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Do Nguyễn Kim Luận JJR 60 chuyễn lại  

Tặng nhà cho vợ người lính hy sinh trong 
trận hải chiến Hoàng Sa 

 
Sáng 11/7, Chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa đã bàn giao nhà cho bà Huỳnh Thị Sinh, quả phụ của Trung tá 
hải quân Ngụy Văn Thà. 

Trung tá Ngụy Văn Thà, hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo (HQ - 10) cùng 73 người lính khác đã hy sinh trong 
trận Hải chiến chống lại quân Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa ngày 19/1/1974.  

Khi chồng ra đi, bà Sinh mới 26 tuổi. Suốt 40 năm qua, bà nuôi 3 con gái trong căn hộ nhỏ mà vợ chồng bà 
đã sống từ năm 1973. Năm 2009, chung cư bị giải tỏa để xây cao ốc mới, bà Sinh phải đi thuê nhà để ở tạm. 
Vì thế, căn hộ 3 phòng, rộng 60 m2 nằm trong tòa cao ốc (quận 10, TP HCM), do chương trình Nhịp cầu 
Hoàng Sa mua tặng là ngôi nhà đầu tiên bà Sinh có riêng cho mình. 

Đại diện Nhịp cầu Hoàng Sa, 
bà Nguyễn Thế Thanh, 
nguyên Phó giám đốc Sở Văn 
hóa – Thông tin TP HCM cho 
biết, chương trình chỉ có mục 
đích duy nhất là nối liền tất cả 
những tấm lòng Việt Nam 
hướng về những người đã 
ngã xuống vì chủ quyền đất 
nước. “Từ những chiến sĩ ở 
Gạc Ma bảo vệ Trường Sa 
năm 1988 đến người lính ở 
Hải chiến Hoàng Sa 1974 đều 
rất đáng trân trọng”, bà Thanh 
chia sẻ. 

Chuẩn đô đốc, thiếu tướng Lê 
Kế Lâm, Chủ tịch Hội khoa 
học và Kinh tế Biển TP HCM cũng đến tham dự và bày tỏ: “Chúng ta chỉ có một Việt Nam và thông qua 
chương trình như Nhịp cầu Hoàng Sa người Việt khắp nơi trên thế giới sẽ góp phần giúp Việt Nam ngày một 
vững mạnh hơn, bảo vệ được lòng tự tôn của dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ”. 

Chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa ra đời ngày 7/1 từ sáng kiến của một số nhà báo, nhân sĩ, kiều bào... với 
mong muốn kết nối các nghĩa cử, chia sẻ của tất cả mọi người với thân nhân những người lính Hoàng Sa. 
Sau hơn 6 tháng vận động, chương trình đã nhận được hơn 500 lượt đóng góp của nhiều người Việt Nam 
trong và ngoài nước với hơn 1,7 tỷ đồng. 

Cùng thời gian này, Nhịp cầu Hoàng Sa còn hỗ trợ 400 triệu đồng giúp cựu binh trận Gạc Ma năm 1988 Lê 
Hữu Thảo mua lô đất và xây nhà ở thành phố Hà Tĩnh. 
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