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Những người con quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của miền nam anh hùng 
 

Chiến thắng 30/4/1975 là trang sử hào hùng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng 

nước, giữ nước của dân tộc ta. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta 

trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta 

như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đã đi vào lịch sử thế giới như một 

chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính 

thời đại sâu sắc. 
 

Hướng tới kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2022), 

Thư viện Trường THCS Nhân Chính trân trọng giới thiệu cuốn sách“Những người con 

quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Báo 

Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn những bài viết đã được đăng trên Báo Quân đội 

nhân dân từ năm 1957 đến năm 1975, cho ra mắt bộ sách viết về những người con miền 

Nam anh hùng. 
 

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mỗi thắng lợi trên mỗi 

vùng đất, mỗi cánh đồng, con đường, dòng sông và trên những con kênh… của miền Nam 

anh hùng đã thấm đẫm máu xương, nước mắt, mồ hôi của lớp lớp những tấm gương anh 

dũng, kiên cường, bất khuất đã chiến đấu và hy sinh. Họ đã hiến dâng cuộc đời mình để 

góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

 

Quyển sách “Những người con quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của miền Nam 

anh hùng” dày 224 trang do NXB Quân đội nhân dân ấn hành năm 2015 giới thiệu 16 câu 

chuyện thật trong những năm tháng kháng chiến về những người con quyết tử cho Tổ quốc 

quyết sinh của vùng đất anh hùng – Nam bộ. 

 

Bài viết “Võ Thị Thắng – Người nữ sinh chiến thắng” của tác giả Đỗ Mộc Khương kể 

về một nữ sinh Sài Gòn, Võ Thị Thắng trên trận tuyến đấu tranh chống Mỹ và bè lũ tay sai, 

người nữ sinh có nụ cười chiến thắng, có lời lên án đanh thép với chế độ Sài Gòn, khi 

chúng kết án chị 20 năm tù: “Liệu chính quyền các ông có tồn tại nổi 20 năm để tôi ở hết 

án không?”. 



Hay bài viết “Đoàn Cửu Long 2 Nam bộ - Bám trụ đồng bằng” của tác giả N.T. với 

hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cửu Long 2 mặc dù ở nơi trọng điểm “bình định” của 

địch nhưng vẫn gắn bó mật thiết với nhân dân, cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân địa 

phương kiên quyết chiến đấu tạo nên thế trận vững chắc, giữ vững vùng giải phóng. 

 

Và bài viết “Dọc ngang sông rạch” của Nguyễn Trần Khiết là câu chuyện về chiến 

công của các chiến sĩ vận tải trên các sông rạch trong vùng địch tạm chiến ở Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

 

Quyển sách “Những người con quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của miền Nam 

anh hùng” chất chứa trong đó những cung bậc cảm xúc khác nhau, những con người bình 

dị mà người sáng lý tưởng cách mạng, tinh thần lạc quan chiến đấu, họ là những minh 

chứng rõ ràng nhất cho tinh thần và sức mạnh chiến đấu của quân, dân miền Nam anh 

hùng. 

 

Xin chân thành cảm ơn thầy cô và các em đã lắng nghe! 
 
 
 

 

 

 

Nhân chính, ngày 05 tháng 12 năm 2022 
 

             THƯ VIỆN 

 TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH 
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Tài liệu giáo dục lich sử truyền thống quận Thanh xuân 
 

Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn hs thân mến! 
 

Thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông do Bộ GD&ĐT khởi xướng từ năm 2008 và 

sự chỉ đạo của Tp HN, các trường PT trên địa bàn Quận đã triển khai thực hiện nghiêm túc 

và hiệu quả nội dung giáo dục lịch sử địa phương HN. Đồng thời, hoạt động GD truyền 

thống Q.TX ngày càng được phong phú: Liên hệ, tích hợp trong các bài học chính khóa; tổ 

chức hoạt động ngoại khóa, tham quan các điểm di tích, tổ chức và tham gia các cuộc thi 

tìm hiểu về quận, vê phường, nhận chăm sóc các công trình văn hóa…; thông qua đó, đã 

góp phần quan trọng trong việc cung cấp kiến thức, hiểu biết về lịch sử địa phương, giáo 

dục tư tưởng, đạo đức, lối sống văn minh, thanh lịch cho GV&HS. Tuy nhiên, khó khăn 

lớn nhất trong quá trình GD truyền thống LS Q.TX là thiếu tài liệu, tư liệu được biên soạn 

