
Giưã năm 1968  Binh Chủng Thủy Quân 
Lục Chiến được lập thành cấp Sư Đoàn nên 
nhu cầu theo bảng cấp số cần một Sĩ Quan Nữ 
Quân Nhân Xã Hội về phục vụ cho Sư Đoàn 
TQLC. Cục Xã Hội Quân Đội đã bổ nhiệm  
Nữ Quân Nhân Xã Hội Đại Úy Trần Thị Huy 
Lễ  về TQLC  giữ chức vụ  Trưởng Phòng  Xã 
Hội SĐTQLC. Phòng Xã Hội Sư Đoàn đặt tại 
Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn TQLC số 15 Đường Lê 
Thánh Tôn SaiGon.

Binh chủng TQLC là lực lượng Tổng Trừ 
Bị nên các Lữ Đoàn bao gồm các Tiểu Đoàn 
TQLC luôn luôn phải tăng phái từng Lữ Đoàn 
đến các Quân Đoàn của  4 Vùng Chiến Thuật 
để hành quân tác chiến theo nhu cầu từng chiến 
dịch ,vì vậy quân nhân các cấp của SĐTQLC, 
luôn luôn phải đi hành quân xa nhà, xa gia 
đình thời gian rất dài, có khi cả năm chưa được 
trở về để gặp cha mẹ, vợ con. Vì vậy mỗi đơn 
vị cần có một Phòng Xã Hội để trực tiếp giúp 
đỡ về mọi mặt xã hội, cho gia đình của người 
chiến binh trong và ngoài trại gia binh trong 
lúc mà người chồng hoặc cha của họ phải đi 
chiến đấu nơi xa trường, giữ gìn giang sơn đất 
nước Tự Do, còn gia đình các anh ở tại hậu cứ 
cần phải có người giúp đỡ săn sóc, đó là nhiệm 

vụ của người NQN/XH. Ngừơi NQN phải đến 
từng nhà để giúp đỡ kịp thời cho gia đình về 
mọi phương diện mỗi khi gia đình họ cần đến. 
Những cơ sở Xã Hội và nhân sự sẽ được lần 
lượt trình bầy sau đây:

A- Quân Số NQN/XH /SĐTQLC:
Trước khi được bổ nhiệm về các đơn vị, Nữ 

Quân Nhân Xã Hội đều phải qua một khoá huấn 
luyện chuyên môn về ngành Xã Hội. Thời gian 
học tùy theo cấp. Nếu là cấp Sĩ Quan Cán Sự 
Xã Hội thời gian học là 3 năm tại trường Car-
itas số 38 đường Tú  Xương SaiGon. Cấp Hạ 
Sĩ Quan thời gian học là 7 tháng tại trường Xã 
Hội Quân Đội. Riêng các nhân viên dân chính 
đều do Cục Xã Hội Quân Đội tuyển dụng và 
bổ nhiệm đến các đơn vị. Sư Đoàn Thủy Quân 
Lục Chiến Tổng cộng có 84 nhân viên chia ra 
như sau:   

- 3 Sĩ Quan NQN/XH (2 SQ tại PXH/SĐ, 1 
SQ Ban XH căn cứ Sóng Thần.    

-20  Hạ Sĩ Quan NQN/XH (tại phòng XH/
SĐ và tại các Tiểu Đoàn TQLC)                                                                                  

-52 Giáo viên dân chính (cho 7 trường học 
tại các trại gia binh TQLC)                                                                               

- 4  Nữ hộ sinh dân chính ( Cho 4 nhà hộ 
sinh TĐ1, TĐ3, TĐ5, TĐ4)                                                                           

Sinh Hoaït 
Cuûa Phoøng Xaõ Hoäi

SĐTQLC
TRƯỚC NGÀY 30 - 04 – 1975.

