện và
nhân chứng. - 2017. - Tháng 7. - Tr 47. Số 283
Bài ghi lại hồi ức của đồng đội Tiểu đoàn Tây Đô - Cần Thơ và Đội Biệt
động thị xã Cà Mau về sự hi sinh anh dũng của liệt sĩ Trần Minh Dũng, SN
1957.
40. HẢI HƯNG. Thương nhớ mẹ Mít : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày
11 tháng 7. - Tr 6. Số 109
Bài viết về Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Mít, ở xã Hải Phú, huyện Hải
Lăng, tỉnh Quảng Trị, có chồng và 6 con là liệt sĩ.
41. TRÌNH ĐÌNH HẰNG. Tiếng gọi ở Buôn Tring : Kì I: Nụ tầm xuân hé
nở // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 6. Số 111
Bài viết về chuyến đi tìm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Đỗi, hi sinh tại trận
Buôn Tring năm 1973.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên báo: Kì II: Về thăm miền đất máu
lửa, Người cao tuổi, số 112).
42. NHIỆT BĂNG. Vang vọng bản hùng ca 235 : Kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). // Lao động. - 2017. - Ngày 13
tháng 7. - Tr 1. Số 161
Bài viết về liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh và 13 chiến sĩ anh dũng hy sinh tại
đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa vào năm 1986.
43. KIM HOA. 88 tuổi vẫn miệt mài viết báo, chống tiêu cực : Hướng tới
kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Người cao
tuổi. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 4. Số 111
Bài viết về cựu chiến binh Trần Quốc Phong, ở phường Phú Bình, TP Huế,
tỉnh Thừa Thiên Huế, người đã dùng ngòi bút viết hàng trăm bài báo chống tiêu
cực.
44. HOÀNG LAM. Gia đình thứ hai // Tiền phong. - 2017. - Ngày 13
tháng 7. - Tr 7. Số 194
Bài viết về cuộc sống của những thương, bệnh binh ở Trung tâm điều
dưỡng người có công Thanh Hóa.
45. XUÂN TÙNG, QUANG LỘC. Những cựu binh vượt qua thương tật
// Tiền phong. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 7. Số 194
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Bài viết về nghị lực vượt qua thương tật của các cựu chiến binh tại Trung
tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
46. HOÀI PHƯƠNG. Phòng khám nghĩa tình : Tiến tới 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). // Bắc Ninh. - 2017. - Ngày 13
tháng 7. - Tr 6. Số 4110
Bài viết về phòng khám đa khoa do bác sĩ - bệnh binh Nguyễn Chiến, ở
phố Viềng, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, trở thành địa chỉ tin cậy, hỗ
trợ khám, chữa bệnh cho các thương bệnh binh, gia đình người có công.
47. TRẦN PHƯƠNG. Thương binh nặng làm giàu trên quê hương //
Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 4. Số 111
Bài viết về thương binh hạng 2/4 Trương Thanh Bình, ở xã Sơn Đà, huyện
Ba Vì, TP Hà Nội, người không cam chịu đói nghèo, quyết làm giàu trên quê
hương.
48. NGUYỄN TRƯỜNG. Ấm tình đồng đội : Hướng tới kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Tiền phong. - 2017. - Ngày
14 tháng 7. - Tr 7. Số 195
Bài viết về cuộc sống của những thương, bệnh binh ở Trung tâm điều
dưỡng thương binh Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang).
49. NGUYỄN XUÂN LƯƠNG. Những người đã chết vì họ và vì các anh
: 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ // Nhà báo và công luận. - 2017. - Ngày
14-20 tháng 7. - Tr 5. Số 28
Bài viết về những câu chuyện sống và chiến đấu của các liệt sĩ là nhà báo,
mà mỗi tác phẩm của họ đều mang hơi thở thời đại của khát vọng độc lập, tự do.
50. HỮU MINH. Nơi ngọn bút nghe cuộc đời thôi thúc : Kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). // Nhà báo và công luận. 2017. - Ngày 14-20 tháng 7. - Tr 16. Số 28
Bài viết về nhà báo liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý, người đã hi sinh anh dũng
cho đất nước, cho báo chí để phản ánh trung thực chiến trường.
51. KHÚC HỒNG THIỆN (Ghi). Dòng tên anh khắc vào đá núi : Kỷ
niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Nhân dân
cuối tuần. - 2017. - Ngày 16 tháng 7. - Tr 6. Số 29
Bài ghi lại hồi ức của cựu chiến binh Lê Thành Công thuộc đơn vị đặc
công 821 (Quân khu 2) về Vị Xuyên, mặt trận khốc liệt nhất trong cuộc Chiến
tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc (1979-1989) với hàng nghìn chiến sĩ
đã anh dũng hi sinh.
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PHẦN III:
HOẠT ĐỘNG TRI ÂN
70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ
1. HƯƠNG THU. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 14 tháng 6. - Tr 5. Số 20185
Từ ngày 1/3 đến 31/7, UBND tỉnh Lào Cai phát động Cuộc vận động ủng
hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" trọng điểm vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương
binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
2. H.NHI. Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Thống
kê, rà soát nhu cầu xe lăn của thương binh // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 4
tháng 5. - Tr 5. Số 124
Ngày 3/5, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động thực hiện 3
tháng cao điểm vận động toàn dân "Đền ơn đáp nghĩa" kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). Tại buổi lễ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội đã đề nghị Phòng Lao động, Thương binh và
Xã hội phối hợp với MTTQ các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát và thống kê
nhu cầu sử dụng xe lăn của thương binh trên địa bàn đồng thời có kế hoạch giúp
đỡ, tặng xe lăn cho các thương binh có nhu cầu.
3. LAM HẠNH. Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ : Tin tức // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 4 tháng 5.
- Tr 7. Số 124
Theo Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ của Tuổi trẻ Quân đội, cơ quan chính trị các cấp trong
toàn quân chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đoàn các cấp đẩy mạnh các hoạt động
thông tin, tuyên truyền, giáo dục; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị "Tri ân những
người con trung hiếu", "Hành trình tri ân" về các khu căn cứ cách mạng, căn cứ
kháng chiến, di tích lịch sử; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đền
ơn đáp nghĩa; tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình "Ngôi nhà 100 đồng" xây tặng
đối tượng chính sách, đối tượng quân nhân, viên chức, lao động quốc phòng và
gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
4. MAI LAN. Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng - Thiết giáp (Binh chủng
Tăng - Thiết giáp) // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 9 tháng 5. - Tr 2. Số
20149
Ngày 8/5, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng - Thiết giáp (Binh chủng Tăng
- Thiết giáp) phát động đợt thi đua cao điểm "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp
nghĩa", hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017).
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5. BÍCH THỦY. Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ
Chí Minh // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 5. - Tr 2. Số 20150
Ngày 9/5, nhân chuyến về nguồn "Biên giới yêu thương", Đoàn công tác
của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh và đại diện văn nghệ sĩ thành
phố đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà
Giang. Hành trình về nguồn nhằm tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ thành phố hiểu
thêm về cuộc sống của đồng bào, chiến sĩ vùng biên cương Tổ quốc để có thêm
tư liệu thực tiễn phục vụ sáng tạo các tác phẩm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ.
6. VIỆT PHÚ. Lữ đoàn 204 (Binh chủng Pháo binh) // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 2. Số 20151
Ngày 10/5, Lữ đoàn 204 (Binh chủng Pháo binh) phát động thi đua cao
điểm "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" với chủ đề "Tri ân các anh
hùng liệt sĩ, thương binh, thi đua giành 3 nhất" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ.
7. VŨ VIẾT DƯƠNG. Lữ đoàn 604 (Quân khu 2) // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 2. Số 20151
Ngày 10/5, Lữ đoàn 604 (Quân khu 2) tổ chức phát động thi đua cao điểm
"Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây là đơn vị được Bộ tư lệnh quân khu chỉ đạo phát động làm trước để
rút kinh nghiệm tổ chức trong khối các đơn vị chủ lực của quân khu.
8. TRANG MINH. Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần tổ chức Lễ
khánh thành Bia di tích lịch sử Quân y xá Trần Quốc Toản // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 2. Số 20152
Ngày 11/5, Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần tổ chức Lễ khánh
thành Bia di tích lịch sử Quân y xá Trần Quốc Toản (tiền thân của Bệnh viện
Quân y 354 ngày nay) tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Công
trình khánh thành đúng dịp kỷ niệm 70 năm Bác Hồ và Trung ương Đảng, Chính
phủ về An toàn khu Thái Nguyên; 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 68
năm Ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 357 (27/5/1949-27/5/2017).
9. ĐỨC TRUNG. Các đơn vị phát động thi đua "Uống nước nhớ nguồn,
đền ơn đáp nghĩa" : LLVT tỉnh Nam Định // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày
12 tháng 5. - Tr 2. Số 20152
Ngày 11/5, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh Nam Định tổ chức phát
động đợt thi đua cao điểm "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ
niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
10. THẢO NGUYÊN. Các đơn vị phát động thi đua "Uống nước nhớ
nguồn, đền ơn đáp nghĩa" : Trung đoàn Pháo phòng không 228 // Quân đội
nhân dân. - 2017. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 2. Số 20152
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Ngày 11/5, Trung đoàn Pháo phòng không 228, Sư đoàn 365 (Quân chủng
Phòng không-Không quân) tổ chức phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ với chủ đề "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp
nghĩa".
11. HOÀNG TÙNG, MẠNH DŨNG. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm việc
tại Nghệ An: Tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ người có công tồn đọng :
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) //
Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 6. Số 58
Ngày 11/5, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đoàn công tác của Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội do Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh
Nghệ An về tình hình thực hiện chính sách người lao động, người có công và xã
hội.
