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V  H    H  ÀM THEO  ỜI BÁC 

 

                    Trần Văn  ến  

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

  

Vĩnh Linh không chỉ là mảnh đất máu và hoa, nơi tuyến đầu miền Bắc 

XHCN mà còn là nỗi nhớ nhung, sự quan tâm đau đáu của Bác. Lúc sinh thời, 

mảnh đất này 3 lần lặng lẽ nâng bước Bác đi qua. Đó là những lần Người cùng 

gia đình vào Huế ở tuổi mười tám, đôi mươi mà sử sách ghi nhận. Những năm 

chống Mỹ ác liệt, mỗi tên đất, tên làng, tên người Vĩnh Linh, Bác đều nhớ rành 

rọt. Một địa đạo ở xã Vĩnh Quang bị bom Mỹ đánh sập, hơn 60 người chết thảm, 

Bác lau nước mắt. Các em nhỏ Vĩnh Linh sơ tán ra các tỉnh miền Bắc bị bom Mỹ 

giết hại dọc đường đi, Bác khóc. Bao nhiêu cán bộ, chiến sỹ Vĩnh Linh ra Hà Nội 

gặp Bác, nghe Bác hỏi thăm từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống đời thường mà cứ 

ngỡ như Bác đang sống giữa lòng Vĩnh Linh.  

Đất nước chia cắt, dòng sông Hiền Lương là nỗi niềm thổn thức canh cánh 

trong lòng Bác. Vĩnh Linh, nơi có nhịp cầu Hiền Lương bên thương bên nhớ 

chính là nơi đọng lại trong niềm thao thức sâu thẳm của Người. Tình cảm bao la 

của Bác dành cho cả nước nhưng với Vĩnh Linh được Bác quan tâm ưu ái đặc 

biệt. Ngày 16 tháng 6 năm 1957, khi vào thăm Quảng Bình nhưng chưa thể vào 

Vĩnh Linh được, Bác nhắc lại với cán bộ Vĩnh Linh có mặt ở cuộc gặp gỡ đó: “Vì 

xe không đến được, mà Bác chưa có điều kiện vào thăm…”. Trước 3 vạn đồng 

bào Quảng Bình và khu vực Vĩnh Linh có mặt tại thị xã Đồng Hới, Bác chỉ rõ: 

“Quảng Bình cùng với Vĩnh Linh ở tuyến đầu miền Bắc, tiếp giáp với miền Nam, 

mọi việc làm tốt hay xấu của các cô, các chú ở đây đều có ảnh hưởng nhất định 

đến cách mạng miền Nam, đều có ý nghĩa đến việc bảo vệ miền Bắc. Nếu kẻ địch 

có hoạt động liều lĩnh gì thì Quảng Bình - Vĩnh Linh phải đương đầu với chúng 

trước hết và phải bảo đảm đánh thắng chúng trước hết”. 
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 Những lời căn dặn của Bác đã khẳng định thêm vị trí quan trọng của Vĩnh 

Linh và trở thành phương hướng, nhiệm vụ cho đồng bào, chiến sĩ Vĩnh Linh 

trong cuộc chiến đấu đầy hy sinh gian khổ với kẻ thù cướp nước và bán nước. Lời 

dạy của Bác đã tạo động lực mạnh mẽ cho Vĩnh Linh ngàn lần kiên cường trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, 

người Vĩnh Linh đã chiến đấu và phục vụ chiến đấu bằng tất cả tinh thần, ý chí, 

xương máu để mong đến ngày hòa bình, để được gặp Bác. Vĩnh Linh khắc ghi lời 

Bác, hiên ngang đứng thẳng trước mưa bom bão đạn, trở thành một hậu phương 

lớn cho tiền tuyến miền Nam.  

 Năm 1964, đế quốc Mỹ leo thang mở rộng chiến tranh đánh phá miền Bắc. 

Vĩnh Linh bước vào trận chiến mới, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng của 

quê hương cũng như khắc sâu công ơn và thấm nhuần lời dạy, lời hiệu triệu của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập tự do!”. Vừa sản xuất, vừa 

chiến đấu, nhân dân Vĩnh Linh một mặt thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà 

nước hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), một mặt củng cố hệ 

thống công sự hầm hào, kiên cường bám đất giữ làng. Với khẩu hiệu “Một tấc 

không đi, một ly cũng giữ” Vĩnh Linh là tiền đồn của miền Bắc XHCN bảo vệ 

vững chắc nơi đầu sóng ngọn gió, vừa hết lòng, góp sức chi viện cho chiến 

trường, miền Nam yêu thương, Trị Thiên ruột thịt, Cồn Cỏ anh hùng.  

