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Câu 1: Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội 

là ngày, tháng, năm nào? Vì sao ngày đó được công nhận là ngày truyền 

thống của LLVT Thủ đô Hà Nội?  

 

- Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội là ngày 

19/10/1946 

- Ngày 19/10/1946 được công nhận là ngày truyền thống của LLVT Thủ đô Hà 

Nội bởi vì: 

Từ những đội tiền thân ra đời trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, lực lượng 

nhỏ, lẻ, trình độ học vấn thấp, chưa được trang bị kiến thức quân sự, vũ khí thô 

sơ, nhưng với lòng yêu nước, quyết tâm đi theo Đảng Cộng sản, chiến đấu vì độc 

lập, tự do của Tổ quốc, LLVT Thủ đô Hà Nội qua đấu tranh cách mạng đã nhanh 

chóng phát triển về mọi mặt: Tổ chức, quân số, trang bị vũ khí kỹ thuật, trình độ 

kỹ, chiến thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ 

Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô Hà Nội trong từng thời kỳ lịch sử.  

Từ sau Cách mạng tháng Tám, LLVT Thủ đô Hà Nội cùng các tầng lớp nhân dân 

mưu trí, ngoan cường, kiên quyết đấu tranh đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn và 

hoạt động chống phá của tập đoàn đế quốc và các thế lực thù địch, phản cách 

mạng trong và ngoài nước, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, đưa cách 

mạng Việt Nam thoát khỏi tình thế "Ngàn cân treo sợi tóc", vững bước đi vào 

cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, oanh liệt và vẻ vang. 

 

 
 

Quyết tử quân thề kiên quyết sống chết giữ vững Thủ đô, 12-1946 
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Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện, ngày 19 tháng 10 

năm 1946, Chiến khu XI – tổ chức hành chính quân sự thống nhất của các LLVT 

Thủ đô Hà Nội được thành lập. Chiến khu XI đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 

Trung ương. Ngày 25 tháng 7 năm 1947, trước yêu cầu của cuộc kháng chiến, 

Trung ương quyết định mở rộng địa bàn hoạt động của Chiến khu XI bao gồm: 

Hà Nội, Hà Đông và Sơn Tây. 

=> Từ kết qủa phân tích, đánh giá khách quan, khoa học sự ra đời, vị trí, vai trò, 

chức năng, nhiệm vụ, sự phát triển, trưởng thành,chiến đấu, chiến thắng của Chiến 

khu XI, qua các cuộc Hội thảo khoa học, ngày 31 tháng 5 năm 2010, Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 1850/QĐ-QP công nhận ngày 19 tháng 10 năm 

1946 là Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội. 

 

Câu 2: Đồng chí (bạn) hãy nêu những mốc son và chiến công tiêu biểu của 

LLVT Thủ đô Hà Nội trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành? 

 

Những mốc son và chiến công tiêu biểu của LLVT Thủ đô Hà Nội trong 75 năm 

xây dựng, chiến đấu và trưởng thành: 
 

- Trong kháng chiến chống thực dân Pháp LLVT thủ đô Hà Nội đã thề sống chết 

với nhân dân Thủ đô chống thù trong giặc ngoài , bảo vệ chính quyền cách mạng, 

chuẩn bị kháng chiến; chiến đấu giam chân địch trong thành phố; phát triển và 

đẩy mạnh chiến tranh du kích, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến 

thắng lợi, tiếp quản giải phóng Thủ đô, xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh: “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”: 

 

 
 
Cảm tử quân Hà Nội ôm bom ba càng đón đánh xe tăng của Pháp trong những ngày 

đầu toàn quốc kháng chiến tại Hà Nội, 12/1946. (Ảnh tư liệu) 

LLVT Thủ đô Hà Nội đã kiên trì trụ vững, bám dân, bám đất, xây dựng cơ sở, 

dựa vào dân chiến đấu và lập nên bao chiến công hiển hách, vẻ vang. Nhiều trận 
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đánh tiêu biểu, hiệu quả, góp phần tạo ra bước ngoặt quan trọng, để lại kinh 

nghiệm quý về chiến tranh nhân dân, làm phong phú nghệ thuật quân sự đặc sắc 

của dân tộc Việt Nam và Thăng Long – Hà Nội. 
 

- Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, LLVT thủ đô Hà Nội đã chi viện đắc lực 

sức người, sức của cho các chiến trường và chiến đấu đánh thắng hai cuộc chiến 

tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, góp phần lập nên kỳ tích của 

thế kỷ 20 “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp 

định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam: 
 

 
 
Bộ đội tên lửa những ngày đánh trận Điện Biên Phủ trên không - Ảnh: Tư liệu/Internet 
 

LLVT Thủ đô Hà Nội vừa sản xuất, vừa tăng cường chi viện cho các chiến trường, đồng 

thời dũng cảm kiên cường, mưu trí, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Phòng không 

- Không quân quốc gia đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải 

quân của đế quốc Mỹ, đỉnh cao là Chiến dịch phòng không bảo vệ Thủ đô Hà Nội trong 12 

ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, làm nên trận "Điện Biên Phủ trên không" trên bầu trời 

Hà Nội – Kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, để Hà Nội trở thành "Thủ đô lương 

tri và phẩm giá con người" 
 

- Thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, LLVT Thủ đô Hà Nội luôn nêu cao 

tinh thần cảnh giác cách mạng, vượt mọi khó khăn, vừa tăng cường chi viện cho các mặt 

trận bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế, vừa là lực lượng nòng cốt góp phần cùng các 

tầng lớp nhân dân Thủ đô làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động "diễn biến hòa bình", 

bạo loạnlật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quá 

cách mạng, tham gia xây dựng kiến thiết Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đơn vị Công an nhân dân vũ trang bảo vệ Thủ đô Hà 
Nội, ngày 14-2-1961. Ảnh: Tư liệu TTXVN 

 

- Trong giai đoạn hiện nay, LLVT thủ đô Hà Nội đã quán triệt và tổ chức thực 

hiện tốt đường lối quốc phòng toàn dân, quan điểm xây dựng LLVT nhân dân của 

Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI)”Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới”. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP); xây dựng 

TP Hà Nội thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới. 

 

 
 

Lực lượng vũ trang diễu hành dịp 2-9 (Nguồn sưu tầm) 

 



5 
 

Câu 3: Đồng chí (bạn) hãy cho biết truyền thống tiêu biểu của LLVT Thủ 

đô Hà Nội? 

 

LLVT Thủ đô ra đời từ trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng 

Thủ đô. Cán bộ, chiến sĩ xuất thân từ mọi tầng lớp nhân dân, được nhân dân nuôi 

dưỡng, giúp đỡ, che chở, đùm bọc mà từng bước trưởng thành. Mục tiêu chiến 

đấu của LLVT Thủ đô là giành và giữ vững độc lập, tự do cho quê hương đất 

nước, cho dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Vì 

mục tiêu, lý tưởng cao đẹp đó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô trong bất 

cứ tình huống nào cũng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Cán bộ, chiến sĩ của các đội cảm tử quân trong kháng chiến chống thực dân Pháp, 

của các đơn vị chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc luôn sẵn sàng hy sinh tính mạng để tiêu 

diệt quân thù, nhiều đồng chí bị thương nặng vẫn không rời trận địa, chiến đấu 

đến hơi thở cuối cùng...Sự hy sinh và chiến công của họ, góp phần bảo vệ, giữ 

vững thành quả cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và của nhân 

dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến. 

- Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh 

Đây là lời thề trước khi bước vào cuộc chiến, là lời khen tặng và ghi nhận hành 

động chiến đấu dũng cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho cán bộ, chiến sĩ 

LLVT Thủ đô. Đó là sự tiếp nối ý chí độc lập tự cường của bao thế hệ người Việt 

Nam, trở thành biểu tượng của ý chí, là tinh thần quyết tâm chiến đấu của cán bộ, 

chiến sĩ LLVT Thủ đô. Mở đầu Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, 

LLVT Thủ đô đã thề sống chết với Thủ đô, quyết tử để bảo vệ Thủ đô. Đã kiên 

cường, dũng cảm chiến đấu 60 ngày đêm tiêu hao tiêu diệt nhiều sinh lực địch. 

Lịch sử mãi mãi khắc ghi hình ảnh các chiến sĩ cảm tử quân ôm bom ba càng lao 

vào diệt xe tăng địch, trận chiến đấu của Đội liên lạc đặc biệt Anh hùng do 

Nguyễn Ngọc Nại chỉ huy, cùng du kích, tự vệ Tứ Tổng đưa đường cho Trung 

đoàn Thủ đô rút lui, đánh nghi binh, hy sinh đến người cuối cùng, tô thắm truyền 

thống LLVT Thủ đô Anh hùng. 