12. PV. Hướng tới Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7) // Nhân dân. - 2017. Ngày 13 tháng 5. - Tr 8. Số 22500
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017), ngày 12/5, tại làng Klah, xã la Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai),
Trung đoàn 710 (Binh đoàn 15, Bộ Quốc Phòng) đã phối hợp với cấp ủy, chính
quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành Đài tưởng niệm liệt sĩ La Mơr (được
xây dựng từ năm 2004, đến nay đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng).
13. THANH NAM. Các đơn vị phát động thi đua "Uống nước nhớ
nguồn, đền ơn đáp nghĩa" : Bộ CHQS Sóc Trăng // Quân đội nhân dân. - 2017.
- Ngày 14 tháng 5. - Tr 1. Số 20154
Bộ CHQS Sóc Trăng tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm "Uống nước
nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
14. NGUYỄN THANH HẢI. Các đơn vị phát động thi đua "Uống nước
nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" : Sư đoàn 968 // Quân đội nhân dân. - 2017. Ngày 14 tháng 5. - Tr 1. Số 20154
Sư đoàn 968 (Quân khu 4) vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm kỷ
niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với chủ đề "Uống nước nhớ nguồn,
đền ơn đáp nghĩa".
15. ĐỨC VIỆT. Các đơn vị phát động thi đua "Uống nước nhớ nguồn,
đền ơn đáp nghĩa" : Lữ đoàn Phòng không 214 // Quân đội nhân dân. - 2017. Ngày 14 tháng 5. - Tr 3. Số 20154
Lữ đoàn Phòng không 214 (Quân khu 3) tổ chức phát động thi đua "Uống
nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt
sĩ.
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16. CHÂU ANH. Vĩnh Phúc: Xây, sửa 617 nhà cho NCC : Hướng tới kỷ
niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã
hội. - 2017. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 6. Số 59
Theo kế hoạch năm 2017, các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ
xây mới, sửa chữa 617 nhà ở cho người có công với cách mạng. Trong đó, dự
kiến xây mới 198 nhà, sửa chữa 419 nhà với kinh phí trên 16 tỷ đồng, kế hoạch
sẽ được triển khai đồng loạt và kết thúc, bàn giao nhà ở cho người có công trước
kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
17. CHÂU ANH. Hà Nội: Triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 16 tháng 5. - Tr
6. Số 59
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc tổ
chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017). Từ nay đến ngày 27/7, thành phố sẽ tập trung triển khai: Đẩy mạnh
thực hiện chính sách đối với người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa";
hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công đúng tiến độ; tổ chức hội
nghị biểu dương người có công tiêu biểu và khen thưởng các tập thể, cá nhân
làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách; tổ
chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bưu điện Việt Nam, số 58).
18. TRANG NGA. Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần) // Quân
đội nhân dân. - 2017. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 3. Số 20157
Ngày 16/5, Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần) tổ chức đoàn công
tác về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khoẻ và tặng quà cho gần
1.200 đối tượng chính sách tại hai huyện Hoằng Hoá và Hậu Lộc (Thanh Hóa)
hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
19. NGUYÊN VŨ. Hà Nội chi hơn 104,2 tỷ đồng tặng quà cho các đối
tượng chính sách // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 4. Số
20157
Ngày 16/5, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà
Nội tổ chức, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã thông tin kế
hoạch các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, công tác chăm lo gia đình chính sách,
người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Người tiêu dùng, số 333; Lao động
xã hội, số 62).
20. Lạng Sơn, xây dựng Quĩ đền ơn đáp nghĩa // TC.Người Công giáo
Việt Nam. - 2017. - Ngày 21 tháng 5. - Tr 10. Số 21
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Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, UBND tỉnh Lạng
Sơn đã phát động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa. Tại lễ phát động, các đại biểu
đã ôn lại ý nghĩa lịch sử của Ngày Thương binh - Liệt sĩ đồng thời phát động các
hoạt động kỷ niệm với những việc làm thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ
nguồn.
21. MINH CHÂU. Học viện Hậu cần hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia
đình chính sách : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 23 tháng 5. - Tr 6. Số
62
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017), Học viện Hậu cần chủ trì phối hợp với Ban Chỉ đạo Quỹ Đền ơn đáp
nghĩa quận Long Biên, TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa
trị giá 70 triệu đồng tặng gia đình ông Nguyễn Trung Sức, là người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, ở phường Đức Giang, quận Long Biên.
22. HẢI QUỲNH. Tích cực chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh
- Liệt sĩ : Công tác người có công trên quê hương Đồng Khởi // TC.Gia đình và
trẻ em. - 2017. - Ngày 25 tháng 5. - Tr 39. Số 21
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017), tỉnh Bến Tre triển khai các hoạt động của phong trào "Đền ơn đáp
nghĩa" đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các doanh
nghiệp trong và ngoài tỉnh.
23. N.SÍU. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên (Hà Nam):
Xây dựng phòng khám "Tình thương - Trách nhiệm" // Lao động và xã hội. 2017. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 2. Số 60
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017),
nhằm nâng cao kết quả khám, điều trị tại chỗ cho thương, bệnh binh, đồng thời
phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn trong công tác khám, điều trị cho bà con nhân
dân trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, ngày 4/4, Bộ trưởng Ngô Xuân
Lịch đã đồng ý tặng Phòng khám Đa khoa và thiết bị y tế cho Trung tâm Điều
dưỡng thương binh Duy Tiên. Ngày 17/5, Lễ khởi công xây dựng phòng khám
đa khoa mang tên "Tình thương - Trách nhiệm" đã diễn ra với kinh phí xây dựng
khoảng 2,5 đến 3 tỷ đồng, trang thiết bị y tế khoảng 2 tỷ đồng.
24. LƯU TRINH. Hành trình theo bước chân những người Anh hùng //
Tiền phong. - 2017. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 7. Số 138
Ngày 17/5, tại Hà Nội, TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gặp gỡ báo
chí giới thiệu Hành trình "Theo bước chân những người anh hùng" nhân dịp kỷ
niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) và chào mừng
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
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25. HẠNH NGUYÊN. Yên Bái: Phát động đợt thi đua "Uống nước nhớ
nguồn, đền ơn đáp nghĩa" : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 21 tháng 5. Tr 6. Số 61
Từ ngày 18/5 đến 27/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tổ chức phát
động đợt thi đua cao điểm "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" kỷ niệm
70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
26. PHƯƠNG THỦY. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội tiếp Đoàn
đại biểu thương binh nặng TP Bắc Ninh // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày
19 tháng 5. - Tr 1. Số 139
Ngày 18/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh đã tiếp
thân mật Đoàn thương binh nặng TP Bắc Ninh. Trong buổi gặp mặt, Hội thương
binh nặng TP Bắc Ninh đã báo cáo về kết quả hoạt động của hội và phát biểu ý
kiến về tình hình thực hiện một số chính sách ưu đãi người có công với cách
mạng. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần tri ân và hướng tới kỷ niệm
70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
27. PHONG QUANG. Tri ân thương binh, liệt sĩ // Tiền phong. - 2017. Ngày 24 tháng 5. - Tr 7. Số 144
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất
(16/5/1957-16/6/2017) và kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017), từ ngày 18/5 đến 27/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ
An tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm với chủ đề "Uống nước nhớ
nguồn, đền ơn đáp nghĩa".
28. N.SÍU. Bộ Quốc phòng: Phát động thi đua "Uống nước nhớ nguồn,
Đền ơn đáp nghĩa" // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 2. Số 59
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017), Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức Lễ phát động thi đua
cao điểm "Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa" trong thời gian 70 ngày, từ
18/5 đến 27/7/2017.
29. NGUYỄN VĂN NGUYÊN. Bộ CHQS tỉnh: Phát động đợt thi đua
cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ // Bắc Ninh. - 2017. Ngày 23 tháng 5. - Tr 8. Số 4073
Từ ngày 18/5-27/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh phát động đợt thi
đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017).
30. MINH ANH. Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt
sĩ thiết thực, hiệu quả // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 21 tháng 5. - Tr 1.
Số 20161
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Ban Tuyên giáo Trung ương vừa hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). Theo đó, tổ chức tuyên
truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa
của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và công lao to lớn của các liệt sĩ, thương binh,
người có công với cách mạng, từ đó xác định rõ trách nhiệm và có hành động
thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công.
31. NGUYỄN THU. Tổng cục Hậu cần khai mạc triển lãm lưu động với
chủ đề "Sáng ngời đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" // Quân
đội nhân dân. - 2017. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 2. Số 20157
Ngày 16/5, Tổng cục Hậu cần khai mạc triển lãm lưu động với chủ đề
"Sáng ngời đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa", hướng tới kỷ niệm
70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
32. THANH BA, MAI QUANG. Thắp sáng hành trình Theo bước chân
những người anh hùng // Tuổi trẻ. - 2017. - Ngày 22 tháng 5. - Tr 4. Số 134
Ngày 21/5, tại khu tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc, thị xã Điện Quang, tỉnh
Quảng Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ
chức Lễ phát động hành trình "Theo bước chân những người anh hùng" hướng
đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), thiết
thực xây dựng thành tích hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm
kỳ 2017-2022).
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giao thông, số 81; Công an
nhân dân, số 4317; Quân đội nhân dân, số 20162; Lao động xã hội, số 61).
33. VĂN PHÚC. Bộ CHQS tỉnh Hải Dương // Quân đội nhân dân. - 2017.
- Ngày 28 tháng 5. - Tr 2. Số 20168
Ngày 27/5, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương phối hợp với Ban CHQS huyện
Thanh Miện và chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng nhà tình
nghĩa tặng gia đình liệt sĩ với tổng kinh phí 95 triệu đồng. Hướng tới kỷ niệm 70
năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương chỉ đạo ban CHQS
12 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh huy động nguồn xã hội hóa và trích Quỹ
"Đền ơn đáp nghĩa" để xây dựng ít nhất một nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng
các gia đình chính sách, người có công, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.