1 cách có hệ thống dành cho đối tượng HS phổ thông. Xuất phát từ yêu cầu tình hình, 

nhiệm vụ nêu trên, Quận ủy TX đã chỉ đạo biên soạn cuốn Tài liệu giáo dục lich sử 

truyền thống quận Thanh xuân để sử dụng giảng dạy và học tập thống nhất trong các 

trường phổ thông trên địa bàn quận. Cuốn sách do NXB Hà Nội phát hành năm 2018, với 

4520 cuốn, được in theo khổ 17x24cm. 
 

Trang bìa c/s được trang trí với màu chủ đạo là màu vàng. Nổi bật trên bìa sách là 

dòng chữ ghi tên sách Tài liệu giáo dục lich sử truyền thống quận Thanh xuân , phía 

trên tên sách là tên của ban biên soạn Quận ủy TX , phía dưới tên sách là biểu tượng và 

tên của NXB: NXB Hà Nội. Ngay giữa trang bìa là bức ảnh Q.TX đang không ngừng phát 

triển toàn diện, bền vững, cùng với thủ đô và đất nước đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công 

nghiệp hóa- hiện đại hóa. 
 

Ngay trang đầu của cuốn sách là Lời nói đầu của ban biên soạn muốn gửi tới quý 

độc giả những nét sơ lược về vị trí địa lí Q.TX cũng như mục đích biên soạn và đối tượng 

sử dụng cuốn tài liệu này. 
 

Với vị trí ở trung tâm phía Tây Nam của Thủ đô HN, phía Bắc giáp với Q.Cầu Giấy 

và Q.Đống Đa, phía Đông giáp với Q.HBT, Phía Tây giáp Q.Hà Đông và Q.Nam Từ Liêm, 

phía Nam giáp Q.Hoàng Mai và Huyện Thanh Trì. TX là vùng đất có cội nguồn, truyền 



thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp, được gìn giữ, bồi đắp trong suốt tiến trình lịch sử hơn 1000 
 

năm TL-HN. 
 

Cuốn sách dày 108 tr gồm 3 phần: Vùng dất, con người TX; TX trên con đường 
 

xây dựng và phát triển; Các danh nhân, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống tiêu biểu 
 

Q.TX. giới thiệu chi tiết cho chúng ta về lịch sử hình thành Q.TX từ những ngày đầu gắn 

với lịch sử Thăng Long - Hà Nội; với truyền thống yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại 

xâm qua các thời kì cho đến những chặng đường đầu XD và phát triển. Qua 20 năm (1996-

2016) với biết bao bộn bề khó khăn phải vượt qua, bằng cả tâm huyết, trí tuệ và phát huy 

sức mạnh tổng hợp, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, những thành quả hiện hữu ngày hôm 

nay đã khẳng định dấu ấn của 1 quận trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống. 
 

Các bạn ạ! Nói tới lịch sử Q.TX là chúng ta nhớ tới rất nhiều chiến tích gắn liền với 

tên tuổi của các vị anh hùng dân tộc: 
 

Sông Tô 1 dải lượn vòng 
 

Ấy nơi liệt nữ, anh hung giáng sinh 
 

Và người đầu tiên tôi muốn giới thiệu tới các bạn đó chính là danh nhân văn hóa 

Đặng Trần Côn, ông sống vào thế kỉ thứ 18. Theo gia phả họ Trần ghi chép lại thì ông 

nguyên là con cháu họ Trần, trước ở Thịnh Hào (Hải Hưng), sau ông nhập tịch về xã Nhân 

