
 
 

 

 

 

 



 
 

hững năm cuối thế kỷ XIX, 
phong trào yêu nước của nhân 
dân ta phát triển mạnh mẽ và 

diễn ra rộng khắp, nhưng đều lâm vào 
tình trạng bế tắc, khủng hoảng về 
đường lối chính trị. Là người sớm có 
nhận thức về lòng yêu nước, thương 
dân, Nguyễn Tất Thành đã hiểu được 
phần nào nguyên nhân thất bại của 
các  phong  trào yêu nước chống xâm 
lược. Từ đó, Nguyễn Tất Thành đã ra 
đi tìm đường cứu nước, giải phóng 
dân tộc khỏi ách áp bức của chủ nghĩa 
thực dân Pháp với một quyết tâm cháy 
bỏng: Dân tộc được độc lập, đồng bào 
được tự do, mọi người ai cũng có cơm 
ăn, áo mặc, ai cũng được học hành… 

Ngày 5/6/1911, tại bến Nhà Rồng 
(bến Cảng Sài Gòn), Nguyễn Tất 
Thành bắt đầu cuộc hành trình cứu 
nước bằng công việc phụ bếp trên 
chiếc tàu Amiral La Touche De 
Tréville. Anh bắt đầu thực hiện cuộc 
hành trình vòng quanh thế giới, đến 
với nhân dân lao động Pháp và nhiều 
nước khác, đặc biệt là các nước trong 
hệ thống thuộc địa của Pháp. Những 
năm tháng hoạt động ở Pháp (1911), 
rồi qua một loạt các nước ở châu Phi 
(cuối 1911-1912) tới nước Mỹ (tháng 
12/1912) đến Anh (1914-1917). Khi 
chiến tranh thế giới thứ Nhất bùng nổ, 
Anh đã quay trở lại Pháp và gia nhập 
Đảng Xã hội Pháp. Điều kiện sống lúc 
này có nhiều khó khăn nhưng bằng 
các nghề rửa ảnh, vẽ tranh, trang trí đồ 
cổ Trung Hoa rồi kẻ biển hàng..., Anh 
đã vượt qua tất cả để quyết tâm theo 
đuổi con đường cách mạng của mình. 
Anh được bạn bè chia sẻ, ủng hộ và 
động viên viết bài đăng báo. Anh quyết 
tâm học viết báo để sử dụng nó như 

một vũ khí mới cho hoạt động đi tìm tự 
do cho dân tộc mình. 

Nguyễn Tất Thành nhận thấy: 
nước Pháp có khẩu hiệu “Tự do - Bình 
đẳng”, ở Mỹ có “Nữ thần Tự do”, còn ở 
các nước châu Phi đều giống nhau là: 
Nơi đâu có người nghèo như ở xứ 
mình, họ đều bị bóc lột tàn nhẫn bởi 
chủ nghĩa thực dân tàn ác. Hành trình 
đó cùng với những hoạt động thực tiễn 
sinh động, những công việc lao động 
vất vả khác nhau anh đã trải qua: phụ 
bếp dưới tàu, làm bánh trong các 
khách sạn, cào tuyết, đốt lò, chụp 
ảnh… vừa giúp Nguyễn Tất Thành 
kiếm sống vừa giúp anh hiểu rõ và 
đồng cảm với những người dân lao 
động, với những dân tộc có cùng 
chung hoàn cảnh như đất nước của 
Anh. Và rồi Anh đã rút ra kết luận rằng: 
“Dù màu da có khác nhau trên đời này 
chỉ có hai giống người: giống người 
bóc lột và giống người bị bóc lột, mà 
cũng chỉ có tình hữu ái là thật mà thôi: 
tình hữu ái vô sản”(1). Cuộc hành trình 
đến với các dân tộc, chủng tộc ở các 
châu lục, đặc biệt là trải qua thực tiễn 
đấu tranh cách mạng ở nhiều nước đã 
nâng cao trí tuệ, làm giàu văn hoá và 
mở rộng thế giới quan cho Nguyễn Tất 
Thành. Anh đã rút ra kết luận quan 
trọng rằng: chủ nghĩa đế quốc, thực 
dân là cội nguồn của mọi đau khổ cho 
giai cấp công nhân và nhân dân ở các 
nước chính quốc cũng như thuộc địa. 
Nguyễn Tất Thành khẳng định: “Muốn 
thoát khỏi nô lệ và áp bức bóc lột thì 
nhân dân lao động toàn thế giới phải 
cùng đoàn kết lại để đấu tranh chống 
kẻ thù chung”(2). 

Cách mạng Tháng Mười Nga 
thành công năm 1917 mang đến ánh 
sáng cho nhân dân lao động và các 
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dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. 
Đặc biệt có ảnh hưởng trực tiếp đến 
tình cảm, nhận thức và hành động của 
Nguyễn Tất Thành. Anh tích cực tham 
gia hoạt động trong các tổ chức chính 
trị tại Pháp như: Hội những người Việt 
Nam yêu nước, phong trào công nhân 
Pháp, Đảng Xã hội Pháp. Đây là 
những hoạt động quốc tế đầu tiên của 
Anh. Bên cạnh đó Nguyễn Tất Thành 
còn tham gia viết báo nhằm tố cáo tội 
ác của thực dân Pháp, thức tỉnh nhân 
dân các nước thuộc địa qua một loạt 
bài viết: “Vấn đề bản xứ” đăng trên báo 
L’Humanité (2/8/1919); “Đông Dương 
và Triều Tiên” đăng trên báo Populaire 
de Paris (4/9/1919); “Thư gửi ông 
Utơrây” (11/1919). 

Vào tháng 6/1919, khi các nước 
đế quốc thắng trận và bại trận họp Hội 
nghị tại Vécxây - Pháp để ký kết các 
hòa ước chính thức cũng như phân 
chia các quyền lợi cho các nước thắng 
trận. Nguyễn Tất Thành lấy tên là 
Nguyễn Ái Quốc, thay mặt những 
người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi 
tới Hội nghị Vécxây bản yêu sách tám 
điểm đòi Chính phủ Pháp phải thừa 
nhận các quyền tự do, dân chủ, bình 
đẳng của dân tộc Việt Nam. 

Với sự kiện này, Người đã thu hút 
được sự chú ý của thế giới vào Việt 
Nam và thức tỉnh các dân tộc bị áp 
bức. Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái 
Quốc được đọc tác phẩm của V.I.   
 Lênin: “Sơ thảo lần thứ nhất những 
luận cương về vấn đề dân tộc và vấn 
đề thuộc địa” đăng trên báo 
L’Humanité, số ra ngày 16 và 
17/7/1920. Luận cương giải đáp cho 
Người con đường đấu tranh giành độc 
lập, tự do thật sự cho dân tộc, trả lời 
câu hỏi ai là người lãnh đạo, lực lượng 
tham gia và mối quan hệ giữa cách 
mạng giải phóng ở các nước thuộc địa 
với cách mạng vô sản ở chính quốc… 
Người thấy vô cùng phấn khởi, tin 

tưởng và muốn nói to lên như đang nói 
trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng 
bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần 
thiết cho chúng ta, đây là con đường 
giải phóng chúng ta”(3). Cũng từ đây, 
Người đã trở thành người Việt Nam 
yêu nước đầu tiên tìm thấy con đường 
đúng đắn cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc. 

Khi Đại hội lần thứ 18 của Đảng 
Xã hội Pháp họp ở Tua tháng 12 năm 
1920, với tư cách đại biểu Đông 
Dương, Nguyễn Ái Quốc đã tham dự 
và bỏ phiếu tán thành thành lập Đảng 
Cộng sản Pháp và trở thành một trong 
những người sáng lập Đảng Cộng sản 
Pháp. Đây là một mốc lịch sử quan 
trọng trong hành trình đi tìm đường 
cứu nước của Người, đánh dấu bước 
ngoặt quan trọng trong sự nghiệp cách 
mạng của Nguyễn Ái Quốc đó là: kết 
hợp tinh thần yêu nước với tinh thần 
quốc tế vô sản, Người đã đi từ chủ 
nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tạo bước chuyển biến quyết 
định, thay đổi về chất trong nhận thức 
tư tưởng và lập trường chính trị của 
Người - từ một nhà yêu nước chân 
chính trở thành một chiến sỹ Cộng 
sản. Có được “cẩm nang thần kỳ”, 
Nguyễn Ái Quốc đã tập trung truyền bá 
chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào 
công nhân và phong trào yêu nước 
Việt Nam, chuẩn bị những tiền đề 
chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự 
ra đời của một đảng cách mạng tiền 
phong của giai cấp công nhân Việt 
Nam. Từ đây cách mạng Việt Nam bắt 
đầu đi vào quỹ đạo của cách mạng vô 
sản thế giới. 

Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái 
Quốc thành lập Việt Nam Thanh niên 
Cách mạng đồng chí Hội đào tạo cán 
bộ cộng sản và truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lênnin vào Việt Nam. Đến đầu 
năm 1929, các đảng viên của Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên phân rã 



 
 

một cách sâu sắc về đường lối chính 
trị. Sau Đại hội toàn quốc, Hội Việt 
Nam Thanh niên Cách mạng đã họp 
tại Hương Cảng (Trung Quốc) ngày 
1/5/1929 Hội Việt Nam Thanh niên 
Cách mạng giải tán. Đến ngày 
17/6/1929 Đông Dương Cộng sản 
Đảng được thành lập. Tháng 8/1929, 
An Nam Cộng sản Đảng được thành 
lập. Sau khi thành lập hai đảng phê 
phán và chia rẽ nhau. Tháng 9 năm 
1929, bộ phận đảng viên tiên tiến 
Đảng Tân Việt thành lập Đông Dương 
Cộng sản Đảng Liên đoàn hoạt động 
chủ yếu tại Trung kỳ. Trước tình hình 
đó, ngày 23/12/1929 Nguyễn Ái Quốc 
đã từ Xiêm tới Trung Quốc. Người 
triệu tập đại biểu của Đông Dương 
Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản 
Đảng họp tại Hồng Kông (Trung Quốc) 
ngày 6/1/1930 để tiến hành hợp nhất. 
Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Hương 
Cảng (Trung Quốc), Hội nghị hợp nhất 
các tổ chức Cộng sản đã nhất trí thành 
lập một đảng thống nhất là Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ 
chức Cộng sản có ý nghĩa như là một 
Đại hội thành lập Đảng. Sự ra đời của 
Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm 
của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-
nin, với phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng 
Cộng sản Việt Nam ra đời chứng tỏ sự 
trưởng thành về nhận thức chính trị 
của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động Việt Nam, chấm dứt thời kỳ 
bế tắc về đường lối, khủng hoảng về 
lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. 

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam 
ra đời, Nguyễn Ái Quốc chưa thể về 
nước để trực tiếp lãnh đạo phong trào 
cách mạng, nhưng Người luôn theo 
dõi sát sao và liên hệ chặt chẽ với tổ 
chức Đảng trong nước. Thời kỳ này, 
Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức xây dựng 
được đường dây liên lạc quốc tế, đặc 

biệt là các nước Đông Nam Á với mục 
đích tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của 
nhân dân, tổ chức các nước trên thế 
giới, xây dựng lực lượng hậu thuẫn 
cho cách mạng Việt Nam thắng lợi. 
Tháng 3/1930, Nguyễn Ái Quốc đi 
Xiêm, Malaysia để tiến hành một số 
công tác, đóng góp công sức vào sự 
phát triển phong trào cách mạng ở các 
nước này. Đầu tháng 5 năm 1930, 
Người quay lại Thượng Hải hoạt động 
cách mạng. Thời gian này, Người ở tại 
ngôi nhà 186 phố Tam Kung, Cửu 
Long - Hương Cảng (Trung Quốc), và 
nơi đó trở thành trụ sở liên lạc bí mật 
giữa Nguyễn Ái Quốc và một số đồng 
chí khác. Dưới tên trong thẻ căn cước 
là Tống Văn Sơ, ngày 6/6/1931 Người 
bị nhà cầm quyền Hương Cảng bắt 
giam. Gần 2 năm bị giam giữ trong tù, 
1 năm không bắt được liên lạc với tổ 
chức, luôn bị ốm đau cùng những nỗi 
lo về phong trào cách mạng trong 
nước, Nguyễn Ái Quốc gần như kiệt 
sức. Nhờ sự biện hộ và giúp đỡ tận 
tình của vợ chồng luật sư Frank 
Loseby và những người bạn, Tống 
Văn Sơ được trả tự do ngày 
28/12/1932. Từ Hồng Công, Người tới 
Hạ Môn, khoảng tháng 7/1933 từ Hạ 
Môn Người đáp tàu thuỷ lên Thượng 
Hải. Tại đây Người tiếp tục tìm cách 
bắt liên lạc với các tổ chức cách mạng 
và đồng chí của mình. Nhờ được sự 
giúp đỡ của bà Tống Khánh Linh, 
Người  đã liên lạc được với đoàn thể 
và tổ chức của mình và được đưa đi 
Liên Xô. Với bí danh Lin, Người được 
nhận vào học tại Trường Quốc tế 
Lênin, tại đây Người được gặp gỡ 
những sinh viên Việt Nam theo học ở 
Trường Đại học Cộng sản Phương 
Đông và giúp đỡ họ trong học tập lý 
luận cũng như sinh hoạt… Nhận thấy 
tình trạng thiếu lý luận cách mạng của 
đại đa số cán bộ Đảng Cộng sản ở 
Đông Dương, Trung Quốc, Thái Lan… 
và những vấp ngã, sai lầm, bế tắc của 



 
 

họ do “trình độ lý luận và chính trị rất 
thấp” Người đã viết thư gửi Ban 
Phương Đông, trong thư có đoạn viết: 
“Phải giúp đỡ các đồng chí của chúng 
ta khắc phục những khó khăn ấy bằng 
cách tạo điều kiện cho các đồng chí 
tiếp thụ được những kiến thức sơ đẳng 
nhất mà mỗi chiến sĩ đều phải có”(4) 
và nêu tên 30 loại sách, tài liệu cần 
xuất bản viết về: Tuyên ngôn Đảng 
Cộng sản, Đảng Cộng sản và tổ chức 
của Đảng, Lịch sử Quốc tế Cộng sản, 
Luận cương và Nghị quyết về vấn đề 
thuộc địa của Quốc tế Cộng sản… 

Tháng 1/1937, Nguyễn Ái Quốc 
được tuyển chọn vào lớp nghiên cứu 
sinh do Viện nghiên cứu các vấn đề 
dân tộc và thuộc địa mở cho một số 
cán bộ, giảng viên, phiên dịch viên có 
trình độ cao cho các khoa kinh tế, lịch 
sử… Với quyết tâm muốn trở về để 
phục vụ phong trào cách mạng Việt 
Nam của Nguyễn Ái Quốc, Ban chấp 
hành Quốc tế Cộng sản đã đồng ý cho 
Người về nước. Tháng 10/1938, 
Người đã rời Mátxcơva trở lại Trung 
Quốc. Lúc này, Nguyễn Ái Quốc trong 
vai thiếu tá Hồ Quang - công tác tại 
phòng cứu vong thuộc Văn phòng Bát 
lộ quân ở Quế Lâm, là Uỷ viên y tế 
kiêm Uỷ viên bích báo, tham gia lãnh 
đạo Phòng. Người còn phụ trách biên 
tập tờ Sinh hoạt tiểu báo, tờ báo nội bộ 
của cơ quan. Trong thời gian này 
Người cũng viết nhiều bài báo gửi về 
nước, đăng trên tuần báo Notre Voix 
(Tiếng nói của chúng ta), một tờ báo 
công khai của Đảng ta xuất bản tại Hà 
Nội những năm 1936-1939. Đầu năm 
1939, Người đến Trùng Khánh và làm 
việc tại Văn phòng Bát lộ quân Trùng 
Khánh. Ngoài việc dùng ngòi bút chỉ ra 
sự thống nhất và hợp tác bước đầu 
của hai Đảng chính trị lớn ở Trung 
Quốc là Đảng Cộng sản và Quốc dân 
Đảng trong mặt trận dân tộc chống 
Nhật, Người còn giới thiệu kết quả kỳ 

họp lần thứ ba của Hội đồng chính trị 
Quốc gia Trung Quốc: “Vạch ra và 
thảo luận 86 dự án và kiến nghị, trong 
đó có 19 dự án và kiến nghị thuộc 
những vấn đề về quân sự, 18 về kinh 
tế và tài chính, 17 về giáo dục nhân 
dân, 3 về ngoại giao, 28 về nội trị, 3 về 
những vấn đề khác”(5). Bên cạnh đó 
Người còn tham gia khoá 2 lớp huấn 
luyện cán bộ du kích Nam Nhạc (Hồ 
Nam, Trung Quốc) và phụ trách việc 
nghe đài lấy tin cho lớp huấn luyện. 
Thời gian này, Nguyễn Ái Quốc đã viết 
tám điểm xác định đường lối, chủ 
trương cho cách mạng Đông Dương, 
trong thời kỳ 1936-1939. 

Ít lâu sau, Nguyễn Ái Quốc rời Hồ 
Nam đi Quế Lâm (Quảng Tây, Trung 
Quốc). Để bắt liên lạc được với các 
đồng chí của mình, Nguyễn Ái Quốc 
rời Quế Lâm qua Liễu Châu, Nam Ninh 
đi Long Châu nhưng không chắp nối, 
liên lạc được. Người đành theo đường 
cũ trở lại Quế Lâm. Vậy là về nước 
theo con đường Long Châu không 
thành, Người quyết tâm tìm con đường 
khác. Đó là đường Côn Minh - Lào Cai. 
Cuối tháng 10/1939, Nguyễn Ái Quốc 
đến Quý Dương, thủ phủ của tỉnh Quý 
Châu (Trung Quốc), ở đây Người cũng 
nhiều lần tìm cách bắt liên lạc nhưng 
không được. Sau đó Người đến Trùng 
Khánh và bắt liên lạc được với các 
đồng chí như: Hồ Học Lãm, Trịnh Đình 
Hải… Người hỏi về tình hình trong 
nước, những hoạt động ở Côn Minh… 
và bắt liên lạc với Ban Chỉ huy ở ngoài 
của Đảng. Đầu năm 1940, Người đến 
Côn Minh ở nhà ông bà Tống Minh 
Phương. Sau khi Quốc dân Đảng 
khám xét nơi ở, Người chuyển đến 
gian gác Nhà xuất bản “Sinh hoạt đọc 
sách” tại Hoa Sơn Nam, Côn Minh. Tại 
đây Người đi thăm một số cơ sở cách 
mạng dọc đường xe lửa Vân Nam - Hồ 
Kiều. Người lấy giấy chứng nhận của 
tổ chức quần chúng “Việt Nam hưởng 



 
 

ứng Trung Quốc kháng địch viện hội”. 
Đây là tổ chức được nhà đương cục 
Trung Quốc công nhận hoạt động hợp 
pháp. Lấy danh nghĩa kiểm tra công 
tác Hội, Người đến ga Nghi Lương, 
Khai Viễn, Chỉ Thôn cùng đồng chí 
Phùng Chí Kiên và mở lớp huấn luyện 
cho chi bộ ở đây. Một tháng sau, 
Người lên đường trở về Côn Minh. Tại 
Côn Minh, Nguyễn Ái Quốc cho rải 
truyền đơn dọc tuyến đường sắt từ 
Côn Minh đến biên giới Việt - Trung 
nhằm vạch trần tội ác của giặc Pháp, 
giặc Nhật và kêu gọi quần chúng nhân 
dân Trung Quốc chống Nhật. Trong 
thời gian này, Người gặp đồng chí 
Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp, 
Người đã giới thiệu hai đồng chí Phạm 
Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp đi học 
Trường Quân chính của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc. Người đã căn dặn: 
Lên đấy “cố gắng học thêm quân sự” 
và viết một tờ giấy ký tên Hồ Quang 
giới thiệu hai đồng chí này đến Quý 
Dương để từ đó đi Diên An. 

