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NHÖÕNG KYÛ VAÄT CUÛA LIEÄT SYÕ TRAÀN VAÊN PHOØNG
NGÖÔØI ÑAÕ ANH DUÕNG HY SINH TRONG TRAÄN HAÛI CHIEÁN 

BAÛO VEÄ GAÏC MA THAÙNG 3/1988
Kim Thanh Tùng*

Biển đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, bảo vệ chủ quyền 
biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc không chỉ thể hiện tư duy của Đảng trong các nghị quyết 
đại hội mà còn trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài đối 
với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Nhằm góp phần đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền chủ quyền biển đảo thông qua các hiện vật lịch sử đến quần chúng 
nhân dân trong và ngoài nước, năm 2016, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã giao phòng Nghiên 
cứu - Sưu tầm xây dựng Đề cương sưu tầm về Chủ quyền biển đảo Việt Nam. Ý thức được ý 
nghĩa cũng như tầm quan trọng của công tác sưu tầm hiện vật về chủ quyền biển đảo thiêng 
liêng, phòng Nghiên cứu - Sưu tầm đã bắt tay ngay vào xây dựng đề cương và tiến hành đợt 
sưu tầm tại các tỉnh Nam Trung bộ.

Được sự giới thiệu của đồng chí Hoàng 
Văn Hoan, nguyên Phó chỉ huy về chính 
trị Trung đoàn Công binh 83 - Bộ Tư lệnh 
Hải quân vùng 4, chúng tôi tìm đến nhà bà 
Nguyễn Thị Bích Lạc, vợ liệt sỹ Trần Văn 
Phòng, người đã anh dũng hy sinh trong trận 
hải chiến bảo vệ Gạc Ma năm 1988. Liệt sỹ 
Trần Văn Phòng sinh ngày 1/11/1962, quê 
huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Đồng 
chí là con thứ 4 trong gia đình có 8 anh chị 
em, sau khi tốt nghiệp Phổ thông Trung học, 
đồng chí tham gia quân đội ngày 25/3/1979 
và được biên chế vào Tiểu đoàn 887, Trung 
đoàn 83, Bộ Tư lệnh Hải quân và công tác tại 
đây cho đến lúc hy sinh. 

* Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Ca nước liệt sỹ Trần Văn Phòng làm tặng vợ
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Đón chúng tôi là người 
phụ nữ trung niên, với giọng 
vui tươi, bà mời chúng tôi 
vào nhà. Khi được biết mục 
đích chuyến viếng thăm của 
chúng tôi, giọng bà trùng 
xuống, dường như bao kỷ 
niệm về người chồng thân 
yêu đang hiện lên trong tâm 
trí bà, rồi bà kể cho chúng 
tôi nghe những câu chuyện 
về quá trình học hành, công 
tác trong quân đội của liệt 
sỹ Trần Văn Phòng. Những 
câu chuyện đã diễn ra hơn 
30 năm, nhưng qua cách kể 
chuyện vui tươi, gần gũi, 
tình cảm, dường như mới 
diễn ra cách đây không lâu. 
Câu chuyện, giúp chúng tôi 
hình dung thêm về liệt sỹ 
Trần Văn Phòng, một con 
người tài hoa, nhiệt huyết, 
tình cảm. Và để giúp chúng 
tôi hiểu rõ hơn về liệt sỹ 
Trần Văn Phòng, bà cho chúng tôi xem những kỷ vật của liệt sỹ. Bà kể, đã có nhiều đơn vị 
đến để sưu tầm những kỷ vật, nhưng bà vẫn muốn giữ lại làm kỷ niệm, nhưng nay, Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia sưu tầm để phục vụ cho công tác trưng bày tuyên truyền về chủ quyền biển 
đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bà sẵn sàng hiến tặng. Trước mắt chúng tôi, những kỷ vật của 
liệt sỹ được bà đặt ngăn nắp trong hòm, gìn giữ cần thận trong suốt hơn 20 năm qua. Hằng 
năm, cứ vào ngày Thương binh liệt sỹ và ngày tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh trong 
trận hải chiến bảo vệ Gạc Ma 14/3/1988, bà lại mang những kỷ vật này ra lau chùi sạch sẽ, 
và cũng là cách để mọi người trong gia đình tưởng nhớ đến người chồng, người cha thân 
yêu, noi gương anh hùng và ý chí kiên cường của liệt sỹ. Bà cẩn thận giới thiệu cho chúng 
tôi từng kỷ vật, chừng đó thời gian đã trôi qua nhưng những câu chuyện xoay quanh kỷ vật 
vẫn được bà kể tới từng chi tiết nhỏ nhất. Cầm chiếc ca nước lên, bà kể, chiếc ca này do 
chính tay liệt sỹ Trần Văn Phòng làm tặng vợ nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới, hồi đó, liệt sỹ 

Sổ ghi chép thơ văn của liệt sỹ Trần Văn Phòng
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đang đóng quân tại khu Nhà Đèn ở vịnh Cam Ranh (Nha Trang), còn bà đang công tác tại 
Đà Nẵng, một hôm, có người đồng nghiệp của liệt sỹ về phép đến nhà chơi và có đưa gói 
bưu phẩm cùng một lá thư, mở gói bưu phẩm ra bà rất xúc động khi thấy một chiếc ca bằng 
nhôm, trên đó khắc chìm hình chiếc tàu thủy và mỏ neo với nét khắc mềm mại và tinh xảo 
cùng dòng chữ: Hải quân Việt Nam - Tặng Nguyễn Thị Bích Lạc. 