34. VƯƠNG HÀ. Dàn dựng vở diễn "Bão tố Trường Sơn" theo phương
thức xã hội hóa // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 8. Số
20156
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017), Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng và công bố vở kịch nói đề tài
chiến tranh cách mạng có tựa đề "Bão tố Trường Sơn". Vở kịch sẽ biểu diễn tại
Nhà hát lớn Hà Nội vào tối 23/5 và tiếp tục đưa đi lưu diễn phục vụ các đơn vị
quân đội và nhân dân một số tỉnh, thành phố.
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35. THANH NHUNG. Từ 1/7-31/7: Mỗi ngày một hoạt động tri ân
thương binh liệt sĩ : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 30 tháng 5. - Tr 6. Số
65
Tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng Đào Ngọc Dung đưa ra kế hoạch từ 1/7-31/7 mỗi ngày sẽ thực hiện
một hoạt động tri ân thương binh, liệt sĩ.
36. TRẦN MẠNH TUẤN. Vùng 2 Hải Quân: Dâng hương tưởng niệm
các hùng liệt sĩ : Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 6. Số
66
Đoàn Thanh niên cộng sản Vùng 2 Hải quân tổ chức dâng hương tưởng
niệm và báo công với các anh hùng liệt sĩ tại bia di tích tưởng niệm đoàn tàu
không số bến Lộc An, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu.
37. THẮNG BẨY. Đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần thăm, tặng quà
Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) // Quân đội
nhân dân. - 2017. - Ngày 3 tháng 6. - Tr 2. Số 20174
Ngày 1/6, Đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần thăm, tặng quà Trung tâm
Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh). Đây là một trong các hoạt
động của Tổng cục Hậu cần hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt
sĩ.
38. HẢI NHI. Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ:
Tạo dấu ấn và sức lan tỏa từ cuộc vận động Đền ơn đáp nghĩa // Đại đoàn kết.
- 2017. - Ngày 3 tháng 6. - Tr 4. Số 154
Ngày 2/6, tại Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức cuộc họp với các tổ
chức chính trị - xã hội và một số bộ ngành liên quan đến nhiệm vụ trong đợt cao
điểm vận động "Đền ơn đáp nghĩa".
39. THÙY VÂN, QUỐC THANH. Thiết thực tri ân thương binh, liệt sĩ //
Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 6 tháng 6. - Tr 2. Số 20177
Từ ngày 1 đến 9/6, tại 6 cụm dân cư các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ
Chí Minh tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa ngày 27/7, tri ân
những người có công với đất nước, đồng thời nhân lên những việc làm thiết thực
chăm lo người có công.
40. PHƯƠNG ANH. Cà Mau: Mở đợt cao điểm vận động toàn dân "Đền
ơn đáp nghĩa" : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
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(27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 6 tháng 6. - Tr 6. Số
68
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau vừa phát động đợt cao điểm
vận động toàn dân "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh
- Liệt sĩ.
41. BÌNH AN. Cuộc thi viết "Gương trọn nghĩa vẹn tình, cùng thương
binh vượt khó" // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 6 tháng 6. - Tr 2. Số 20177
Từ nay đến ngày 15/7, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi
viết "Gương trọn nghĩa vẹn tình, cùng thương binh vượt khó" nhân kỷ niệm 70
năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
42. CHÂU ANH. Thanh Hóa: Có thêm 216 Mẹ Việt Nam anh hùng :
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) //
Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 6 tháng 6. - Tr 6. Số 68
Tỉnh Thanh Hóa vừa long trọng tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu
"bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 216 mẹ, trong đó có 3 mẹ được phong tặng và
213 mẹ được truy tặng.
43. GIA KHÁNH, KIM ANH. Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt, tặng quà
Đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày
7 tháng 6. - Tr 3. Số 20178
Ngày 6/6, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt, tặng quà Đoàn đại biểu Bà mẹ
Việt Nam Anh hùng tỉnh Sóc Trăng và Đoàn đại biểu người có công với cách
mạng của tỉnh Phú Thọ và tỉnh Quảng Bình. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu được
thông tin một số kết quả nổi bật về công tác huấn luyện, công tác "Đền ơn đáp
nghĩa" của cán bộ, chiến sĩ và những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70
năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
44. PV. Nhắn tin "Tri ân liệt sĩ" // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 6
tháng 6. - Tr 2. Số 4332
Ngày 6/6, tại Học viện Hậu cần, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì, phối
hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và
Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức phát động chương trình nhắn tin
"Tri ân liệt sĩ" để đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục thể hiện đạo lý "Uống
nước nhớ nguồn" của dân tộc. Từ 2/6 đến hết 31/7, đồng bào và chiến sĩ cả nước
tham gia nhắn tin với cú pháp TALS gửi 1405, mỗi tin nhắn ủng hộ 20.000
đồng.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20178;
Thanh niên, số 158; Người cao tuổi, số 90; Cựu chiến binh Việt Nam, số 1179).
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45. KIM QUY. Bộ Tư pháp tri ân tại Trung tâm Điều dưỡng Thương
binh Thuận Thành // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 9 tháng 6. - Tr 5. Số
160
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017), ngày 8/6, Hội Cựu chiến binh Bộ Tư pháp đã tới thăm và tặng quà
Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, huyện Thuận Thành.
46. THU HÀ. Binh chủng Công binh // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày
13 tháng 6. - Tr 2. Số 20184
Từ ngày 9 đến 11/6, các tổ chức quần chúng Binh chủng Công binh tổ chức
nhiều hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
47. TUỆ PHƯƠNG. Đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa // Đại đoàn
kết. - 2017. - Ngày 11 tháng 6. - Tr 3. Số 162
Ngày 10/6, tại Hà Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trương
Thị Ngọc Ánh đã đến viếng và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại
Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang nhân dịp kỷ niệm
70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
48. NHƯ MAI. Học viện Cảnh sát nhân dân tặng 2 nhà tình nghĩa tại Đà
Nẵng // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 11 tháng 6. - Tr 7. Số 4337
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017) và kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân
(20/7/1962-20/7/2017), Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Công an TP
Đà Nẵng tổ chức khởi công xây 2 nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ.
49. TRẦN MẠNH TUẤN. Trao giải cuộc thi "Những tấm gương bình dị
mà cao quí": Tôn vinh những người con trung hiếu : Hướng tới kỷ niệm 70
năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã hội. 2017. - Ngày 11 tháng 6. - Tr 6. Số 70
Ngày 8/6, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Báo
Quân đội nhân dân phối hợp với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí
Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết "Những
tấm gương bình dị mà cao quí" lần thứ 8 và Chương trình giao lưu nghệ thuật
"Ngời sáng những người con trung hiếu". Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm
69 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 92 năm Ngày Báo chí Cách
mạng Việt Nam, 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
50. QUANG THẮNG. Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương
binh - Liệt sĩ : 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) //
Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 6. - Tr 1. Số 20184
Ngày 12/6, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai
thực hiện Kế hoạch số 9799/KH-BQP của Bộ Quốc phòng về tổ chức các hoạt
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động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,
Trưởng ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
của Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
51. V. BÌNH. Tôn vinh sự công hiến, hy sinh của thương binh, liệt sĩ,
người có công : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 15 tháng 6. - Tr 6. Số
72
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số
3581-CV/VPTW ngày 23/3/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ
chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 2 năm
2017-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có văn bản hướng dẫn công tác
tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)
với nội dung tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị
nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sĩ nhấn mạnh truyền thống "uống nước
nhớ nguồn" của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân
đối với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bưu điện Việt Nam, số 71).
52. TTXVN. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 17 tháng 6. - Tr 1. Số 20188
Ngày 16/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
đã gặp mặt Đoàn đại biểu là con liệt sĩ hiện đang công tác tại huyện Đại Lộc,
tỉnh Quảng Nam.
53. KIM ANH. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 17 tháng 6. - Tr 1. Số 20188
Ngày 16/6, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu thân nhân liệt sĩ
đang công tác tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
54. QUẢNG HÀ. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 17 tháng 6. - Tr 4. Số 20188
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp báo,
công báo các hoạt động tri ân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017).
55. ANH QUÂN. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 17 tháng 6. - Tr 4. Số 20188
Cục Chính trị Bộ Tổng tham mưu đã tổ chức khánh thành và bàn giao 3
nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách thuộc các xã Thanh Hương, Thanh Tâm,
huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
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56. NGỌC HỒNG. Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng
Việt Nam // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 18 tháng 6. - Tr 1. Số 20189
Ngày 17/6, kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 70 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), Thông tấn xã Việt Nam phối
hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ gắn biển tên đường nhà báo, liệt sĩ Trần
Kim Xuyến tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 4344;
Pháp luật Việt Nam, số 170).
57. LIÊN NGUYỄN. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 18 tháng 6. - Tr 2. Số 20189
Ngày 17/6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
(Vietinbank) phối hợp với UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ bàn giao 200 căn
nhà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí xây
dựng trên 12 tỷ đồng.
58. THANH VÂN. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân.
- 2017. - Ngày 21 tháng 6. - Tr 2. Số 20192
Ngày 20/6, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ
Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tiếp đoàn đại biểu người có công với
cách mạng tỉnh An Giang nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội và vào Lăng
viếng Bác.
