
CÂU 2 TRANG 37 LỊCH SỬ 5 

Câu hỏi 

Hãy tìm hiểu thành tích tiêu biểu của 1 trong 7 anh hùng được tuyên dương trong Đại hội chiến 

sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc? 

Giải bài tập Lịch sử 5 bài 16 SGK 

Trả lời 

Đại hội chiến sĩ thi đua đã bầu được 7 anh hùng chiến sĩ thi đua: Cù Chính Lan, Nguyễn Quốc 

Trị, La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Trần Đại Nghĩa, Ngô Gia Khảm, Hoàng Hanh.  

Một số thành tích tiêu biểu của anh hùng La Văn Cầu 

Tiểu sử tóm tắt: 

- La Văn Cầu tên thật là Sầm Phúc Hướng, ông là người dân tộc Tày, quê xã Phong Nậm, huyện 

Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

- Năm 1948, ông gia nhập Đại đội 671, một đơn vị địa phương Cao Bằng. La Văn Cầu được kết 

nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1950. 

Thành tích đáng nể của ông: 

- Từ năm 1948 đến năm 1952, La Văn Cầu đã tham gia chiến đấu 29 trận. Trận phục kích trên 

đường Bông Lau - Lũng Phầy ở Cao Bằng năm 1949, ông đã xung phong và một mình bắn chết 

lính Pháp trên xe tăng rồi nhảy lên xe đối phương dùng súng trên xe diệt thêm 10 lính Pháp nữa. 

- Trong Trận Đông Khê thuộc Chiến dịch biên giới năm 1950, La Văn Cầu là chỉ huy tổ bộc phá 

hàng rào để đơn vị phía sau tiến công đồn. Ông Cầu bị trúng đạn dập nát một phần cánh tay phải. 

La Văn Cầu đã nghiến răng nhờ đồng đội dùng lưỡi lê chặt đứt cánh tay bị thương và tiếp tục 

chiến đấu. 

- Năm 1983, ông Cầu được chuyển về Hà Nội công tác tại Tổng cục Chính trị. Một thời gian sau, 

ông chuyển về Bảo tàng Quân đội làm công tác cán bộ. 

- Sau khi về hưu, ông La Văn Cầu tham gia hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông đảm 

nhiệm chức vụ Ủy viên trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Xem thêm 

>>> Bài trước: Câu 1 trang 37 Lịch Sử 5 

>>> Bài tiếp theo: Trả lời câu hỏi bài 17 sgk lịch sử lớp 5  
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