Bước sang năm 1940, tình hình 
thế giới có những chuyển biến mới. 
Ngày 15/6/1940, quân Phát xít Đức tấn 
công vào thủ đô Pari, Chính phủ 
Pêtanh chấp nhận đầu hàng Phát xít 
Đức. Khi biết tin này, Nguyễn Ái Quốc 
đã triệu tập cuộc họp tại Toà soạn của 
báo Đ.T. Người đã phân tích: “Việc 
Pháp mất nước là một cơ hội rất thuận 
lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải 
tìm mọi cách về nước ngay để tranh 
thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội 
với cách mạng”(6). Hội nghị tán thành 
nhận định trên của Người. Ngay lập 
tức Nguyễn Ái Quốc điện cho hai đồng 
chí Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên 
Giáp không đi Diên An nữa mà chờ ở 
Quế Lâm để tìm đường về nước. Sau 
đó Người đi Trùng Khánh để gặp đồng 
chí Chu Ân Lai và một bộ phận lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
nhằm trao đổi ý kiến về thời cuộc. 

Trước khi đi Người đã dặn lại đồng chí 
Vũ Anh và các đồng chí ở Côn Minh lo 
chuẩn bị mọi mặt để khi Người trở lại 
có thể lên đường về nước ngay. Cuối 
tháng 7/1940, Người từ Trùng Khánh 
trở lại Côn Minh. Đến khoảng đầu 
tháng 10/1940, Nguyễn Ái Quốc đến 
Quế Lâm (Trung Quốc). Tại một cuộc 
họp ở ngoại ô Quế Lâm, Nguyễn Ái 
Quốc đã phân tích tình hình: “Tình 
hình Quốc Cộng hợp tác hiện nay 
đang trải qua một bước rất gay go… 
Từ nay kỷ luật bí mật của Đảng phải 
được chấp hành triệt để. Sách vở, tài 
liệu phải hết sức cẩn thận. Mua sách, 
báo về chủ nghĩa cộng sản, đọc xong 
huỷ đi trước khi về nhà. Trong lúc giao 
dịch với bọn quốc dân Đảng tuyệt đối 
không để lộ mình là cộng sản”(7). 
Người cũng nhận định chung tình hình 
thế giới và Đông Dương càng có lợi 
cho ta, không nên ở Quế Lâm lâu, phải 
chuyển về biên giới tìm cách về nước 
để hoạt động. Người cho rằng: “Căn 
cứ địa Cao Bằng có phong trào tốt từ 
trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm 
cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận 
lợi…”(8). 

Cuối tháng 11 đầu tháng 12/1940, 
Nguyễn Ái Quốc nhận được thư báo 
của nhóm công tác ở Tĩnh Tây (gồm 
Võ Nguyên Giáp, Vũ Anh, Cao Hồng 
Lĩnh) và báo cáo của đồng chí Phạm 
Văn Đồng về bức điện của Trương Bội 
Công gửi Văn phòng Đệ tứ chiến khu 
nhờ mời ông Hồ Học Lãm và ông Lâm 
Bá Kiệt là Chủ nhiệm và Phó Chủ 
nhiệm Biện sự xứ Việt Minh tại Quế 
Lâm đưa hội viên về Tĩnh Tây (Quảng 
Tây) để tổ chức Hội nghị hợp nhất hai 
tổ chức Việt Nam độc lập đồng minh 
hội và Việt Nam dân tộc giải phóng uỷ 
viên hội. Để thuận lợi cho hành trình 
của đoàn, Nguyễn Ái Quốc đã chủ 
trương biến bức điện mời của Trương 
Bội Công thành “Giấy đi đường” của 
đoàn cán bộ gồm Nguyễn Ái Quốc, 



 
 

Phùng Chí Kiên, Phạm Văn Đồng… 
khi về Tĩnh Tây. Thời gian ở Tĩnh Tây, 
Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập các đồng 
chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, 
Phùng Chí Kiên, Đặng Văn Cáp để 
bàn việc mở lớp huấn luyện để chuẩn 
bị về nước. Khoảng ngày 6/1/1941, 
Người cùng với các đồng chí của mình 
được Hoàng Sâm đưa đi dọc đường 
Long Lâm qua Nậm Bo xuống Nậm 
Quang (một làng ở sát biên giới). Tại 
đây, Người cùng với các đồng chí 
Phùng Chí Kiên, Vũ Anh, Phạm Văn 
Đồng, Võ Nguyên Giáp… tổ chức lớp 
học và trực tiếp huấn luyện chính trị 
cho 43 cán bộ cách mạng Việt Nam. 
Sau khi kết thúc lớp huấn luyện chính 
trị, Người cùng Lê Quảng Ba, Phùng 
Chí Kiên, Thế An, Đặng Văn Cáp và 
Hoàng Văn Lộc chuẩn bị về nước. 
Cùng với việc căn dặn đồng chí, học 
viên mình về những điều nên tránh, 
nên làm trong thời gian sống và tuyên 
truyền cách mạng trong dân, bản thân 
Người cũng tỏ rõ sự gần gũi, am hiểu 
phong tục tập quán của người dân 
trong làng. Đặc biệt vào dịp Tết năm 
Tân Tỵ, Người đã cùng với các đồng 
chí trong cơ quan đi chúc Tết nhân dân 
hai làng Nậm Quang và Nậm Tấy 
(Tĩnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc) và 
thăm hỏi từng gia đình trong làng. 
Người cùng với các đồng chí của mình 
lên đường về nước ngày 28/1/1941 
(tức mồng 2 Tết Tân Tỵ) trước sự 
quyến luyến của bà con trong làng. Khi 
bước tới gần cột mốc 108 nằm trên 
biên giới Việt -Trung Người đứng lặng 
hồi lâu, xúc động: “Bao nhiêu năm 
thương nhớ, đợi chờ. Hôm nay mới 
bước chân về nơi non sông gấm vóc 
của mình”(9). Về đến Pác Bó, xã 
Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 
Bằng, Người đến ở hang Cốc Bó với bí 
danh là Già Thu. Đồng bào Pác Bó - 
Cao Bằng vinh dự, tự hào thay mặt 
nhân dân cả nước đón Người trở về 

Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam. 

Kỷ niệm 107 năm Ngày Bác Hồ ra 
đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 
5/6/2018), cũng là dịp kỷ niệm 77 năm 
ngày Người trở về nước trực tiếp lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 
28/1/2018), chúng ta khắc ghi sâu 
trong tim công ơn trời biển và sự hy 
sinh lớn lao mà trong suốt 30 năm 
Người bôn ba tìm đường cứu nước. 
Đất nước ta đã bước vào một kỷ 
nguyên mới, một thời đại mới với rất 
nhiều thay đổi và thành tựu trên con 
đường xây dựng đất nước. Biết ơn 
Người, mỗi chúng ta hãy luôn tiên 
phong gương mẫu, sống có ích và 
đóng góp sức cống hiến của mình vào 
công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển 
và bảo vệ vững chắc nền độc lập, hoà 
bình của dân tộc. Quyết tâm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác 
định: nhằm phát huy cao độ tinh thần 
yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc mở ra 
thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp 
của đất nước, vững bước đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 
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ột trong những vấn đề chi phối 
toàn bộ hệ thống tư tưởng 
chính trị Hồ Chí Minh chính 

là chủ nghĩa nhân văn. Đây là ngọn 
nguồn, cơ sở, nền tảng quy định toàn 
bộ mục đích sự nghiệp hoạt động cách 
mạng của Người. Với “một sự ham 
muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao 
cho nước ta được hoàn toàn độc lập, 
dân ta được hoàn toàn tự do, đồng 
bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai 
cũng được học hành”1, Người đã “hết 
lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục 
vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”, đấu 
tranh cho nghiệp giải phóng con 
người. Sâu thẳm trong khát vọng lớn 
lao đó của Người chính là tấm lòng 
yêu thương con người hết mực, trước 
hết là tình yêu thương nhân dân lao 
động và khát vọng cháy bỏng giải 
phóng họ khỏi mọi hình thức áp bức, 
bóc lột, bất công, xây dựng xã hội mới 
- xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Chủ nghĩa nhân văn được biểu 
hiện trong tư tưởng chính trị Hồ Chí 
Minh không chỉ biểu hiện ở tình yêu 
thương con người, thương yêu nhân 
dân sâu sắc, mà còn biểu hiện ở việc 
chăm lo, bồi dưỡng, phát huy sức 
mạnh của con người, của  nhân  dân, 
giải phóng và mang lại hạnh phúc cho 
con người. Đó là chủ nghĩa nhân văn 
khoa học, hiện thực và cách mạng; 
hay là chủ nghĩa nhân văn hành động 
nhằm giải phóng và phát triển con 
người, là tài sản tinh thần vô cùng to 
lớn của Đảng, dân tộc ta, mãi mãi là 
nguồn sáng bất tận soi rọi vào mỗi tâm 
hồn con người Việt Nam, hướng đến 
với chân, thiện, mỹ của cuộc sống. 

 Chủ nghĩa nhân văn trong tư 
tưởng chính trị Hồ Chí Minh thuộc 
phạm trù của chủ nghĩa nhân văn 

mácxít (chủ nghĩa nhân văn cộng sản), 
nhưng mang đậm dấu ấn và là đỉnh 
cao của chủ nghĩa nhân văn Việt Nam. 
Người khẳng định: “Nhân dân ta từ lâu 
đã sống với nhau có tình có nghĩa… 
Từ khi có Đảng ta lãnh đạo và giáo 
dục, tình nghĩa ấy càng cao đẹp hơn, 
trở thành tình nghĩa đồng bào, đồng 
chí, tình nghĩa năm châu bốn biển một 
nhà. Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là 
phải sống với nhau có tình có nghĩa. 
Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống 
không có tình có nghĩa thì sao gọi là 
hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được”2. 
Trong thực tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã sống, hoạt động cách mạng và thể 
hiện nhất quán như chính Người nói. 
Đồng thời, Người cũng luôn có ý thức 
truyền cảm đến cán bộ, đảng viên và 
nhân dân ta một cách sống có tình có 
nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc ấy.  

Chủ nghĩa nhân văn trong tư 
tưởng chính trị Hồ Chí Minh được hình 
thành, từ khi Hồ Chí Minh ra đi tìm 
đường cứu nước năm 1911, được 
định hình từ năm 1920 khi Người đến 
với chủ nghĩa Mác - Lênin và khẳng 
định một cách dứt khoát với sự ra đời 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy 
có thể nói, chủ nghĩa nhân văn trong 
tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh gắn liền 
với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng ra 
đời với sự nghiệp cách mạng cao cả là 
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, 
giải phóng con người, xây dựng một 
xã hội không có áp bức, bóc lột, xây 
dựng một chế độ xã hội lấy con người 
và phát triển con người làm trung tâm, 
các lợi ích, nhu cầu làm người được 
thoả mãn, các năng lực của con người 
được phát huy vì lợi ích chung của 
cộng đồng. Vì vậy, chủ nghĩa nhân văn 
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trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh 
biểu hiện ở những đặc trưng cơ bản 
sau: 

Thứ nhất, chủ nghĩa nhân văn 
trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh 
hướng tới giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp, giải phóng con người 
và gắn liền với mục tiêu“độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội”. 

Đây là đặc trưng cơ bản và xuyên 
suốt nhất của chủ nghĩa nhân văn 
trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh. 
Xuất phát từ những quan điểm của chủ 
nghĩa Mác - Lênin, nhằm hướng tới 
mục tiêu giải phóng con người, mà 
trước tiên là giải phóng những người 
lao động khỏi mọi hình thức áp bức, 
bóc lột, bất công. Hồ Chí Minh cho 
rằng, mục tiêu giải phóng con người 
thì phải nằm trong mục tiêu giải phóng 
dân tộc. 

Vì vậy, theo Hồ Chí Minh, với 
những dân tộc chưa được độc lập thì 
trước hết phải giải phóng dân tộc. Bởi 
lẽ, dân tộc chưa được độc lập thì nhân 
dân không thể có tự do, hạnh phúc, 
không thể được giải phóng. Nếu nước 
mất thì ai cũng phải làm nô lệ. Dân tộc 
có được độc lập thì mới có cơ sở, điều 
kiện để mang lại tự do, hạnh phúc cho 
nhân dân, tức là mới có điều kiện, cơ 
sở để giải phóng được nhân dân lao 
động khỏi mọi hình thức áp bức, bất 
công, bóc lột trên thực tế. Nhưng độc 
lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội thì độc lập dân tộc mới bền 
vững, hạnh phúc, tự do của nhân dân 
mới đạt được thực sự, người lao động 
mới được hoàn toàn giải phóng. Người 
thường nói: “Nếu nước độc lập mà dân 
không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc 
lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”3. 
“Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi 
mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, 
độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ 
biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi 
mà dân được ăn no, mặc đủ”4. Để thực 

sự giải phóng được nhân dân lao động 
ở nước ta, theo Hồ Chí Minh: “Chúng 
ta phải xây dựng một xã hội hoàn toàn 
mới xưa nay chưa từng có trong lịch 
sử dân tộc ta. Chúng ta phải tiến hành 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp tư nhân, đối với thủ 
công nghiệp. Chúng ta phải biến một 
nước dốt nát, cực khổ thành một nước 
văn hoá cao và và đời sống tươi vui 
hạnh phúc. Chúng ta lại phải tiến hành 
những nhiệm vụ đó trong điều kiện đặc 
biệt của nước ta, nghĩa là trên cơ sở 
của một xã hội vừa mới thoát khỏi ách 
thực dân, phong kiến, hết sức lạc 
hậu..”5. Rõ ràng, chủ nghĩa nhân văn 
Hồ Chí Minh gắn bó hữu cơ với mục 
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Cũng vì vậy, chủ nghĩa nhân văn 
trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh là 
chủ nghĩa nhân đạo cộng sản chân 
chính. 

Thứ hai, chủ nghĩa nhân văn trong 
tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh khẳng 
định con người là vốn quý nhất, coi con 
người vừa là mục tiêu vừa là động lực 
của sự phát triển. 

Đây là nội dung quan trọng trong 
chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, thể 
hiện quan điểm của Người về vị trí, vai 
trò của con người đối với sự phát triển 
của lịch sử. Chủ nghĩa nhân văn Hồ 
Chí Minh không chỉ là tình yêu thương 
con người, mà còn là tấm lòng bao 
dung, độ lượng, là niềm tin vào sức 
mạnh, phẩm giá con người, trước hết 
nhân dân lao động. Tình yêu thương 
con người, tấm lòng bao dung, độ 
lượng và niềm tin vào sức mạnh, 
phẩm giá con người có sự thống nhất 
hữu cơ với nhau trong chủ nghĩa nhân 
văn Hồ Chí Minh. Vì yêu thương con 
người, nên Hồ Chí Minh rất khoan 
dung, độ lượng với người khác dù 
người đó là ai. Ngay cả những người 
lầm đường, lạc lối đã có lúc đi ngược 
lại lợi ích của dân tộc, Hồ Chí Minh vẫn 



 
 

thể hiện sự bao dung, độ lượng, vị tha. 
Đối với những người do hoàn cảnh 
đưa đẩy mà lầm đường, lạc lối, Hồ Chí 
Minh cũng muốn cảm hoá họ, lôi cuốn 
họ về với nhân dân. Sự cảm hoá của 
Người rất giản dị, mộc mạc nhưng 
thấm đượm lòng nhân ái, khoan dung, 
đức độ. Người viết: “Năm ngón tay 
cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng 
vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. 
Trong mấy triệu người cũng có người 
thế này thế khác, nhưng thế này hay 
thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. 
Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta 
phải nhận rằng đã là con lạc cháu 
Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái 
quốc. Đối với những đồng bào lạc lối, 
lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà 
cảm hoá họ”6. Với nguỵ binh, Người 
cũng thể hiện sự bao dung, độ lượng 
muốn họ bỏ Pháp quay về với nhân 
dân, Tổ quốc. Lời kêu gọi của Người 
đối với những nguỵ binh đã thể hiện 
rất rõ sự cảm thông, lòng vị tha, nhân 
từ: “Tôi biết rằng: Các người đều là 
con dân nước Việt, song vì bị Pháp bắt 
buộc, hoặc bị chúng lừa gạt, cho nên 
đi lính cho chúng. Chứ thật không ai 
muốn “cõng rắn bắt gà nhà”, “rước voi 
giày mả tổ”, chống lại Tổ quốc, để 
mang tiếng Việt gian”7. Đối với tù binh, 
Hồ Chí Minh có thái độ khoan hồng, độ 
lượng với họ vì theo Người, họ cũng là 
người. Vào tháng 12 năm 1946, trong 
thư Gửi các tù binh Pháp, Hồ Chí Minh 
đã viết: “Tôi rất lấy làm phiền lòng vì 
thấy các người đang ở trong tình thế 
này. Tôi coi các người như là bạn của 
tôi”8. Dễ mấy khi, chúng ta thấy một vị 
Chủ tịch nước mà viết cho tù bình đối 
phương những lời như vậy? Phải là 
một người có tấm lòng bao dung, độ 
lượng, nhân ái bao la mới có thể viết 
được như vậy. Với những người lính 
Pháp tử trận, Hồ Chí Minh cũng dành 
sự thương xót chân tình, đầy tình 
người: “Than ôi, trước lòng bác ái, thì 
máu Pháp hay máu Việt cũng đều là 

máu, người Pháp hay người Việt cũng 
đều là người”9. Đối với con người nói 
chung, Hồ Chí Minh luôn khuyến 
khích, nâng đỡ, khơi dậy ở con người 
mặt tốt, giúp họ vươn lên, khẳng định 
mình. 

Hồ Chí Minh có được tấm lòng 
bao dung, độ lượng là bởi Người có 
niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh, 
phẩm giá, tính hướng thiện của con 
người, trước hết là của quần chúng 
nhân dân lao động. Hồ Chí Minh tin 
tưởng tuyệt đối vào nhân dân, bởi lẽ, 
Người thấy được sức mạnh vĩ đại ở 
dân. Nhiều lần, Người khẳng định: sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp, công cuộc phấn đấu cho tự 
do, hạnh phúc của con người phải do 
chính tay con người thực hiện, “phải 
đem sức ta mà giải phóng cho ta”. 
Người thường nhắc lại nhiều lần câu 
nói của đồng bào Quảng Bình: “Dễ 
trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn 
lần dân liệu cũng xong”. Trong Di chúc, 
Người còn căn dặn cán bộ, đảng viên 
rằng: cuộc kháng chiến chống Mỹ và 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
là hết sức khó khăn, gian khổ, nhưng 
“Để giành lấy thắng lợi trong cuộc 
chiến đấu khổng lồ này cần phải động 
viên toàn dân, tổ chức và giáo dục 
toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của 
toàn dân”10. Chính niềm tin mãnh liệt 
vào quần chúng nhân dân của Hồ Chí 
Minh đã cảm hoá được lòng người, thu 
phục được nhân tâm của nhiều nhân 
sĩ, trí thức có tên tuổi cũng như những 
quan chức cao cấp của các chế độ cũ. 