59. PHAN SÁU. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 21 tháng 6. - Tr 2. Số 20192
Tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh thực hiện tu bổ các nghĩa trang, mộ liệt sĩ
và khẩn trương hoàn thiện Đài tưởng niệm tại TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa,
huyện Vạn Ninh trước ngày 27/7.
60. NGUYỄN MINH. Hành trình đến với những Địa chỉ đỏ // Tiền
phong. - 2017. - Ngày 21 tháng 6. - Tr 2. Số 172
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017), từ ngày 16 đến 20/6, đoàn công tác của Trường Sĩ quan Chính trị tổ
chức hành trình về nguồn đến với những Địa chỉ đỏ trên địa bàn Quân khu 4 với
nhiều hoạt động tri ân thiết thực.
61. VIỆT HÀ. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 21 tháng 6. - Tr 2. Số 20192
Tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Quỹ "Mãi mãi tuổi 20" trao
30 phần quà tặng gia đình người có công, hộ gia đình và cán bộ, chiến sĩ Đoàn
Kinh tế - Quốc phòng 4 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) có hoàn cảnh đặc biệt có
khăn.
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62. VĂN CHIẾN. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 21 tháng 6. - Tr 2. Số 20192
Đoàn công tác của Công ty Cổ phần Armephaco, Tổng cục Hậu cần trao
tặng Trạm Y tế xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, 12 loại máy móc,
trang thiết bị y tế hiện đại và một số sản phẩm thực phẩm chức năng do công ty
sản xuất, độc quyền phân phối với tổng số tiền 1,05 tỷ đồng.
63. BÌNH ĐỊNH. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 26 tháng 6. - Tr 2. Số 20197
Từ ngày 20 đến 25/6, Công ty TNHH MTV Cà phê 15 (Quân khu 5) tổ
chức đội quân y hành quân về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.250 đối
tượng chính sách và người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn:
Xã Ea Sin, huyện Krông Búc; xã Cư Dliê M'nông và Ea Tar, huyện Cư M'gar
(tỉnh Đắc Lắc); xã Quảng Sơn, huyện Đắc GLong (tỉnh Đắc Nông) với tổng trị
giá tiền thuốc 98 triệu đồng.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20199)
64. H.MINH. Tổ chức Tuần phim kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ :
Tin văn hóa // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 23 tháng 6. - Tr 8. Số 174
Từ ngày 24 đến 30/7, Cục Điện ảnh phối hợp với Cục Tuyên huấn, Tổng
cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Phát
hành phim và băng hình Quân đội, hãng phim Tài liệu và Khoa học TW, Công
ty Cổ phần phim Giải Phóng và các địa phương sẽ tổ chức Tuần phim kỷ niệm
70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong phạm vi cả nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 4350;
Văn hóa, số 76; Thanh niên, số 178; Giáo dục và thời đại, số 52; Phụ nữ Việt
Nam, số 78; Thanh tra, số 50; Tin tức cuối tuần, số 26; Giao thông, số 104;
Công thương, số 77; Lao động xã hội, số 80; Thời báo Làng nghề Việt, số 27;
Gia đình và xã hội, số 80; Nhân dân, số 22553).
65. VŨ ĐỨC. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 25 tháng 6. - Tr 2. Số 20196
Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Thịnh (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định)
tổ chức Lễ truy tặng và trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình 2 liệt sĩ: Tống
Văn Khoát, SN 1920, tại xã Nam Lợi, huyện Nam Trực và liệt sĩ Trần Huy
Tiêm, SN 1929, tại xã Nam Hoa, huyện Nam Trực.
66. TIẾN THÁM. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 25 tháng 6. - Tr 2. Số 20196
Bộ CHQS tỉnh Hà Nam phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Hà Nam tổ chức khám bệnh,
tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 200 gia đình chính sách, trao 10 suất
quà tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thanh Hương,
huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
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67. HOÀI PHƯƠNG. Liên hoan văn nghệ "Màu hoa đỏ" năm 2017 //
Bắc Ninh. - 2017. - Ngày 26 tháng 6. - Tr 6. Số 4097
Ngày 23/6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức
Liên hoan văn nghệ với chủ đề "Màu hoa đỏ" hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ.
68. M.QUÂN. Đi qua cuộc chiến : Tin văn hóa // Đại đoàn kết. - 2017. Ngày 24 tháng 6. - Tr 9. Số 175
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bảo tàng Hồ Chí Minh
sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề mang tên "Đi qua cuộc chiến" tại Bảo tàng và
một số địa phương. Ngoài Bảo tàng Hồ Chí Minh, "Đi qua cuộc chiến" sẽ được
tổ chức tại Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pác Bó (Cao Bằng) và một số chi
nhánh trong cả nước nhằm tôn vinh, tri ân những hi sinh, đóng góp của các
thương binh trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng
như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 152; Giáo
dục và thời đại, số 153; Khoa học phổ thông, số 24; Tin tức cuối tuần, số 26).
69. KIM ANH. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 26 tháng 6. - Tr 2. Số 20197
Ngày 24/6, Cơ quan Tổng cục Chính trị phối hợp với Bệnh viện Trung
ương Quân đội 108 và Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm (Bộ tư lệnh Thủ đô
Hà Nội) tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho
gần 300 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh
binh, thân nhân liệt sĩ... trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.
70. ANH QUÂN. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 26 tháng 6. - Tr 2. Số 20197
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân,
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị
biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc. Dịp này, Thủ
tướng Chính phủ sẽ tặng bằng khen 70 đại biểu, Bộ trưởng Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội tặng bằng khen 670 đại biểu đến dự hội nghị.
71. THANH TÂM. Công đoàn Công thương Việt Nam: Tích cực hoạt
động "Đền ơn đáp nghĩa" : Công đoàn và Người lao động // Công thương. 2017. - Ngày 26 tháng 6. - Tr 7. Số 76
Công đoàn Công thương Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai công
tác xã hội hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thông qua các
hoạt động đã khẳng định vai trò, trách nhiệm và sự quan tâm của tổ chức công
đoàn các cấp chung tay "Đền ơn đáp nghĩa" những người có công với đất nước.
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72. HÀ MINH. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 26 tháng 6. - Tr 1. Số 20197
Theo Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt
sĩ của Bộ Quốc phòng, đến nay 100% các đầu mối đơn vị trong toàn quân đã
xây dựng và triển khai các kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đặc biệt đến giữa tháng 6, toàn quân đã xây dựng
gần 1.700 căn nhà tình nghĩa các loại, thực hiện tốt Chương trình nhà tình nghĩa,
nhà đồng đội.
73. PV. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri thành phố Hải
Phòng // Nhân dân. - 2017. - Ngày 27 tháng 6. - Tr 3. Số 22545
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 26/6, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và tặng quà đồng chí Nguyễn Thị Minh, SN 1918,
lão thành cách mạng tại phường Hoàng Văn Thụ và Đại tá Phan Quốc Dũng, SN
1954, thương binh 2/4, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam quận Hồng
Bàng, tại phường Phạm Hồng Thái cùng quận Hồng Bàng.
74. XUÂN BÌNH, TRẦN THƯ. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm,
tặng quà đối tượng chính sách, người có công // Bắc Ninh. - 2017. - Ngày 28
tháng 6. - Tr 4. Số 4099
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 27/6, các đồng
chí: Thượng tượng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;
Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh,
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh đến thăm và tặng quà một số gia đình chính
sách, người có công tại huyện Gia Bình và Trung tâm Điều dưỡng thương binh
Thuận Thành.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 4354).
75. THẢO NGUYÊN. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 28 tháng 6. - Tr 1. Số 20199
Ngày 27/6, được ủy quyền của Thủ trưởng, Bộ Quốc phòng, Tổng cục
Chính trị, lãnh đạo Cục Chính sách đã tiếp Đoàn đại biểu người có công với
cách mạng tỉnh Thanh Hoá, nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội, vào Lăng
viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
76. KIM TOÀN, QUANG CHUNG. Cả nước chăm lo người có công //
Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 28 tháng 6. - Tr 5. Số 20199
Ngày 27/6, Học viện Hậu cần tổ chức gặp mặt cán bộ, giảng viên là Anh
hùng LLVT nhân dân, thương binh và thân nhân liệt sĩ hiện đang công tác và
học tập tại học viện.
77. NGUYỄN THU. Cục Chính trị (Tổng cục Hậu cần) // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 28 tháng 6. - Tr 2. Số 20199
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Ngày 27/6, Cục Chính trị (Tổng cục Hậu cần) phối hợp với Thư viện Quân
đội, Bệnh viện Quân y 105 tổ chức chương trình giao lưu văn học nghệ thuật với
chủ đề "Những trang sách thời chiến" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh
- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
78. LA DUY. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 28 tháng 6. - Tr 5. Số 20199
Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao bộ loa tặng UBND xã Khánh Hiệp,
huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, hỗ trợ 15 bao gạo tặng các đối tượng chính
sách xã Khánh Hiệp... Từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa đã cử
lực lượng quân y khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 200 lượt người
dân thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.
79. HIỂN PHƯƠNG. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 28 tháng 6. - Tr 5. Số 20199
Tại ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Ban
CHQS quận 10 (TP Hồ Chí Minh) tổ chức khánh thành và bàn giao căn nhà tình
nghĩa tặng gia đình Thượng úy Đặng Quốc Phong, Trợ lý chính trị Ban CHQS
quận 10 có hoàn cảnh khó khăn.
80. TRẦN HƯỞNG. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 28 tháng 6. - Tr 5. Số 20199
Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần) tổ chức nhiều hoạt động tri ân
các đối tượng chính sách, người có công, tổ chức các đoàn cán bộ, y sĩ, bác sĩ đi
khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe và tặng quà. Tổng kinh phí hoạt
động gần 200 triệu đồng.
