
Ký ức người lính: Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn.T. 1 / Nhiều tác 

giả. – Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2013. – 534tr . : ảnh ; 24cm. 

Môn loại: 895.922803 / K600Ư 

Tài liệu lưu giữ tại  kho 
Kho Đọc : 100067766 
 

 

Giới thiệu nội dung:  

 Chiến tranh đã lùi sâu vào quá khứ nhưng vẫn còn 

không ít những dư âm để lại. Những nỗi buồn chiến 

tranh, những niềm vui chiến thắng dường như hòa 

quyện lại với nhau tạo thành bao thanh âm, bao 

cung bậc cảm xúc của một bản nhạc bi hùng. 

Không ai khác, chính những con người bình 

thường, những nhân dân nhỏ bé mà khi hợp thành 

biển lớn sức mạnh đã viết nên trang sử oai hùng 

cho đất nước mình. Để góp phần quan trọng vào 

việc ghi lại, kể lại những ký ức, kỷ niệm sâu sắc 

trong các cuộc kháng chiến thần thánh giải phóng 

dân tộc và bảo vệ Tổ quốc của những con người đã 

làm nên chiến công lừng lẫy.  

Trong tập 1 “Ký ức người lính”, bạn đọc sẽ tìm 

thấy  những câu chuyện, những kỷ niệm sâu sắc, 

cảm động của các nhân chứng lịch sử - người trong 

cuộc về các chặng đường trường chinh chống giặc 

ngoại xâm và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Đó là 

những cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều quân chủng, 

binh chủng trên các chiến trường: Bình Trị Thiên - 

Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, 

Tây Nguyên, Nam Bộ, đường Hồ Chí Minh huyền 

thoại, Đoàn tàu không số trên biển, chiến dịch “Hà 

Nội - Điện Biên Phủ trên không” v.v… bao gồm bộ 

đội chủ lực, bộ đội địa phương, lực lượng dân 

quân, du kích, tự vệ, thanh niên xung phong, dân 

công hỏa tuyến… đã không tiếc máu, xương, tất cả 

vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng quân xâm lược. 

Cũng trong tập 1, bạn đọc sẽ thấy rõ hình ảnh của 

một số doanh nhân vốn là anh bộ đội năm xưa, nay 

đang phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ 

Hồ”, hăng hái tham gia công cuộc đổi mới đất 

nước. Những câu chuyện mà họ kể hôm nay vẫn 

nhắc nhở các thế hệ sau trách nhiệm viết tiếp những 

trang sử hào hùng cho dân tộc. 

 

 

 

 

 



Ký ức người lính : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn.T. 2 / Nhiều 

tác giả. – Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2014. - 510tr. : ảnh, chân dung ; 24 

cm. 

 

Môn loại: 895.922803 / K600Ư  

Tài liệu lưu giữ tại  kho 

Kho Đọc : 100071193, 

Kho Mượn: 200104483, 200104484, 

Kho Lưu động : 800061840, 800063147 

 

Giới thiệu nội dung:  

“Ký ức người lính tập 2” sẽ tiếp tục là những câu 

chuyện dài bất tận, ghi dấu kỷ niệm sâu sắc, cảm 

động của các nhân chứng lịch sử - người trong 

cuộc về các chặng đường trường chinh chống giặc 

ngoại xâm và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, in đậm 

tình cảm thiêng liêng, một niềm tự hào kiêu hãnh 

thầm kín đã được xây nên từ xương máu, mồ hôi, 

nước mắt của bao thế hệ. “Ký ức người lính tập 2” 

còn mạnh dạn đề cập đến Chiến tranh Biên giới 

phía Bắc, Chiến trường K - những nỗi đau thảm sát 

không ai muốn nhắc đến nhưng cần phải có một cái 

mạnh mẽ hơn, bao dung hơn về hai cuộc chiến đó. 