- Đoàn kết, sáng tạo, đề cao cảnh giác 

LLVT Thủ đô thành lập trên cơ sở thống nhất, hội tụ các đội vũ trang tiền thân ra 

đời trong phong trào đấu tranh của các tổ chức đoàn thể quần chúng cách mạng 

ở Hà Nội, các chi đội giải phóng quân của chiến khu cách mạng, các đơn vị vũ 

trang của tỉnh Hà Đông và Sơn Tây. Từ các tổ chức khác nhau, địa phương khác 

nhau, xuất thân từ các tầng lớp khác nhau tập trung lại, song cán bộ, chiến sĩ 

LLVT Thủ đô luôn đoàn kết, gắn bó thống nhất ý chí và hành động. Mối quan hệ 

gắn bó mật thiết khăng khít giữa LLVT Hà Nội với LLVT tỉnh Hà Đông, tỉnh 

Sơn Tây trong kháng chiến chống thực dân Pháp và giữa LLVT tỉnh Hà Tây từ 

tháng 4 năm 1965 đến tháng 8 năm 2008 là biểu hiện sinh động cho tinh thần 

đoàn kết. 
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- Dám đánh, biết đánh, đã đánh là thắng 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt cuối năm 1972, chúng đã 

ồ ạt đưa máy bay B52 ra tàn phá Hà Nội, hòng bắt chúng ta quay trở về “thời kỳ 

đồ đá”. Không khuất phục, LLVT Thủ đô kiên cường chiến đấu, cùng các lực 

lượng bắn rơi hàng trăm máy bay trong đó có nhiều máy bay B52-vũ khí hiện đại 

nhất của thế kỷ XX, bảo vệ vững chắc Thủ đô Hà Nội, buộc đế quốc Mỹ phải 

chấp nhận thất bại và chấm dứt chiến tranh Việt Nam không điều kiện. 

- Nếp sống văn hóa, kỷ luật tự giác, nghiêm minh 

Ngày nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, trước sự chống 

phá quyết liệt của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bằng những âm mưu, 

thủ đoạn tinh vi, thâm độc xảo quyệt, LLVT Thủ đô Hà Nội vẫn luôn kiên định 

mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, giữ 

gìn, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm vượt qua 

khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ vận hội, ra sức phấn đấu xây dựng lực 

lượng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng 

cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được 

giao góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô văn minh, 

giàu đẹp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 

Câu 4: Đồng chí (bạn) hãy viết về một tập thể hoặc cá nhân gương mẫu, tiêu 

biểu trong xây dựng, giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của LLVT Thủ 

đô Hà Nội? (Có thể đã được ghi nhận hoặc phát hiện mới) 

 

Lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân 

dân và Dân quân tự vệ, mỗi lực lượng đều đóng một vai trò và mang trọng trách 

khác nhau. Vấn đề đang diễn ra hết sức cam go như đại dịch covid-19 hiện nay 

phần nào đó được ổn định cũng là nhờ có sự góp mặt của các chiến sĩ công an 

nhân dân với tư cách là lực lượng vũ trang của thủ đô Hà Nội. Công an xã Đại 

Áng thuộc công an huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội là một phần của LLVT 

Thủ đô đã không những hoàn thành trách nhiệm mà còn đạt được những thành 

tích xuất sắc trong những ngày này, trong đó có một phần công sức đóng góp của 

người bố thân yêu của em, Trung tá Lê Mạnh Cường - Phó Trưởng Công an xã 

Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà nội.  

Trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19 lần này, huyện Thanh Trì được coi là 

“vùng đỏ” nguy cơ cao thứ ba Thành phố Hà Nội, vì vậy, cùng với các cơ quan 

liên quan khác, bố em và toàn bộ các chiến sỹ Công an xã Đại Áng quyết tâm 

kiểm soát dịch chặt chẽ, đi tới tới từng ngõ, xóm trên toàn địa bàn, tập trung 

khống chế bằng được chùm ca bệnh tại thôn Nguyệt Áng. Như một cánh tay đắc 

lực của Đảng và chính quyền với tư tưởng "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" 

và để đảm bảo an ninh và giữ gìn trật tự trên địa bàn xã trước đại dịch covid đang 

diễn ra hết sức phức tạp, lực lượng công an xã Đại Áng của bố cũng như các tuyến 
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đầu chống dịch luôn thắt chặt các chốt kiểm tra, rà soát về các trường hợp vi phạm 

trong phòng chống dịch bệnh 24/7.  