81. VĂN THỊNH. Công an TP Đà Nẵng tri ân các gia đình liệt sĩ CAND
tại Hải Phòng // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 7. Số 4357
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh Liệt sĩ, trong 2 ngày 28-29/6,
đoàn công tác Công an TP Đà Nẵng do Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an
TP đã đến thăm và tặng quà 6 gia đình liệt sĩ CAND chi viện An ninh Quảng
Nam - Đà Nẵng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hiện đang sinh sống
tại Hải Phòng.
82. DUY HIỂN. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 70 năm Ngày Thương
binh - Liệt sỹ // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 30 tháng 6. - Tr 3. Số 4356
Ngày 29/6 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã có buổi làm
việc với các đơn vị chức năng để triển khai nhiệm vụ hướng tới kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
83. QUỐC HẢI. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 7. Số 20202
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Ngày 29/6, Ban CHQS quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh đến thăm, trao quà
tặng cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Quang Mẫn, phường Hiệp Tân,
quận Tân Phú.
84. VĂN KIÊN. Tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc //
Tiền phong. - 2017. - Ngày 30 tháng 6. - Tr 7. Số 181
Ngày 29/6, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã họp báo giới thiệu các hoạt động của
Ban nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Theo đó, trong dịp
này, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ kinh phí
làm nhà ở cho 100 gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, Thương binh, gia đình liệt
sĩ còn khó khăn về nhà ở. Đồng thời tặng 50 sổ tiết kiệm cho những thương binh
tàn nhưng không phế.
85. CHÂU XUYÊN. Liên hoan thông tin lưu động kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 30 tháng 6. - Tr 8.
Số 20201
Từ ngày 1 đến 5/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND
các tỉnh, thành phố miền Trung và miền Nam tổ chức Liên hoan thông tin lưu
động toàn quốc nhân kỉ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
86. CV. Tổ chức "Âm vang Tây Nguyên" tại Hà Nội : Tin Văn hóa - Thể
thao // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 28 tháng 6. - Tr 6. Số 4354
Từ ngày 1 đến 31/7, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng
Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức "Âm vang Tây Nguyên" với nhiều hoạt động
giao lưu nghệ thuật đặc sắc của cộng đồng các dân tộc vùng Trường Sơn - Tây
Nguyên đồng thời tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương
binh - Liệt sĩ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Du lịch, số 26; Gia đình và xã hội,
số 77).
87. PV. Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 117 mẹ :
Nhà nước và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. 2017. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 1. Số 22549
Ngày 30/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy, HĐND,
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức trọng thể lễ truy tặng
danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 117 mẹ. Dự buổi lễ
có các đồng chí Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh;
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Đỗ Tiến Sỹ; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, cán
bộ, chiến sĩ tỉnh Hưng Yên và thân nhân các bà mẹ được truy tặng.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20202).
88. HÀ THÀNH. Ra quân Tháng cao điểm khám, chữa bệnh nhân đạo //
Giáo dục và thời đại. - 2017. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 12. Số 156
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Tháng cao điểm khám, chữa bệnh nhân đạo diễn ra từ ngày 1 đến 31/7 với
chủ đề "Hành trình tri ân" hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt
sĩ (27/7/1947-27/7/2017) và được triển khai đồng loạt ở 63 tỉnh, thành phố trên
cả nước.
89. HOÀNG ANH. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân.
- 2017. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 7. Số 20202
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức đoàn công
tác đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, tỉnh Hà
Nam.
90. KIM NGÂN. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 7. Số 20202
Tổng cục Hậu cần tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia
đình ông Nguyễn Ngọc Đường, phường Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà
Nặng, người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Tổng giá trị nhà
tình nghĩa là 90 triệu đồng.
91. Q.LINH. Nhắn tin TALS gửi 1405 "Tri ân liệt sĩ" // Tuổi trẻ. - 2017. Ngày 1 tháng 7. - Tr 11. Số 174
Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cho biết cùng với các hoạt động hướng về 70
năm Ngày thương liệt sĩ 27/7 cũng đề nghị các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp
thuộc Thành đoàn, các cơ sở Đoàn hưởng ứng và vận động đoàn viên thanh
niên, người dân hưởng ứng chương trình nhắn tin "Tri ân liệt sĩ".
92. TRUNG KIÊN. Tuổi trẻ Agribank tổ chức nhiều hoạt động về nguồn
ý nghĩa // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 4 tháng 7. - Tr 4. Số 4360
Ngày 30/6, tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Hội nghị chương trình phát
triển thanh niên Agribank chính thức được khai mạc. Đây là nội dung nằm trong
chuỗi hoạt động hành trình về nguồn nhiều ý nghĩa của Đoàn Thanh niên Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hướng tới kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và tri ân gia đình chính sách, người có công.
93. MINH NGỌC. Liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ // Văn hóa. - 2017. - Ngày 3 tháng 7. - Tr 8. Số 79
Từ ngày 1 đến 5/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND
các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Bình tổ chức Liên
hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thành
phần tham gia là các đội tuyên truyền lưu động của các tỉnh, thành phố trên toàn
quốc.
94. MINH CHÂU. Triển lãm lưu động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương
binh - Liệt sĩ // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 2 tháng 7. - Tr 2. Số 79
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Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017) và 56 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/196110/8/2017), từ ngày 29/6 đến 2/7, tại Bảo tàng Quân khu 3 và Bảo tàng Binh
chủng Hóa học tổ chức triển lãm lưu động với chủ đề "Lực lượng vũ trang Quân
khu 3 với phong trào đền ơn đáp nghĩa" và chủ đề "Da cam - Lương tri và công
lý" tại tỉnh Hòa Bình.
95. TTXVN. Đại lễ cầu siêu các anh hùng, liệt sĩ mặt trận phía Bắc //
Thanh niên. - 2017. - Ngày 2 tháng 7. - Tr 3. Số 183
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017),
ngày 1/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà
Giang, T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật
giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang và UBND huyện Vị Xuyên tổ chức đại lễ cầu siêu
tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ
Tổ quốc trên mặt trận phía bắc.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 183; Quân đội nhân
dân, số 20203).
96. Tháng cao điểm cho "Hành trình tri ân" // Thời nay. - 2017. - Ngày 3
tháng 7. - Tr 2. Số 779
Từ ngày 1 đến 31/7, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Bộ Y tế,
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt
Nam tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng năm
2017 với chủ đề "Chung sức hành động vì sức khỏe cộng đồng" nằm trong
Tháng cao điểm "Hành trình tri ân".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động xã hội, số 79).
97. VĂN PHÚC. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 2 tháng 7. - Tr 2. Số 20203
Ngày 1/7, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương phối hợp với Ban CHQS huyện Cẩm
Giàng và TP Hải Dương tổ chức thực hiện Chương trình "Ngày thứ bảy tình
nghĩa"" tham gia dọn dẹp, sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công, tiến
hành chỉnh trang, tu sửa, tôn tạo mộ liệt sĩ, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ.
98. THÀNH NAM. Tỉnh Vĩnh Phúc: Dâng hương tưởng niệm các Anh
hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh
- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 4 tháng 7. - Tr
6. Số 80
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017), trong các ngày từ 25 đến 27/6, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Vĩnh
Phúc do bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng
Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hương
tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị.
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99. TRẦN LĨNH. Khám bệnh, tặng quà cho người dân vùng căn cứ cách
mạng // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 2 tháng 7. - Tr 7. Số 4358
Ngày 1/7, Báo CAND phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang, Bệnh viện
Chợ Rẫy và Đại lý phân bón Hai Chiến (xã Bình Phú, huyện Cai Lậy) tổ chức
thăm khám, cấp phát thuốc, tặng quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình
chính sách, bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Nhuận (huyện
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực
hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hướng tới lập thành tích chào mừng kỉ niệm
70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
100. KIM NGÂN. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 2 tháng 7. - Tr 1. Số 20203
Ngày 1/7, tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Cơ
quan Tổng cục Chính trị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức
thăm hỏi, trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đối tượng người có
công với cách mạng.
101. TUẤN CƯỜNG. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 3 tháng 7. - Tr 2. Số 20204
Ngày 2/7, tại khu phố 4, phường 11, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
bà Lê Thị Tâm (dì Mười Đào) ở quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã trao 11
phần quà tặng thân nhân gia đình liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa, nhà giàn DK1 và
những quân nhân hải quân có hoàn cảnh gia đình khó khăn khu vực Vũng Tàu,
Nhơn Trạch - Đồng Nai.
102. MINH TÚ. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 3 tháng 7. - Tr 1. Số 20204
Ngày 2/7, tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Bộ tư
lệnh Thông tin liên lạc phối hợp với huyện Tuyên Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 45
năm ngày 13 cán bộ, chiến sĩ thông tin Trạm cơ vụ A69 hy sinh (2/7/19722/7/2017).
103. PV VÀ TTXVN. Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh, liệt sĩ // Nhân dân. - 2017. - Ngày 5 tháng 7. - Tr 3. Số 22553
Ngày 3/7, tại Quảng Trị, Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức khai
mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương
binh - Liệt sĩ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 80).
104. MINH HẠNH. CĐ Ngân hàng VN thăm các đối tượng chính sách //
Lao động. - 2017. - Ngày 4 tháng 7. - Tr 5. Số 153
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Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017), đoàn công tác của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam do Phó Chủ tịch
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Vũ Bình dẫn đầu đã tới thăm và tặng
quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh, nạn nhân chất độc da cam và Mẹ Việt
Nam Anh hùng tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
105. PV, TTXVN. Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh, liệt sĩ // Nhân dân. - 2017. - Ngày 5 tháng 7. - Tr 3. Số 22553
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai phối hợp các ban,
ngành, đoàn thể triển khai xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình người có
công với cách mạng với 680 căn nhà được xây mới, sửa chữa 541 căn, đạt 100%
so với rà soát của tỉnh. Tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng.