Anh người lính già năm xưa nhớ lại cuộc chiến tại 

Bến phà Gianh anh hùng “Mỗi lần nhớ lại cảnh 

chiến tranh, nhớ lại những con sổ ấy, tim gan anh 

bổng thót lại, nhức nhói. Sự đau đớn ấy không phải 

vì viết thương mà đau đớn vì đồng đội. Vì độc lập tự 

do của Tổ quốc, vì tất cả đánh thắng hoàn toàn giặc 

Mỹ xâm lược; tất cả vì miền Nam thân yêu…”. 

Cuốn sách còn nói đến những vấn đề nóng xoay 

xung quanh Biển Đông như một cách đánh thức và 

thổi bùng lên khát vọng Biển Đông trong mỗi người 

dân Việt Nam…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ký ức người lính : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn.T. 6 / Nhiều tác giả. – Hà Nội 

: Thông tin và Truyền thông, 2019. – 386tr . : chân dung, ảnh ; 24cm. 

Môn loại: 895.922803 / K600Ư  

Tài liệu lưu giữ tại  kho 
Kho Đọc : 100078962 

Kho mượn: 200116526 

 

Giới thiệu nội dung:  

 “Ký ức người lính tập 6”. Tập sách tiếp tục đăng tải lại 

những ký ức một thời oanh liệt của những người con đất Việt 

đã trải qua những năm tháng chiến tranh đầy gian khổ, mất 

mát, hy sinh nhưng rất đỗi tự hào. Những bài viết do những 

người trong cuộc tự viết ra hoặc kể lại là những câu chuyện 

có thật gắn với những địa danh cụ thể. Các bài viết xếp theo 

thời gian của từng cuộc kháng chiến, được xác minh và ghi 

nhận qua các tập sách lịch sử của các đơn vị hoặc hồi ký của 

các cựu chiến binh đã xuất bản. 

Những câu chuyện kể về hồi ký ức sẽ đem đến cho người đọc 

những suy ngẫm sâu lắng về sự hy sinh đầy quả cảm của 

người lính trên chiến trường, nghĩa tình quân dân, nghĩa vụ 

quốc tế trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và tinh 

thần khắc phục khó khăn để góp phần xây dựng quê hương, 

đất nước sau chiến tranh. 

 
Ký ức người lính : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn.T. 7 / Nhiều tác giả. – Hà Nội 

: Thông tin và Truyền thông, 2019. – 377tr . : chân dung, ảnh ; 24cm. 

Môn loại: 895.922803 / K600Ư  

Tài liệu lưu giữ tại  kho 

Kho Đọc : 100078963 

Kho mượn: 200116525 

 

Giới thiệu nội dung:  
 Hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của 

dân tộc ta dành thắng lợi thể hiện nghệ thuật lãnh đạo tài 

tình của Đảng ta, thể hiện tài thao lược của các tướng lĩnh 

Việt Nam trong chiến tranh, thể hiện lòng trung thành, sự hi 

sinh quả cảm, khả năng chịu đựng can trường của những 

người lính trực tiếp cầm súng trên mặt trận. Như lời dạy của 

Bác Hồ kính Yêu: “Quân đội ta 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”, viết nên 

những trang huyền thoại vĩ đại và đẹp đẽ nhất của lịch sử 

chiến tranh Việt Nam. Những trận đánh không thể nào quyên 

phải kể đến “Chiến dịch tiến công chiến lược 1972 giải 

phóng tỉnh Quảng Trị; Vượt đỉnh Trường Sơn; Trận đánh 

trước đêm Hiệp định Paris…; Và những Anh Hùng làm nên 

lịch sử như  Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Anh hùng lực lượng 

vũ trang Nguyễn Văn Bảy người phi công huyền thoại; Câu 

chuyện tình của cựu nữ tù Côn Đảo năm xưa Hoàng Đình 

Thành… Những trận đánh và những con người làm nên 

huyền thoại được tác giả thể hiện trong tập hồi ký “Ký ức 

người lính tập 7”.  Ký ức một thời oanh liệt của những người 

con đất Việt trải qua những năm tháng chiến tranh đầy gian 

khổ, mất mát, hy sinh và rất đỗi tự hào trên tất cả các mặt 

trận.  