 

Bố em và Chính quyền phối hợp trong công tác phòng dịch 
 

Bố em và các chiến sĩ công an cùng đơn vị không quản ngại ngày đêm, nắng mưa 

quyết tâm bám trụ, túc trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo 

an toàn tại các khu vực phong tỏa... Nhiều hôm, bố đi làm liên tục nhiều ngày bởi 

tính chất công việc vừa bận rộn, vừa nguy hiểm của bố và các chiến sỹ nên bố 

bảo phải chấp nhận có thể hy sinh, có thể bị lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình 

thực thi nhiệm vụ. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", để đảm bảo cho 

công tác chống dịch trở nên hiệu quả hơn, các chiến sĩ công an đơn vị bố còn phối 

hợp cùng với bên y tế để truy vết các đối tượng có liên quan đến người bệnh để 

có thể kiểm soát và cách ly kịp thời, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân 

trên địa bàn xã.  

 

Một chốt phòng dịch của Công an xã Đại Áng 

https://tuoitre.vn/hy-sinh.html
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Không những làm các nhiệm vụ như trực chốt, tuần tra, kiểm soát theo sự chỉ đạo 

của trưởng ban phòng chống dịch bệnh quốc gia mà bên cạnh đó về hoạt động 

riêng của tập thể cơ quan, bố và đồng đội còn quan tâm và động viên đến những 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bằng những phần 

quà ý nghĩa. 

 

Công an xã Đại Áng không quản ngày đêm, trao quà cho người dân vùng dịch 
 

Nói đến lực lượng vũ trang Việt Nam là nói đến các vị anh hùng có công gây 

dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp đất nước. Công an xã Đại Áng cũng vậy, 

giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng, bố em và các đồng chí của mình ngoài công 

tác chống dịch vẫn lập nên chiến tích đáng nể điển hình gần đây nhất chính là bắt 

giữ được đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Chính xác là vào hồi 7 giờ 00 

phút ngày 13/8/2021, tổ công tác, công an xã Đại Áng huyện Thanh Trì, Hà Nội 

đã mở một cuộc tuần tra kiểm soát tại đường liên xã Đại Áng và đã phát hiện, bắt 

giữ một nam thanh niên với gói ma túy. Vụ việc này đã được đề xuất lên UBND 

TP Hà Nội xem xét để có quyết định khen thưởng về thành tích có công của bố 

em và các đồng đội trong thuộc Công an xã Đại Áng.  
 

Em hiểu, đâu đó ngoài kia, trên dải đất hình chữ S thân yêu này, hay trên thế giới, 

có rất nhiều, nhiều lắm điển hình những tấm gương sáng của các lực lượng, các 

ngành nghề, nhưng đối với em, tấm gương luôn vì nước quên thân, vì dân phục 

vụ của bố và đồng đội ở trụ sở Công an xã Đại Áng là tấm gương gần nhất, sáng 

nhất, để lại trong em biết bao xúc động và ngưỡng mộ. Em ước mong dịch bệnh 

mau chóng kết thúc, đời sống và làm việc nhân dân sớm có thể quay trở lại đúng 

với quỹ đạo ban đầu để bố và đồng đội của bố bớt vất vả, hiểm nguy.  
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Câu 5: Trên cương vị công tác và vị trí xã hội của mình, đồng chí (bạn) làm 

gì để góp phần giữ gìn, phát huy, phát triển những giá trị truyền thống của 

LLVT Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn cách mạng hiện nay?  

(Không quá 1500 từ). 