Như vậy, từ niềm tin vào sức 
mạnh, phẩm giá của con người, trước 
hết của nhân dân là điểm tựa vững 
chắc cho tấm lòng bao dung, độ lượng 
của Người, đến quan điểm con người 
vừa là mục tiêu giải phóng, vừa là 
động lực của cách mạng, chúng ta 
thấy rõ tấm lòng bao dung, độ lượng, 
niềm tin vào sức mạnh, phẩm giá con 



 
 

người lại càng  củng cố, nâng cao tình 
yêu thương con người ở Hồ Chí Minh. 
Đó cũng là nét đặc sắc rất riêng trong 
chủ nghĩa nhân văn trong tư tưởng 
chính trị Hồ Chí Minh. 

Thứ ba, chủ nghĩa nhân văn trong 
tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh là chủ 
nghĩa nhân văn hành động. 

Chủ nghĩa nhân văn trong tư 
tưởng chính trị Hồ Chí Minh không chỉ 
là một triết lý đơn thuần theo nghĩa 
thông thường, mà như C.Mác nói 
trong Luận cương Phoiơbắc, đó là triết 
lý hành động - cải tạo thế giới. Xét về 
bản chất, chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí 
Minh thuộc phạm trù của chủ nghĩa 
nhân văn mácxít. Điều này được thể 
hiện ở lý tưởng cách mạng, ý thức 
cách mạng, ý chí đấu tranh vì xã hội 
mới, vì tự do và hạnh phúc của mọi 
người, tức là ý thức thực hiện chân lý, 
biến chân lý được giác ngộ thành thực 
tiễn cuộc sống. Mọi suy tư, mọi hành 
động là phải vì con người, cho con 
người và do con người; không phải là 
con người trừu tượng mà là con người 
cụ thể, con người gắn với hoàn cảnh 
xã hội mang trong mình những quan 
hệ xã hội nhất định; cũng không phải là 
thiểu số những con người mà là số 
đông những người lao động chân 
chính, nếu không nói là tất cả mọi 
người có trên cõi đời này. Chủ nghĩa 
nhân văn trong tư tưởng chính trị Hồ 
Chí Minh có sự thống nhất giữa tư 
tưởng và hành động, giữa lý luận và 
thực tiễn, giữa nói và làm, nhằm “biến” 
những tư tưởng, ý chí, tình cảm yêu 
thương con người thành những hành 
động cụ thể, thiết thực để giải phóng 
con người chứ không phải là những 
“lời nói suông”, những câu khẩu hiệu 
giải phóng con người chung chung. 
Chủ nghĩa nhân văn hành động này 
nhằm mục tiêu giải phóng con người 
mà trước hết là những người lao động 
trên thực tế. Vì vậy, chủ nghĩa nhân 

văn trong tư tưởng chính trị Hồ Chí 
Minh khác với những tư tưởng thương 
người của tôn giáo cũng như những tư 
tưởng nhân văn thời kỳ Khai sáng của 
châu Âu. Ngay từ khi còn trẻ, Người 
đã nhận thấy các phong trào yêu nước 
như phong trào Cần Vương, phong 
trào Đông Du, hay các hình thức đấu 
tranh của Hoàng Hoa Thám, Đội Cấn, 
Nguyễn Thái Học đều không mang lại 
kết quả. Cho nên Người đã sớm ý thức 
được rằng “muốn đi ra ngoài, xem 
nước Pháp và các nước khác. Sau khi 
xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở 
về giúp đồng bào chúng ta”11. Nghĩa là 
muốn cứu nước, giúp đồng bào đánh 
đổ thực dân để giải phóng dân tộc, 
trên cơ sở đó giải phóng nhân dân thì 
không thể ngồi im chờ đợi mà phải đi 
tìm đường cứu nước, phải hành động. 
Giáo sư Trần Văn Giàu nhận xét về 
chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh: “Cho 
phép tôi hiểu rằng tầm cỡ của một hiền 
triết chưa chắc ở chỗ giải đáp mối 
tương quan giữa tồn tại và tư tưởng, ở 
chỗ xác định thế giới là thực tại hay ảo 
ảnh, khả tri hay bất khả tri, ở chỗ lựa 
chọn giáo điều quen thuộc hay sáng 
tạo mới lạ; mà chung quy là ở mức 
quan tâm đến con người, con người 
thật đang phải sống trên quả đất này 
và chắc còn sống lâu dài đến vô tận 
thời gian, lấy đó làm trung tâm của mọi 
suy tư và chủ đích của mọi hành động. 
Cụ Hồ thuộc loại hiền triết đó”12. 

Thứ tư, chủ nghĩa nhân văn trong 
tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh gắn liền 
với việc “chăm lo bồi dưỡng thế hệ 
cách mạng cho đời sau”, thực hiện 
chiến lược “trồng người”. 

Từ việc khẳng định con người 
vừa là mục tiêu vừa là động lực của 
cách mạng. Hồ Chí Minh cho rằng cần 
phải xây dựng con người toàn diện 
đức, trí, thể, mỹ; con người cần 
phải được trang bị kiến thức văn hoá 
và đặc biệt là có nhân cách, đạo đức, 



 
 

vừa “hồng” vừa “chuyên”. Người cho 
rằng: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, trước hết cần có những con người 
xã hội chủ nghĩa”13. Điều đó tưởng 
như duy tâm khi nghĩ rằng con người 
xã hội công nghiệp chỉ hình thành khi 
đã có chủ nghĩa xã hội hiện thực. 
Nhưng, với tư duy biện chứng, chúng 
ta sẽ thấy chủ nghĩa xã hội không phải 
tự nhiên mà có, nó chỉ hình thành do 
con người ý thức được nó và thực hiện 
được nó. Để có được những con 
người như vậy, Hồ Chí Minh cho rằng 
mỗi người phải tu dưỡng, rèn luyện 
bền bỉ hàng ngày, gắn với thực tiễn 
cách mạng. Các tổ chức chính trị đóng 
một vai trò cực kỳ quan trọng trong 
việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lý 
tưởng cách mạng và tình cảm cao đẹp 
cho con người. Hồ Chí Minh cũng chú 
trọng các phong trào thi đua yêu nước, 
người tốt việc tốt. Bởi vì theo Người, 
thông qua các phong trào đó sẽ làm 
xuất hiện những điển hình tiên tiến, 
những con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 

Đó là triết lý hành động của Mác 
mà Hồ Chí Minh đã tiếp thu một cách 
tích cực và sáng tạo. Từ đó, Người 
chủ trương xây dựng con người phát 
triển toàn diện, chủ trương chính sách 
“trồng người”, nhìn xa trông rộng, đưa 
ra quan niệm “Vì lợi ích mười năm thì 
phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì 
phải trồng người”14. Cũng từ đó, Người 
chủ trương cải tạo xã hội tận gốc, 
nâng cao đạo đức cách mạng, chống 
chủ nghĩa cá nhân một cách quyết liệt. 
Đây cũng là thể hiện quan niệm xây 
dựng con người lý tưởng giác ngộ chủ 
nghĩa cộng sản nhằm đảm bảo cho sự 
nghiệp cách mạng vô sản thành công. 
Nhưng, với Hồ Chí Minh, con người lý 
tưởng ấy lại xuất hiện ở một đất nước 
sản xuất nhỏ chưa qua giai đoạn xây 
dựng và phát triển xã hội công nghiệp. 
Do đó, con người ở đây thường mang 

nặng tư tưởng sản xuất nhỏ, chịu ảnh 
hưởng mặt tiêu cực của người nông 
dân. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh chủ 
trương phải cải tạo xã hội tận gốc và 
đòi hỏi xây dựng một đội ngũ cán bộ 
giác ngộ cách mạng có đạo đức cách 
mạng vững vàng, kiên định. Người đã 
từng nói: “Làm cách mạng để cải tạo 
xã hội cũ thành xã hội mới là một sự 
nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là 
một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc 
đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian 
khổ. Sức có mạnh mới gánh được 
nặng và đi được xa. Người cách mạng 
phải có đạo đức cách mạng làm nền 
tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ 
cách mạng vẻ vang.”15. Tính nhất 
quán, chiều sâu trong tư tưởng nhân 
văn, trong chiến lược “trồng người” 
của Hồ Chí Minh được thể hiện đậm 
nét trong Di chúc: “Bồi dưỡng thế hệ 
cách mạng cho đời sau là một việc rất 
quan trọng và cần thiết”. 

Những nét đặc sắc trên của chủ 
nghĩa nhân văn trong tư tưởng chính 
trị Hồ Chí Minh thống nhất hữu cơ với 
nhau, bổ sung cho nhau làm nên nét 
riêng chỉ có trong chủ nghĩa nhân văn 
của Người, có giá trị hết sức to lớn đối 
với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. 
Bởi lẽ, Đảng ta cũng không có mục 
đích nào khác ngoài mục đích phục vụ 
Tổ quốc, phục vụ dân tộc, phục vụ 
nhân dân. Chủ nghĩa nhân văn trong 
tư tưởng của Người có sức lay động 
hàng triệu triệu con tim và khối óc 
không chỉ biết cảm thông, chia sẻ với 
nỗi đau, sự nhọc nhằn của con người 
mà quan trọng hơn là thức tỉnh mọi 
người đứng lên đấu tranh cho cuộc 
sống hạnh phúc, ấm no của mỗi 
người. Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí 
Minh còn có giá trị thức tỉnh nhân dân 
các dân tộc trong cuộc đấu tranh 
chống nạn áp bức dân tộc, bất công xã 
hội, chống nghèo đói, lạc hậu, dốt nát, 
hướng tới độc lập tự do, cuộc sống ấm 



 
 

no, hạnh phúc cho nhân dân, dân tộc 
và nhân loại. Xin được mượn lời của 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người 
học trò xuất sắc của Người để kết thúc 
bài viết này: “Cũng giống như học 
thuyết Mác, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn 
luôn là “linh hồn”, “ngọn cờ lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam”, “lương tâm của 
thời đại”, có sức sống bền vững và có 
ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng, tình 
cảm của nhân dân Việt Nam và nhiều 
dân tộc trên toàn thế giới, cả trong quá 
khứ, hiện tại và tương lai, chính là vì 
tư tưởng của Người đã... thấm đượm 
chủ nghĩa nhân văn cao cả,.. Và cả 
cuộc đời hoạt động cách mạng của 
Người là một tấm gương, một biểu 
hiện tiêu biểu nhất của chủ nghĩa nhân 
đạo cộng sản”16./.   
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ách đây 107 năm, ngày 5-6-
1911, tại Bến Cảng Nhà Rồng 
lịch sử, người thanh niên 

Nguyễn Tất Thành với lòng yêu nước 
sâu sắc và ý chí cứu nước mãnh liệt 
đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu 
nước, giải phóng nước nhà khỏi ách 
nô lệ, để ngày nay cả dân tộc sống 
trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Lịch 
sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ 
nước của dân tộc ta, kể từ thời đại các 
vua Hùng, thời đại nào cũng có những 
người anh hùng dân tộc kiệt xuất làm 
rạng danh dòng dõi con Rồng cháu 
Tiên. Nhưng chỉ đến khi có sự xuất 
hiện của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn 
Ái Quốc - Hồ Chí Minh, dân tộc ta mới C 



 
 

thực sự bước sang một trang sử mới 
mà bất kỳ thời đại nào trước đó cũng 
chưa có được, “Đó là thời đại Hồ Chí 
Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử 
quang vinh của dân tộc”(1), với đặc 
trưng lớn nhất là: Độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội. 

Trong cuộc đời hoạt động cách 
mạng, Người mang nhiều tên khác 
nhau. Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái 
Quốc - Hồ Chí Minh là những tên gọi 
nổi bật của Người gắn liền với những 
bước ngoặt cơ bản của của cách 
mạng Việt Nam và vai trò tìm 
đường, mở đường và dẫn đường cho 
dân tộc ta đi tới độc lập tự do và chủ 
nghĩa xã hội. Ngày nay, Tư tưởng Hồ 
Chí Minh tiếp tục soi đường cho công 
cuộc đổi mới ở Việt Nam. 

Nguyễn Tất Thành - Người tìm 
đường cho cách mạng Việt Nam 

Thực dân Pháp bắt đầu nổ súng 
xâm lược Việt Nam vào năm 1858 và 
chính thức đặt ách thống trị lên đất 
nước ta vào năm 1884. Trong bối cảnh 
triều đình nhà Nguyễn tự đánh mất vai 
trò lãnh đạo của mình và phản bội lại 
quyền lợi của dân tộc, rất nhiều phong 
trào yêu nước chống Pháp theo các 
khuynh hướng khác nhau đã nổ ra ở 
khắp ba miền đất nước. Điển hình là 
phong trào nông dân Yên Thế do 
Hoàng Hoa Thám; phong trào Đông 
Du do cụ Phan Bội Châu; phong trào 
Duy Tân do cụ Phan Chu Trinh lãnh 
đạo. Các phong trào đó đã gây được 
tiếng vang lớn nhưng cuối cùng vẫn 
thất bại. Những thất bại này cho thấy 
tính lỗi thời, sự bất lực của hệ tư tưởng 
phong kiến và dân chủ tư sản trong 
giải quyết những yêu cầu của lịch sử 
dân tộc. 

Năm 1908, người thanh niên yêu 
nước Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên 
hoạt động cách mạng bằng việc tham 
gia đoàn biểu tình chống thuế của 

nông dân Trung kỳ trong tư cách phiên 
dịch cho đồng bào với các quan chức 
Pháp. Trong lần đó, anh đã tận mắt 
chứng kiến sự thất bại nặng nề của 
phong trào. Khi các phong trào yêu 
nước bị dìm trong biển máu, cả dân 
tộc tiếp tục đắm chìm trong đêm 
trường nô lệ chưa tìm được lối ra cho 
sự nghiệp giải phóng dân tộc, anh 
quyết định ra đi tìm đường cứu nước 
vào ngày 5-6-2011. 

Ban đầu Nguyễn Tất Thành ra 
nước ngoài với ý nghĩ : xem nước 
Pháp và các nước khác làm như thế 
nào rồi trở về giúp đồng bào. Với trí 
tuệ thông minh, sự hiểu biết từ sớm, 
tinh thần ham học hỏi và tư duy chính 
trị độc lập, sáng tạo, trong gần 10 năm 
(1911-1920) tìm tòi, khảo nghiệm khắp 
châu Âu, châu Phi và các nước Mỹ la 
tinh, Người đã ra sức quan sát, lắng 
nghe, học hỏi, phân tích và rút ra nhiều 
nhận thức mới cho bản thân và dân 
tộc. Người đã xác định đúng kẻ 
thù của dân tộc Việt Nam không phải 
là mọi người Pháp mà chỉ là bọn thực 
dân, đế quốc Pháp. Người đã dần hình 
thành ý thức đoàn kết quốc tếý thức 
giai cấp của Người cũng nảy sinh một 
cách tự nhiên thông qua việc đồng 
cảm với người lao động bị bóc lột ở 
các nước chính quốc. Đó là những 
nhận thức mới nhưng rất quan trọng, 
giúp đưa tới quyết định lựa chọn con 
đường cứu nước cho dân tộc. với việc 
nhận thức được tinh thần đấu tranh 
của những dân tộc cùng chung cảnh 
ngộ mất nước ở châu Phi, Mỹ la tinh. 
Trong quá trình đó, 

Trước sau như một, Hồ Chí Minh 
vẫn trên một trục tư duy: Muốn được 
giải phóng, các dân tộc thuộc địa phải 
được giải phóng. Vì vậy khi nhận được 
câu trả lời: “Quốc tế thứ ba đoàn kết 
với các dân tộc bị chủ nghĩa thực dân 
áp bức” và đọc được Luận cương của 
Lê-nin về các vấn đề dân tộc và thuộc 



 
 

địa, thì Người đã bỏ phiếu tán thành 
gia nhập Quốc tế thứ ba và hoàn toàn 
tin theo Lê-nin. Người khẳng định: 
“Luận cương của Lê-nin làm cho tôi rất 
cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin 
tưởng biết bao!… Đây là cái cần thiết 
cho chúng ta, đây là con đường giải 
phóng chúng ta!” (2), đó là giải phóng 
dân tộc theo con đường cách mạng vô 
sản. 

Như vậy, đến cuối năm 1920, sau 
khi trải qua bao gian lao thử thách 
trong quá trình tìm tòi, khảo nghiệm và 
học hỏi lâu dài, Nguyễn Tất Thành đã 
tìm được con đường giải phóng đúng 
đắn cho dân tộc ta. Điều đó ngay từ 
đầu đã khẳng định vai trò quyết 
định của Nguyễn Tất Thành trong 
việc tìm đường giải phóng và đi lên chủ 
nghĩa xã hội cho dân tộc Việt Nam - 
con đường cách mạng vô sản. 

Nguyễn Ái Quốc - Người mở 
đường cho cách mạng Việt Nam 

Sự “mở đường” đầu tiên, dũng 
cảm nhất là vạch tội ác của chủ nghĩa 
thực dân. Ở giữa trung tâm, sào huyệt 
của chủ nghĩa đế quốc, một người bản 
xứ duy nhất trong số đại biểu các 
thuộc địa có mặt trong Đại hội toàn 
quốc lần thứ XVIII Đảng xã hội Pháp 
đã bình tĩnh, dõng dạc, đĩnh đạc phản 
kháng những tội ác ghê tởm của chủ 
nghĩa thực dân trên quê hương. Người 
vạch rõ: “…chủ nghĩa tư bản Pháp đã 
vào Đông Dương từ nửa thế kỷ nay; vì 
lợi ích của nó, nó đã dùng lưỡi lê chinh 
phục đất nước chúng tôi. Từ đó chúng 
tôi không những bị áp bức và bóc lột 
một cách nhục nhã, mà còn bị hành 
hạ, đầu độc một cách thê thảm… Nhà 
tù nhiều hơn trường học… Người ta đã 
làm chết hàng nghìn người An Nam và 
tàn sát hàng nghìn người khác”(3). 

Trong khi tố cáo tội ác thực dân, 
Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc 
nhận thấy: “Đằng sau sự phục tùng 

tiêu cực, người Đông Dương giấu một 
cái gì đang sôi sục, đang gào thét và 
sẽ bùng nổ một cách ghê gớm, khi thời 
cơ đến”(4). Theo Người, “Bộ phận ưu 
tú có nhiệm vụ phải thúc đẩy cho thời 
cơ đó mau đến”. Trên con đường cách 
mạng vô sản, “bộ phận ưu tú” là Đảng 
Cộng sản. Nhưng lúc đó ở Đông 
Dương chưa có bất kỳ một Đảng Cộng 
sản nào. Vì thế, Nguyễn Ái Quốc ra 
sức truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin 
vào phong trào công nhân và phong 
trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị 
những tiền đề về chính trị, tư tưởng và 
tổ chức cho sự ra đời của Đảng. 