 

Ký ức người lính : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn.T. 8 / Nhiều tác giả. – 

Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2019. – 383tr. : chân dung, ảnh ; 24cm. 

Môn loại:895.922803 / K600Ư  

Tài liệu lưu giữ tại  kho 

Kho Đọc : 100078964 

 

Giới thiệu nội dung:  
Đất nước Triệu Voi chẳng phải là nơi sinh ra, nơi lớn lên của 

những người lính tình nguyện. Nhưng trong câu chuyện họ kể, 

đất nước, con người Lào hiện lên thật thân thuộc. Nơi đó 

dường như đã trở thành quê hương thứ 2 của những người lính 

tình nguyện. Chiến tranh đã đi qua bao nhiêu thời gian nhưng 

ký ức vẫn không thể nào quên kỷ niệm sâu sắc về nơi mình sinh 

sống và chiến đấu trên đất bạn Lào. Thiếu tướng Huỳnh Đắc 

Hương bồi hồi trong dòng cảm xúc, hào hứng kể lại những câu 

chuyện thú vị, ấm áp nghĩa tình trong thời gian mình công tác, 

chiến đấu, sát cánh cùng đồng chí, đồng đội và đồng bào các 

bộ tộc Lào anh em chung chiến hào chống kẻ thù, giành lại 

bình yên cho dân tộc và thực hiện  nghĩa vụ quốc tế trong cuộc 

kháng chiến vĩ đại cùng với tinh thần khắc phục khó khăn để 

góp phần xây dựng quê hương, đất nước sau chiến tranh của 

dân tộc Việt – Lào. 

Dương, Xuân Đống. Chiến thắng biểu tượng của văn hóa quân sự Việt Nam / Dương 

Xuân Đống. – Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2018. – 323tr ; 21cm. 

Môn loại: 355.009597 / CH305TH   

Tài liệu lưu giữ tại  kho 
Kho Đọc : 100078863 

Kho mượn: 200116372, 200116373 

 

Giới thiệu nội dung:  

Tác giả cuốn sách đã ghi lại những chiến thắng oanh 

liệt của quân và dân ta trong mấy ngàn năm đấu tranh 

chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. Trong tập sách này 

phải kể đến những chiến thắng ở Miền Nam cuộc chiến 

tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa chống 

chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mỹ 

mà chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” là một 

đỉnh cao của một cuộc chiến; ở Miền Nam, đó là sự đối 

mặt trực tiếp với Mỹ - ngụy của mọi tầng lớp nhân dân, 

trên tất cả các địa bàn với sự nổi dậy toàn dân trong 

chiến thắng lớn ngày 30 - 4 - 1975, đem tới sự thống 

nhất đất nước. Qua đó thể hiện nghệ thuật quân sự và 

phương pháp tác chiến điêu luyện trong từng cuộc 

chiến. Những chiến thắng đã phản ảnh một sự thật lịch 

sử trong mấy ngàn năm đấu tranh chống ngoại xâm của 

dân tộc ta đã tạo nên một “ truyền thống đánh giặc giữ 

nước” mà ngày nay được được hiểu là văn hóa quân sự 

Việt Nam mà tác giả Dương Xuân Đống muốn nói đến 

trong cuốn sách nhỏ này. 
 

  

 



Nguyễn, Như Thìn. Người lính Thành cổ Quảng Trị / Nguyễn Như Thìn. – Hà Nội : Hồng Đức, 

2018. – 279 tr ; 21cm. 

