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"Hòa bình, độc lập, tự do" - ba từ thiêng liêng mà dân tộc ta đã phải đánh đổi 

bằng mấy ngàn năm lịch sử gian khổ và hào hùng. Hơn bốn nghìn năm dựng nước và 

giữ nước, ông cha ta đã lập được rất nhiều những chiến công hiển hách. Những chiến 

công đó mãi mãi là niềm tự hào của người dân đất Việt. Tháng 12 lại về với bao cảm 

xúc khó tả. Tháng 12 với bao niềm xúc động tự hào  khi có một  ngày lễ trọng đại – 

ngày 22/12 – ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. 

Bộ đội ta luôn giữ trọn vẹn một lời thề “ trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng 

chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào 

cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Hiện 

nay, dịch bệnh Covid đang diễn biến rất phức tạp. Thực hiện mệnh lệnh “chống dịch 

như chống giặc” để bảo vệ nhân dân với lực lượng y tế làm nòng cốt, Quân đội ta đã 

chỉ đạo các đơn vị quân y tích cực tham gia phòng, chống dịch, tăng cường tuần tra, 

chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn dịch xâm nhập vào nội địa qua đường 

biên giới... Theo chủ trương đó, hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân 

dân Việt Nam đã tình nguyện lên đường nhận nhiệm vụ; tham gia ứng trực 24/24 giờ  

kết thành “bức tường ngăn dịch” vững chắc suốt từ đầu năm 2020 đến nay. Khi thực  

hiện nhiệm vụ, không chỉ đối diện với nguy cơ dịch bệnh mà còn đương đầu với rất 

nhiều khó khăn, thiếu thốn; đối diện cả với những khoảng lặng tình cảm và sự hy sinh 

cao độ về mặt tinh thần mà chỉ những con người mang trong mình phẩm chất Bộ đội 

Cụ Hồ mới đủ khả năng chịu đựng và mạnh mẽ vươn lên. Các anh bộ đội còn trực tiếp 

thực hiện nhiệm vụ phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Sau khi hoàn thành 

thời gian cách ly y tế ở các đơn vị quân đội, rất nhiều công dân đã bày tỏ lòng biết ơn, 

xúc động và thán phục về sự chịu đựng gian khó, hết lòng phục vụ nhân dân của bộ 

đội. Người dân cảm kích, khâm phục, bởi công dân bị cách ly vốn mang nhiều nguy 

cơ dịch bệnh, nhưng cán bộ, chiến sĩ quân đội vẫn trực tiếp, tận tình phục vụ và hướng 

dẫn từng người thực hiện các biện pháp y tế theo đúng quy định; trực tiếp an ủi, động 

viên họ yên tâm cách ly, lạc quan vươn lên trong thời điểm khó khăn nhất. Đặc biệt, 

khi dịch Covid-19 xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, bộ đội hóa học và các lực lượng chức 

năng đều có mặt sớm nhất, tiến hành phun khử trùng phục vụ dập dịch, bảo vệ người 

dân... 

 
Mang nhu yếu phẩm tới tận nhà dân.         Lực lượng Quân y tham gia xét nghiệm, truy vết F0 trong cộng 

đồng 



 
Binh chủng Hóa học phun khử khuẩn ở Minh Khai – Như Quỳnh 

Những ngày này, ở Như Quỳnh,  dịch bệnh Covid đang hoành hành. Vậy nên tất cả 

các ngành nghề đều tham gia phòng chống dịch, trong đó có các anh bộ đội.  Rồi đây 

những việc làm của các anh sẽ được lan tỏa, nhân rộng để những yêu thương lại đến 

với bà con đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Gói ghém yêu thương trên chuyến 

xe mang nặng nghĩa tình đó, tất cả người dân tin tưởng rằng Như Quỳnhvà người dân 

cả nước sẽ cùng chung sức, đồng lòng ngăn chặn và đẩy lùi dịch, đưa cuộc sống sớm 

trở lại bình yên:  

“Đất nước mình bé nhỏ vậy thôi em 

Nhưng làm được những điều phi thường lắm 

Bởi hai tiếng nhân văn được cất vào sâu thẳm 

Bởi vẫn giữ vẹn nguyên hai tiếng đồng bào”. 

Những mệnh lệnh từ quê hương, cần phải truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch thật 

nhanh là điều họ luôn ghi nhớ. Để hoàn thành nhiệm vụ cao cả ấy, họ đã phải trải qua 

những tháng ngày khắc nghiệt nhất trong cuộc đời, quên đi sức khỏe của chính bản 

thân mình. Đó là những ngày làm việc xuyên ngày trắng đêm, ăn không đúng bữa, 

ngủ tính từng giây, toàn cơ thể rã rời và ướt sũng trong bộ đồ bảo hộ, da sạm đi, mắt 

thâm quầng… Và tất cả vẫn đang trong thời kỳ nóng nhất, chưa có dấu hiệu giảm 

nhiệt. Họ chỉ biết kiên cường chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu. Xin cảm ơn những 

cống hiến, những hi sinh âm thầm và lặng lẽ vì nước, vì dân của các anh.  

Để chào mừng ngày của các anh - ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, 

các em học sinh trường THCS Như Quỳnh đã tích cực hưởng ứng và thực hiện viết 

những bức thư, làm những tấm thiệp, vẽ những bức tranh rất sáng tạo cùng những lời 

chúc yêu thương gửi các chú bộ đội ở đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Dù dịch bệnh Covid 

đang hoành hành, học sinh không được đến trường nhưng với tình yêu biển đảo, tình 

yêu với các chú bộ đội của học sinh trường THCS Như Quỳnh vẫn luôn đong đầy. 



  

 

  
Xin được trích một trong những bức thư của học sinh trường THCS Như Quỳnh gửi 

đến các chú bộ đội ở Trường Sa, Hoàng Sa: “ Cháu rất cảm kích những hy sinh thầm 

lặng của các chú. Các chú phải ngày đêm chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, phải 

nắm chắc tay súng, phải chống lại rất nhiều âm mưu diễn biến hòa bình, thủ đoạn 

thâm độc của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ, giữ trọn biển đảo. Cháu mong các chú 

sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, bảo vệ phần đất thiêng liêng của Tổ quốc 

và sẽ mãi là chiếc cầu nối đất liền với biển đảo yêu thương! Cháu rất hi vọng một 

ngày được ra thăm biển, đứng trên boong tàu tiến đến hải đảo xa xôi. Lúc đó cháu sẽ 

ôm hôn hòn đảo quê hương này, cháu sẽ đứng trên đảo và hét thật to: “Tôi yêu Việt 

Nam!”. Cháu mơ ước sau này sẽ được làm bộ đội giống như các chú để bảo vệ cho 

nền hòa bình mãi mãi của dân tộc”… 

Xin được chúc các chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam luôn chắc tay 

súng để giữ vững bình yên, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Chúc các anh 

thật nhiều sức khỏe để cùng với nhân dân cả nước chiến thắng đại dịch này! 


