
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

Số:          /TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hồng Lĩnh, ngày         tháng 10 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị xét truy tặng Huân chƣơng Độc lập hạng Ba                                     

đối với ngƣời hoạt động cách mạng trƣớc năm 1945 

 

              Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh. 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; các Điều 15, 16, 17, 18, 22, 23 và 24 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Văn bản số 

253/BTĐKT-NV ngày 02/10/2018 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh 

về việc khen thưởng cho các cá nhân hoạt động cách mạng trước năm 1945 đã 

được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã triển khai 

tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, xem xét 03 hồ sơ của UBND phường Trung 

Lương đề nghị truy tặng Huân chương độc lập hạng ba đối với người hoạt động 

cách mạng trước năm 1945 cho 03 cá nhân đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

công nhận nhưng chưa được khen thưởng quá trình cống hiến. 

Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh kính đề nghị Ban Thi đua-Khen 

thưởng tỉnh Hà Tĩnh xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp có thẩm 

quyền xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định khen thưởng đối với 03 cá nhân 

đủ tiêu chuẩn (Có hồ sơ, danh sách trích ngang kèm theo)./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực: Thị ủy; HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Ban Tổ chức Thị ủy; 

- Các phòng: Nội vụ; Lao động Thương binh và Xã hội; 

- Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thị xã; 

- UBND phường Trung Lương; 

- Lưu: VT, PNV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Hùng 

 

 



DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TRUY TẶNG HUÂN CHƢƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA  

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày         /10/2021 của UBND thị xã Hồng Lĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Quê quán 

Ngày vào 

Đảng 

Ngày 

tham gia 

CM 

Ngày 

từ trần 
Quá trình tham gia hoạt động cách mạng 

1. 
TRẦN 

CHIÊM 
1892 

Xã Trung 

Lương, huyện 

Đức Thọ (nay 

là phường 

Trung Lương,  

thị xã 

Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

 3/1930 28/6/1975 

- Từ 3/1930 - 4/1931: Ông Trần Chiêm là một trong 

số các thanh niên yêu nước tuyên truyền đường lối 

cách mạng  cho các tầng lớp Nhân dân.  

- Tháng 5/1931 - 6/1931: là thành viên tích cực của 

tổ chức “Nông hội Đỏ”, đã vận động Nhân dân gặt 

lúa sương túc (ruộng nhà giàu) để lập quỹ ủng hộ 

chống Pháp gọi là “Quỹ nghĩa thương”. 

- Tháng 6/1931: Thực dân Pháp đã tiến hành khủng 

bố, truy lùng các đồng chí đảng viên và thanh niên 

yêu nước; ông Trần Chiêm cùng với một số đồng chí 

khác đã bị bắt giam khoảng 1 năm tại nhà giam Hà 

Tĩnh. Sau khi được thả tiếp tục hoạt động đến 1939.  

- Từ 1939 đến 1945 tham gia hoạt động cách mạng, 

tham gia cướp chính quyền tại làng Trung Lương 

vào ngày 16/8/1945. 

 - Từ 1945 đến 1975 ốm đau, bệnh tật và mất 

28/6/1975. 

2. TRẦN VỊ 1892 

Xã Trung 

Lương, huyện 

Đức Thọ (nay 

là phường 

Trung Lương,  

05/09/1946 3/1930 1954 

- Từ 3/1930 - 4/1931: Ông Trần Vị là một trong số 

các thanh niên yêu nước tuyên truyền đường lối cách 

mạng cho các tầng lớp Nhân dân.  

- Tháng 5/1931 - 6/1931: là thành viên tích cực của 
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thị xã 

Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

tổ chức “Nông hội đỏ”, vận động Nhân dân gặt lúa 

sương túc (ruộng nhà giàu) để lập quỹ ủng hộ chống 

Pháp gọi là “Quỹ nghĩa thương”. 

- Tháng 6/1931: Thực dân Pháp tiến hành khủng bố, 

truy lùng các đồng chí đảng viên và thanh niên yêu 

nước, ông Trần Vị đã bị bắt tại nhà, bị đưa sang Đồn 

Vịnh Đại tra tấn, sau đó bị giải lên Đồn Linh Cảm để 

tiếp tục tra tấn. Một tháng sau, gia đình có đơn kêu 

kiện mới được thả về. 

- Tháng 8/1931-8/1945: Tiếp tục tham gia hoạt động 

cách mạng, tham gia cướp chính quyền tại làng 

Trung Lương vào ngày 16/8/1945. Sau khi giành 

được chính quyền được phân công phụ trách Hội 

Việt Nam cứu quốc (Hội phụ lão). 

- Ngày 05/9/1946: Kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông 

Dương. 

- Cuối 12/1946: Được bầu vào Ban chi ủy của chi bộ 

Hồng Tiên lãnh đạo phong trào cách mạng của địa 

phương Trung Lương. 

- Đầu 1948: Được Huyện ủy Can Lộc điều làm cán 

bộ Mặt trận Huyện Can Lộc và tiếp tục hoạt đông 

cách mạng đến 12/1951. 

- Tháng 1/1952 đến 1954: Về sinh sống tại địa 

phương, bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước. Ngày 04/10/1954 từ trần. 
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3.  
NGUYỄN 

NGỌC CHÚC 
1894 

Xã Trung 

Lương, huyện 

Đức Thọ (nay 

là phường 

Trung Lương,  

thị xã 

Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

12/1946 3/1930 07/8/1955 

- Từ 3/1930 - 4/1931: Ông Nguyễn Ngọc Chúc là 

một trong số các thanh niên yêu tuyên truyền đường 

lối cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân.  

- Tháng 5/1931 - 6/1931: là thành viên tích cực của 

tổ chức “Nông hội Đỏ”, đã vận động Nhân dân gặt 

lúa sương túc (ruộng nhà giàu) để lập quỹ ủng hộ 

chống Pháp gọi là “Quỹ nghĩa thương”. 

- Tháng 6/1931: Thực dân Pháp đã tiến hành khủng 

bố, truy lùng các đồng chí đảng viên và thanh niên 

yêu nước, ông Nguyễn Ngọc Chúc đã bị bắt tại nhà, 

bị đưa sang Đồn Vịnh Đại tra tấn, sau đó bị giải lên 

Đồn Linh Cảm để tiếp tục tra tấn. Một tháng sau, gia 

đình có đơn kêu kiện mới được thả về. 

- Tháng 8/1931 - 8/1945: Tiếp tục tham gia hoạt 

động cách mạng, tham gia cướp chính quyền ở địa 

phương ngày 16/8/1945.  

- Tháng 12/1946: Được kết nạp vào Đảng Cộng sản 

Đông Dương. 

- Từ 1946 - 1953 Giữ chức vụ Chủ nhiệm Việt Minh 

xã, Chủ tịch Liên Việt xã, Trưởng Ban vận động 

nhân tài, vật lực cung cấp cho kháng chiến. Do tuổi 

cao sức yếu ngày 07/8/1955 đã từ trần. 

(Danh sách này có 03 người) 
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