106. PV VÀ TTXVN. Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ : Nhà nước và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công //
Nhân dân. - 2017. - Ngày 5 tháng 7. - Tr 1. Số 22553
Ngày 4/7, tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ
chức trưng bày chuyên đề "Thép nơi ngục lửa" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bảo hiểm xã hội, số 54; Thanh
niên, số 186; Văn hóa, số 80; Công an nhân dân, số 4361; Đại đoàn kết, số 186;
Phụ nữ Việt Nam, số 81; Lao động xã hội, số 81).
107. H.THƠ. Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh
liệt sĩ // Lao động. - 2017. - Ngày 6 tháng 7. - Tr 6. Số 155
Ngày 4/7, tại Quảng Trị, Cục Văn hóa Cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức bế
mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động và triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 70
năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 187).
108. HOÀI PHƯƠNG. UBND tỉnh triển khai các hoạt động kỷ niệm 70
năm ngày Thương binh - Liệt sĩ // Bắc Ninh. - 2017. - Ngày 5 tháng 7. - Tr 7.
Số 4104
Ngày 4/7, Ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tỉnh
Bắc Ninh họp triển khai các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Đồng chí
Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức kỷ niệm 70
năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tỉnh chủ trì hội nghị.
109. TUYẾT MAI. TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức về nguồn tại Quảng
Bình và Nghệ An // Phụ nữ Việt Nam. - 2017. - Ngày 5 tháng 7. - Tr 3. Số 80
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017), đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà
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dẫn đầu, thay mặt phụ nữ cả nước tổ chức hoạt động về nguồn tại các tỉnh
Quảng Bình và Nghệ An.
110. T.SƠN, C.B. Nhiều hoạt động nghĩa tình nhân kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 7 tháng 7. - Tr
1. Số 4363
Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017), ngày 6/7, tại ấp Gò Nổi A, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ
Chí Minh, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đã phối hợp với Huyện đoàn
Củ Chi khởi công thực hiện công trình bê tông hóa tuyến đường vào nhà Mẹ
Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thanh, trị giá công trình 30 triệu đồng.
111. TTXVN. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 6 tháng 7. - Tr 2. Số 20207
Ngày 5/7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã
tiếp Đoàn đại biểu Người có công tỉnh Thái Bình nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô
Hà Nội.
112. VĂN THỊNH. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và tặng quà gia đình
chính sách ở Hải Phòng // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 6 tháng 7. - Tr 2.
Số 4362
Ngày 5/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Trương Hòa Bình và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng
ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã đến thăm và tặng quà một số gia
đình chính sách tại TP Hải Phòng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhà báo và công luận, số 27; Nhân
dân, số 22554; Quân đội nhân dân, số 20207).
113. MINH HIỀN, TÂM PHẠM. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ
thống chính trị trong phòng, chống tội phạm // Công an nhân dân. - 2017. Ngày 6 tháng 7. - Tr 2. Số 4362
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017),
ngày 5/7, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
đã đến thăm, động viên, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên
và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
114. KIM ANH. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 6 tháng 7. - Tr 2. Số 20207
Ngày 5/7, được sự ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục
Chính trị, lãnh đạo Cục Chính sách đã tiếp Đoàn đại biểu Người có công với
cách mạng tỉnh Thái Bình và Trà Vinh.
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115. TRẦN DUY ANH. Hành trình 70 năm tri ân - hội tụ : Hướng tới kỷ
niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Người cao
tuổi. - 2017. - Ngày 7 tháng 7. - Tr 6. Số 108
Ngày 5/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức "Hành trình 70 năm Tri ân - Hội tụ" đã
họp triển khai tổ chức thực hiện dưới sự chủ trì của PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Phó
Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức
Hành trình.
116. N.H. Chương trình "Nơi ấm áp trái tim" tại Vị Xuyên tri ân các anh
hùng, liệt sĩ // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 5 tháng 7. - Tr 6. Số 4361
Trong 2 ngày 15-16/7, Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp
thanh niên Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Chương trình thiện nguyện "Nơi ấm áp
trái tim" nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công
với cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017).
117. VŨ LINH. Lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND thăm hỏi gia đình
Đại tá Phạm Văn Thành // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 7 tháng 7. - Tr 3.
Số 4363
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 6/7, Trung
tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an
nhân dân đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình Đại tá Phạm Văn Thành, nguyên
Phó cục trưởng, Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.
118. THANH BÌNH, TRẦN HUY. Thắm tình người nơi mảnh đất anh
hùng Quảng Trị : Báo CAND và Công ty Phượng Hoàng tổ chức hoạt động
hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ // Công an nhân dân. 2017. - Ngày 7 tháng 7. - Tr 7. Số 4363
Nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), đoàn công tác của báo CAND và
Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng đã tổ chức chương
trình thiện nguyện, thăm tặng quà gia đình chính sách với tổng số tiền 126 triệu
đồng tại Quảng Trị.
119. CHÂU ANH. Tri ân người có công vùng Tây Bắc : Hướng tới kỷ
niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) // Lao động xã
hội. - 2017. - Ngày 4 tháng 7. - Tr 6. Số 80
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017), ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Lễ tri ân người có công với
cách mạng vùng Tây Bắc tại Sơn La.
120. HÀ VY. Tin vắn // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 6 tháng 7. - Tr
2. Số 187
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Ngày 24/7, tại Phú Quốc, sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh
trong Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc được tổ chức với sự
tham gia của hơn 1.200 người từng là cựu tù binh từ khắp các tỉnh, thành trong
cả nước.
121. QUANG HỒI. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân.
- 2017. - Ngày 8 tháng 7. - Tr 2. Số 20209
Ngày 6/7, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ
Quốc Phòng cùng lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Kon Tum dự Lễ khánh thành
và trao ngôi nhà tình nghĩa tặng bà Y Nói (84 tuổi, dân tộc Giẻ Triêng, có em
trai là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước) ở huyện Đắk To,
tỉnh Kon Tum.
122. NGUYỄN SỰ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại
tỉnh Bắc Kạn // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 8 tháng 7. - Tr 2. Số 4364
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017),
ngày 7/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đã đến đặt vòng hoa viếng
các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bắc Kạn.
123. BÍCH TRANG. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 8 tháng 7. - Tr 2. Số 20209
Ngày 7/7, Cục Hậu cần, Tổng cục Hậu cần tổ chức chương trình khám
bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà cho các đối tượng chính sách tại xã Tà Long,
huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt
sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
124. PV. Nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách : Nhà nước và xã
hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày 8
tháng 7. - Tr 1. Số 22556
Ngày 7/7, đoàn công tác của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội do đồng
chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh
và xã hội làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa
bàn tỉnh Phú Thọ.
125. LÊ PHƯỢNG. Trao tặng nhà Nghĩa tình đồng đội cho thân nhân
liệt sỹ CAND // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 8 tháng 7. - Tr 7. Số 4364
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017), ngày 7/7, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an
huyện Bình Lục, UBND xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam trao tặng nhà
Nghĩa tình đồng đội cho cụ Trần Thị Diệp, vợ liệt sĩ Công an Nguyễn Bá Chỉnh,
trú ở thôn 7, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
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126. PV. Nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách : Nhà nước và xã
hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày 8
tháng 7. - Tr 4. Số 22556
Ngày 7/7, lãnh đạo Tỉnh ủy cùng đoàn đại biểu hai tỉnh Thanh Hóa và Điện
Biên đến Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng ở TP Thanh Hóa viếng các anh hùng liệt
sĩ.
127. PV. Nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách : Nhà nước và xã
hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày 8
tháng 7. - Tr 4. Số 22556
Ngày 7/7, tại Hà Nội, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức
buổi Giới thiệu sách "Thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng". Bộ sách do
Hội Cựu TNXP xây dựng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 189; Tiền phong,
số 189; Quân đội nhân dân, số 20209).
128. QUANG THẮNG. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 8 tháng 7. - Tr 2. Số 20209
Từ ngày 4-6/7, Đoàn cán bộ, nhân viên Tổng cục Kỹ thuật do Thiếu tướng
Nguyễn Hữu Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục làm trưởng đoàn đã tổ
chức nhiều hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", tri ân người có công, giúp đỡ người
nghèo, quân nhân các đơn vị trong tổng cục có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên
địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.
129. ĐOÀN VĂN NAM. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội
nhân dân. - 2017. - Ngày 8 tháng 7. - Tr 2. Số 20209
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức bàn giao hai nhà tình nghĩa,
khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà người có công tại xã
Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội và hai xã: Yên Trạch, Yên Ninh, huyện
Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
130. NGUYỄN THU. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 8 tháng 7. - Tr 2. Số 20209
Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức trao nhà tình nghĩa
tặng gia đình bà Cấn Thị Vinh, ở thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, TP Hà
Nội, là thân nhân của liệt sĩ Trần Huy Phương.
131. HÀ KHÁNH. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân.
- 2017. - Ngày 8 tháng 7. - Tr 2. Số 20209
Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà thân
nhân gia đình liệt sĩ công tác tại Cục Cảnh sát giao thông nhân kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
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132. PV. Nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách : Nhà nước và xã
hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày 8
tháng 7. - Tr 4. Số 22556
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND
huyện M'Đrắc tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho Bà mẹ Việt Nam Anh
hùng Phạm Thị Lý ở xã Cư M'tar, huyện M'Đrắc.