Quá trình truyền bá là quá trình 
làm cho phong trào công nhân dần 
phát triển từ tự phát lên “tự giác”, 
phong trào yêu nước chuyển hóa 
thành phong trào yêu nước “màu đỏ” - 
yêu nước theo khuynh hướng cách 
mạng vô sản. Điều kiện chín muồi đã 
dẫn đến sự ra đời của ba tổ chức cộng 
sản ở Việt Nam vào cuối năm 1929 và 
đầu năm 1930. Với tài năng, uy tín và 
vai trò của mình, Nguyễn Ái Quốc đã 
triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất 
dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản 
Việt Nam vào ngày 3-2-1930. Từ đây, 
dân tộc ta được đấu tranh vì độc lập tự 
do và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh 
đạo đúng đắn của Đảng - “nhân tố 
hàng đầu quyết định thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam”(5), đứng đầu là 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đã giành 
được những thắng lợi vĩ đại trong thế 
kỷ XX. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám là thắng lợi vĩ đại đầu tiên để lại 
dấu ấn của Nguyễn Ái Quốc trong vai 
trò người lãnh đạo và tổ chức. Chiến 
tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tình thế 
cách mạng xuất hiện, các Hội nghị 
Trung ương 6 (HNTW 6)  (11-1939), 
HNTW 7 (11-1940) và đặc biệt là 
HNTW 8 (5-1941), Đảng kịp thời 
chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đặt 



 
 

nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng 
đầu. Với trách nhiệm cá nhân của 
mình, Nguyễn Ái Quốc đã đưa ra 
những quyết định kịp thời và sáng suốt 
nhằm tranh thủ mọi lực lượng quốc tế, 
tạo hậu thuẫn cho cách mạng Việt 
Nam. Đồng thời, để chuẩn bị lực lượng 
cho cách mạng, Người đã mở lớp 
huấn luyện cấp tốc và cử cán bộ về 
nước tổ chức các đoàn thể cứu quốc; 
quyết định chọn Cao Bằng làm căn cứ 
địa cách mạng; đưa ra chủ trương 
thành lập Mặt trận Việt Minh và được 
HNTW 8 nhất trí; ra Chỉ thị thành lập 
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 
quân; thành lập Khu giải phóng và cử 
ra Ủy ban cách mạng… Đó là những 
bước chuẩn bị thiết yếu mà Nguyễn Ái 
Quốc đã làm nhằm bảo đảm cho thắng 
lợi của cách mạng Việt Nam khi thời 
cơ chín muồi. 

Ngày 15-8-1945, Nhật tuyên bố 
đầu hàng Đồng Minh, thời cơ cách 
mạng đã đến. Hồ Chí Minh triệu 
tập Đại hội đại biểu quốc dân (họp từ 
16 đến 17-8-1945). Đại hội tán thành 
chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng, 
thông qua Mười chính sách lớn của 
Việt Minh, bầu Ủy ban dân tộc giải 
phóng. Ngay sau Đại hội, Người 
gửi Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa tới 
đồng bào cả nước: “Giờ quyết định 
cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn 
quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức 
ta mà tự giải phóng cho ta”(6). Đáp lời 
kêu gọi của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí 
Minh, nhân dân ta triệu người như một 
đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi 
nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành 
công, lập ra nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, mở ra thời đại mới cho dân 
tộc Việt Nam - thời đại Hồ Chí Minh - 
thời đại của độc lập tự do và chủ nghĩa 
xã hội. 

Sự ra đời của Đảng Cộng sản 
Việt Nam cùng với thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám là những mốc son 

đánh dấu vai trò mở đường của 
Nguyễn Ái Quốc trên con đường lịch 
sử tiến hóa hàng nghìn năm của dân 
tộc Việt Nam. 

Hồ Chí Minh - Người dẫn 
đường cho cách mạng Việt Nam 

Sau Cách mạng Tháng Tám 
thành công, Nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà ra đời. Ngay sau đó, vận 
mệnh nước ta rơi vào tình thế “như 
ngàn cân treo sợi tóc”. Trước tình thế 
đó, với nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng 
vạn biến”, Hồ Chí Minh cùng Trung 
ương Đảng đã bình tĩnh, sáng suốt 
phân tích tình hình, đề ra đường lối 
đúng đắn và những cách thức hành 
động khôn khéo, mềm dẻo, từng bước 
giải quyết giặc đói, thanh toán giặc dốt, 
nâng cao đời sống văn hóa của nhân 
dân.  

Trong bối cảnh bị kẻ thù chống 
phá từ nhiều phía, Người đã lãnh đạo 
nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc 
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên 
của nước Việt Nam độc lập, thành lập 
Chính phủ chính thức và ban hành 
Hiến pháp. Qua đó giúp chính quyền 
cách mạng nhanh chóng trở nên hợp 
pháp, hợp hiến, là cơ sở để các nước 
trên thế giới công nhận, góp phần giữ 
vững và củng cố chính quyền nhân 
dân non trẻ. Trên cương vị Chủ tịch, 
Người nêu khẩu hiệu “Hoa - Việt thân 
thiện”, “tự ý giải tán” Đảng, đề nghị 
Quốc hội và Chính phủ thực hiện nhân 
nhượng có nguyên tắc với Tưởng về 
chính trị và kinh tế, buộc chúng thừa 
nhận chính quyền cách mạng, tranh 
thủ thời gian hòa hoãn để tập trung 
chống Pháp xâm lược. Đặc biệt, Người 
trực tiếp ký Hiệp định Sơ bộ 06-3-1946 
và Tạm ước Việt - Pháp 14-9-1946, 
đuổi nhanh quân Tưởng về nước, 
buộc Pháp công nhận nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa là một nước tự do, 
có chủ quyền, tạo thời gian hòa hoãn 
cần thiết để xây dựng và phát triển lực 



 
 

lượng, chuẩn bị mọi mặt cho toàn quốc 
kháng chiến. Những quyết định lịch sử 
sáng suốt, vừa có tính nguyên tắc, vừa 
mềm dẻo và linh hoạt của Hồ Chí Minh 
giúp dân tộc vượt qua thời đoạn hiểm 
nghèo đã bước đầu phản ánh tầm ảnh 
hưởng cũng như vai trò dẫn 
đường của Hồ Chí Minh đối với cách 
mạng Việt Nam. 

Trong hai cuộc kháng chiến, Hồ 
Chí Minh đã xác định đúng kẻ thù cơ 
bản, đánh giá đúng so sánh lược 
lượng giữa ta và địch. Trong tầng tầng, 
lớp lớp kẻ thù núp dưới danh nghĩa 
Đồng Minh kéo vào nước ta sau Cách 
mạng Tháng Tám, Hồ Chí Minh đã 
nhanh chóng nhận ra kẻ thù cơ bản, 
chủ yếu của cách mạng Việt Nam. 
Người đề nghị quốc dân đồng bào: 
“Nhân dân Việt Nam hoan nghênh 
quân Đồng minh kéo vào Việt Nam để 
tước khí giới quân Nhật, nhưng cương 
quyết phản đối quân Pháp kéo vào 
Việt Nam, vì mục đích của họ chỉ là 
hãm dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ 
một lần nữa”(7). Cũng vì thế Người đã 
sớm kêu gọi “Đồng bào hãy sẵn sàng 
đợi lệnh Chính phủ để chiến đấu!”(8).  

Về tương quan lực lượng giữa ta 
và địch, so sánh với thực dân Pháp, 
tuy súng, đạn, xe tăng, máy bay thì có 
cái ta không có, nhưng Hồ Chí Minh 
khẳng định “ta mạnh hơn” vì “thế của 
ta mạnh hơn”(9). Khi Mỹ can thiệp 
quân sự vào chiến tranh Việt Nam, 
đánh giá về Mỹ, Hồ Chí Minh đã sớm 
chỉ ra “5 điểm yếu của nó” là: kinh tế 
xây dựng trên chiến tranh, chính trị bị 
cô độc, chính sách xâm lược trái với 
chính nghĩa, v.v... Người khẳng định: 
“Nếu Mỹ cứ theo chính sách chiến 
tranh.. .thì sẽ đi đến sụp đổ”(10). Ta 
mạnh hơn và có được sự “chủ động” 
nên Người khẳng định quyết tâm “Mỹ 
đến ta cũng đánh; Pháp mạnh, ta cũng 
đánh; bù nhìn tổ chức thêm quân, ta 
cũng đánh”(11), “đánh cho đến khi nào 

hoàn toàn độc lập”. Xác định đúng kẻ 
thù cơ bản và đánh giá chính xác 
tương quan so sánh lực lượng giữa ta 
và địch là điều kiện tiên quyết để Đảng 
ta hoạch định đường lối kháng chiến 
đúng đắn, xây dựng quyết tâm chiến 
đấu đến thắng lợi cuối cùng. 

Hồ Chí Minh và Đảng ta đã hoạch 
định đường lối kháng chiến đúng đắn, 
giúp cách mạng phát huy sức mạnh 
tổng hợp, duy trì và dẫn dắt hai cuộc 
kháng chiến phát triển tới thắng lợi 
hoàn toàn. Đường lối “kháng chiến, 
kiến quốc” của Đảng do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đề xuất đã dẫn đường cho 
cách mạng nước ta nhanh chóng xây 
dựng mọi tiềm lực của đất nước, giúp 
đẩy lùi “giặc đói”, chống “giặc dốt”, tiêu 
diệt “giặc ngoại xâm” trong chiến thắng 
Điện Biên Phủ, lập lại hòa bình ở Đông 
Dương. Đường lối tiến hành đồng thời 
hai chiến lược cách mạng do Hồ Chí 
Minh khởi xướng sau đó cũng đóng vai 
trò quyết đinh, dẫn dắt cuộc kháng 
chiến chống Mỹ tới thắng lợi hoàn 
toàn. Thực hiện chiến lược cách mạng 
xã hội chủ nghĩa giúp xây dựng được 
hậu phương miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa vững chắc, đóng vai trò quyết 
định nhất đối với thắng lợi của cuộc 
kháng chiến. Tiến hành chiến lược 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
đã trực tiếp quyết định thắng lợi của 
sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống 
nhất nước nhà. Chủ trương thắng từng 
bước với việc “đánh cho Mỹ cút, đánh 
cho ngụy nhào”(12) là phương hướng 
kết thúc chiến tranh trong quan điểm 
chủ đạo của Người. Chính quan điểm 
này của Người đã dẫn đường cho 
cách mạng Việt Nam từng bước giành 
được những thắng lợi vững chắc nhất, 
làm cho quá trình đi tới thắng lợi hoàn 
toàn của dân tộc trong mùa Xuân năm 
1975 như một tất yếu lịch sử không thể 
đảo ngược. 



 
 

Thắng lợi vĩ đại của các cuộc 
kháng chiến, với việc hiện thực hóa 
mục tiêu độc lập, tự do và chủ nghĩa 
xã hội, một lần nữa khẳng định vai 
trò dẫn đường cùng sức sống mãnh 
liệt và giá trị trường tồn của tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ 
là tài sản tinh thần vô cùng to lớn của 
Đảng và dân tộc ta, mà còn “mãi mãi 
soi đường cho sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân ta giành thắng lợi”(13). 
Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn 
lịch sử quan trọng trong sự nghiệp 
phát triển của nước ta, đánh dấu sự 
trưởng thành về mọi mặt của Đảng, 
Nhà nước và Nhân dân ta, đất nước ta 
đã đạt được “những thành tựu to lớn, 
có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa”(14). Những 
thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng 
quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới 
và phát triển mạnh mẽ trong những 
năm tới; khẳng định đường lối đổi mới 
của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất 
nước ta mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh lựa chọn là “phù hợp với thực 
tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển 
của lịch sử”(15). 

Hiện nay, nước ta đã và đang 
“trong quá trình đổi mới phải chủ động, 
không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và 
phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh”(16). Chính vì vậy, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là 
người tìm đường, mở đường, dẫn 
đường mà tư tưởng của Người còn 
mãi soi đường cho cách mạng Việt 
Nam trong cuộc hành trình tới độc lập, 
tự do và chủ nghĩa xã hội, thực hiện 
thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, 

góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
cách mạng thế giới. 
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ác Hồ, anh hùng giải phóng dân 
tộc, danh nhân văn hóa thế giới, 
nhà tư tưởng giáo dục, nhà sư 

phạm thực tiễn vĩ đại, đồng thời là một 
tấm gương sáng ngời về tự học. 

 

Bác Hồ thăm lớp học vỡ lòng phố Hàng 
Than, Hà Nội, năm 1958. 

Tại Hội nghị toàn quốc lần thứ 
nhất về công tác huấn luyện và học tập 
khai mạc ngày 6-5-1950, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh nêu: “Lê-nin khuyên chúng 
ta: “Học, học nữa, học mãi”. Mỗi người 
phải ghi nhớ và thực hành điều đó”(1). 
Người còn cho treo trong phòng họp 
lời dạy của Khổng Tử: “Học không biết 
chán, dạy không biết mỏi”(2). Người 
coi lời dạy của Lê-nin và Khổng Tử là 
phương châm sống và hành động 
trong suốt cuộc đời hoạt động cách 
mạng của mình. Cũng tại Hội nghị này, 
Người nhấn mạnh: “Phải nâng cao và 
hướng dẫn việc tự học”(3). Người còn 
xác định: “Không phải có thầy thì học, 
không thầy đến thì đùa. Phải biết tự 
động học tập”(4). Trong tác phẩm “Sửa 
đổi lối làm việc”(1947), khi nói về cách 
học tập, Người viết: “Lấy tự học làm 
cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp 
vào”(5). 

Thân phụ của Người, cụ Phó 
bảng Nguyễn Sinh Huy là thầy dạy chữ 

Hán cho Người. Nhờ chăm học và học 
rất giỏi, sau này, Người sử dụng thành 
thạo chữ Hán trong sáng tác thơ 
Đường. Khi theo thân phụ vào Huế, 
Người học ở Trường tiểu học Pháp - 
Việt Đông Ba, rồi Trường Quốc hội 
Huế, Người rất yêu thích học tiếng 
Pháp. Trong cuộc biểu tình chống thuế 
ở Trung Kỳ năm 1908, Người đã từng 
làm phiên dịch giúp cho những người 
biểu tình đề đạt nguyện vọng, đấu 
tranh với viên Khâm sứ Pháp. 

Ra đi tìm đường cứu nước (5-6-
1911), trên tàu Latouche Tréville, 
người thanh niên Nguyễn Tất Thành 
với tên mới Văn Ba đã nêu cao ý chí tự 
học: Mỗi ngày, đến 9 giờ tối công việc 
mới xong… dù mệt lử nhưng trong khi 
mọi người nghỉ hay đánh bài người 
thanh niên Nguyễn Tất Thành vẫn đọc 
hay viết đến mười một giờ hoặc nửa 
đêm. Trong thời gian ở thị trấn Saint 
Adret, làm vườn cho gia đình viên chủ 
hãng tàu, người thanh niên Nguyễn 
Tất Thành chăm chỉ học tiếng Pháp. 
Khi gặp những từ mới, người thanh 
niên Nguyễn Tất Thành viết vào một tờ 
giấy dán vào chỗ dễ thấy, có khi viết 
vào cánh tay để trong lúc làm việc vẫn 
học được. Cả khi đi đường vẫn nhẩm 
những từ mới học. Và cứ như thế, mỗi 
ngày, người thanh niên Nguyễn Tất 
Thành học thêm vài từ mới, và tìm 
cách ghép câu để dùng ngay. Sau đó 
không lâu, người thanh niên Nguyễn 
Tất Thành học cách viết báo từ bài báo 
ngắn đến bài báo dài và từ bài báo dài 
lại viết ngắn. Người thanh niên Nguyễn 
Tất Thành đã nhanh chóng trở thành 
nhà báo có uy tín tại thủ đô nước Pháp 
và trở thành chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ 
báo “Le Paria”( Người cùng khổ) với 
nội dung đầy sức chiến đấu, lên án 
chủ nghĩa thực dân Pháp, đấu tranh 
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cho quyền lợi của người lao động. 
Cuối chiến tranh thế giới lần thứ nhất, 
từ Anh trở lại Pháp, Nguyễn Tất Thành 
viết bài cho các báo, tạp chí. Những 
bài đăng trên các báo Le Paria, Thư tín 
Quốc tế, Đời sống công nhân… đặc 
biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực 
dân Pháp đã minh chứng cho sự thành 
công của việc tự học. Được sự giúp đỡ 
của nghị sĩ Quốc hội Pháp là 
P.V.Couturier, Nguyễn Tất Thành có 
thẻ đọc thường xuyên của thư viện 
Pháp. Tại đây, Nguyễn Tất Thành khai 
thác được nhiều tài liệu cho việc 
nghiên cứu và đấu tranh chính trị… 
Chỉ trong một thời gian chưa đầy 10 
năm sống ở Pháp, người thanh niên có 
chí khí ấy đã học được nhiều điều bổ 
ích cần thiết cho sự nghiệp cách mạng 
của mình. 

Trong những năm tháng bôn ba ở 
nước ngoài, người thanh niên Nguyễn 
Tất Thành còn đi đến nhiều nơi ở 
Pháp, Ý, Thuỵ Sĩ, Đức và cả Tòa 
thánh Vatican để bổ sung những điều 
đã đọc trong sách vở. Khi đến Liên Xô, 
đất nước của Lê-nin vĩ đại, làm việc ở 
Bộ Phương Đông, học ở Trường Quốc 
tế Lê-nin, nghiên cứu sinh ở Viện 
Nghiên cứu các vấn đề dân tộc học và 
thuộc địa, Nguyễn Tất Thành tự học 
tiếng Nga và có những bài viết đăng 
báo, tạp chí và đã hoàn thành chương 
trình học tập ở Trường Quốc tế Lê-nin. 
Năm 1928, khi hoạt động cách mạng 
tại Thái Lan, Nguyễn Tất Thành đã tự 
học thêm tiếng Thái. Mỗi ngày học 10  
chữ và chỉ sau ba tháng đã xem được 
báo chữ Thái. 

Tại Đại hội VII Quốc tế Cộng sản 
(1935), với bí danh Lin, khi khai lý lịch, 
trả lời câu hỏi về trình độ học vấn (tiểu 
học, trung học, đại học), Nguyễn Tất 
Thành ghi: Tự học. Trả lời câu hỏi: 
Đồng chí biết những ngoại ngữ nào? 
được ghi: Anh, Pháp, Trung Quốc, Ý, 
Đức, Nga. 

Người luôn luôn nhắc nhở đồng 
chí của mình và thế hệ trẻ phải nỗ lực 
học và tự học. Người ân cần dạy bảo: 
“Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt 
đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với 
thực tế. Không ai có thể tự cho mình 
đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới 
ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày 
càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải 
tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp 
nhân dân”(6). 

Trong Bài nói chuyện với những 
cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm, 
ngày 9-12-1961, Người tâm sự: “Tôi 
năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải 
học…Công việc cứ tiến mãi. Không 
học thì không theo kịp, công việc nó sẽ 
gạt mình lại phía sau. Chúng ta là 
đảng viên già, hiểu biết của chúng ta 
hồi 30 tuổi so với sự hiểu biết của lớp 
trẻ bây giờ…thì chúng mình dốt lắm. 
Tôi cũng dốt lắm…Nếu thế hệ già khôn 
hơn thế hệ trẻ thì không tốt. Thế hệ già 
thua thế hệ trẻ mới là tốt. Các cháu 
không hơn là bệt. Bệt là không tốt. 
Người ta thường nói: “Con hơn cha là 
nhà có phúc”. Ta hiểu như thế, nhưng 
không có tư tưởng thụt lùi nạnh 
kẹ…”(7). 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn 
sống thì còn phải học, còn phải hoạt 
động cách mạng. Và chính cuộc đời 
của Người là tấm gương sáng ngời về 
tự học. Dù Người đã đi xa, song tấm 
gương học, học không biết mệt mỏi 
của Người thì vẫn còn sống mãi với 
muôn đời các thế hệ con cháu mai 
sau. 

 --------------------------------
        (1),(2),(3),(4). Hồ Chí Minh toàn tập, 

NXB CTQG, H.1996, tập 6, tr. 46-50. 

(5) Sdđ, tập 5, tr. 273. 

(6) Hồ Chí Minh Toàn tập - NXB CTQG, 
H.1996, tập 8, tr. 215. 