Người dân Vĩnh Linh luôn thầm hiểu, nỗi buồn vui của Bác được bắt nguồn 

từ nhân dân. Mỗi chiến công, mỗi khó khăn ở Vĩnh Linh, Bác đều trăn trở. Đọc 

báo Thống Nhất Vĩnh Linh, thấy có gương người tốt, việc tốt, Bác gửi thư khen 

và tặng huy hiệu của Người. 

Bao nhiêu nỗi đau của dân tộc đều đọng lại trong lòng Bác. Đêm đêm, Bác 

thao thức nhớ miền Nam, nghĩ về nỗi đau chia cắt mà dòng sông Bến Hải ở Vĩnh 

Linh như vết thương lòng hằn sâu trong tim Bác. Từ khi Vĩnh Linh bị giặc Mỹ 

hủy diệt, gần một trăm phần trăm làng xóm bị bom đạn san bằng, biến thành vùng 
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trắng trước con mắt thần điện tử Mắc-na-ma-ra ở Ba Dốc thuộc bờ Nam sông Bến 

Hải, Bác đau xót không nguôi.  

Từng giờ, từng ngày, Vĩnh Linh trông đợi Bác vào. Tuy Bác không vào 

được nhưng tình yêu thương bao la của Bác dành trọn vẹn cho Vĩnh Linh. Thực 

hiện lời dạy của Bác: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, người dân Vĩnh 

Linh đã mưu trí dũng cảm ngày đêm bám công sự, trận địa, từ thôn, bản, làng xã 

đến trung tâm huyện thực hiện với tinh thần “nhà tan cửa nát cũng ừ, quyết tâm 

đánh Mỹ cực chừ sướng sau”, người dân Vĩnh Linh đã bám giữ làng xóm, ruộng 

đồng, tổ chức chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ vững sản xuất và phòng tránh an 

toàn, quyết tâm đánh Mỹ đến cùng. Tiêu biểu ngày 11 tháng 11 năm 1966, xã 

Vĩnh Thủy anh dũng ngoan cường bắn rơi 6 máy bay giặc Mỹ, 3 ngày sau có thư 

Bác gửi vào khen: “Bác vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đặc 

biệt khen ngợi đồng bào, cán bộ và bộ đội Vĩnh Linh; các địa phương hãy ra sức 

thi đua đánh giặc giỏi, thắng lớn như Vĩnh Linh”. Sau bức thư khen động viên 

của Bác, cán bộ, chiến sĩ, người dân Vĩnh Linh ngày đêm kiên cường đánh Mỹ, 

giành từng tức đất, thi đua đánh giặc lập công bảo vệ vùng trời và vùng biển 

thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày 17 tháng 9 năm 1967, Vĩnh Linh bắn rơi 2 máy 

bay B52, ba ngày sau Bác đã có thư gửi vào khen: “Thay mặt Trung ương Đảng 

và Chính phủ, Bác đặc biệt gửi lời khen ngợi đồng bào, chiến sỹ và cán bộ Vĩnh 

Linh đã đánh giỏi, đánh trúng, chiến thắng vẻ vang. Vĩnh Linh thật xứng đáng là 

tiền tuyến anh hùng của miền Bắc XHCN”. Một chiến thắng dù lớn nhỏ Bác đều 

gửi thư thăm hỏi, chúc mừng. Những cử chỉ ấy đã làm rưng rưng tình cảm, lòng 

biết ơn vô hạn của nhân dân vùng giới tuyến. Điều đó đã động viên người dân 

Vĩnh Linh ngày đêm khắc phục mọi khó khăn để sống, chiến đấu làm theo những 

lời Bác dạy. 

