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QUỐC PHÒNG - AN NINH TT - DÂN CHỦ PL 
(03-05-2013) 
 

Hành trình đến Trường Sa thân yêu 
  

Được sự chấp thuận của Thường trực Thành ủy, Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
thành phố do đồng chí Dương Quan Hà – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố làm 
trưởng đoàn đã đến thăm nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tại các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường 
Sa và nhà giàn DK. Đoàn có 74 thành viên là các cá nhân tiêu biểu trong giới trí thức, dân tộc, 
tôn giáo, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, cán bộ Mặt trận Tổ quốc thành phố, quận, 
huyện, các phóng viên báo đài và đội văn nghệ xung kích. 

Hành trình của đoàn đi về hướng Nam Quần đảo Trường Sa, từ ngày 16/4 đến ngày 
25/4/2013, Đoàn đã đến đảo Đá Lát, đảo Trường Sa Lớn, đảo Đá Tây A, B, đảo Trường Sa Đông, 
đảo Đá Đông B, C, đảo Phan Vinh, đảo Tốc Tan, đảo An Bang, 2 nhà giàn Ba kè DK 1/9 và DK 
1/21. 

Tại từng điểm đảo và nhà giàn DK, Đoàn đã được nghe cán bộ, chiến sĩ báo cáo tình hình 
xây dựng đơn vị, các hoạt động giữ gìn biển đảo, các hoạt động giúp ngư dân bám biển khai thác 
thủy hải sản. Ở đâu chúng tôi cũng đều thấy các chiến sĩ đã vượt qua phong ba bão táp để xây 
dựng đơn vị vững mạnh, trong muôn vàn khó khăn xong tất cả đều rất lạc quan, sáng tạo tổ chức 
đời sống rất chu tất, các anh đã trồng rau xanh, tổ chức chăn nuôi, tổ chức các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ để đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sĩ. Công tác dân vận được các 
chiến sĩ thực hiện rất tốt, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân đánh bắt trên vùng biển Trường Sa, 
các anh đã giúp ngư dân về nước ngọt, lương thực, thực phẩm tránh trú bão, chăm sóc y tế… 

Tại đảo Trường Sa Lớn, Đoàn đã dự lễ chào cờ cùng Quân dân trên đảo; tổ chức Lễ 
tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ, thắp hương mộ Liệt sĩ, viếng nhà tưởng niệm Bác Hồ; làm Lễ dâng 
hương cầu cho quốc thái, dân an, cầu nguyện bình an cho các chiến sĩ và nhân dân Huyện đảo 
Trường Sa, thăm Chùa và các công trình văn hóa trên đảo. 

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 5 hộ dân trên thị trấn Trường Sa, các hộ đều có cuộc 
sống ổn định, phấn khởi trước sự chăm sóc của Đảng, nhà nước; dịp này các Linh mục trong 
Đoàn đã làm thánh Lễ cho 2 hộ người Công giáo; các cháu thiếu nhi trên đảo đều được học hành 
trong ngôi trường khang trang, Đoàn đã tặng nhiều tập, sách, bút, cặp để động viên các em phấn 
đấu học giỏi. 

Sáng ngày 23/4, đoàn đã tổ chức Lễ thả vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh anh 
dũng tại nhà giàn DK1, Lễ tưởng niệm đầy xúc động, trong lòng mỗi người đều dâng lên niềm 
cảm kích, tự hào về các chiển sĩ Trường Sa đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng 
của Tổ quốc 

Tại tất cả các điểm đảo và nhà giàn DK, Đoàn đã tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn 
nghệ giữa đội văn nghệ xung kích với cán bộ, chiến sĩ và các thành viên trong đoàn; thời gian 
giao lưu tuy ngắn ngủi nhưng thấm đẫm tình Dân-Quân, để lại những tình cảm ấm áp, khó quên 
trong lòng cán bộ, chiến sĩ và các thành viên trong đoàn, các thành viên cao tuổi trong đoàn đã 
hát bài “Bạch Đằng giang”, sáng tác thơ trên lá Bàng để bày tò tình cảm và tâm huyết nhằm gửi 
cho thế hệ trẻ phải ra sức giữ gìn độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. 

Trong chuyến đi này, đoàn đã thăm và tặng quà cho Quân chủng Hải quân, cán bộ, chiến 
sĩ vùng 4 Hải quân, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, nhà giàn DK và các đơn vị đang trực chiến tại 
Trường Sa, các hộ dân trên thị trấn Trường Sa… tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. Đây là sự đóng 
góp, tấm lòng, tình cảm của các tầng lớp nhân dân thành phố để góp phần xây dựng Trường Sa 
ngày càng vững chắc, tươi đẹp hơn. 

Được sự tổ chức chặt chẽ, chăm lo chu đáo, tận tình của Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 
125 Hải quân và cán bộ, chiến sĩ trên tàu HQ 960, cùng với thời tiết thuận lợi đã giúp cho chuyến 
đi thành công, vượt mục đích, yêu cầu đề ra. Tất cả các thành viên trong đoàn đều được đặt chân 
lên các điểm đảo, nhà giàn DK, đã hoàn thành nhiệm vụ “mang tình cảm của đồng bào thành phố 
đến với Trường Sa thân yêu và mang niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Trường Sa 
về với đồng bào thành phố”. 

Qua chuyến đi, các đại biểu trong đoàn đã hiểu rõ hơn vị trí chiến lược quốc phòng, an 
ninh, tiềm năng kinh tế và tận mắt chứng kiến, cảm nhận về cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, 
chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa, nhà giàn DK. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm  
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của mình trong việc tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, vận động các tầng 
lớp nhân dân thành phố có những đóng góp thiết thực để góp sức cùng nhân dân, cán bộ, chiến 
sĩ Trường Sa giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.  

 

Trần Tấn Hùng 

 

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
chụp ảnh lưu niện tại đảo Phan Vinh

 

Dương Quan Hà – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, thay mặt cán bộ, 
chiến sĩ và nhân dân TP trao tặng kinh phí 8 tỷ đồng cho Quân chủng Hải quân 

và 1,5 tỷ đồng cho Vùng 4 Hải quân
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