(7) Sdđ, tập 10, tr. 465. 
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ồ Chí Minh là nhà tư tưởng 
mác-xít sáng tạo kiệt xuất của 
cách mạng Việt Nam trong thế 

kỷ XX. Tư tưởng của Người không chỉ 
là sự vận dụng mà còn phát triển sáng 
tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin phù hợp 
với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử của 
Việt Nam, phản ánh tinh thần thời đại, 
xu thế vận động và phát triển của thế 
giới hiện đại và đương đại. 

1. Tấm gương đạo đức trong 
chỉnh thể tư tưởng - đạo đức và phong 
cách của Hồ Chí Minh. Tư tưởng của 
Người hợp thành một hệ thống các 
quan điểm, nguyên tắc và phương 
pháp ở tầm chiến lược và sách lược 
về cách mạng và con đường cách 
mạng Việt Nam. Đó là cách mạng giải 
phóng dân tộc, chống đế quốc thực 
dân và phong kiến, xóa bỏ ách áp bức, 
bóc lột và nô dịch của chúng, giành lại 
độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân 
tộc, hạnh phúc cho đồng bào mình và 
cho các dân tộc đang bị đế quốc thực 
dân thống trị. Khát vọng tự do và 
quyền làm chủ của nhân dân trong một 
xã hội công bằng, bình đẳng, dân chủ 
với thể chế pháp quyền là một trong 
những điểm nổi bật, nhất quán của tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Động cơ thúc đẩy 
Người hành động không mệt mỏi để 
thực hiện, là: lòng yêu nước, thương 
dân vô hạn. Suốt đời, Người phấn đấu 
và theo đuổi hệ giá trị Độc lập - Tự do - 
Hạnh phúc. Đó là những giá trị cốt yếu 
của phát triển. Chủ nghĩa Mác – Lê-
nin, Cách mạng Tháng Mười Nga và 
thời đại được Người giác ngộ, đem lại 
cho Người niềm tin khoa học và lập 
trường cách mạng kiên định, đó cũng 
là nguồn sáng chiếu rọi cuộc hành 
trình tư tưởng - lý luận và tranh đấu 
trong thực tiễn của Người trên “Đường 
cách mệnh”(1). Bởi thế, với Hồ Chí 

Minh: giải phóng là điều kiện, tiền đề 
của phát triển, giải phóng dân tộc để 
phát triển dân tộc, độc lập dân tộc phải 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đặt giải 
phóng dân tộc lên hàng đầu, trên lập 
trường của giai cấp công nhân; đặt 
cách mạng giải phóng dân tộc trong 
quỹ đạo của cách mạng kiểu mới - 
cách mạng vô sản, do Đảng kiểu mới - 
Đảng Cộng sản cách mạng chân chính 
lãnh đạo; xác định cách mạng Việt 
Nam là một bộ phận khăng khít của 
cách mạng thế giới, bỏ qua chế độ tư 
bản chủ nghĩa, từng bước quá độ tới 
chủ nghĩa xã hội, đó là sự lựa chọn 
của Hồ Chí Minh và là chủ kiến, chủ 
thuyết phát triển của Người(2). 

Với Hồ Chí Minh, cách mệnh là 
phá cái cũ lỗi thời, lạc hậu đổi ra cái 
mới tiến bộ, phát triển. Cách mệnh 
trước hết phải có Đảng. Đảng phải có 
chủ nghĩa làm cốt. Đảng không có chủ 
nghĩa giống như người không có trí 
khôn. Chủ nghĩa chân chính nhất, cách 
mạng nhất là chủ nghĩa Lê-nin (Mác – 
Lê-nin). Người cách mệnh, Đảng cách 
mệnh phải giác ngộ, phải theo đuổi 
chủ nghĩa đó đến cùng. Cách mệnh do 
Đảng lãnh đạo phải có lực lượng, 
Công - Nông là gốc của cách mệnh, 
phải đoàn kết toàn dân thành lực 
lượng to lớn thì cách mệnh mới thành 
công. Đoàn kết là một tư tưởng chiến 
lược, nổi bật, xuyên suốt đường lối và 
phương pháp cách mạng của Hồ Chí 
Minh. Theo Người, thắng lợi của cách 
mạng không chỉ dựa vào thiên thời, địa 
lợi mà quan trọng, quyết định nhất là 
nhân hòa, cho nên mọi quyết sách, 
việc làm và hành động phải thuận lòng 
dân, hợp với ý nguyện của dân, không 
làm điều gì trái ý dân. “Vì dân” là mục 
đích của cách mạng, là lẽ sống của 
người cách mạng. Việc gì có lợi cho 
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dân thì quyết làm cho bằng được. Việc 
gì có hại tới dân phải quyết tránh cho 
bằng được. Phục vụ nhân dân là phục 
tùng chân lý cao nhất. Suốt đời làm 
công bộc tận tụy, làm đầy tớ trung 
thành của nhân dân là lựa chọn lẽ 
sống cao thượng nhất. 

Là một điển hình mẫu mực của 
sự nhất quán giữa nhận thức và hành 
động, giữa nói và làm, đã nói là làm và 
sống theo phương châm: nói ít làm 
nhiều, chủ yếu là hành động, Hồ Chí 
Minh trở thành biểu tượng kiệt xuất về 
một lãnh tụ của dân, suốt đời vì dân, 
gắn bó máu thịt với dân, dấn thân và 
dâng hiến cả đời mình trong cuộc đấu 
tranh vì độc lập, tự do và hạnh phúc 
của dân tộc và nhân dân. Tận trung với 
Nước, tận hiếu với Dân để tận hiến, 
dâng hiến cả cuộc đời và sự nghiệp 
cho dân tộc, cho cả nhân loại. Đó là sự 
cao thượng, vĩ đại của Hồ Chí Minh. 
Bởi thế, Người sống mãi trong lòng 
dân và trong trái tim nhân loại. Không 
một chút riêng tư, Người suốt đời đấu 
tranh chống chủ nghĩa cá nhân, kẻ thù 
nguy hiểm nhất; thứ “giặc nội xâm”, 
“giặc ở trong lòng”, làm hư hỏng không 
ít người cách mạng, làm suy yếu Đảng 
như thực tế đã xảy ra, làm cho dân 
mất niềm tin, kết cục là thất bại và đổ 
vỡ. Bài học đau đớn, phải trả giá đắt ở 
Liên Xô, Đông Âu cách đây 1/4 thế kỷ 
vẫn còn nguyên tính thời sự và ý nghĩa 
cảnh báo. Điều đó cho thấy đạo đức 
cách mạng của người cách mạng, của 
Đảng cách mạng, nhất là khi Đảng đã 
cầm quyền quan trọng biết nhường 
nào. Qua đó, thấy được sự mẫn cảm 
đặc biệt, tầm nhìn xa trông rộng của 
Hồ Chí Minh về vấn đề hệ trọng này. 

Năm 1927, khi viết tác phẩm 
“Đường cách mệnh” - đặt nền móng tư 
tưởng lý luận, đồng thời chuẩn bị về 
chính trị và tổ chức cho việc thành lập 
Đảng, Người đã đặt lên hàng đầu vấn 
đề “Tư cách của người cách mệnh”, 

trong đó nổi bật yêu cầu “phải giữ chủ 
nghĩa cho vững”, “phải ít lòng tham 
muốn về vật chất”. Di chúc để lại cho 
đồng bào, đồng chí trước lúc đi xa, 
Người căn dặn “Trước hết nói về 
Đảng”, phải: giữ gìn đoàn kết thống 
nhất như giữ gìn con ngươi của mắt 
mình; ra sức thực hành dân chủ rộng 
rãi trong Đảng; thật sự cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư, thật sự xứng 
đáng là người lãnh đạo và người đầy 
tớ thật trung thành của nhân dân. 
Người còn căn dặn “đầu tiên là công 
việc với con người”, Đảng và Chính 
phủ phải có kế hoạch và chính sách 
thật cụ thể, đúng đắn để chăm lo đời 
sống của dân, miễn thuế nông nghiệp 
cho bà con nông dân, giáo dục truyền 
thống dân tộc và cách mạng, chăm lo 
cuộc sống cho các gia đình chính 
sách, những người có công với nước, 
quan tâm tới sự tiến bộ, trưởng thành 
của phụ nữ, thanh niên, v.v. Tình 
thương yêu của Người dành cho tất cả 
mọi người, mọi cảnh đời, mọi số phận, 
không sót một ai. Nhân ái - Vị tha - 
Bao dung là những đặc trưng nổi bật 
của đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh, 
hiện thân sinh động và cảm động nhất 
về một “Con Người lý tưởng”, hài hòa 
Chân - Thiện - Mỹ, kết tinh và thăng 
hoa những phẩm chất tốt đẹp nhất của 
dân tộc Việt Nam hòa quyện với tinh 
hoa văn hóa nhân loại và tinh thần thời 
đại. 

2. Tấm gương đạo đức sáng ngời 
trong cuộc đời và sự nghiệp của Hồ 
Chí Minh. Trong cuộc hành trình 30 
năm tìm đường, nhận đường và chọn 
đường đi cho sự phát triển của dân tộc 
Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã giác ngộ 
chủ nghĩa Mác, đã đến với nguồn sáng 
Lê-nin, tìm thấy trong “Luận cương về 
quyền tự quyết của các dân tộc” do 
V.I. Lê-nin khởi thảo con đường mà 
bấy lâu nay Người vẫn hằng mong mỏi 
tìm kiếm. Người đã nhận thấy chân lý, 



 
 

nhận ra “con đường giải phóng” - “con 
đường cứu sống chúng ta”, “cái cẩm 
nang chỉ dẫn hành động”. Ánh sáng từ 
Mác – Lê-nin đến Cách mạng Tháng 
Mười Nga và thời đại mới đã tạo nên 
bước ngoặt trong cuộc hành trình lịch 
sử của Người. Từ một người yêu 
nước, thương dân vô hạn, với tinh 
thần dân tộc sâu sắc, Nguyễn Ái Quốc 
trở thành một người cộng sản, thấm 
nhuần lý tưởng cộng sản và chủ nghĩa 
quốc tế của giai cấp công nhân, suốt 
đời tranh đấu cho độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp vĩ đại ấy 
thúc đẩy Người dấn thân và hy sinh, 
một lòng một dạ vì sự nghiệp cách 
mạng, mà sâu xa là vì Độc lập - Tự do 
- Hạnh phúc của nhân dân, từ dân tộc 
mà đến với thế giới nhân loại, từ yêu 
nước mà đến với chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. 

Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức 
cách mạng, tranh đấu quên mình, hy 
sinh cả cuộc sống riêng tư vì sự 
nghiệp mà Người tự nhủ và căn dặn 
những người cách mạng - những học 
trò xuất sắc của Người thuộc thế hệ 
đầu tiên lập Đảng. Cả cuộc đời và sự 
nghiệp, Hồ Chí Minh đã làm tất cả vì 
Dân, vì Nước; trong gian lao khó nhọc, 
cả lúc hiểm nguy thử thách khi bị giam 
cầm, đọa đầy trong lao tù của chế độ 
Tưởng Giới Thạch, mất liên lạc với 
Đảng, với dân, Người vẫn một lòng 
kiên trinh với lý tưởng, giữ trọn niềm 
tin với nghị lực phi thường vượt lên 
hoàn cảnh. Trước sau như một: “Cả 
đời tôi chỉ có mục đích, là phấn đấu 
cho quyền lợi của Tổ quốc, và hạnh 
phúc của quốc dân”(3). Đồng thời, 
Người không ngừng phấn đấu với một 
ham muốn tột bậc làm cho Tổ quốc 
được độc lập, dân tộc được tự do, 
đồng bào có hạnh phúc - hạnh phúc 
bình dị mà vĩ đại: có cơm ăn, áo mặc, 
được học hành. Tấm gương đạo đức 
ấy không gì có thể mờ phai. 

Tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, là đạo đức chiến đấu và hy sinh, 
từ dấn thân đến dâng hiến, suốt một 
đời gần dân, vì dân, thấu hiểu cuộc 
sống của dân và thấu cảm lòng dân. 
Trả lời nhà báo Cộng sản Cu Ba, 
Người nói: “Tôi tự nguyện dâng hiến 
đời tôi cho dân tộc” và “Mỗi người có 
một nỗi đau riêng, mỗi gia đình có một 
nỗi khổ riêng. Gộp tất cả nỗi đau khổ 
đó lại thành ra nỗi đau khổ của bản 
thân tôi!”. Lời nói chân thành tự trái tim 
Người có sức lay động muôn triệu trái 
tim. 

Người luôn căn dặn cán bộ, đảng 
viên và công chức “dân là chủ và dân 
làm chủ”. Phải dân chủ chứ không 
được “quan” chủ, là đầy tớ công bộc 
của dân chứ không lên mặt “quan” 
cách mạng. Theo Người, đối với nhân 
dân của mình, họ là những người chủ 
đích thực chứ không phải thần dân, và 
Người “không phải là vua”(4) mà là đầy 
tớ, công bộc của dân, “kính trọng lễ 
phép với dân”, “gần dân, học dân, hỏi 
dân, hiểu dân, tin dân để thương dân 
và suốt đời chỉ vì dân mà sống mà 
tranh đấu”. Bày tỏ lòng biết ơn, lời cảm 
ơn trước tình cảm thương mến của 
mọi tầng lớp nhân dân dành cho mình, 
Người nói: “Từ trước đến giờ tôi đã là 
người của đồng bào thì từ giờ về sau, 
tôi mãi mãi thuộc về đồng bào”. Đó là 
điển hình cho tình yêu, sự thủy chung 
của lãnh tụ vì dân. 

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
không chỉ ở chỗ Người nêu gương đạo 
đức trong tranh đấu, từ chống giặc 
ngoại xâm đến chống “giặc nội xâm” 
mà Người còn nêu gương suốt đời 
trong thực hành cần kiệm liêm chính, 
chí công vô tư để toàn tâm toàn ý phục 
vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Là 
Chủ tịch Nước, ở cương vị nguyên thủ 
quốc gia, đồng thời là Chủ tịch 
Đảng(5), Người là tấm gương sáng 
ngời về cần, kiệm, liêm, chính, tuyệt 



 
 

đối không màng danh lợi, đứng ngoài 
vòng danh lợi, chỉ luôn coi mình là một 
người lính vâng lệnh quốc dân đồng 
bào, làm tròn nhiệm vụ do dân ủy thác. 
Khi chủ trì phiên họp đầu tiên của 
Chính phủ (ngày 03-9-1945), Người 
đưa ra sáu vấn đề cấp bách phải làm 
ngay để lo cuộc sống cho dân(6). Đặc 
biệt, Người chủ trương: “mở cuộc vận 
động kêu gọi các thành viên chính 
phủ” nhịn ăn để lấy gạo nuôi dân, cứ 
10 ngày nhịn một bữa không chết đâu 
nhưng dân thì có bữa cơm bữa cháo, 
mỗi bữa là một bơ gạo, góp chung lại 
cứu dân nghèo và tôi xin làm trước 
tiên”. Người còn cẩn thận đến mức 
nếu đến ngày quy định nhịn ăn mà 
Người có việc phải tiếp khách thì 
Người sẽ nhịn bù vào hôm sau. Đã nói 
là làm, từ việc nhỏ đến việc lớn, lời nói 
đi đôi với việc làm, làm gương và nêu 
gương cho mọi người. Tấm gương ấy 
của Người làm cảm động muôn người; 
là tấm gương sống, quý hơn hàng trăm 
bài diễn văn tuyên truyền. Bởi thế, 
Chính phủ do Người đứng đầu thực sự 
là Chính phủ, là Nhà nước của dân, vì 
dân, hành động vì dân bởi rất mực 
thương dân. 

Đạo đức Hồ Chí Minh có sức lay 
động, cảm hóa muôn triệu đồng bào 
trong nước và thu hút sự ngưỡng mộ, 
kính trọng của bạn bè quốc tế. Ngày 
đầu tiên trong hoạt động của Nhà 
nước (03-9-1945), Người đã có thư 
gửi quốc dân đồng bào, công bố lịch 
tiếp dân, tiếp đại biểu các giới đồng 
bào và các đoàn thể, “từ văn hóa giới, 
công giáo, công hội, thương giới, 
thanh niên, phụ nữ, công chức, Phật 
giáo, cho đến nông hội, Hoa kiều và 
các cháu nhi đồng”(7). Trong đó, nêu 
rõ: “Xin gửi thư nói trước để tôi sắp 
xếp thời giờ rồi trả lời bà con, khỏi mất 
thời giờ chờ đợi mất công”. Người nêu 
yêu cầu “mỗi đoàn không quá mười vị, 
mỗi lần không quá một tiếng đồng 

hồ”(8). Tôn trọng dân chủ, thiết tha 
lắng nghe tiếng nói của người dân như 
vậy, đó thực sự là đạo đức, là văn hóa 
đạo đức trong chính trị của Hồ Chí 
Minh. 

Hiếm có vị chủ tịch nước nào như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sống đạm bạc, 
đến mức khắc khổ trong cái ăn, cái 
mặc hằng ngày; bởi thương dân mà 
tiết kiệm, bởi lãng phí là không thương 
dân, bởi mỗi đồng tiền bát gạo mà ta 
tiêu dùng đều do mồ hôi, nước mắt 
của dân làm ra. Người lên án gay gắt 
và nghiêm trị theo luật pháp những 
hành vi tham ô, tham nhũng, coi đó là 
bất liêm, bất chính, bất nghĩa, phải 
trừng trị như trừng trị một tội ác. Người 
nói cho cán bộ, công chức rõ, đồng 
bào đem mồ hôi nước mắt để làm ra 
tiền của, để trả lương cho ta. Nếu lười 
biếng và vô trách nhiệm trong công 
việc hàng ngày là lừa gạt dân chúng. 
Người lấy mình làm gương, chú trọng 
giáo dục đạo đức cho cán bộ đảng 
viên, công chức và rèn luyện kỷ luật 
công vụ, xiết chặt kỷ cương, nề nếp 
hành chính, sớm thành lập thanh tra 
chính phủ để kiểm soát hoạt động của 
bộ máy và hành vi công chức. Những 
biện pháp ấy đều chỉ vì mục đích “phục 
vụ dân” và “bảo vệ dân”. 

Tấm gương Hồ Chí Minh còn 
được thể hiện ở đức trung thực, khiêm 
tốn, vị tha, nhân ái, khoan dung, thấm 
nhuần chất nhân văn trong tham chính 
và cầm quyền, trong ứng xử với người, 
với việc, mà cao hơn tất cả là tình 
thương yêu dành cho dân chúng mãi 
không bao giờ thay đổi. Khi gửi thư 
chúc mừng thượng thọ một cụ già 80 
tuổi (lúc đó Người đã 60 tuổi) mà 
Người xưng hô là cháu: “Cháu xin thay 
mặt Chính phủ chúc thọ Cụ. Chúc Cụ 
sống lâu muôn tuổi để cùng con cháu 
kháng chiến kiến quốc tới ngày thắng 
lợi”. Người lấy tiền tiết kiệm của mình 
để mua nước ngọt gửi ra trận địa cho 



 
 

bộ đội đang trực chiến giữa những 
trưa hè nóng nực. Người viết thư loan 
báo cho đồng bào rõ: để tỏ lòng biết 
ơn các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc và 
những gia đình có công với nước, 
Người sẽ nhận tất cả con liệt sĩ là con 
mình, v.v. Mỗi một chiến sĩ ngã xuống 
trên chiến trường, Người như đứt từng 
khúc ruột. Người rộng lòng bao dung 
khoan thứ, kiềm chế ngay cả những 
lúc Người không hài lòng trước những 
việc làm sai, những người làm hỏng. 
Người căn dặn “phê bình việc chứ 
không phê bình (với ý xúc phạm) 
người”. Trong Di chúc, Người căn dặn 
“phải có tình đồng chí thương yêu lẫn 
nhau”, phê bình có lý có tình, ứng xử 
có tình có nghĩa,... Người để lại muôn 
vàn tình thương yêu cho đồng bào, 
đồng chí và không quên gửi lời chào 
bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới, 
v.v. 

