Sinh ra và ln lên trên mnh t quê hng giàu truyn thng cách mng xã Hng Thy, huyn L Thy, tnh Qung
Bình. Vào mùa hè la nm 1972 theo ting gi T quc va tròn 19 tui, cô gái tr Nguyn Th Thanh Bình
tình nguyn lên ng nhp ng vào oàn 22b. Sau khóa hun luyn cp tc, bà c n v c i hc lpQuân y vin 4 ti
huyn Thanh Chng, tnh Ngh An. Sau 6 tháng hc tp vi tm bng loi gii bà c iu v nhn nhim v ti i iu tr 44,
S oàn 341, quân khu 4 chuyên iu tr thu dung các thng bnh binh các chin trng ng Chín Nam Lào và
chin dch Thành C Qung Tr … Vi tinh thn trách nhim cao bà ã cùng tp th n v iu tr hàng nghìn thng
bnh binh sm bình phc sc khe tr li mt trn tip tc tham gia chin u. Sau gii phòng Min Nam, nm 1976
bà chuyn ngành tham gia công tác ti Ty Nông nghip Bình Tr Thiên; nm 1979 bà chuyn công tác ti
Trng Trung cp xây dng s 5 thuc B Xây Dng ti Hi An, tnh Qung Nam- Nng. Nm 1984 – 1987 c Trng
c i ào to lp k toán, kt thúc lp hc vi tm bng loi gii bà c tr li Trng Trung cp xây dng s 5 (nay là i hc xây
dng Min Trung ) tham gia công tác n nm 2007 thì ngh hu.

Chân dung ngi n cu chin binh gng mu Nguyn Th Thanh Bình

Tr v cuc sng i thng, bà li tích cc tham gia các phong trào, các cuc vn ng ca a phng: tng tri qua
nhiu v trí công tác nh Phó Ban iu hành Câu lc b Thái Phiên; Phó Ch tch Hi Cu giáo chc; y viên Ban
chp hành Hi CCB phng. khu dân c bà tham gia các chc v nh: Trng ban công tác mt trn, Phó Bí th
chi b và n nm 2020 bà c tp th tín nhim bu làm Bí th chi b khu dân c Hòa M 2, thuc ng b phng Hòa
Minh (à Nng). Dù v trí công tác nào bà u nhit tình trách nhim cùng cp y, chi b và các oàn th a
phng làm tt công tác xây dng khi i oàn kt trong khu dân c. Luôn ng viên, chia s, giúp ngi dân an
tâm làm n, phát trin kinh t h gia ình; tích cc tuyên truyn, vn ng ngi dân thi ua xây dng gia ình vn
hóa. Trong phong trào toàn dân tham gia Phòng chng dch COVID-19, bà ã trc tip tuyên truyn cho

nhân dân hiu rõ trách nhim ca bn thân, gia ình trong vic chp hành các quy nh v phòng chng dch.
Bà cùng vi ng chí chi y viên may min phí hn 200 khu trang h tr cho Hi LHPN phng và cùng các oàn
th a phng quyên góp các mnh thng quân h tr hn 80 xut quà tr giá 15 triu ng tng cho các h c bit khó
khn ca 07 t dân ph và nhng ngi c nh, ngi bán vé s...
Vi vai trò là ngi u tàu ca Chi b, n Cu chin binh Nguyn Th Thanh Bình ã góp phn xây dng Chi
b và các oàn th khu dân c Hòa M 2 tr thành mt trong nhng in hình v an ninh trt t, v sinh môi trng,
thc hin tt và y các ngha v ca công dân, 100% gia ình hi viên t danh hiu “Gia ình vn hóa” và các hot
ng t thin nhân o…
Nói v bà Nguyn Th Thanh Bình, ông ng Công Chúng, Bí th ng y phng Hòa Minh, qun Liên
Chiu, TP à Nng cho bit: “Bà Nguyn Th Thanh Bình là mt Bí th Chi b khu dân c Hòa M 2 là ngi có
uy tín cao trong chi b và khu dân c, tuy tui ã cao nhng bà vn nhit tình, trách nhim góp phn xây dng
các phong trào a phng hot ng có nn np và ngày mt vng mnh, bà là tm gng sáng các ng viên và
nhân dân trong phng hc tp và noi theo”.Vi nhng kt qu ã t c, n cu chin binh Nguyn Th Thanh Bình c
trao huy hiu 45 nm tui ng; c Trung ng hi giáo chc tng Bng khen; c Thành y à Nng và ng y phng Hòa
Minh tng nhiu Bng khen, giy khen vì ã hoàn thành xut sc nhim v. c Ban Chp hành Hi CCB qun
Liên Chiu tng giy khen “Cu chin binh gng mu” giai on 2014-2019.
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