Mục Cựu, xóm Hạ Đình (nay thuộc Phường Hạ Đình, Q.TX, HN). Tương truyền khi còn 

trẻ, ĐTC là người rất ham học và học rất giỏi. Ông từng thi đỗ Giải nguyên và ra làm quan 

giữ chức Tri huyện. Sau này khi về hưu, ông còn về quê mở trường dạy học và là 1 người 

thầy giáo lỗi lạc. Ông đã tạo ra nhiều thế hệ học trò xuất sắc. Trong lĩnh vực thơ văn, ông 

là 1 nhà thơ có vị trí quan trọng trong nền văn học trung đại của nước nhà. Những tác 

phẩm của ông là tài sản vô giá trong kho tang văn hóa VN. Tên tuổi của ông luôn sống mãi 

trong niềm tự hào của mỗi người dân Hà Nội nói chung và nhân dân TX nói riêng. Hiện 

nay, lăng mộ của ông nằm tại tổ dân phố số 5, khu dân cư số 3, phường Hạ Đình, Q.TX. và 

đã được Bộ Văn hóa xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Trên địa bàn quận có 1 

trường tiểu học vinh dự được mang tên ĐTC. 
 

Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, chúng ta ghi nhận công lao của biết bao 

nhân vật nữ anh hùng trong các cuộc kháng chiến, các cuộc khởi nghĩa như: Hai Bà Trưng, 

Bà Triệu, Nguyễn Thị Định, Võ Thị Sáu…Trong đó gắn liền với tên tuổi của Q.TX chúng 

ta là nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai- người lãnh đạo Đảng CS Đông dương giai 



đoạn 1930-1945. Bà tên thật là Nguyễn Thị Vịnh (1919-1941). Sinh ra trong 1 gia đình nhà 

nho quê gốc ở xóm Tó, xã Nhân Chính, nay thuộc Phường Nhân Chính, Q.TX, HN. Có thể 

nói, cuộc đời phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng của bà luôn là tấm gương 

sáng cho chúng ta học tập và noi theo. 
 

Các bạn ạ, ngoài những danh nhân tôi vừa kể trên, lịch sử Q.TX chúng ta còn ghi 

nhận những đóng góp của các nhà toán học và vật lý học qua tên gọi những con đường 

quen thuộc mà hàng ngày chúng ta đến trường như: Lê Văn Thiêm, Ngụy Như Kon Tum, 
 

Bùi Xương Trạch, Lê Trọng Tấn, Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Phan Đình Giót, …. 
 

Nói đến lịch sử oai hùng của thủ đô Hà Nội, không ai không biết đến chiến thắng 

Đống Đa của người anh hùng áo vải Quang Trung, nhưng ít tai biết rằng cách gò Đống Đa 

chừng 2 cây số về phía Tây cũng có 1 gò chôn xác giặc. Đó chính là Gò Đống Thây. Nay 

thuộc phường Thanh Xuân Trung, Q.TX, HN. Vào năm 1426, vùng đất này đã diễn ra 2 

trận đánh oanh liệt chống quân Minh. Do vậy, nhân dân địa phương gọi là Gò Đống Thây, 
 

ý nói thây giặc chất thành đống, thành gò. Để ghi lại công lao đó, Tp HN đã đầu tư xây 

dựng và tu tạo nhà Phương đình trên đỉnh gò. Với những giá trị đặc biệt của 1 địa danh lịch 

sử oai hùng, ngày 28/9/1990 khu di tích này đã được Bộ Văn hóa-Thông tin- Thể thao và 

Du lịch xếp hạng. 
 

Ôi đất nước bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy 
 

Những cuộc đời đã hóa núi sông ta 
 

Vâng đúng như lời của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, để viết nên những trang sử hào 

hùng của dân tộc ta, biết bao thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương của mình để làm nên 

“đất nước muôn đời”. Và trong số đó chúng ta không thể không nhắc đến những đóng góp 

quan trọng của lực lượng không quân. Đó chính là sân bay Bạch Mai và di tích sở chỉ huy 

K18- nơi đã đón tiếp Chủ tịch HCM, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí 

Thanh, Thượng tướng Văn Tiến Dũng đến để nghe Bộ Tư lệnh Quân chủng báo cáo và chỉ 

đạo cuộc chiến đấu của quân dân ta trong những năm chống Mỹ. Hiện nay cả 2 di tích này 

nằm trong khuôn viên của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không- không quân thuộc 

phường Khương Mai, Q.TX, HN và cả 2 di tích này đều là khu vực quân sự của nhà nước 

nên được canh phòng nghiêm ngặt để đảm bảo bí mật quốc gia. 
 