Một con người, một nhân cách, 
với tấm gương đạo đức sáng ngời như 
thế mà lại tự thấy mình chưa xứng 
đáng, từ chối nhận huân chương. 
Người đã trở về với thế giới người 
Hiền gần nửa thế kỷ, nhưng không lúc 
nào ta cảm thấy Người đi xa, Người 
vẫn ở bên ta như động viên, nhắn nhủ, 
thúc giục để ở đời thì phải thân dân, 
làm người thì phải chính tâm, xứng 
đáng là đầy tớ trung thành, công bộc 
tận tụy của dân. Tấm gương đạo đức 
ngời sáng Hồ Chí Minh còn sáng mãi 
trong cuộc đời, trong dân tộc và thế 
giới, còn sống mãi với thời gian. 

Như thế, nhà tư tưởng Hồ Chí 
Minh còn đồng thời là nhà đạo đức học 
Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân 
tộc, người chiến sĩ kiên cường đấu 
tranh cho tự do, cho phẩm giá con 
người, người bạn lớn của nhân dân 
các dân tộc trên thế giới, nhà văn hóa 
kiệt xuất. Thực hành biền bỉ và nêu 
gương mẫu mực về đạo đức ở đời và 
làm người, đó là tư tưởng mà cũng là 

đạo đức, đó là phương pháp mà cũng 
là phong cách Hồ Chí Minh mà toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra 
sức học tập và làm theo. 

Tấm gương đạo đức sáng ngời 
của Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô 
giá của dân tộc, của Đảng ta, là niềm 
tự hào của mọi thế hệ người Việt Nam, 
là sức mạnh tinh thần, trở thành động 
lực thúc đẩy chúng ta trong đổi mới, 
hội nhập để phát triển. Tấm gương đó 
tỏa sáng trong tư tưởng, đạo đức và 
phong cách của Người, trở thành giá 
trị chuẩn mực và định hướng giá trị 
trong giáo dục và thực hành đạo đức 
cho các thế hệ người Việt Nam hôm 
nay và mai sau. Đạo đức và tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có 
ảnh hưởng và hiệu ứng rộng rãi trong 
đời sống tinh thần của nhân dân các 
dân tộc trên thế giới, bởi những người 
bạn bè, anh em của Việt Nam với tất 
cả tấm lòng chân thành, tin cậy đều 
dành cho Người sự khâm phục, 
ngưỡng mộ và kính trọng. “Việt Nam - 
Hồ Chí Minh”, “Việt Nam - Bác Hồ”, từ 
lâu đã được các bạn bè quốc tế của 
chúng ta cất lên tiếng nói, tiếng gọi trìu 
mến, thân thương khi đến Việt Nam - 
Tổ quốc của Người, khi đến thăm nơi 
ở và làm việc của Người tại Thủ đô Hà 
Nội, “ngôi nhà sàn đơn sơ giản dị, ngát 
hương thơm cây cỏ hoa vườn nhưng 
tâm hồn lộng gió bốn phương thời đại” 
(Phạm Văn Đồng). “Hồ Chí Minh” và 
“Bác Hồ” đã từ lâu trở thành từ vựng 
quen thuộc, không chỉ là biểu tượng 
của nhà chính trị lỗi lạc mà sâu xa, 
rộng lớn hơn là nhà văn hóa lớn, biểu 
trưng cho văn hóa đạo đức, cho văn 
hóa nhân cách Việt Nam trong thời đại 
Hồ Chí Minh. 

Sự thật ấy của lịch sử, tự nó đã 
bác bỏ tất cả những gì mà những kẻ 
thù địch đang ra sức xuyên tạc, chống 
phá cách mạng Việt Nam, mưu toan 
hạ thấp giá trị Hồ Chí Minh, gieo rắc 



 
 

những giả tượng xuyên tạc bản chất, 
cố tình ngụy tạo, với ác ý thâm độc gây 
ra những hoài nghi về đạo đức và tấm 
gương đạo đức của Người, nhất là đối 
với những người trẻ tuổi sinh ra và lớn 
lên trong thời hiện tại, không có những 
trải nghiệm thực tiễn trong quá khứ 
như các lớp cha anh của họ. Cũng có 
những kẻ cơ hội, xu thời, đã từng thụ 
hưởng những ân huệ đầy tình nghĩa 
của chế độ dân chủ cộng hòa do Hồ 
Chí Minh sáng lập, chỉ vì lòng dạ 
không còn trong sáng nữa, mang nặng 
những thiên kiến chủ quan, chủ nghĩa 
cá nhân, hám danh, vụ lợi và vị kỷ mà 
cố tình xuyên tạc sự thật hoặc đồng 
lõa với những kẻ xuyên tạc. Họ chẳng 
thể vấy bẩn được ai mà tự vấy bẩn 
chính mình, tự hạ thấp mình mà thôi. 

Lịch sử vốn công minh, khách 
quan. Trí tuệ của nhân dân là sáng 
suốt. Dư luận thế giới là rộng lớn. 
Những ai có lương tri và trọng phẩm 
giá con người đều nói tiếng nói trung 
thực, có cốt cách của học thức và văn 
hóa trong cảm nhận, đánh giá về Hồ 
Chí Minh. Và đây là dòng chủ đạo, tự 
nó đã có sức mạnh phủ định và phê 
phán những giọng điệu lạc lõng xuyên 
tạc về Việt Nam, về Đảng và Bác Hồ. 

-------------------------- 
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rong bản Di chúc để lại cho toàn 
Đảng, toàn dân, Bác căn dặn 
chúng ta: “Đạo đức cách mạng 

không phải trên trời rơi xuống, nó do 
đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày 
mà phát triển và củng cố cũng như 
ngọc càng mài càng sáng, vàng càng 
luyện càng trong”. Muốn chống tham ô, 

lãng phí, quan liêu thì phải dân chủ, 
phê bình và tự phê bình, làm cho mọi 
người biết tự phê bình mình và dám 
phê bình người. Ngày sinh nhật Bác 
đã tới, ôn lại tư tưởng của người về 
chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao 
ý thức phê bình và tự phê bình là điều 
hết sức cần thiết. 

T 



 
 

“Xây” và “chống” 

Ngày 26-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ký Quốc lệnh, khép tội trộm cắp 
của công vào tội tử hình, “phải thẳng 
tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ 
kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp 
gì”. Cùng đó Người mong mỏi “Làm 
sao cho dân biết hưởng quyền làm 
chủ, biết dùng quyền làm chủ của 
mình, dám nói, dám làm”.  

 

Bác Hồ tại Việt Bắc, năm 1952 

Người chỉ rõ, để xảy ra tham 
nhũng là có phần trách nhiệm thuộc về 
lãnh đạo, về chính sách dùng người. 
Tuy nhiên, Bác căn dặn, khi chống 
tham ô, lãng phí, quan liêu thì cần chú 
trọng việc giáo dục, ai có lỗi mà thật 
thà tự kiểm thảo thì lỗi nhẹ sẽ được 
tha thứ, lỗi nặng sẽ được xử nhẹ hoặc 
lấy công chuộc tội (trừ những tội lỗi 
đặc biệt nặng). Nhưng ai có lỗi mà 
không thật thà tự nói ra sẽ bị kỷ luật; ai 
ngăn cản, đe dọa những người kiểm 
thảo mình sẽ bị kỷ luật. Bác quan 
niệm, chống tham ô, lãng phí, quan 
liêu cũng là làm cách mạng. Người 
nhấn mạnh, “Chúng ta làm cách mạng 
để tiêu diệt chế độ thực dân, phong 
kiến, để xây dựng dân chủ mới. Thực 
dân và phong kiến tuy bị tiêu diệt 
nhưng cái nọc xấu của nó (tham ô, 
lãng phí, quan liêu) vẫn còn, thì cách 
mạng vẫn chưa hoàn toàn thành công, 
vì nọc xấu ấy ngấm ngầm ngăn trở, 

ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp xây 
dựng của cách mạng”. 

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên 
nhân chính của căn bệnh tham nhũng 
là chủ nghĩa cá nhân.  Chủ tịch Hồ Chí 
Minh quan niệm, để đấu tranh chống 
tham ô, lãng phí, quan liêu, phải kết 
hợp giữa “xây” và “chống”. Có thể ví 
“xây” và “chống” như hai bánh xe vững 
chắc. “Chống” triệt để bảo đảm cho 
công việc “xây” thành công. “Xây” phát 
triển mạnh mẽ thì đối tượng “chống” sẽ 
được xóa bỏ tận gốc. Để kết hợp “xây” 
và “chống”, cần nhất phải đồng tâm 
nhất trí, dũng cảm, huy động được sự 
tham gia của nhân dân. Báo chí phải 
nêu những việc kiểu mẫu, đăng những 
lời phê bình của quần chúng; làm cho 
mọi người thấy rõ tham ô, lãng phí, 
quan liêu là tội ác.  

Từ người cán bộ tốt trở thành 
người cách mạng chân chính 

Để rèn luyện mình thành đảng 
viên, cán bộ tốt phục vụ hữu ích cho 
Tổ quốc, cho nhân dân, theo Bác, tự 
phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc 
bén nhất. Với tầm mức lớn hơn thì phê 
bình và tự phê bình giúp cho Đảng ta 
mạnh và ngày càng thêm mạnh, để từ 
đó sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu 
điểm, tiến bộ không ngừng. Người nói: 
“Thang thuốc hay nhất là thiết thực tự 
phê bình và phê bình”, đồng thời 
Người thẳng thắn chỉ rõ: “Một Đảng mà 
giấu giếm khuyết điểm của mình là một 
Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa 
nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ 
những cái đó, vì đâu mà có khuyết 
điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra 
khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách 
để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế 
là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc 
chắn, chân chính”. 

Vẫn trong tác phẩm “Sửa đổi lối 
làm việc”, 10-1947, Bác nhận xét, 
những đồng chí giác ngộ cao thì tự 



 
 

phê bình rất thật thà và kiên quyết sửa 
chữa khuyết điểm. Khi phê bình người 
khác các đồng chí ấy thành khẩn, nhẫn 
nại, giúp đỡ họ sửa chữa. Đối với 
những kẻ sai lầm rất nặng mà không 
chịu sửa đổi thì các đồng chí ấy đấu 
tranh không nể nang. Trong quá trình 
thực hiện tự phê bình và phê bình cần 
phải tránh tư tưởng, suy nghĩ lạc hậu, 
quan niệm sai lầm bảo thủ vì thói xấu 
này mà khi đối với người khác thì phê 
bình đúng đắn, nhưng khi tự phê bình 
thì quá “ôn hòa”, không mạnh dạn 
công khai tự phê bình, không vui lòng 
tiếp thu phê bình, nhất là phê bình từ 
dưới lên, không kiên quyết sửa chữa 
khuyết điểm của mình, thường tìm 
những “khó khăn khách quan” để tự 
biện hộ. 

 

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi đến chúc 

thọ Người, tại Việt Bắc ngày 19/5/1951  

Nhưng Bác cũng lưu ý, phê bình 
phải nhằm đúng nội dung. Tự phê bình 
và phê bình phải nhắm vào công việc. 
Theo Bác, đó là “phê bình” việc làm 
chứ không phải phê bình người”.  

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
hết sức coi trọng việc rèn luyện đạo 
đức của người cộng sản. Tại hầu hết 
các cuộc nói chuyện, hội nghị, Bác 
luôn nhắc nhở đến việc trau dồi đạo 
đức cách mạng và vấn đề phê bình và 
tự phê bình. Bác nói :”Đảng viên và 
cán bộ cũng là người, ai cũng có tính 
tốt và tính xấu. Song hiểu biết, đã tình 

nguyện vào một Đảng vì dân, vì nước, 
đã là một người cách mạng thì phải cố 
gắng phát triển những tính tốt và sửa 
bỏ những tính xấu... Phê bình và tự 
phê bình là vũ khí rất cần thiết và sắc 
bén, nó giúp chúng ta sửa chữa sai 
lầm và phát triển ưu điểm”. Người chỉ 
rõ: “Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người 
phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa 
chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. 
Được như thế thì trong Đảng sẽ không 
có bệnh, mà Đảng sẽ khỏe mạnh vô 
cùng. Cấp trên cũng nên thỉnh thoảng 
trưng cầu ý kiến phê bình của cấp 
dưới, có như thế có khác gì người có 
vết nhọ trên mặt, được người ta đem 
gương cho soi, lúc đó không cần ai 
khuyên bảo cũng tự vội vàng đi rửa 
mặt”. 

Trong bản Di chúc để lại cho toàn 
Đảng, toàn dân, Bác căn dặn: “Trong 
Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, 
thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê 
bình và phê bình là cách tốt nhất để 
củng cố và phát triển sự đoàn kết 
thống nhất của Đảng, phải có tình 
đồng chí thương yêu lẫn nhau”.  

“Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng 
hơn”- những người con nước Việt 
càng thấm thía hơn tư tưởng của 
Người về việc chống tham nhũng, phê 
bình và tự phê bình để xây dựng đất 
nước ngày càng vững mạnh hơn như 
lời căn dặn và cũng là tâm nguyện thiết 
tha của Người để lại cho các thế hệ 
con cháu. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: 
“Chống tham ô, lãng phí và bệnh quan 
liêu cũng quan trọng và cần kíp như 
việc đánh giặc trên mặt trận. Đây là mặt 
trận tư tưởng và chính trị”. Muốn chống 
tham ô, lãng phí, quan liêu thì phải dân 
chủ, phê bình và tự phê bình, làm cho 
mọi người biết tự phê bình mình và dám 
phê bình người.  

Gia Linh // 
http://giaoducthoidai.vn 



 
 

hong cách Hồ Chí Minh là một bộ 
phận quan trọng trong toàn bộ di 
sản vô giá mà Người đã để lại 

cho dân tộc và nhân loại. Phong cách 
Hồ Chí Minh được xuất phát từ cuộc đời 
hoạt động cách mạng hết sức sôi nổi và 
phong phú của Người, là sự kết tinh của 
tinh hoa văn hoá dân tộc với tinh hoa 
văn hoá của nhân loại, vừa dân tộc vừa 
quốc tế, vừa rất mực nhân từ vừa triệt 
để cách mạng, rất uyên bác mà lại cực 
kỳ khiêm tốn, rất nguyên tắc về chiến 
lược nhưng lại rất linh hoạt trong sách 
lược, vừa nhìn xa trông rộng lại vừa 
thiết thực cụ thể, vừa vĩ đại lại vừa 
khiêm nhường giản dị. 

Phong cách làm việc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là phong cách làm việc 
mẫu mực của một lãnh tụ, của một nhà 
khoa học chân chính. Từ quan điểm mọi 
quyền lực, lợi ích đều thuộc về nhân 
dân, phong cách làm việc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh mang sắc thái riêng của 
một vĩ nhân, đó là phong cách làm việc 
của Người có 24 năm trên cương vị 
đứng đầu Đảng và Nhà nước nhưng lại 
không xa lạ, khác thường, là tấm gương 
để mọi cán bộ lãnh đạo học tập và làm 
theo. 

Phong cách làm việc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là lề lối, cách thức làm việc 
của người lãnh đạo mà đối tượng của 
sự lãnh đạo đó là cấp dưới, là quần 
chúng nhân dân. Để đạtmục tiêu lãnh 
đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tác động 
vào quần chúng nhân dân bằng một tác 
phong rất sâu sát, với cách thức phù 
hợp để phát huy cao nhất vai trò của họ. 
Cách làm việc này bắt nguồn từ sự 
thấm nhuần sâu sắc quan điểm về mối 
quan hệ biện chứng giữa cá nhân lãnh 
tụ và quần chúng nhân dân, là phẩm 

chất đạo đức cách mạng trọn đời vì 
dân, vì nước của Người. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: 
“Bao nhiêu cách tổ chức và cách làm 
việc, đều vì lợi ích của quần chúng, vì 
cần cho quần chúng. Vì vậy, cách tổ 
chức và cách làm việc nào không hợp 
với quần chúng thì ta phải có gan đề 
nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại. 
Cách nào hợp với quần chúng, quần 
chúng cần, thì dù chưa có sẵn, ta phải 
đề nghị lên cấp trên mà đặt ra. Nếu cần 
làm thì cứ đặt ra, rồi báo cáo sau, miễn 
là được việc”(1). Người nhấn mạnh: 
“Cách làm việc, cách tổ chức... của 
chúng ta đều phải lấy câu này làm 
khuôn phép: “Từ trong quần chúng ra. 
Về sâu trong quần chúng”(2). Để có 
phong cách làm việc sát quần chúng, 
hợp quần chúng, Người yêu cầu cán bộ 
phải thường xuyên tiếp xúc làm việc với 
quần chúng, nắm tâm tư nguyện vọng 
và thật sự quan tâm tới đời sống mọi 
mặt của họ. Đồng thời phải tin yêu tôn 
trọng quần chúng, lắng nghe ý kiến 
đóng góp phê bình xây dựng của quần 
chúng; không chỉ giáo dục mà còn phải 
học hỏi quần chúng và nêu gương cho 
quần chúng noi theo. Người nhấn 
mạnh: “Học hỏi quần chúng nhưng 
không theo đuôi quần chúng”(3), “không 
phải dân chúng nói gì, ta cũng cứ nhắm 
mắt theo”(4). Trong cách làm việc với 
quần chúng cần phải nắm vững tình 
hình chất lượng quần chúng, phân loại 
các mức hạng khác nhau để có biện 
pháp làm việc cho hiệu quả, mặt khác 
phải nắm rõ đặc điểm nổi bật trong tư 
tưởng của dân chúng là “họ hay so 
sánh” và họ so sánh đúng vì tai mắt họ 
nhiều, việc gì họ cũng nghe, cũng thấy. 
Vì thế, “người cán bộ cũng phải dùng 
cách so sánh của dân chúng mà tự 
mình so sánh”(5). Hồ Chí Minh nhiều 
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lần nhắc nhở cán bộ phải phê phán và 
đấu tranh khắc phục cách làm việc quan 
liêu, mệnh lệnh. Người yêu cầu các 
đồng chí phụ trách ở các bộ, ban, 
ngành và Trung ương phải thường 
xuyên đi kiểm tra và giải quyết công việc 
tại chỗ, phải chống bệnh giấy tờ, hội 
họp nhiều, đi kiểm tra giúp đỡ ít. 