Kể từ 2 năm trở về nay, hễ nói về covid là nói về sự tàn phá kinh khủng và gây 

ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đối với nền kinh tế và nhu cầu đời sống của nhân 

dân trên toàn cầu nói chung cũng như đất nước Việt Nam nói riêng. Nhưng xảy 

ra đại dịch rồi, mỗi người dân đều phải tự có ý thức giữ gìn sức khỏe của gia đình, 

cùng với các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang giúp đỡ đồng bào mình qua 

cơn hoạn nạn. Là một học sinh trường THPT Nguyễn Quốc Trinh, điều em cần 

làm để có biện pháp chống dịch tốt nhất cũng như góp phần giữ gìn và phát huy 

những giá trị truyền thống của lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội đó chính là thực 

hiện nghiêm túc các quy tắc phòng ngừa dịch bệnh cũng như thực hiện tốt thông 

điệp 5K, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn sạch sẽ mọi nơi mọi lúc. Bên cạnh 

đó, để bố mẹ yên tâm đi làm, em tự giác hoàn thành việc học của mình, làm việc 

nhà phụ giúp cha mẹ. Hằng ngày, em đã phụ giúp mẹ trong chuyện bếp núc, em 

có thể làm các việc nhỏ để đỡ cho mẹ như là: nấu cơm, quét dọn nhà cửa, giữ vệ 

sinh không gian trong nhà luôn được sạch sẽ. Với tình hình dịch bệnh đang bùng 

phát thì việc ăn uống đạm bạc và quản lý chi tiêu một cách hợp lý đang được mọi 

gia đình thực hiện phổ biển.  

Ngoài siêng việc nhà ra em còn 

tham gia vào các hoạt động xã 

hội trong phạm vi cộng đồng 

nơi em đang sinh sống. Em 

thường xuyên xem ứng dụng 

zalo connect để theo dõi xem 

khu vực mình đang sinh sống 

có trường hợp nào cần giúp đỡ 

rồi tìm cách liên lạc, xác minh, 

sau đó lên kế hoạch giúp đỡ 

như thế nào cho hữu ích. 

Thông thường em sẽ nói rõ 

việc mình dự định làm rồi xin 

phép bố mẹ cho dùng tiền cá 

nhân mà em tiết kiệm được để 

mua lương thực, thực phẩm, đồ 

thiết yếu đem đến trao tặng. 

 
 

Ngoài ra, với số tiền tiết kiệm dành dụm được, em đã mua được một số yếu phẩm 

thiết yếu như: nước uống, rau cỏ , gạo , mì tôm ,...tất cả đều được trao lại cho 

những gia đình xung quanh khu vực em sinh sống đang gặp hoàn cảnh khó khăn 
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do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy chỉ là một chút quà nhưng trong thời đoạn 

này thì một miếng khi đói sẽ bằng nhiều gói khi no, của ít lòng nhiều.  

 

Tặng nhu yếu phẩm, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. 

Không chỉ có vậy, em và các bạn trong làng còn cùng nhau tham gia vào công tác 

Đoàn, các hoạt động trong thôn xóm để có thể giúp ích cho mọi người nhiều hơn. 

Đó là khi các bác gái trong hội phụ nữ xã Đại Áng nấu cơm để đi phát từ thiện 

cho những mảnh đời vô gia cư, em đã cùng các bác tham gia hoạt động nấu nướng. 

Chủ yếu là đỡ cho các bác được phần nào hay phần đấy, cũng một phần là để học 

hỏi thêm kinh nghiệm. Hoạt động em yêu thích nhất cũng là hoạt động đem lại 

rất nhiều ý nghĩa đó là trao quà và dành hết phần tình thương cho những con trẻ 

mồ côi. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy thì việc đem đến cho những lứa trẻ 

vô vàn tình thương mến thương là việc chúng ta nên làm. Cùng nhau mọi người 

sẽ chung tay gây dựng nên một tương lai giàu đẹp và khỏe mạnh. Vào một ngày 

không xa, chắc chắn Việt Nam ta sẽ chiến thắng được dịch bệnh. Chỉ cần mỗi 

người trong chúng ta sẽ là một đóa hoa góp phần hòa chung với đất nước và con 

người sẽ thêm phần tươi đẹp. Những chiếc lá lành sẽ đùm bọc những chiếc lá 

rách. Nêu cao tấm gương của lực lượng vũ trang Việt Nam, không ngại gian khó, 

sẵn sàng chiến đấu, bằng mọi quyết tâm, niềm tin chúng ta sẽ chiến thắng đại 

dịch, rồi học sinh sẽ được đến trường, người người được đi làm, Việt Nam sẽ bình 

yên trở lại. 