MX Trần Thị Huy Lễ
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- 1  Nam quân nhân tài xế cho PXH/
SĐTQLC  

B. Tổ Chức Và Điều Hành PXH/
SĐTQLC.

Phòng xã hội BTL/SĐTQLC điều hành các 
cơ sở xã hội, y tế, giáo dục  và 6 Ban xã hội 
trực thuộc. SĐ/TQLC có tất cả 6 trại gia binh 
của các Tiểu Đoàn  và căn cứ Sóng Thần. Sở 
dĩ các ban xã hội được đặt ngay tại các trại gia 
binh là để trực tiếp giúp đỡ cho các gia đình 
quân nhân cư ngụ tại trại  ngày đêm, khi trong 
trại có người bị bịnh khẩn cấp, hoặc các sản 
phụ sanh đẻ, thì ban xã hội tại trại thông báo 
ngay cho đơn vị hậu cứ để có xe cứu thương 
kịp thời đưa đi cấp cứu.

C Cơ Sở Giáo Dục Của SĐTQLC. 
 Sư Đoàn TQLC có 1 trường trung học từ 

lớp Đệ Thất đến Đệ Nhị (tú tài phần 1) và 6 
trường tiểu học, từ lớp Ấu Trí Viên cho đến lớp 
6. Tất cả các trường đều tọa lạc ngay tại 6 trại 
gia binh của SĐTQLC và điều hành giảng dậy 
bởi các giáo sư và giáo viên dân chính, dưới sự 
giám sát của PXH/BTL/SĐTQLC. 

Riêng khu  Rừng Cấm gần căn cứ Sóng Thần 
là nơi tập trung rất nhiều tiểu đoàn của TQLC, 
mà lại xa thị xã nên được thành lập một trường 
trung học ngay tại trung tâm khu gia binh, để 
các con em gia đình TQLC có thể di chuyển dễ 
dàng đến trường mỗi ngày. Trường này cũng 
được hợp thức hóa với hệ thống của Bộ Giáo 
Dục Dân Sự. 

Các NQN/XH tại trại gia binh thường xuy-
ên thăm viếng tận nhà để kiểm soát, thúc đẩy 
việc giáo dục học hành cho các con em từ 3 
tuổi trở lên, bắt buộc phải cho nhập học vào 
các trường học ngay trong trại gia binh để các 
con em khỏi bị thất học, giúp các em nhỏ tới 
tuổi cắp sách đến trường, trong khi cha các em 
vì đi hành quân xa, vắng nhà, mà các bà mẹ thì 
bận mưu sinh, nuôi dưỡng con cái nên không 
có thì giờ để dạy dỗ học hành cho các con em.

 D Cơ Sở Y Tế Thuộc SĐ/TQLC.                                                                           

 Bệnh viện  Lê Hữu Sanh thuộc Tiểu Đoàn 
Quân Y, có 250 giường, trang bị đầy đủ để đáp 
ứng nhu cầu cho quân nhân TQLC cùng gia 
đình.  Khi có thương bệnh binh từ chiến trường 
đưa về bệnh viện Lê Hữu Sanh hoặc Tổng Y 
Viện Cộng Hòa là các NQN/XH SĐTQLC đến 
tận nơi để ủy lạo và thăm viếng.  Sư  Đoàn 
TQLC có 4 nhà hộ sinh toạ lạc tại các TĐ1, 
TĐ3, TĐ4, TĐ5/TQLC. Tất cả các nhà hộ sinh 
được điều hành  bởi các Nữ Hộ Sinh và lao 
công dân chính do Cục Xã Hội tuyển dụng và 
bổ nhiệm.

 Các NQN/XH  địa phương thường xuyên 
theo dõi, thăm viếng các sản phụ mới sanh 
cùng giúp đỡ cấp thời những vật dụng và hiện 
kim cho các bà mẹ và em bé còn  non ngày 
tháng. 

E Nhiệm Vụ Và Trách nhiệm của NQN/
XH/SĐTQLC.

Trưởng phòng Xã Hội chịu trách nhiệm với   
BTL/SĐTQLC về việc phân phối sử dụng các 
NQN/XH và các nhân viên dân chính như 
giáo viên, nữ hộ sinh và lao công nhà hộ sinh, 
trường học đến các đơn vị TQLC địa phương. 
Trưởng phòng Xã Hội có nhiệm vụ hướng 

082



dẫn, kiểm soát, điều hành các nhân viên thuộc 
quyền để hoàn tất công tác tốt đẹp.          