133. PV. Nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách : Nhà nước và xã
hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày 8
tháng 7. - Tr 4. Số 22556
Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ tình người Hà Nội tổ chức trao quà cho đối
tượng chính sách, người có công xã Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái
Bình và người có công đang điều trị tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức
năng cho người tâm thần (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình).
134. MỘC MIÊN. Thanh Hóa: Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm, tặng
quà NCC : An sinh - xã hội // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 9 tháng 7. - Tr 2.
Số 82
Ngày 6/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực
UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm,
tặng quà gia đình chính sách, người có công tại Thanh Hóa.
135. PV . Dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ : Nhà nước và xã
hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày 9
tháng 7. - Tr 2. Số 22557
Bệnh viện Quân y 211 - Cục Hậu cần Quân đoàn 3, đóng trên địa bàn Gia
Lai thành lập Đoàn công tác đến thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí
cho các đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Bờ
Ngoong, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
136. QUANG THẮNG. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 7. - Tr 2. Số 20211
Đoàn cán bộ khối cơ quan, đơn vị Tổng cục Kỹ thuật đã tổ chức thăm hỏi,
tặng quà người có công một số địa phương tỉnh Nghệ An.
137. NGỌC HOAN. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 7. - Tr 2. Số 20211
Bệnh viện Quân y 268, Cục Hậu cần, Quân khu 4 vừa phối hợp với chính
quyền địa phương xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị tổ chức khám
bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn.
138. PHƯƠNG HIỀN. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 7. - Tr 2. Số 20211
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Bệnh viện Quân y 109 (Cục Hậu cần, Quân khu 2) vừa tổ chức khám bệnh,
cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
139. ĐẶNG ĐÌNH TÍNH. Nhiều hoạt động hưởng ứng 70 năm ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7) // Bắc Ninh. - 2017. - Ngày 11 tháng 7. - Tr 8. Số
4108
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017),
trong ba ngày 6-8/7, Đoàn cán bộ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh do
đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối dẫn đầu đến dâng
hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang
Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn.
140. TRỊNH DŨNG. Chương trình giao lưu - nghệ thuật "Tri ân đồng
đội" // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 9 tháng 7. - Tr 1. Số 20210
Ngày 8/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp
với Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Chương trình Giao
lưu - nghệ thuật "Tri ân đồng đội", nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tuổi trẻ, số 182; Pháp luật Việt
Nam, số 191).
141. PV . Dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ : Nhà nước và xã
hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày 9
tháng 7. - Tr 1. Số 22557
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017),
ngày 8/7, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng,
Trưởng Ban Kinh tế TW, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng Đoàn công tác Ban
Chỉ đạo và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa
trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 190; Đại biểu nhân
dân, số 190; Công an nhân dân, số 4365).
142. PV. Dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ : Nhà nước và xã
hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày 9
tháng 7. - Tr 2. Số 22557
Ngày 8/7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư
Quân ủy TW, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn công tác của Bộ Quốc
phòng đã đến thăm, tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình
chính sách của huyện Bình Lục, Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng
và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam.
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143. ĐÀO MINH KHOA. Phòng CSHS Công an TP Hà Nội: Dâng
hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Công an Nguyễn Thái Bình // Công an
nhân dân. - 2017. - Ngày 9 tháng 7. - Tr 3. Số 4365
Ngày 8/7, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017), Đoàn công tác Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà
Nội do Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi
gia đình Anh hùng, liệt sĩ Công an Nguyễn Thái Bình và tổ chức dâng hương
trước phần mộ Anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang phường Lộc Hạ, TP Nam Định,
tỉnh Nam Định.
144. PHƯƠNG NAM. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 7. - Tr 2. Số 20211
Ngày 8/7, đoàn công tác Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) phối hợp
với Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng công ty Ba Son và chính quyền địa
phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà các thương binh, gia đình liệt sĩ
và đối tượng chính sách tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà RịaVũng Tàu.
145. T.SƠN, C.BÌNH. Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II: Tri ân
các Mẹ Việt Nam anh hùng // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 9 tháng 7. - Tr
7. Số 4365
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017), ngày 8/7, đoàn lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên Trường Cao
đẳng CSND II do Đại tá, TS.Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường
làm trưởng đoàn đã thăm hỏi, trao tặng 40 phần quà cho các Mẹ Việt Nam anh
hùng, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn 3 xã Nhuận Đức,
An Nhơn Tây, Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.
146. PV VÀ TTXVN. Thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có
công : Nhà nước và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 7. - Tr 1. Số 22558
Ngày 9/7, tại tỉnh Cà Mau, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng Đoàn công tác đã đến dâng
hoa, dâng hương viếng Bác Hồ tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
(phường 1, TP Cà Mau). Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đã đến
thăm, tặng quà ba gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa
bàn phường 5 (TP Cà Mau).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20211).
147. TRUNG THÀNH. Đoàn Thanh niên VPQH tri ân các anh hùng liệt
sĩ // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 7. - Tr 2. Số 191
Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017), hòa chung không khí của tuổi trẻ cả nước hưởng ứng các hoạt động
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"Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", ngày 8-9/7, Đoàn Thanh niên
Văn phòng Quốc hội đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia
đình liệt sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma, Khánh Hòa.
148. KHƯƠNG DOÃN. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 7. - Tr 2. Số 20211
Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tổ chức hành
hương về nguồn tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại Đèo
De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa và Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7, thuộc
xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
149. PV VÀ TTXVN. Thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có
công : Nhà nước và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 7. - Tr 3. Số 22558
UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt 108 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ
tỉnh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.
150. HẢI HƯNG, NGUYỄN THỊ TUYẾN. Tỉnh Nghệ An: Hơn 11 tỉ
đồng ủng hộ quỹ tri ân liệt sĩ // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 14 tháng 7. - Tr
2. Số 112
Nhân dịp kỷ niệm 70 Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017),
ngày 9/7, tại TP Vinh, được sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh,
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Thắp sáng tri ân ấm tình đồng đội".
151. HOÀNG VY. Thêm một công trình tranh gốm nghệ thuật tại Khu di
tích Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng // Văn hóa. - 2017. - Ngày 10 tháng 7. - Tr 7.
Số 82
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, công trình tranh bằng
chất liệu gốm do Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Cao Bằng đầu tư xây dựng, Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chỉ đạo nghệ thuật đã hoàn thành
tại Khu di tích Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng.
152. PV. Hà Nội gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu : Nhà nước
và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày
11 tháng 7. - Tr 1. Số 22559
Ngày 10/7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức
Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Dự hội
nghị, có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà
Nội; các đồng chí Ủy viên TW Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước;
Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội; Ngô Thị
Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng 950 đại biểu là Bà
mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh,
thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20212; Công
an nhân dân, số 4367; Pháp luật Việt Nam, số 192; Tiền phong, số 192; Lao
động, số 159; Đại đoàn kết, số 192; Bảo hiểm xã hội, số 55; Đại biểu nhân dân,
số 192; Lao động xã hội, số 83; Văn hóa, số 83).
153. PV. Nhiều hoạt động kỉ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ : Nhà nước
và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày
11 tháng 7. - Tr 3. Số 22559
Ngày 10/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70
năm Ngày Thương binh, liệt sĩ họp báo về các hoạt động kỉ niệm. Tham dự có
các đồng chí Ủy viên TW Đảng: Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban tổ chức; Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông, và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo TW, UBND
TP Hà Nội...
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20212;
Nông thôn ngày nay, số 164; Thanh niên, số 192; Bưu điện Việt Nam, số 82;
Công lý, số 55; Giáo dục và thời đại, số 164; Lao động xã hội, số 83; Đại đoàn
kết, số 192; Du lịch, số 28; Văn hóa, số 83).
154. NGỌC THI. Lãnh đạo Bộ Công an dâng hương tại Khu di tích An
ninh khu V // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 11 tháng 7. - Tr 3. Số 4367
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017), ngày 10/7, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng
Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an đã về Khu di tích An ninh
Khu V, tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam dâng hương, dâng
hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh
hùng, liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.
155. PV. Nhiều hoạt động kỉ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ : Nhà nước
và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày
11 tháng 7. - Tr 3. Số 22559
Ngày 10/7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Nam phối hợp Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội tổ chức gặp mặt, tặng quà người có công tiêu biểu với
cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20212).
156. NGUYỄN VĂN HÙNG. Nhiều hoạt động hưởng ứng 70 năm ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7) // Bắc Ninh. - 2017. - Ngày 11 tháng 7. - Tr 8. Số
4108
Ngày 10/7, Trường Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ bàn giao nhà tình
nghĩa cho bà Nguyễn Thị Nhũn, vợ liệt sỹ Nguyễn Đức Gương, thôn Lê Lợi, xã
Nhân Thắng, huyện Gia Bình.
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157. NGUYỄN THANH. "Tổ quốc linh thiêng": Sự tri ân của hàng triệu
tấm lòng // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 11 tháng 7. - Tr 8. Số 83
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017),
được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, ngày 25/7,
tại Nhà hát lớn Hà Nội, Báo Lao động và Xã hội, Báo điện tử Dân Sinh phối hợp
với Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Văn hóa Việt Nam và các đơn vị
liên quan tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc linh
thiêng".
158. NGUYỄN ĐỨC. Nhiều hoạt động hưởng ứng 70 năm ngày Thương
binh - Liệt sĩ (27/7) // Bắc Ninh. - 2017. - Ngày 11 tháng 7. - Tr 8. Số 4108
Nhân kỷ niệm 70 ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Bắc Ninh phối hợp với Chi hội Tán trợ Chữ Thập đỏ Tình người, TP Hà Nội tổ
chức giao lưu văn nghệ và tặng quà cho các thương, bệnh binh đang điều trị tại
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.