Phong cách làm việc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh sát quần chúng, hợp quần 
chúng, hòa mình với quần chúng để 
nghe được những điều quần chúng nói, 
thấu hiểu quần chúng để lãnh đạo họ. 
Đây là vấn đề có tính nguyên tắc xuất 
phát từ nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong tổ chức và hoạt động của Đảng, là 
vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói 
nhiều và luôn gương mẫu thực hành 
trong quá trình làm việc với quần chúng. 
Theo Người, trong công tác lãnh đạo, 
quản lý mà thực hành được dân chủ, 
tôn trọng các quyết định của tập thể, 
biết lắng nghe ý kiến của mọi người thì 
sẽ phát huy được tính tích cực, tự giác, 
sáng tạo và quy tụ được sức mạnh, sự 
đồng tình ủng hộ của nhiều người, tạo 
nên sức mạnh to lớn để thực hiện thắng 
lợi mọi nhiệm vụ. Chính Người, trước 
khi quyết định vấn đề gì, cũng đều cẩn 
thận hỏi lại những người giúp việc và cơ 
quan đã giúp mình chuẩn bị công việc. 
Phong cách làm việc dân chủ, tôn trọng 
tập thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn 
toàn đối lập với phong cách làm việc 
theo kiểu áp đặt mệnh lệnh hành chính, 
độc đoán chuyên quyền, chủ quan, dân 
chủ hình thức hoặc dân chủ cực đoan, 
tùy tiện, tự do vô chính phủ. Phong cách 
làm việc dân chủ, tôn trọng tập thể của 
Người luôn đi liền với sự quyết đoán và 
tinh thần dám chịu trách nhiệm của cá 
nhân. Người chỉ rõ: “Lãnh đạo không 
tập thể, thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, 
độc đoán, chủ quan. Kết quả là hỏng 
việc. Phụ trách không do cá nhân, thì sẽ 
dẫn đến cái tệ bừa bãi lộn xộn, vô chính 
phủ”(6). 

Một nét đặc sắc trong phong cách 
làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
làm việc có tính khoa học. Người làm 
việc tận tâm, tận lực, hầu như không có 
thời gian nghỉ, làm việc với lòng nhiệt 
tình cách mạng vì nước, vì dân với cách 
làm việc rất khoa học, cụ thể và thiết 
thực. Phong cách đó đối lập hoàn toàn 
và xa lạ với lề lối, cách thức làm việc 
mang nặng cảm tính chủ quan, phất 
phơ cốt cho hết ngày mà không quan 
tâm đến chất lượng, hiệu quả công việc; 
làm việc một cách tự do, tùy tiện, gặp 
chăng hay chớ, thiếu điều tra nghiên 
cứu, thiếu kế hoạch; thiếu ngăn nắp, 
luộm thuộm, lề mề, chậm chạp, không 
coi trọng thời gian, lãng phí sức người 
sức của; làm việc thiếu cụ thể thiết thực; 
thiếu tầm nhìn xa trông rộng... 

Để có phong cách làm việc khoa 
học, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: 
“Gặp mỗi vấn đề, ta phải đặt câu hỏi: Vì 
sao có vấn đề này? Xử trí như thế này, 
kết quả sẽ ra sao? Phải suy tính kỹ 
lưỡng. Chớ hấp tấp, chớ làm bừa, chớ 
làm liều, chớ gặp sao làm vậy”(7) và 
“việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn 
thận và phải làm đến nơi đến chốn”(8). 
Khi ra các quyết định bao giờ Người 
cũng phải có thông tin đầy đủ và bảo 
đảm có phương án thực thi hiệu quả. 
Người đã xây dựng thói quen tôn trọng 
thực tế khách quan, không bóp méo sự 
thật, làm việc với tầm nhìn xa trông rộng 
trên cơ sở dự báo khoa học về tình hình 
có liên quan để tránh bị động bất ngờ và 
tránh sa vào công việc mang tính sự vụ 
thiển cận. Người đã phê phán gay gắt 
những cán bộ mắc “bệnh cận thị”. 
Không thấy xa trông rộng. Những vấn 
đề to tát thì không nghĩ đến mà chỉ 
chăm chú những việc tỉ mỉ... Những 
người như vậy, chỉ trông thấy sự lợi hại 
nhỏ nhen mà không thấy sự lợi hại to 
lớn”(9). 

Phong cách làm việc khoa học của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được biểu 



 
 

hiện rõ ở chỗ khi làm xong một công 
việc, dù thành công hay thất bại Người 
đều có tổng kết rút kinh nghiệm để tiến 
hành những công việc khác tốt hơn. 
Người biết sử dụng bộ máy, những 
người cộng sự, những cơ quan giúp 
việc một cách khoa học, hiệu quả và 
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện 
của cấp dưới và quần chúng. 
Phong cách làm việc khoa học của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát 
triển “phương pháp làm việc biện 
chứng” - vốn được Người xem là ưu 
điểm chủ yếu của chủ nghĩa Mác. Với 
tư cách là nhà khoa học chân chính, Hồ 
Chí Minh nhắc nhở cán bộ “con mắt ta 
nhìn xã hội cũng phải khoa học”(10) và 
trên thực tế, mọi cái nhìn của Người đối 
với các vấn đề đều ít nhiều mang tính 
khoa học. Người thường dùng phương 
pháp so sánh các sự việc, hiện tượng 
theo thời gian, không gian, tính chất để 
làm nổi bật vấn đề. Người đã đưa ra 
những nhận định sâu sắc về những điều 
ẩn chứa đằng sau các số liệu báo cáo 
cụ thể. Trong bài viết: “Ý kiến về việc 
làm và xuất bản loại sách “người tốt, 
việc tốt”” năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh có viết: “Các chú sẽ xem bản kê 
này, Bác đã ghi rõ mỗi ngành, mỗi giới, 
mỗi địa phương, già, trẻ, gái, trai, miền 
ngược, miền xuôi, Việt kiều mới về 
nước... có bao nhiêu người được khen 
thưởng. Những con số ghi trong này 
không có ý nghĩa là ngành này, giới 
này, tỉnh này anh hùng hơn ngành, giới, 
tỉnh kia. Nơi nào có ít người được khen 
là do khuyết điểm của cấp lãnh đạo ở 
đó”(11). 

Nét nổi bật trong phong cách làm 
việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thống 
nhất giữa lý luận với thực tiễn, nói đi đôi 
với làm, nêu gương trước quần chúng. 
Người sớm nhận thức sâu sắc rằng: 
phải phòng chống bệnh giáo điều, xét lại 
và chủ nghĩa kinh nghiệm, xem thường 
lý luận. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 

một kiểu mẫu về sự gắn kết chặt chẽ, 
khoa học giữa lý luận và thực tiễn trong 
suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam. Đồng thời thể hiện một tấm 
gương sáng về nói đi đôi với làm và nêu 
gương để mọi người học tập, làm theo. 
Người đã phê phán một số cán bộ chỉ 
biết nói mà không làm và yêu cầu cán 
bộ, đảng viên nói là phải làm, “nói ít, bắt 
đầu bằng hành động”(12), “tốt nhất là 
miệng nói, tay làm, làm gương cho 
người khác bắt chước”(13). Muốn vậy 
phải luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê 
bình, những lời mình đã nói, những việc 
mình đã làm, để phát triển điều hay, sửa 
đổi khuyết điểm của mình, đồng thời 
phải hoan nghênh người khác, phê bình 
mình, phải chống những bệnh hữu 
danh, vô thực, bệnh hình thức. 

Có thể khẳng định rằng, những 
thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa luôn 
gắn liền với vai trò “cái gốc của mọi 
công việc” của đội ngũ cán bộ, trong đó 
phải nói tới những cố gắng của họ để 
khắc phục những hạn chế, yếu kém về 
phong cách làm việc và rèn luyện phong 
cách làm việc mới theo tư tưởng và tấm 
gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, các cán bộ 
lãnh đạo ngày càng sâu sát cơ sở, làm 
việc một cách khoa học, dựa trên trình 
độ học vấn ngày càng cao và trình độ 
chuyên sâu trong công việc, năng động 
sáng tạo, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm. Nhiều cán bộ đã thực hành tốt 
“nói đi đôi với làm” và nêu gương trước 
cấp dưới, được quần chúng khen ngợi. 
Tuy nhiên, còn một bộ phận không nhỏ 
cán bộ vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất 
cập trong phong cách làm việc. Tình 
trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều 
làm ít, nói hay làm dở, nói một đằng làm 
một nẻo đang tồn tại ở một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đảng viên mà biểu 



 
 

hiện rõ nhất là ở vấn đề nói và thực 
hành chống tham nhũng, lãng phí, quan 
liêu. Tình trạng này làm giảm niềm tin 
của nhân dân đối với Đảng, làm cho kỷ 
cương, phép nước bị coi thường. Thực 
tế này vừa phản ánh phong cách làm 
việc chưa đáp ứng được yêu cầu mới, 
vừa phản ánh sự yếu kém về năng lực 
trí tuệ, sự thoái hóa về đạo đức và 
những khát vọng đam mê quyền lực. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chúng 
ta hoặc ít hoặc nhiều đều mắc phải tư 
tưởng, tập quán, tác phong của xã hội 
cũ”(14). Mặt khác cán bộ, đảng viên 
cũng ở trong xã hội mà ra, nhiều điều 
kiện làm việc chưa được đáp ứng, trong 
làm việc không thể tránh khỏi những 
yếu kém, hạn chế, nhất là về tác phong, 
phong cách. 

Trong giai đoạn hiện nay, để góp 
phần xây dựng phong cách làm việc của 
cán bộ lãnh đạo, cần tiếp tục đổi mới 
giáo dục, nâng cao nhận thức về tư 
tưởng và phong cách làm việc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, cụ thể hóa và 
xác định những yêu cầu cơ bản về 
phong cách làm việc của từng cán bộ 
lãnh đạo, quản lý nói riêng và mọi cán 
bộ, đảng viên cho phù hợp. Khắc phục 
kịp thời những biểu hiện nhận thức hời 
hợt, phiến diện, chỉ thấy phong cách 
làm việc là do cá tính riêng của từng 
người và môi trường làm việc quy định 
mà không thấy được mối quan hệ giữa 
phong cách làm việc với năng lực công 
tác và phẩm chất đạo đức, giá trị nhân 
văn của người cán bộ. 

Phong cách làm việc của người 
lãnh đạo không hình thành một cách tự 
nhiên mà đòi hỏi phải có sự rèn luyện 
nghiêm túc. Ngày nay đối tượng chịu sự 
lãnh đạo, quản lý đang có sự phát triển 
mới, trình độ dân trí ngày một cao, quan 
hệ ngày càng rộng rãi, xu thế công khai 
dân chủ hoá đang được mở rộng, các 
thành tựu về khoa học công nghệ, nhất 
là về tin học, điện tử đang được ứng 

dụng vào đời sống và các quan hệ làm 
việc. Điều đó đặt ra yêu cầu cao về 
phong cách lãnh đạo quản lý của cán 
bộ, đòi hỏi họ phải tự mình tu dưỡng, 
rèn luyện nâng cao trình độ học vấn, 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm 
vững tri thức về con người, biết trao đổi, 
làm việc với từng đối tượng cụ thể một 
cách thật sự dân chủ. 

Học tập và làm theo phong cách 
làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi 
hỏi cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý nói 
riêng và cán bộ nói chung phải không 
ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức 
cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa 
cá nhân, làm việc miệt mài, tận tâm, tận 
tụy với công việc. Trong làm việc, người 
cán bộ phải nêu gương, thể hiện rõ thái 
độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm trước tập thể và cấp dưới. Phong 
cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã làm cho Người trở thành một con 
người toàn vẹn với cuộc sống, trọn vẹn 
vì nước, vì dân, yêu thương con người, 
yêu thương nhân loại. Người đã trở 
thành bất tử trong lòng nhân dân, đất 
nước và mãi mãi là tấm gương sáng 
ngời cho mọi lớp người noi gương, học 
tập và phấn đấu cho thế giới ngày càng 
tốt đẹp./. 
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rong những ngày Tháng Năm 
lịch sử, mỗi người dân Việt Nam 
chúng ta đều nhớ đến ngày sinh 

nhật Bác Hồ kính yêu, trong tim luôn 
trào dâng một cảm xúc bồi hồi khó tả 
khi hướng về Thủ đô Hà Nội, hướng 
về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - trái tim 
của cả nước với tấm lòng trân trọng, 
biết ơn và thành kính. Đã hơn 49 năm 
kể từ ngày Bác đi xa, nhưng sự nghiệp 
và tư tưởng, tấm gương đạo đức vĩ 
đại, sáng ngời của Bác vẫn sống mãi 
trong sự nghiệp cách mạng của dân 
tộc, trường tồn theo thời gian, mãi mãi 
tỏa sáng trong hành trình phát triển 
của nhân dân ta và nhân loại tiến bộ. 

Sinh thời, với cương vị là Chủ tịch 
Nước, là lãnh tụ tối cao của Đảng, 
nhưng cứ đến dịp 19-5, kỷ niệm Ngày 
sinh của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn từ chối những lễ nghi phiền phức, 
Bác thường dặn trước các địa 
phương, các cơ quan là không nên tổ 
chức linh đình vì Người sợ tốn thời 
giờ, tiền bạc của nhân dân trong lúc 
đời sống và cuộc chiến đấu của nhân 
dân ta còn nhiều khó khăn, gian khổ. 
Qua mỗi dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật 
của Bác, chúng ta đều thấy một sự 
giản dị, khiêm tốn đến cao thượng. Đó 
là bài học quý giá cho mỗi chúng ta 
trong bất kỳ giai đoạn lịch sử của đất 
nước. Là dịp để chúng ta soi vào tấm 
gương đạo đức cách mạng sáng ngời 
của Bác, học tập đức tính khiêm tốn, 
giản dị, mẫu mực của Bác. 

Từ năm 1941 đến 1969, nhân 
Ngày sinh nhật, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nhận được hàng ngàn bức thư, điện 
chúc thọ của nhân dân, cán bộ, quân 
đội trong nước và bạn bè quốc tế, 
Người đều gửi lời cảm ơn. 

Ngày 19/5/1941: (từ ngày 10 đến 
ngày 19/5), Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội 
nghị lần thứ VIII của Trung ương Đảng 
Cộng Sản Đông Dương họp tại Pắc 
Bó, tỉnh Cao Bằng. Hội nghị đã xác 
định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là 
nhiệm vụ bức thiết nhất của cách 
mạng Đông Dương. 

Ngày 18/5/1946:Trên trang nhất 
báo Cứu Quốc xuất bản tại Hà Nội có 
đăng một bài báo đặc biệt với tựa đề: 
“Cụ Hồ Chí Minh với dân tộc Việt 
Nam”, bài báo đã chính thức thông báo 
ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
19/5/1890. 

Ngày 19/5/1946:Cũng là lần đầu 
tiên một hình thức mừng sinh nhật 
được tổ chức như để biểu thị khối đại 
đoàn kết của toàn dân, toàn dân quanh 
vị lãnh tụ của một quốc gia non trẻ 
đang đương đầu với những thử thách 
to lớn. Hôm đó, tại Bắc Bộ phủ, Bác 
Hồ đã tiếp đại biểu Thiếu nhi Thủ đô, 
tự vệ, hướng đạo sinh và các đại biểu 
Nam Bộ đến chúc thọ, Bác đã chụp 
ảnh chung với các cháu thiếu nhi và 
nói chuyện với các đại biểu Nam Bộ. 
Đáp lại tình cảm của mọi người, Bác 
nói “Thật ra, các bác ở đây làm to sinh 
nhật tôi, chứ tuổi 56 chưa có gì đáng 
chúc thọ, cũng hãy còn như thanh niên 
cả, mà trước các anh, các chị, trước 
cảnh êm vui ở Bắc đây, tôi thật thấy 
làm xấu hổ rằng trong Nam chưa được 
thái bình”. Và những năm sau đó cứ 
đến dịp kỷ niệm ngày sinh của mình, 
Bác thường dặn trước các địa 
phương, các cơ quan là không nên tổ 
chức chúc thọ linh đình, vì Bác sợ tốn 
thời giờ, tiền bạc của nhân dân, trong 
lúc đời sống và cuộc chiến đấu của 
nhân dân còn khó khăn, gian khổ… 

T 



 
 

Ngày 19/5/1947:Giữa lúc chiến 
tranh lan rộng ra cả nước, sinh nhật 
Bác diễn ra tại một địa điểm bí mật 
trên chiến khu ở Sơn Dương (Tuyên 
Quang) chỉ với một bó hoa rừng của 
những người thân cận tặng người 
đứng đầu cuộc kháng chiến. Nhưng 
Bác đã dành bó hoa ấy để đi viếng 
người cấp dưỡng của mình vừa qua 
đời vì sốt rét. 

Ngày 19/5/1948: Quốc hội, Chính 
phủ, các đoàn thể và các tầng lớp 
nhân dân đã gửi thư chúc mừng nhân 
sinh nhật Bác. Đáp lại những lời chúc 
mừng, Bác viết thư cảm ơn, có đoạn: 
"Đồng bào yêu mến chúc thọ tôi, tôi 
biết lấy gì, nói gì để báo đáp lại lòng 
thân ái ấy? Tôi chỉ có một cách báo 
đáp là kiên quyết cùng đồng bào chịu 
cực, chịu khổ, quyết cùng đồng bào 
kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn 
toàn…". 

Ngày 19/5/1949: Bác không muốn 
tổ chức lễ mừng sinh nhật của mình, 
vả lại lúc này tình hình chiến sự đang 
ác liệt. Vì thế để trả lời một số cán bộ 
đề nghị tổ chức sinh nhật mình, trước 
ngày 19/5, Bác đã làm bài thơ “Không 
đề”: 

“Vì Nước nên chưa nghĩ đến nhà 
Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già 

Chờ cho kháng chiến thành công đã 
Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta”. 

Trước ngày 19/5/1950:Tại một 
cuộc họp cán bộ các cơ quan Trung 
ương ở Thác Dẫng (Tuyên Quang), 
nhân cuộc họp nhiều đồng chí đến 
chúc mừng sinh nhật Bác, để cảm ơn 
và đáp lại lời chúc thọ của mọi người, 
Bác đã làm bài thơ: 

“Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán 
So với ông Bành vẫn thiếu niên 

Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe 
Trần mà như thế kém gì tiên”. 

Ngày 19/5/1951: Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tiếp các đại biểu Quốc hội, Chính 

phủ, Mặt trận... đến chúc thọ Người. 
Sau đó Người tiếp các nhà báo, trả lời 
về chính sách của Chính phủ, về quan 
hệ Quốc tế và vấn đề hòa bình thế 
giới. 

Cùng ngày Người gửi thư cho 
Anbe Clavie, hạ sĩ quan Pháp đã chạy 
sang hàng ngũ của ta, Người cảm ơn 
Anbe vì những lời chúc thọ nhân ngày 
sinh nhật và vì những đóng góp của 
Anbe vào phong trào mua công trái 
của Chính phủ Việt Nam. Trong ngày, 
Người ký Quyết định số 25/QĐ ân xá 
cho 2 phạm binh và ân giảm hạn tù 
cho 16 phạm binh khác. 

Ngày 19/5/1952:Với bút danh 
C.B, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài 
“Giặc Pháp phản Đức chúa” đăng báo 
Nhân Dân số 58 ra ngày 19/5/1952, tố 
cáo tội ác của Thực dân Pháp xâm 
lược Việt Nam và giết hại những người 
dân lương, giáo vô tội. 

Khi ở Hà Nội, đúng ngày 19/5, 
Bác thường đi làm việc, thăm hỏi một 
nơi khác để tránh những nghi lễ phiền 
phức tốn kém. Ngày 19/5/1953, Bác 
thăm các cháu lớp mẫu giáo nhỏ tuổi, 
con em của các đồng chí cán bộ các 
cơ quan Trung ương; Bác nhắc các cô 
giáo phải cố gắng nuôi dạy các cháu 
cho chu đáo; Bác còn chụp ảnh chung 
với cô giáo và các cháu. Trước đó Bác 
làm bài thơ đọc và gửi đến mọi người, 
với nhan đề: “Sáu mươi ba tuổi”: 

“Chưa năm mươi đã kêu già 
Sáu ba mình vẫn nghĩ là đương trai 
Sống quen thanh đạm nhẹ người 

Việc làm tháng rộng ngày dài ung dung”. 

