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Tỉnh ưu việt của chế độ ta là từ Nhà nước đến nhân dân, mọi người đều quan tâm tới sức khoẻ, tuổi
thọ và niềm vui của các cụ giả.
Trong đời sống hằng ngày, các cụ được mọi người kính trọng về tuổi tác, khâm phục và biết ơn về
những đóng góp của mình.
Trong gia đình, các cụ giúp đỡ con cái nhiều việc : trồng cây, nuôi cá, nuôi gà, đặc biệt là trông coi
và dạy bảo các cháu.
ngoài xã hội, các cụ tích cực tham gia hoạt động của mặt trật, củng cố khối đoàn kết trong xã, giải
quyết các vụ xích mích, góp phần xây dựng quan hệ hòa thuận trong thôn xóm cũng như trong gì đình.
về mặt lao động sản xuất, các cụ thường giúp đỡ cho thế hệ trẻ nhiều kinh nghiệm quý báu. Nhiều
cụ còn khỏe vẫn tiếp tục lao động và nêu cho con cháu những tấm gương sáng về lao động cần cù, có
sự tính toán và xếp đặt chu đảo.
Do mức sống khác nhau, hoàn cảnh gia đình khác nhau, giữa các cụ cũng có những nhu vầu và
nguyện vọng khác nhau. Không phải cụ nào cũng được săn sóc chu đáo trong những trường hợp đau
yếu, rủi ro. Không phải cụ nào cũng được thường xuyên thăm hỏi? nhất là những cụ sống trong những
gia đình neo đơn, con cháu hiếm hoi hoặc đi xa vắng.
Tuổi tác ngày một cao, sức khỏe cũng từng năm, từng năm suy yếu. Các cụ không khỏi băn khoăn
suy nghĩ về cái ngày tất yếu sẽ đến với các cụ. Cái ngày các cụ sẽ từ giã cuộc đời. cái ngày mà gia đình
và làng xóm sẽ đưa cụ tới nơi an nghỉ cuối cùng. Người ta sẽ khâm liệm cụ như thế nào ? Cỗ quan tài
sẽ ra sao ? Chôn cụ ở đâu và sẽ còn có ai nghĩ tới nấm mồ của cụ nữa ?
Trách nhiệm của xã hội và trước hết là của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là phải hiểu được rất kỹ tình
hình sinh hoạt của các cụ, khả năng tiếp tục đóng góp của các cụ đối với gia đinh và xã hội, những tâm
tư thầm kín, những nguyện vọng chính đáng của các cụ.
Làm thế nào để các cụ được kéo dài tuổi thọ, được sống an vui, được tiếp tục làm những việc hữu
ích ? Đó là điều mà tất cả chúng ta phải quan tâm và góp phần giải quyết.
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Nhiều huyện và nhiều xã trong tỉnh Hải Hưng đã có những thành tích và kinh nghiệm phong phú
trong việc thực hiện chính sách của Đảng đối với các cụ già, vừa nói lên tính ưu việt của chế độ ta, vừa
thề hiện truyền thống lâu đời của dân tộc. Ở đây tôi chỉ nêu lên ý nghĩa thiết thực và kết quả to lớn của
phong trào xây dựng quỹ bảo thọ trong toàn tỉnh Hải Hưng. Chúng tôi không quan niệm rằng quỹ bảo
thọ chỉ là sự đóng góp của các cụ để chăm lo cho ngày tang lễ của mình. Quỹ bảo thọ phải phục vụ cho
một mục tiêu rộng lớn hơn nhiều. Đó thể hiện sự quan tâm đầy đủ của cả xã hội đối với các cụ. nó phát
huy khả năng của chính các cụ trong việc sử dụng tốt nhất những năm tháng cuối đời, đồng thời không
ngừng hoàn thiện mối quan hệ giữa các cụ với những người xung quanh.
II
Quỹ bảo thọ của giới phụ lão tỉnh Hải Hưng được phát động xây dựng từ tháng 7-1983. Đến tháng
9-1985, toàn tỉnh đã có 100% số xã, phường xây dựng xong, với tổng số người tham gia là 28 vạn 1
nghìn 68 người, chiếm 89% số người có độ tuổi từ 50 trở lên.
Phong trào ngày một được hưởng ứng rộng rãi. Chỉ riêng quý III năm 1985, quỹ bảo thọ trong toàn
tỉnh đã thu được trên 20 triệu đồng.
Quỹ bảo thọ ở khắp các nơi trong tỉnh, đã khiến cho các cụ rất an tâm về lễ tang của những cụ qua
đời. Những lễ tang này được tổ chức nghiêm trang, trọng thể, không phân biệt giàu nghèo, không phân
biệt nhà đông hay nhà hiếm. Trong toàn tỉnh, hầu như các đám tang đã bỏ hẳn được những hủ tục như
ăn uống, lễ bái vả các thứ xa phi vô ích.
Năm vừa qua, 19.011 đám tang của các cụ do quỹ bảo thọ tổ chức được tiến hành rất chu đáo, vừa
bảo đảm tinh thần tiết kiệm và bình đẳng, vừa góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người và
người. Đặc biệt là lễ tang đã làm nổi bật lên ý nghĩa của nó là cả xã hội, họ hàng, bè hạn, thôn xóm bày
tỏ lòng tiếc thương đối với người đã khuất và chia sẻ nỗi đau buồn đối vơi gia đình có tang.