F.Chia Xẻ Đau Thương Với Gia Đình Tử 
Sĩ  

Khi người lính chiến tử trận được đưa về 
nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa  hoặc tư gia, 
NQN/XH/TQLC đến tận nơi để giúp đỡ an ủi, 
chia xẻ thương đau với  gia đình tử sĩ và các 
quả phụ cô nhi, giúp phần ăn uống cho các gia 

đình tử sĩ có con nhỏ trong lúc tang gia bối rối 
và khăn tang trắng cho gia đình tử sĩ. 

NQN/XH hợp tác với các đơn vị TQLC để 
giúp đỡ gia đình tử  sĩ trong lúc tẩm liệm, mai 
táng hoặc đem về nguyên quán, hầu xoa dịu 
bớt phần nào đau khổ cho những gia đình có 
người thân đã hy sinh cho Tổ Quốc.  

G. Công Tác Vùng Hành Quân
Các nữ quân nhân phòng xã hội TQLC 

thường xuyên đi công tác đến   tận những 

vùng  hành quân xa xôi nơi tiền tuyến để ủy 
lạo các chiến sĩ sau các cuộc hành quân, bằng 
tặng phẩm, bằng hiện kim, hoặc tin tức thư tín 
của gia đình vợ con, thân nhân cha mẹ từ hậu 
phương trong các trại gia binh đem đến. Hợp 
tác với ban nhạc Sóng Thần TQLC để tổ chức 
chương trình văn nghệ taị nơi tiền đồn để lính 
hát lính nghe hầu quên đi cảnh xa quê nỗi nhớ 
nhà, mà không biết ngày về.        

H. Công Tác Dân Sự Vụ.
 Người NQN/XH/SĐTQLC không những 

phục vụ cho Binh chủng TQLC, bên cạnh đó 
còn phục vụ cho đồng bào qua các công tác 
cứu trợ bằng phẩm vật, thực phẩm, và bằng 
hiện kim tại những vùng TQLC hành quân, nơi 
có dân chúng lánh nạn chiến tranh do Cộng 
Sản gây ra, hoặc thiên tai, bão lụt, hoả hoạn 
v.v..

Phòng Xã hội còn phối hợp với Tiểu Đoàn 
Quân Y/TQLC để khám bệnh, phát thuốc và 
chích ngừa cho đồng bào và trẻ em. Những 
công tác đó đã thêm một nụ hồng tô điểm cho 
người NQN/XH/TQLC có đủ màu sắc bi hùng 
nhân ái trên chiến y.

Nhiệm vụ còn dang dở, thời cuộc thay đổi 
bất ngờ ngày 30 tháng 4/1975, gieo bao đau 
thương tang tóc cho cả đất nước Miền Nam 
Tự Do. Tôi không khỏi bùi ngùi ray dứt khi 
nghĩ  đến đồng đội đã bị tù đày trong các trại 
tù cộng sản. Các thương phế binh lê lết ở quê 
nhà vì thương tật, đau nhức trong thân thể, vì 
tuổi đời càng ngaỳ càng cao. Để chia xẻ nỗi 
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đau thương của đồng đội, nên ở hải ngoại, Tồn 
Hội đã cố gắng gây quỹ để gửi về an ủi các anh 
em thương phế binh ở quê nhà.                          
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“Giúp người bất hạnh đời tăm tối, 
Thương những mảnh đời đang nổi trôi  “
Nhớ lại 40 năm về trước, người Nữ Quân 

Nhân Xã Hội đã từng phục vụ  cùng một mầu 
cờ sắc áo của một đơn vị thiện chiến mạnh như 
SÓNG THẦN, đó    là Binh Chủng Thủy Quân 
Lục Chiến, với rất nhiều kỷ niệm vui buồn khó 
quyên.

 Thủy Quân Lục Chiến đã một thời
Rạng danh nữ giới thuở  xa xôi
Góp phần xây dựng cho sông núi
Bằng cả trái tim với tình người.

Westminster, CA. ngày 15 Tháng 10 Năm 2014
                 MX Trần Thị Huy Lễ