Đầu năm 1965, đế quốc Mỹ thực hiện nhiều cuộc ném bom đánh phá đảo 

Cồn Cỏ. Trước tình hình đó, đầu tháng 6/1965, Đảng ủy khu vực Vĩnh Linh đã 

phát lời kêu gọi: “Tất cả vì đảo” và đưa ra cho toàn Đảng bộ, nhân dân và lực 

lượng vũ trang, nhất là các xã vùng biển học tập, xác định sự mất còn của đảo có 
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ảnh hưởng như thế nào về mặt quân sự, kinh tế, chính trị và tư tưởng đối với Vĩnh 

Linh cũng như đối với quân, dân trong cả nước, từ đó hạ quyết tâm giữ đảo đến 

cùng. Quyết tâm đó được báo cáo lên Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và nhanh 

chóng được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị nhất trí và động viên, giúp đỡ, khích 

lệ. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy khu vực, khẳng định trách nhiệm của Vĩnh 

Linh bảo vệ đảo nhỏ anh hùng trước Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu, từ 

năm 1965 đến năm 1968, quân và dân Vĩnh Linh đã bắn hạ 48 chiếc máy bay của 

Mỹ, 17 tàu chiến và hải thuyền của địch, có trận chỉ bằng 2 phát đạn pháo mặt đất 

đã nhấn chìm một thủy phi cơ của Mỹ, trong đó có nhiều tên giặc lái mà nó vừa 

mới cứu được.  

Trong quá trình bảo vệ đảo có nhiều tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác, 

với tinh thần “… ra sức thi đua đánh giặc giỏi thắng lớn…”, sẵn sàng hy sinh 

đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ đảo như ở xã Vĩnh Thái có cụ Nguyễn Quang 

Sóa 58 lần mang hàng hóa ra đảo, trong đó có 54 lần gặp tàu địch nhưng thuyền 

cụ vẫn mưu trí vượt qua, đưa hàng tới đích. Ở Vĩnh Giang có đồng chí Lê Văn 

Ban là một thuyền trưởng đầy mưu trí và dũng cảm, có lần vừa đánh địch vừa 

chóng chọi với gió bão, thuyền đồng chí lạc vào vùng biển phía Nam, đồng chí 

bình tĩnh cử người lên đất liền tìm bắt liên lạc với cơ sở của ta, sáng hôm sau 

đồng chí cùng với du kích địa phương tổ chức chống địch càn thắng lợi, sau đó 

tặng lại toàn bộ gần 1 tấn vũ khí cho du kích địa phương rồi đưa thuyền ra Bắc an 

toàn. Với thành tích đó đồng chí được Chính phủ, Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. 

Đặc biệt, ngày 31 tháng 5 năm 1968, các chiến sĩ đảo Cồn Cỏ bắn rơi 4 

máy bay giặc Mỹ, được Bác gửi thư khen:  

“Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận 

   Đánh cho tan xác giặc Hoa Kỳ” 

Giữa năm 1966, đế quốc Mỹ ngày đêm leo thang đánh phá ác liệt nhiều nơi 

trên cả nước. Trước tình hình đó, ngày 17/7/1966, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi 
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đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết chiến đấu bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc, 

Người nói: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn 

nữa… Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây 

dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Thực hiện lời kêu gọi của Hồ 

Chủ tịch, khu vực Vĩnh Linh thực hiện quân sự hóa toàn dân, công sự hóa toàn 

khu vực, mỗi người dân đứng lên đánh giặc bảo vệ quê hương, đất nước. Ngày 16 

tháng 8 năm 1968, Bác lại gửi thư khen ngợi quân và dân Vĩnh Linh bắn rơi chiếc 

máy bay thứ 200 của giặc Mỹ: “Vĩnh Linh càng đánh càng thắng, càng đánh 

càng mạnh. Bác tặng Vĩnh Linh 2 câu thơ: 

Đánh cho giặc Mỹ tan tành 

Năm châu khen ngợi Vĩnh Linh anh hùng” 

Trong giai đoạn cùng toàn miền Bắc xây dựng CNXH, với hợp tác xã nông 

nghiệp Vĩnh Kim nức tiếng, lá cờ đầu trong phong trào hợp tác hóa của miền Bắc 

XHCN, đã được Bác Hồ gửi tặng chiếc máy cày - niềm vinh dự lớn lao, một phần 

thưởng vô giá mà cho đến hôm nay vẫn được giữ gìn, bảo quản như một báu vật. 

Vĩnh Kim luôn là hình ảnh về một mảnh đất nhỏ nhưng mang ý chí lớn, bất 

khuất, kiên trung; dù phải chịu đựng sự tàn phá hủy diệt, hy sinh mất mát, nhưng 

vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, vừa chiến đấu vừa lao động sản xuất, các 

phong trào “triệu cây xanh”, “chuồng trăm tấn, ruộng ngàn cân” luôn được giữ 

vững, trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Với những thành tích và chiến công 

lớn lao ấy, năm 1967, HTX nông nghiệp, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Kim vinh dự 

được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu  nh hùng Lao động. 