Tuy nhiên, quỹ bảo thọ không chỉ tập trung vào việc tang, mà còn hướng vào việc thường xuyên
thăm hỏi các cụ ốm đau hoặc gặp tai nạn, tổ chức mừng thọ những cụ sống lâu, đưa các cụ đi tham
quan những cảnh đẹp của đất nước và những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở trong tỉnh và
ngoài tỉnh.
Về việc tổ chức thăm hỏi : trong hơn một năm qua, toàn tỉnh đã có 27.870 cụ khi bị ốm đau, tai
nạn, được tổ chức đến thăm hỏi động viên chu đáo, với tổng số tiền đã chi: l.447.245 đồng.
Về chúc thọ : toàn tỉnh đã có 22.7 xã, phường tổ chức được việc chúc mừng cho cho 35.620 cụ có
tuổi thọ cao, trong đó có 35 xã thực hiện được việc chụp ảnh chân dung (cỡ 18x24cm) để tặng cho
4.435 cụ khi được mừng thọ, tổng số tiền đã chi cho chúc thọ là 1.437.245 đồng.
Về tổ chức tham quan: vừa qua, có 27 xã, phường tổ chức được cho 11.582 cụ đi viếng Lăng Bác,
tham quan sông Đà, cầu Thăng Long, và một số xã đã tổ chức cho các cụ đi thăm phong cảnh chùa
Hương, tổng số tiền chi cho việc đi thăm quan là 1.030.240 đồng.
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Những hoạt động tốt đẹp trên đây đang diễn ra ở khắp các xã, gây được một dư luận tán thưởng
rộng rãi của mọi tầng lớp trước những hậu quả xã hội đáng kể của quỹ bảo thọ.
1. Trước hết, quỹ bảo thọ đã làm cho tất cả các cụ an tâm, cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống
giữa gia đình và thôn xóm, phấn khởi tham gia những công việc của gia đình và xã hội, hợp với sức
khỏe và khả năng .
2. Nó xây dựng được một mối quan hệ có đạo lý, có tình nghĩa của cả xã hội đối với các cụ già.
3. Nó giáo dục cho toàn thể thanh thiếu nhi một thái độ kính trọng, yêu quý và săn sóc không chỉ
với ông, bà và bố mẹ già của mình, mà còn đối với tất cả các cụ già trong thôn xóm. Nó tạo ra một dư
luận lành mạnh của cả xã hội nghiêm khắc lên án những hiện tượng xấc láo và hắt hủi đối với người
già.
Nó tạo nên được một tinh thần bình đẳng, thái độ hữu ái giai cấp giữa các cụ phụ lão. Đặc biệt, nó
đã khiến cho các cụ cô đơn, các bà quả phụ không còn những băn khoăn buồn tủi nghĩ đến khi mình bị
ốm đau hoặc lúc qua đời.
5. Về mặt kinh tế, nó nêu một tấm gương huy động tiền vốn và gửi quỹ tiết kiệm và đang kéo theo
một sỗ đoàn thể như nông dân tập thể và thanh niên bắt đầu xây dựng quỹ phúc lợi và tích cực gửi tiền
tiết kiệm.
6. Nó giúp mặt trận Tổ quốc dễ đàng tập hợp các cụ, giúp các cụ nắm được chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm nòng cốt trong nhiều hoạt động xã hội, đặc biệt là phong trào
“gia đình văn hóa mới, nếp sống văn minh”.
III
Từ những thành tích trên đây và trước triển vọng của phong trào quỹ bảo thọ chúng tôi thấy có một
sỗ việc cần được lưu ý :
1. Ta không thể đòi hỏi quỹ bảo thọ bao gồm mọi việc làm cần thiết của xã hội đối với các cụ già.
Nhưng quỹ bảo thọ mở đầu cho hàng loạt các công việc của cả xã hội, các đoàn thể, các tầng lớp cùng
nhau thực hiện chính sách đầy tình nghĩa của Đảng ta và Nhà nước ta đối với các cụ già.
2. Với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, với sự quan tâm đặc biệt của chính quyết, và hoạt động
thường xuyên, khẩn trương của các Ủy ban Mặt trận, cần phải tiến hành những hoạt động đồng bộ của
các ngành, các giới. Ngành y tế sẽ tổ chức chăm lo sức khoẻ các cụ như thế nào cho tốt hơn. Hợp tác
xã, ngoài việc giao các cụ trồng cây còn có thể bó trí cho các cụ những việc gì thích hợp hơn nữa
không. Nhà trường sẽ tiếp tục giáo dục các em một thái độ lễ phép và yêu kính các cụ, coi như một
tiêu chuẩn đạo đức. Trong nội dung gia đình văn hói mới, không thể bỏ qua thái độ của con cái đối với
bố mẹ già.
3. Trong việc quản lý quỹ bảo thọ, các cấp chính quyền và Mặt trận phải theo dõi thường xuyên, để
việc chi tiêu được tiết kiệm và thích đáng, không thâm hụt vào tiền vốn. Tránh tình trạng như một số
xã hiện nay đã mắc phải là lấy ra hàng chục ngàn mua sắm xe tang, đòn tang, kèn trống, cồng lệnh mà
coi nhẹ các mặt khác như thăm hỏi ốm đau, tổ chức chúc thọ, tham quan, v.v ..
4. Cần tiến hành một hội nghị để rút kinh nghiệm 2 năm xây dựng quỹ bảo thọ, để khắc phục
những nhược điểm, phát huy những thành tích và đẩy mạnh toàn bộ những hoạt động đối với người già
theo tinh thần trên.
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