Tiếp theo, bà đưa cho chúng tôi xem cuốn sổ ghi chép thơ văn của liệt sỹ. Cầm cuốn 
sổ trên tay, chúng tôi không khỏi xúc động, thời gian đã làm cuốn sổ ngả vàng nhưng những 
nét chữ rắn rỏi, khỏe khoắn cùng những hoa văn trang trí bằng chì màu vẫn còn hiện rõ trên 
từng trang giấy. Cuốn sổ gồm 24 trang, bìa màu đen, xuyên suốt cuốn sổ là những bài thơ 
về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa đã được liệt sỹ chép lại trong thời gian 
đóng quân tại khu Nhà Đèn Nha Trang. Đây là những cảm xúc rất thật, rất chân thành được 
liệt sỹ lưu dấu qua những bài thơ, nét chữ trong cuốn sổ đời mình.

Gấp cuốn sổ lại, bà nhẹ nhàng, cẩn thận lấy từ trong hòm ra 1 lá thư khổ A4 đã ngả 
vàng, nét chữ mực tím đã mờ, vẻ mặt trùng xuống, nhìn một hồi lâu vào lá thư rồi bà nói 
với chúng tôi: “Lá thư này được liệt sỹ viết vào ngày 09/3/1988, một ngày trước khi liệt sỹ 
đi làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma. Vào những ngày đầu tháng 3/1988, tình hình tại đảo Gạc 

Thư của liệt sỹ Trần Văn Phòng gửi gia đình
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Ma, đảo Cô Lin thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam rất căng thẳng khi Trung Quốc có 
những hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo. Trước tình hình đó, Trung đoàn Công binh 
83 nhận được lệnh từ Bộ Tư lệnh Hải quân đi làm nhiệm vụ xây dựng một số công trình ở 
đảo Gạc Ma để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với đảo này. Đồng chí Trần Văn 
Phòng bấy giờ đang là Chính trị viên Đại đội 9, Tiểu đoàn 887, Trung đoàn 83, không nằm 
trong danh sách đi xây dựng đảo Gạc Ma nhưng với tinh thần quyết tâm bảo vệ vững chắc 
vùng biển đảo của Tổ quốc dù có phải hy sinh, đồng chí đã xung phong tăng cường quân số 
cho lực lượng công binh đi làm nhiệm vụ tại đảo. Lá thư dài 2 mặt giấy, những dòng chữ 
rắn rỏi, gấp gáp được viết cho gia đình trước khi lên đường nhận nhiệm vụ thiêng liêng Tổ 
quốc giao phó, biết bao những lời dặn dò người vợ trẻ, những người em trong gia đình, tình 
cảm của người cha xa nhà nhớ thương người con gái mà suốt gần năm qua anh không được 
bế bồng, đã được anh gửi gắm qua những dòng thư đầy tình cảm. Đọc xong lá thư, chúng 
tôi không khỏi bùi ngùi, xúc động, và hơn bao giờ hết thấu hiểu sự hy sinh to lớn của những 
chiến sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Gạc Ma ngày 14/3/1988. 

Trận hải chiến bảo vệ Gạc Ma đến nay đã trải qua 30 năm, lịch sử dân tộc đã ghi nhận 
những hy sinh thầm lặng nhưng đầy vẻ vang của các anh, sự hy sinh anh hùng đó chính là 
những tấm gương để cho những thế hệ mai sau noi theo và tiếp tục cuộc đấu tranh đầy cam 
go vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

MEMORIES OF THE MARTYR TRẦN VĂN PHÒNG WHO SCARIFICED HIS LIFE 
IN THE NAVAL BATTLE OF GẠC MA IN MARCH 1988

Kim Thanh Tùng

The Martyr Trần Văn Phòng was born on 01/11/1962, in Kiến Xương district, Thái 
Bình province. After graduating from high school, he joined the army on 25/3/1979 and was 
assigned to 887 Battalion, 83rd Regiment, Navy Command. In March 1988, he sacrificed 
himself heroically in the naval battle of Gạc Ma.

In 2016, Mrs. Nguyễn Thị Bích Lạc, the wife of the martyr, donated her husband’s 
memories to the Vietnam National Museum of History, which she has preserved for nearly 
30 years, including: a cup that Trần Văn Phòng donated his wife to celebrate the second 
anniversary of the wedding; a book of poems written by the martyr and a letter he wrote to 
the family before the mission on the island of Gạc Ma. They are precious objects, helping 
to stimulate propaganda and education through historical artifacts on the sacred sea and 
island sovereignty.


