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Cùng với sự quan tâm của xã hội, lực lượng cựu Thanh niên xung phong (TNXP) trên
địa bàn Quảng Nam đã và đang được chăm lo chu đáo đời sống vật chất, lẫn tinh thần.

Cựu thanh niên xung phong vùng đông Tam Kỳ ngày gặp mặt. Ảnh: X.NGHĨA
Kết nối

Theo ông Đỗ Tấn Hùng - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, sau ngày đất nước thống nhất, Đảng,
Nhà nước quan tâm ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho các đối tượng người có công. Song,
do đặc thù lịch sử, khi quê hương sạch bóng quân thù, các đơn vị TNXP giải thể, anh chị em
về lại với gia đình, từ đó không có cơ quan nào trực tiếp quản lý nên các bộ phận tham mưu
thực hiện chế độ chính sách để sót nhiều trường hợp TNXP. Vì thế, một số cựu TNXP bức xúc
cho rằng, họ cũng đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng nay lại không
được hưởng chế độ chính sách, thường xuyên ốm đau, không nơi nương tựa, hoàn cảnh gặp
nhiều khó khăn... nhưng chưa được sự quan tâm hỗ trợ.

Chậm nhất đến ngày 30.8 hoàn tất việc làm hồ sơ

Theo ông Đỗ Tấn Hùng - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, thời gian qua số lượng cựu TNXP được giả

Trước tình hình đó, sau ngày tái lập tỉnh Quảng Nam (1997), một bộ phận cán bộ cựu TNXP
tâm huyết vì nghĩa tình đồng đội đã cùng nhau trao đổi lập ra các ban liên lạc truyền thống đơn
vị cũ. Vừa để thăm hỏi, động viên, vừa vận động giúp đỡ lẫn nhau. Đồng thời tập hợp tâm tư
nguyện vọng của cựu TNXP để phản ánh với Đảng, chính quyền, Mặt trận và kiến nghị cấp
trên nghiên cứu có chủ trương giải quyết chế độ chính sách hợp lý. Hằng năm được chính quyền
hỗ trợ, anh chị em tổ chức gặp mặt, ôn lại truyền thống, trao đổi tâm tư, tặng quà những đồng
đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...
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Năm 1998, được sự bảo trợ của Tỉnh Đoàn, Ban liên lạc Cựu TNXP tỉnh Quảng Nam được
thành lập. Nhờ đó, tổng hợp được tình hình cựu TNXP để phản ánh với Đảng, chính quyền và
các ban, ngành liên quan. Cán bộ các ban liên lạc nhiệt tình, tâm huyết, cùng nhau hướng dẫn,
giúp đỡ cựu TNXP kê khai làm hồ sơ, cùng chính quyền xác nhận để Đoàn thanh niên và ngành
LĐ-TB&XH làm thủ tục đề nghị thực hiện chính sách theo Quyết định 104 năm 1999 và Quyết
định 40 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với lực lượng TNXP.

Thuận lợi hơn, đến cuối năm 2005, Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Nam được thành lập. Đây là
“bà đỡ”, tạo nên sức mạnh tinh thần mới, cổ vũ động viên tập hợp cựu TNXP toàn tỉnh. Kể từ
đó, hội cựu TNXP các cấp cũng dần được thành lập, đã đồng hành nỗ lực làm vai trò nhân
chứng lịch sử giúp chính quyền, Đoàn thanh niên, ngành LĐ-TB&XH giải quyết chính sách cho
cựu TNXP. Việc làm này từng bước góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, nêu
cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, vì nghĩa tình đồng đội.

Chăm lo đời sống

Thời gian qua, các hoạt động nghĩa tình đồng đội như: giúp nhau vượt qua khó khăn, phát
triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp hội
xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp hội đã tích cực vận động cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ, tài trợ trên các lĩnh vực xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm,
tặng quà cựu TNXP lúc ốm đau hoạn nạn, tìm kiếm quy tập hài cốt đồng đội về nghĩa trang liệt
sĩ…

Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã giải quyết trợ cấp theo Quyết định 104 của Thủ tướn
Ông Hùng cho biết, từ khi thành lập đến nay, hội cựu TNXP các cấp đã vận động hỗ trợ xây
dựng được 316 nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng; trao tặng 343 sổ tiết kiệm, tổng
trị giá hơn 812 triệu đồng; tìm kiếm, quy tập được 192 hài cốt đồng đội đưa vào nghĩa trang liệt
sĩ; thăm, tặng quà 3.504 lượt hội viên gặp khó khăn trong dịp lễ, tết với tổng số tiền gần 730
triệu đồng và hơn 11 tấn gạo. Ngoài ra các cấp hội còn tổ chức cho hội viên về nguồn, thăm lại
chiến trường xưa, quét dọn sửa sang nghĩa trang liệt sĩ… Công tác đền ơn đáp nghĩa, uống
nước nhớ nguồn, vì nghĩa tình đồng đội được quan tâm đã làm sợi dây gắn kết hội viên với tổ
chức hội. Nhiều tổ chức và cá nhân thời gian qua cũng luôn đồng hành với hội để giúp đỡ cho
cựu TNXP như Báo Sài Gòn giải phóng, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT, Chi nhánh Ngân
hàng Ngoại thương Quảng Nam, Tỉnh Đoàn, Hội LHPN tỉnh…

“Thời gian qua, việc chăm lo chế độ chính sách và đời sống cựu TNXP được xã hội quan tâm
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nên đời sống của hội viên được nâng lên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, toàn
tỉnh hiện vẫn còn gần 100 cựu TNXP gặp khó khăn về nhà ở. Trong khi đó, công tác vận động
của hội lâu nay chủ yếu dựa vào doanh nghiệp. Trong giai đoạn các doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh gặp khó khăn như hiện nay, Hội Cựu TNXP tỉnh mong chính quyền, Mặt trận và các đoàn
thể của tỉnh sớm có sự hỗ trợ để xóa nhà tạm cho những trường hợp cựu TNXP này” - ông
Hùng chia sẻ.

VINH ANH

Nguồn: Báo Quảng Nam online
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