159. A.ANH. Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu thương binh, thân nhân
liệt sĩ CSND // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 12 tháng 7. - Tr 2. Số 193
Nhân kỷ niệm 70 Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 72 năm Ngày Truyền thống
lực lượng Công an nhân dân, ngày 11/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần
Đại Quang gặp mặt Đoàn đại biểu thương binh, thân nhân liệt sĩ và điển hình
tiên tiến lực lượng Cảnh sát nhân dân.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 193; Công an
nhân dân, số 4368; Lao động, số 160; Bảo hiểm xã hội, số 56).
160. PV VÀ TTXVN. Thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh và người
có công : Nhà nước và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 12 tháng 7. - Tr 1. Số 22560
Ngày 11/7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng cùng các tướng lĩnh, sĩ quan đã đến thăm, tặng 60 phần quà cho các
thương binh, bệnh binh, người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều
dưỡng thương binh và người có công Long Đất, huyện Long Điền, tỉnh Bà RịaVũng Tàu.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20212; Lao
động xã hội, số 84).
161. PV VÀ TTXVN. Thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh và người
có công : Nhà nước và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 12 tháng 7. - Tr 5. Số 22560
Ngày 11/7, đồng chí Võ Công Trí, Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng
cùng đoàn công tác tới thăm, tặng quà hai gia đình chính sách tại quận Sơn Trà,
là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh 4/4 Nguyễn Thị Hồ, SN 1944, trú
phường An Hải Bắc và thương binh 1/4 Nguyễn Thị Thanh Hải, SN 1952, trú ở
phường An Hải Tây.
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162. PV VÀ TTXVN. Thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh và người
có công : Nhà nước và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 12 tháng 7. - Tr 5. Số 22560
Ngày 11/7, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, các hạng mục xây mới, tôn tạo,
nâng cấp tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, với tổng kinh phí gần 200
tỷ đồng đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành
sớm, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
163. PV VÀ TTXVN. Thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh và người
có công : Nhà nước và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 12 tháng 7. - Tr 5. Số 22560
Ngày 11/7, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã khởi công công trình mở
rộng nghĩa trang liệt sĩ quận với tổng kinh phí 11,7 tỷ đồng.
164. ĐỨC TRUNG. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 5. Số 20214
Ngày 11/7, tại xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, Bộ Tư lệnh
Quân khu 3 tổ chức khánh thành, bàn giao nhà đồng đội tặng gia đình Trung úy
quân nhân chuyên nghiệp Nhữ Tiến Đạt, nhân viên Ban CHQS huyện Nam
Trực.
165. NGUYỄN NGỌC. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 5. Số 20214
Ngày 11/7, Đoàn công tác Binh chủng Công binh đến thăm hỏi, tặng quà
các thương binh, bệnh binh nặng Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên
(Hà Nam).
166. TRẦN HUY BÌNH. 70 bức ảnh tại Triển lãm "Những khoảng khắc
lịch sử" // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 12 tháng 7. - Tr 8. Số 20213
Ngày 11/7, tại TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh phối hợp
với nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Lộc (nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam)
khai mạc Triển lãm chuyên đề "Những khoảng khắc lịch sử" thiết thực kỷ niệm
70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Du lịch, số 28).
167. LÊ NGỌC LONG. Cuộc thi tìm hiểu "70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ": Sâu nặng ân tình // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 12 tháng 7. - Tr
1. Số 20213
Bài viết về những kết quả đã đạt được của cuộc thi tìm hiểu "70 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ" do báo Quân đội nhân dân phối hợp Cục Chính sách
(Tổng cục Chính trị) và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam phát động.
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168. PV. Nhiều hoạt động tri ân người có công : Nhà nước và xã hội đền
ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. Tr 2. Số 22561
Ngày 12/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Chương trình giao lưu nghệ
thuật và gặp mặt thương binh, thân nhân liệt sĩ, điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm
55 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2017).
Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Công
an dự và phát biểu chào mừng.
169. THÙY LÂM. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân.
- 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 1. Số 20214
Ngày 12/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp
mặt đoàn các cựu chiến binh tiêu biểu tham gia Chương trình "Khúc quân hành"
lần thứ III-2017.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 194;
Nhân dân, số 22561).
170. PV. Nhiều hoạt động tri ân người có công : Nhà nước và xã hội đền
ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. Tr 2. Số 22561
Ngày 12/7, đoàn cán bộ lãnh đạo TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã đến
đặt vòng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và Tượng đài
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại núi Cấm, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh
Quảng Nam.
171. THANH BÌNH. Tổng cục Chính trị CAND tổ chức lễ dâng hương
tại các Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị //
Công an nhân dân nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 3. Số 4369
Tiếp tục các hoạt động kỷ niệm 70 Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2017), ngày 12/7, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân phối hợp cùng
Công an các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình tổ chức lễ dâng
tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường
Sơn (đồi Bến Tắt, xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh), Nghĩa trang Liệt sĩ Đường
9 (phường 4, TP Đông Hà) và Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (thị
xã Quảng Trị); đồng thời thăm hỏi và tặng quà một số gia đình chính sách khó
khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
172. M.CHÂU. Bộ Tư pháp gặp mặt, nói chuyện truyền thống nhân kỷ
niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày
13 tháng 7. - Tr 5. Số 194
Ngày 12/7, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi gặp
mặt và nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt
sĩ (27/7/1947-27/72017) với sự tham gia đông đảo của các công chức là thương
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binh, con liệt sỹ đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cùng các Thủ
trưởng, công chức, viên chức các đơn vị của Bộ.
173. VŨ ĐÌNH ĐÔNG. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 5. Số 20214
Ngày 12/7, Tổng cục Hậu cần tổ chức gặp mặt thương binh, thân nhân liệt
sĩ, người có công với cách mạng đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong
tổng cục.
174. PV. Nhiều hoạt động tri ân người có công : Nhà nước và xã hội đền
ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. Tr 2. Số 22561
Ngày 12/7, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt
Nam do Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu
đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20214).
175. PV. Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong sân bay Biên
Hòa : Nhà nước và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 1. Số 22561
Ngày 12/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, Tỉnh ủy, HĐND, UBND,
Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là cán
bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 và Tiểu đoàn đặc công U1 Biên Hòa
hy sinh trong trận đánh vào sân bay Biên Hòa đêm 31/1/1968.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 194; Tuổi trẻ, số
186).
176. PV. Nhiều hoạt động tri ân người có công : Nhà nước và xã hội đền
ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. Tr 2. Số 22561
Ngày 12/7, sau lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, tại Đài PT-TH Đồng
Nai, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt thân mật và trao quà
tặng 64 thân nhân gia đình liệt sĩ.
177. QUANG LỘC. Tin vắn // Tiền phong. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr
2. Số 194
Ngày 12/7, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ,
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân làm trưởng đoàn đến
dâng hương hoa để tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt
sĩ Quốc gia Trường Sơn và Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
178. ĐỨC TRUNG. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 5. Số 20214
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Ngày 12/7, tại xã Cát Trịnh, huyện Phú Cát, Bình Định, Trường Quân sự
Quân đoàn 3 phối hợp với cấp ủy, chính quyền, trạm y tế địa phương tổ chức
khám bệnh, tư vấn sức khoẻ cho 107 thương binh, bệnh binh, người có công và
người nghèo trên địa bàn xã.
179. ĐỨC SƠN. Thăm và tặng quà các gia đình liệt sĩ // Đại đoàn kết. 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 2. Số 194
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017),
chiều 12/7, Đoàn công tác của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam do Phó Bí thư
Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Vương Văn Nam
làm Trưởng đoàn cùng Đại diện Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh
niên Cơ quan... đã đến thăm, tặng quà một số gia đình liệt sĩ tỉnh Hải Dương và
Hưng Yên. Tại các nơi đến thăm, Đoàn công tác đã trao tặng mỗi gia đình liệt sĩ
phần quà trị giá 1.500.000 đồng.
180. ANH SƠN. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 5. Số 20214
Ngày 12/7, tại xã Trà Lãnh (Tây Trà, Quảng Ngãi) Tổng cục II (Bộ Quốc
phòng) phối hợp với cấp ủy, chính quyền và trạm y tế địa phương tổ chức
Chương trình quân - dân y kết hợp, tổ chức khám chữa bệnh cho 300 thương
binh, bệnh binh, người có công với trị giá hơn 100 triệu đồng.
181. PV. Trao quà tặng thương binh, bệnh binh, người có công : Nhà
nước và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. Ngày 14 tháng 7. - Tr 4. Số 22562
Ngày 13/7, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng
đoàn công tác đến thăm, tặng quà hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là Nguyễn Thị
Nậy và Trần Thị Thìn, đều ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 195).
182. XUÂN TÙNG, QUANG LỘC. "Ánh lửa từ trái tim" : Những cựu
binh vượt qua thương tật // Tiền phong. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 7. Số
194
Ngày 13/7, 100 đại biểu là thương binh và cán bộ, nhân viên phục vụ tiêu
biểu từ 9 trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Kim Bảng, Liêm Cần
(Hà Nam), Thuận Thành (Bắc Ninh), Lạng Giang (Bắc Giang), Nho Quan (Ninh
Bình), Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An về Thủ đô Hà Nội viếng Đài Liệt sĩ Bắc
Sơn, báo công và viếng Lăng Bác Hồ, giao lưu văn nghệ "ánh lửa từ trái tim"
với hàng nghìn sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại học
Quốc gia Hà Nội.
183. PV. Dâng hương, hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ : Nhà nước và
xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày 14
tháng 7. - Tr 1. Số 22562
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Ngày 13/7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn công tác
đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương và thăm các di tích lịch
sử ở huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 4370; Nông
thôn ngày nay, số 167; Đại biểu nhân dân, số 195).
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