Các bạn ạ! Mảnh đất TX với bề dày truyền thống lịch sử, không chỉ có những danh 

nhân văn hóa tiêu biểu, những di tích lịch sử nổi tiếng mà còn có nhiều lễ hội truyền thống 



độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa Việt như: Lễ hội làng Khương Trung, Lễ hội 5 làng 

Mọc, Lễ hội Đình Gừng- Khương Hạ, hay Lễ hội đình Phương Liệt. Thần Cao Sơn Đại 

vương- vị thần trấn giữ phía Nam của Kinh thành Thăng Long đã được nhân dân xã 

Phương Liệt xưa, phường Phương Liệt ngày nay tôn thờ là Thành Hoàng làng với 1 niềm 

vinh dự và tự hào. Lế hội lớn và có quy mô nhất của đình Phương Liệt là lễ hội tháng 2 âm 

lịch. Lễ hội này không chỉ nhằm mục đích ôn lại công trạng của thần Thành hoàng làng mà 

còn là ngày lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, mong phúc lành đến với mỗi người dân. Cứ 5 

năm 1 lần, dân làng Phương Liệt mới tổ chức lễ hội lớn. Vào dịp đó, ngoài những nghi lễ 

thông thường còn có nhiều nghi thức độc đáo khác, đặc biệt là rước Thành hoàng sang đình 

Kim Liên. Ngày nay, cụm di tích đình Phương Liệt đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công 

nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1993. 
 

Thưa các thầy cô cùng các bạn hs 
 

Cuốn sách Tài liệu giáo dục lich sử truyền thống quận Thanh xuân có sự kết hợp 

giữa những tư liệu lịch sử chính xác cùng với những hình ảnh minh họa chân thực, cuối 

mỗi bài học còn có phần câu hỏi và bài tập để củng cố lại kiến thức sẽ là 1 tài liệu hết sức 

bổ ích và cần thiết cho giáo viên cũng như học sinh trên địa bàn quận, góp phần giúp cho 

thế hệ trẻ của TX hôm nay tự hào về lịch sử truyền thống quê hương, cần không ngừng học 

tập và rèn luyện để đóng góp sức mình xây dựng quê hương phát triển toàn diện, bền vững, 

để TX- mãi mãi thanh xuân. 
 

Cuốn sách hiện đang có mặt tại thư viện trường THCS Nhân Chính cũng như trong 

các thư viện của các trường phổ thông trên địa bàn quận. 
 

Trải qua biết bao thăng trầm, biến cố của lịch sử, nhìn lại chặng đường của cha ông 

ta ai ai trong số chúng ta ngồi đây mà không cảm thấy tự hào yêu mến mảnh đất TX, nơi có 

những con người đã đi vào lịch sử, nơi của truyền thống đấu tranh anh hùng, của những nét 

văn hóa đặc sắc: 
 

Ôi Thanh Xuân ta yêu như máu thịt 
 

Vững bước đi lên mãi mãi vững bền 
 

Không chỉ hào hùng trong chiến đấu mà ngày nay, cùng với những đổi thay không 

ngừng của đất nước, TX cũng có sự chuyển mình đáng kể. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo 

dục. Có được những thành tích ấy chính là sự đóng góp không nhỏ của các con. Sau buổi 

gts hôm nay, cô hi vọng và tin tưởng rằng các con HS ngồi đây sẽ ra sức học tập và rèn 



luyện để tô thắm thêm vào bảng vàng thành tích của Q.TX nói chung và của trường THCS 

Nhân Chính nói riêng. 
 

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các 

con HS chăm ngoan, học giỏi. 

 

Xin chân thành cảm ơn thầy cô và các em đã lắng nghe! 
 
 
 

 

 

 

Nhân chính, ngày 10 tháng 12 năm 2022 
 

                   THƯ VIỆN  

TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH 
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