Ghi tạc lời Bác dặn, trong những năm 1968 đến năm 1975, đồng bào, cán 

bộ, chiến sỹ Vĩnh Linh từ miền ngược đến miền xuôi không ngừng vươn lên 

trong chiến đấu và xây dựng để đền đáp tấm lòng trời bể của Người; xứng đáng là 

tuyến đầu miền Bắc XHCN, hậu phương của miền Nam, góp phần cùng đồng 

bào, chiến sỹ cả nước đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền 

Nam, giang sơn thống nhất, đúng như lúc sinh thời Bác hằng mong đợi.  
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Bước ra khỏi chiến tranh, Vĩnh Linh phát huy tinh thần đoàn kết cũng như 

kinh nghiệm trong những năm kháng chiến, đặc biệt là tiếp tục thực hiện lời dạy 

của Người “Xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Từ 

trong hoang tàn đổ nát, dù ở trong ngôi nhà chung Bến Hải – Bình Trị Thiên hay 

khi trở về với tên gọi của mình cùng Quảng Trị thân yêu, Đảng bộ và nhân dân 

Vĩnh Linh luôn tìm con đường ngắn nhất theo đường lối chủ trương chính sách 

của Đảng và Nhà nước để hồi sinh, tái thiết và xây dựng quê hương. 

Với những đột phá trong công tác quy hoạch ruộng vườn, dồn điền đổi 

thửa từ những năm đầu sau hòa bình và điều chỉnh qua từng thời kỳ đã hình thành 

nên 3 đô thị: Hồ Xá, Bến Quan, Cửa Tùng, thực hiện chức năng động lực vùng và 

3 vùng sản xuất chủ yếu: đồng bằng, đồi đất đỏ và vùng cát.  

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang dẫn đầu 

phong trào thi đua của tỉnh, đến cuối năm 2016, có 11/19 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới. Chương trình xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng có những tiến bộ vượt bậc. 

Hiền Lương - Bến Hải, Địa đạo Vịnh Mốc, đường Hồ Chí Minh, những địa danh 

lịch sử đã trở thành những địa chỉ du lịch hấp dẫn khách tham quan. 

Chính trị ổn định, kinh tế - xã hội được phát triển; quốc phòng – an ninh 

được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh của lực lượng vũ trang 

Vĩnh Linh được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị luôn được chú trọng; việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị 

về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đông 

đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực và hiệu quả. Đến 

nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã xuất hiện 10 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu 

về việc học tập và làm theo Bác, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng và 

có 01 tập thể, 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

…Đồng hoang xưa giờ lúa tốt bời bời/ Cây trái sinh sôi thơm hương miền 

nắng gió/ Những vườn cây thắm xanh đồi đất đỏ/ Chẳng phụ công người cát trắng 

cũng nở hoa... Để rồi:… Ngày lại ngày tàu vượt sóng khơi xa/ Lòng người vui 
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cùng công trường nhà máy/ Tất cả chung lòng cho quê mình lớn dậy/ Vĩnh Linh 

thân yêu ôi biết mấy tự hào…!  

Với những nỗ lực cố gắng, đến nay thu nhập bình quân đầu người của Vĩnh 

Linh đạt trên 36 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể (10,7%). Đời sống 

của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện. Bộ mặt nông thôn và đô 

thị ngày càng được khởi sắc. Huyện đã đạt và giữ vững danh hiệu huyện điển 

hình văn hóa. Trong những năm qua, cùng với sự nghiệp đổi mới của quê hương, 

đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Linh vinh dự được Đảng và 

Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Huân 

chương Độc lập hạng Nhất. 

Cứ mỗi lần nghĩ đến Bác, Vĩnh Linh nguyện mãi mãi noi theo đức hy sinh 

của Người, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vượt lên muôn 

vàn khó khăn gian khổ thời hậu chiến, xây dựng quê hương từ đổ nát hoang tàn 

trở nên giàu đẹp, văn minh. Càng thương nhớ Bác, các thế hệ ở Vĩnh Linh hôm 

nay luôn luôn học tập và làm theo lời dạy thiêng liêng của Bác, phấn đấu xây 

dựng quê hương ngày ngày giàu đẹp và văn minh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