Môn loại: 959.7043 / NG558L  

Tài liệu lưu giữ tại  kho 

Kho Đọc : 100077239 

Kho mượn : 200113709, 200113710 

Kho Lưu động : 800071902, 800071903 

 

Giới thiệu nội dung:  

 “Người Lính Thành Cổ Quảng Trị”.  Thành cổ Quảng Trị 

nằm soi mình bên dòng Thạch Hãn, địa danh được biết đến qua 

cuộc chiến 81 ngày đêm khốc liệt, bi tráng bậc nhất trong lịch 

sử dân tộc Việt Nam. 

Trong trí nhớ và sự xúc động khôn nguôi, người lính nay tuổi 

đã già như ông Lễ mới có dịp ghé lại mảnh đất nơi mình và các 

đồng đội của mình vào sinh ra tử. Theo tiếng gọi thiêng liêng 

của Tổ quốc cả một thế hệ thanh niên với hàng vạn vạn lớp 

người đã lên đường. Họ là những chàng trai mười tám, đôi 

mươi đến từ mọi miền quê nhưng đều chung một điểm chiến 

đấu – Thành cổ, nơi có dòng sông Thạch Hãn bao quanh. 

Trong ký ức của người cựu chiến binh, cuộc chiến vào giữa 

năm 1972 ấy diễn ra như một huyền thoại. Mỗi chiến sĩ đã anh 

dũng chiến đấu với toàn bộ sức mạnh, ý chí và tinh thần dân 

tộc để  viết nên “Khúc tráng ca Thành cổ”, một trường đoạn bi 

tráng và hào hùng của bản anh hùng ca về cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, giành độc lập, tự do cho dân tộc. 

Bùi, Văn Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân trong xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc / Bùi Văn Nam. – Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2018. – 321 tr ; 21cm. 

Thư mục: tr. 315-319. 

 

Môn loại: 355.009597 / T550T  

Tài liệu lưu giữ tại  kho 

Kho Đọc : 100077708 

Kho mượn : 200114459 
 

 

Giới thiệu nội dung:  

 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân 

trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”  
Nhằm khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong 

công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn 

áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp 

bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ 

công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung cuốn sách đi 

sâu phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh nhân dân 

trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; khẳng định nhân dân là 

nguồn gốc sức mạnh, là nhân tố quyết định thành công của 

cách mạng Việt Nam; phân tích lịch sử hình thành và những 

vấn đề đặt ra đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong tình hình mới; đề ra phương hướng và giải pháp 

nhằm vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức 

mạnh nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc hiện nay. 

 



Nguyễn, Long Trảo. Khi Tổ quốc gọi / Nguyễn Long Trảo. –Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2017. – 474 tr. : ảnh chụp ; 23cm. 

Môn loại: 895.922803 / KH300T 

Tài liệu lưu giữ tại  kho 
Kho Đọc : 100076980 

Kho mượn : 200112959 

 

Giới thiệu nội dung:  

 “Khi Tổ quốc gọi tên mình  - tên cuốn sách và cả bìa 

cuốn sách này rất dễ làm cho người đọc suy đoán rằng 

đây là một tác phẩm hồi ký cách mạng có mục đích giáo 

huấn trực tiếp. Nhưng khi lần giở đọc từng trang thì lại 

thấy đây là lịch sử một cuộc đời - một cuộc đời bình dị 

nhưng không ít khía cạnh diệu kỳ của một người đàn ông 

từng trải qua nửa sau của thế kỷ 20, được đặt trong dòng 

chảy lịch sử của đất nước. Tất cả những bước đi trong sự 

gắn bó của tình đồng chí đồng đội mà tác giả đã mô tả 

trong quyển sách có thể được xem như câu chuyện điển 

hình cho cả một thế hệ những người đàn ông của đất 

phương Nam cầm súng đánh giặc cứu nước. Và tất cả lại 

được nói lên một cách hết sức bình dị, tự nhiên, chân 

thật”. Như nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết:  

“Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt  

 Như mẹ cha ta như vợ như chồng  

 Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết  

 Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông”.  

 