Ngày 19/5/1954: Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nhận được nhiều thư, điện của 
cán bộ, nhân dân, quân đội, thiếu nhi... 
gửi chúc thọ Người và tiếp nhiều đoàn 
đến chúc thọ. 

Cùng ngày, với bút danh C.B, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Phi la 
tốp”, đăng báo Nhân Dân số 186 (từ 



 
 

ngày 19/5 đến 21/5/1954), bài báo viết 
về khả năng sản xuất loại thuốc mới 
của Y tế Việt Nam. 

Ngày 19/5/1955: Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm 
Hà Nội, nói chuyện với những cán bộ, 
công nhân nhà máy Người căn dặn 
“Muốn thi đua cho có kết quả thì phải 
đoàn kết, phổ biến kinh nghiệm cho 
nhau, bền gan và cố gắng học tập”. 

 

Bác Hồ đến thăm, nói chuyện với cán bộ, 
công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm ngày 
19/5/1955. Ảnh internet 

Ngày 19/5/1956: Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tiếp nhiều đoàn cán bộ, đại biểu 
các tầng lớp nhân dân đến chúc mừng 
sinh nhật lần thứ 66 của Người. 

Ngày 19/5/1957: Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thăm Chùa Thầy, xã Sài Sơn, 
Quốc Oai, Hà Tây. 

Ngày 19/5/1958: Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thăm Chùa Hương Tích, một 
danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt 
Nam. Người căn dặn cán bộ, nhân dân 
địa phương phải trồng nhiều cây dọc 2 
bờ Suối Yến, phải bảo vệ và xây dựng 
thắng cảnh đẹp hơn để ngày càng có 
nhiều du khách trong và ngoài nước 
đến thăm. 

Ngày 19/5/1959: Chủ tịch thăm 
nhà máy Rượu Hà Nội. Qua các phân 
xưởng sản xuất, thấy công nhân phải 
làm việc nặng nhọc, Người nói với cán 
bộ nhà máy “Các chú phải cải tiến để 
tăng năng suất, giảm bớt sức lao 

động”. Cùng ngày, Người đến thăm 
Núi Thầy và vãn cảnh Chùa Tây 
Phương ở xã Thạch Xá, huyện Thạch 
Thất, Hà Tây. Người gửi tặng Huy hiệu 
cho 1 học sinh ở trường tiểu học Trung 
Hoa (Hà Nội) nhặt được của rơi, trả lại 
người mất. 

Ngày 19/5/1960: Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ký quyết định khen thưởng cho 
một số cá nhân và đơn vị xuất sắc 
trong phong trào làm phân bón. 

Ngày 19/5/1961; 1962: Chủ tịch 
Hồ Chí Minh công tác tại nước ngoài. 

Ngày 19/5/1963: Kỳ họp thứ 6, 
Quốc hội khóa II năm 1963 khai mạc 
đúng vào dịp chuẩn bị kỷ niệm lần thứ 
73 Ngày sinh của Bác. Trong kỳ họp 
này, các đại biểu Quốc hội đã nhất trí 
đề nghị Quốc hội trao tặng Chủ tịch Hồ 
Chí Minh Huân chương Sao Vàng - 
Huân chương cao quý nhất của Nhà 
nước Việt Nam. Biết tin, Bác nói: “Tôi 
vừa nhận được một tin tức làm tôi rất 
cảm động và sung sướng. Đó là tin 
Quốc hội có ý định tặng cho tôi Huân 
chương Sao Vàng - Huân chương cao 
quý nhất của nước ta. Tôi xin tỏ lòng 
biết ơn Quốc hội. Nhưng tôi xin Quốc 
hội cho phép tôi chưa nhận Huân 
chương ấy. Vì sao? Vì Huân chương 
là để thưởng người có công huân, 
nhưng tôi tự xét chưa có công huân 
xứng đáng với sự tặng thưởng cao quý 
của Quốc hội”; Bác nói tiếp: “Miền 
Nam thật là xứng đáng với danh 
hiệu“Thành đồng Tổ quốc” và xứng 
đáng được tặng Huân chương cao quý 
nhất, vì những lẽ đó, tôi xin Quốc hội 
đồng ý thế này: Chờ đến ngày miền 
Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc 
hòa bình, thống nhất, Bắc Nam sum 
họp một nhà, Quốc hội sẽ cho phép 
đồng bào miền Nam trao cho tôi Huân 
chương cao quý. Như vậy thì toàn dân 
ta sẽ sung sướng vui mừng”. 



 
 

Ngày 19/5/1964: Nhân dịp kỷ 
niệm sinh nhật thứ 74, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trả lời phỏng vấn của tạp chí 
MaiNôrily Ốpoăn - Tạp chí của một 
nhóm trí thức tiến bộ Mỹ xuất bản. Nội 
dung trả lời phỏng vấn về tình hình ở 
Việt Nam và cuộc xâm lược của Mỹ ở 
Miền Nam Việt Nam và quyết tâm của 
nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ xâm lược. 

Năm 1965: Nhân dịp sinh nhật lần 
thứ 75, trong tài liệu “Tuyệt đối bí mật” 
của mình, lần đầu tiên Bác viết: “Năm 
nay, tôi đã 75 tuổi. Tinh thần vẫn sáng 
suốt, thân thể vẫn khoẻ mạnh. Tuy 
vậy, tôi cũng là lớp người “xưa nay 
hiếm”… tôi để lại mấy lời này, chỉ nói 
tóm tắt vài việc thôi. Phòng khi đi gặp 
cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách 
mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả 
nước và đồng chí trong Đảng khỏi cảm 
thấy đột ngột”. Tài liệu này được Bác 
bắt đầu viết vào ngày 15-5-1965, có sự 
chứng kiến của đồng chí Lê Duẩn, Bí 
thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng.   

Ngày 19/5/1966; 1967: Chủ tịch 
Hồ Chí Minh công tác tại nước ngoài. 

Ba năm sau, tình trạng sức khỏe 
của Bác giảm sút! Người đã nhiều lần 
sửa đi sửa lại và đặt bút viết câu mở 
đầu vào tài liệu “Tuyệt đối bí mật” để 
gửi lại cho đời sau vào lúc 9h ngày 10-
5-1968: “Năm nay, tôi vừa 78 tuổi, vào 
lớp người “trung thọ”. Tinh thần vẫn 
sáng suốt tuy sức khoẻ có kém so với 
vài năm trước đây…”. Vì vậy, sinh nhật 
lần thứ 78 của mình, Bác không “vắng 
nhà” như những năm trước mà dành 
tất cả thời gian, tập trung suy nghĩ, 
sửa chữa bản “Di chúc” - “tài sản vô 
giá” của Người để lại cho dân tộc Việt 
Nam. Năm đó, Bác viết thêm vào “tài 
sản” của mình một số nội dung cụ thể, 
căn dặn những việc phải làm ngay sau 
khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước thắng lợi là hàn gắn vết thương 

chiến tranh, chỉnh đốn Ðảng; chăm lo 
đời sống của nhân dân… Những lời 
căn dặn, chỉ dẫn thiêng liêng và tình 
cảm thiết tha của Người đã trở thành 
mệnh lệnh trái tim đối với mỗi người 
dân Việt Nam không chỉ trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà 
còn là cương lĩnh hành động của toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc hiện nay. 

Sinh nhật lần thứ 78, tuy Bác 
không đi công tác xa như những năm 
trước, nhưng buổi tối ngày 18-5-1968, 
Bác lên nhà nghỉ ở Hồ Tây. Trưa ngày 
19-5, Bác và một số anh em phục vụ, 
lái xe, bảo vệ cùng ăn một bữa cơm 
thân mật nhân Ngày sinh của Người. 
Cũng nhân sinh nhật lần thứ 78, sau 
khi dự khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội 
khóa III, ngày 20-5-1968, sau khi nghe 
Thủ tướng đọc báo cáo và lời chúc 
thọ, Bác nói: “Lần trước tôi có nói là 
những thắng lợi của chiến sĩ và đồng 
bào hai miền làm cho tôi thấy như 
mình trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay nghe 
nói 78 tuổi, thì tôi thấy già đi. Vì vậy tôi 
có bài thơ thế này”: 

“Bảy mươi tám tuổi chưa già lắm, 
Vẫn vững hai vai việc nước nhà. 

Kháng chiến dân ta đang thắng lớn, 
Tiến bước! Ta cùng con em ta" 

Trong dịp sinh nhật của Bác năm 
1969, 16 giờ 15 ngày 11/5/1969, Bác 
Hồ đến thăm và nói chuyện thân mật 
với các đại biểu dự Hội nghị cán bộ 
cấp cao toàn quân. Khi Bác vào phòng 
họp, mọi người đứng dậy cả hô vang: 
''Hồ Chủ tịch muôn năm!, Hồ Chủ tịch 
muôn năm!''. Bác thân mật hỏi thăm: 
''Các chú khỏe cả chứ? Có vui 
không?''; những lời đáp: ''Thưa Bác 
chúng cháu khỏe. Thưa Bác! Vui lắm 
ạ!'' và Bác bảo ''Thế là tốt. Vậy các chú 
vỗ tay đi''. Cả hội trường lại được dịp 
vang lên những tràng vỗ tay vui mừng, 
phấn chấn. 



 
 

Thiếu tướng Vương Thừa Vũ thay 
mặt anh em mang hoa đến và phát 
biểu chúc thọ Bác, vì xúc động quá 
nên giọng run run, khi đồng chí Vũ vừa 
dứt lời, Bác vui vẻ rút một bông hoa 
đẹp nhất tặng lại đồng chí Vũ, một cử 
chỉ thật âu yếm và thân tình. 

Chiều 18/5, các đồng chí trong Bộ 
Chính trị và một số Ủy viên Trung 
ương Đảng vào chúc thọ Bác ở nhà 
họp Bộ Chính trị, ngay sau Nhà sàn. 
Bác Hồ ngồi thoải mái phía đầu bàn, 
mọi người đứng, ngồi vây quanh. 
Đồng chí Lê Duẩn đứng lên chúc thọ 
và đồng chí Tố Hữu tặng hoa Bác. Khi 
bánh kẹo bưng ra, Bác thân mật mời 
và lại căn dặn nhớ mang phần về cho 
các cô, các cháu ở nhà. 10 giờ 30 
ngày 19/5, Bác tiếp chị Phan Thị 
Quyên (vợ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn 
Văn Trỗi). Trong ngày này Bác gửi 
tặng tỉnh Nghệ An tấm ảnh chân dung 
có ghi phía dưới ảnh ''Cán bộ, đảng 

viên phải gương mẫu trong mọi công 
tác, phải hết lòng, hết sức phục vụ 
nhân dân''. 

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của 
Bác (19/5/1890 - 19/5/2015) năm nay 
đúng vào dịp toàn Ðảng tổ chức đại 
hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng, là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ 
tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc tới Bác 
Hồ kính yêu; toàn Đảng, toàn quân và 
toàn dân Việt Nam báo công với Bác 
về những thành tích cả nước đạt được 
và quyết tâm sửa chữa, khắc phục 
khuyết điểm, sai lầm để tiếp tục tiến 
bước trên con đường dựng xây đất 
nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to 
đẹp hơn”, giàu mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh, sánh vai các cường 
quốc năm châu như sinh thời Bác 
hằng mong muốn./. 

Huyền Trang // 
http://bqllang.gov.vn 
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ách mạng tháng 8/1945 thành 
công, ngày 2/9/1945 Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên 

ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt 
Nam dân chủ cộng hoà. Kể từ ngày đó 
đông đảo đồng bào trong nước và bè 
bạn quốc tế biết đến Hồ Chí Minh - vị 
lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc 
Việt Nam và biết đến ngày 19/5 là sinh 
nhật của Bác. Và cũng từ đó, vào 
những dịp sinh nhật Bác, đồng bào, 
đồng chí và bạn bè quốc tế lại gửi tới 
Người những bó hoa tươi thắm và 
những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Kỷ niệm sinh nhật Bác lần đầu 
tiên  

Năm 1946 là năm kỷ niệm ngày 
sinh Bác Hồ lần đầu tiên. Sáng 
19/5/1946, tại Bắc bộ Phủ, các đại biểu 
thiếu nhi thủ đô, tự vệ, hướng đạo và 
hơn 50 đại biểu Nam bộ đã đến chúc 
mừng sinh nhật Bác. 

Xúc động trước tình cảm của 
đồng bào, đồng chí, Bác nói: 

"Tôi chưa xứng đáng với sự săn 
sóc của đồng bào, vì tôi hãy còn là một 
thanh niên, tuổi có 56 chưa đáng tuổi 
được đồng bào chúc thọ. Chỉ vì nhà 
báo nào biết đến ngày sinh của tôi mà 
đem ra làm bận rộn đến đồng bào. Từ 
trước tới nay tôi đã là người của đồng 
bào, thì từ nay về sau tôi vẫn thuộc về 
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đồng bào. Tôi quyết giữ lòng trung 
thành với Tổ quốc. Tôi xin hứa với 
đồng bào gắng sức làm việc, nhưng tôi 
hy vọng vào sự cộng tác chặt chẽ của 
đồng bào. Việc nước là lớn, không ai 
có thể làm một mình nổi. Tôi mong 
rằng ngày này năm sau các đồng bào 
sẽ làm cho nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà cường thịnh hơn. 

Hôm nay đồng bào cho tôi nhiều 
hoa bánh. Những thứ đó đáng giá cả. 
Nhưng xin đồng bào nghĩ đến các 
đồng bào nghèo khó, hơn là hao phí 
cho tôi". 

 

Bác Hồ gặp gỡ nhân dân thủ đô Hà Nội. 
Ảnh: Tư liệu. 

Cũng trong ngày 19/5/1946, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tiếp một số đoàn thể 
đến chúc mừng sinh nhật Người. Khi 
nghe giới thiệu có Ủy ban đời sống 
mới đến chúc thọ, Bác liền hỏi các đại 
biểu của Ủy ban: 

- Đời sống mới là ai? 

- Chú cho tôi biết cuộc vận động 
đời sống mới đến đâu rồi?  
Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng thay mặt 
đoàn thưa với Bác: Chúng tôi đã bắt 
đầu bằng sự chia ra các ban nghiên 
cứu, tổ chức ... Nhưng công việc chính 
là định rõ cái hướng cho đời sống mới. 
Mấy khẩu hiệu “cần, kiệm, liêm, chính” 
chúng tôi xét ra vừa không đủ, vừa 
cổ… 

- Cổ! Lạ quá, thế cơm các cụ ăn 
ngày xưa, bây giờ ăn cũng cổ à?-  Bác 
tranh luận. 

Không khí buổi chúc mừng sinh 
nhật Bác trở nên náo nhiệt, vui vẻ. 

Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng liền 
thưa: Ủy ban vận động đời sống mới 
đã định rõ ba nguyên tắc cho đời sống 
mới là: Dân tộc, dân chủ, khoa học. 
Bác liền nói: 

- Hay lắm, nhưng mình phải xem 
đồng bào bây giờ cần gì? Dân quê đã 
mấy người hiểu được thế nào là dân 
chủ, khoa học? Tôi hỏi chú, chú đi vận 
động đời sống mới thì chú làm gì 
trước? 

Mọi người nhìn nhau, bối rối 
trước câu hỏi của Bác. Bác liền lấy tay 
vỗ vào bụng và nói: 

- Trước hết là cái này. Dân chúng 
cần cái này trước hết, phải ăn đã, chú 
không ăn gì thì chú đi tuyên truyền 
được không? mà muốn ăn thì phải làm 
gì? phải làm việc phải siêng năng, thế 
là “cần” đấy. 

Bác cũng nhắc nhở: Muốn cho 
cuộc vận động được thực hiện được 
đến nơi đến chốn và có kết quả thì 
khẩu hiệu phải thiết thực, người đi vận 
động quần chúng phải làm gương . 

Cùng ngày 19/5/1946, lực lượng 
Thanh niên Thủ đô đã tổ chức tuần 
hành thị uy mừng sinh nhật Bác Hồ. 

Kỷ niệm sinh nhật kháng chiến. 

Cách mạng Tháng Tám thành 
công chưa được bao lâu, thực dân 
Pháp lại âm mưu xâm lược nước ta 
một lần nữa. Ngày 19/12/1946 Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn 
quốc kháng chiến. Người cùng Trung 
ương Đảng, Chính phủ trở lại căn cứ 
địa Việt Bắc tiếp tục lãnh đạo nhân dân 
kháng chiến chống thực dân Pháp. 
Chặng đường trường kỳ kháng chiến 



 
 

đã ghi dấu chân của Bác qua Hà 
Đông, Sơn Tây, Phú Thọ, Tuyên 
Quang, Thái Nguyên... hoà cùng với 
những khó khăn vất vả và sự hy sinh 
của đồng bào, đồng chí trong cuộc 
kháng chiến trường kỳ. Những dịp kỷ 
niệm sinh nhật Bác Hồ ở chiến khu 
Việt Bắc vô cùng đơn giản nhưng đầm 
ấm và đầy ý nghĩa, với những lời chúc 
mừng của đồng bào, đồng chí và 
những bó hoa rừng của những người 
phục vụ. 

 

Bác Hồ thăm bà con Pắc bó (Cao Bằng) 

Sinh nhật năm 1948 là kỷ niệm 
sinh nhật không bao giờ quên đối với 
Bác. Trước sinh nhật Bác vài ngày, 
đồng chí Lộc (tên thật là Nguyễn Văn 
Ty) - người phục vụ nấu ăn cho Bác 
nhưng cũng là người đồng chí, người 
bạn thân thiết đã cùng Bác hoạt động 
ở Thái Lan, Trung Quốc rồi sau đó 
theo Bác trở về nước tham gia hoạt 
động cách mạng - vừa mới qua đời bởi 
căn bệnh sốt rét ác tính. Vì vậy, kỷ 
niệm sinh nhật Bác diễn ra lặng lẽ. 

Sáng sớm ngày 19/5/1948, các 
đồng chí phục vụ đã mang một bó hoa 
rừng đến chúc mừng sinh nhật Bác, 
chúc Bác mạnh khoẻ sống lâu. Nhận 
bó hoa rừng và những lời chúc mừng 
của các đồng chí phục vụ, Bác rất xúc 
động rơm rớm nước mắt: 

- Bác cảm ơn các chú. Bác đề 
nghị dành bó hoa này cùng đến viếng 
mộ đồng chí Lộc. 

Thế là lễ mừng sinh nhật của Bác 
Hồ năm ấy, Bác đã dành để nói 
chuyện về một tấm gương trung thành 
với Đảng, suốt đời làm việc cho Đảng, 
không tính toán cá nhân, đòi hỏi địa vị. 

Kỷ niệm sinh nhật giải phóng 

Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến 
gian khổ, hy sinh, quân và dân ta đã 
giành được những thắng lợi to lớn, 
đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ 
đầu tháng 5/1954, kết thúc thắng lợi 
cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược. Chiến thắng ở chiến 
dịch Điện Biên Phủ diễn ra đúng vào 
dịp sinh nhật Bác Hồ kính yêu, là món 
quà vô giá và đặc biệt nhất của quân 
và dân ta kính dâng lên Bác nhân kỷ 
niệm ngày sinh của Người. Có lẽ đây 
là kỷ niệm sinh nhật vui và hạnh phúc 
nhất trong cuộc đời Bác Hồ. Hoà cùng 
với niềm vui chung của quân và dân ta 
trong chiến thắng Điện Biên Phủ, Bác 
viết thư gửi cán bộ, chiến sỹ ở mặt 
trận Điện Biên Phủ: 

"Gửi toàn thể cán bộ và chiến sỹ 
ở mặt trận Điện Biên Phủ. 
Trước hết Bác gửi lời thân ái thăm các 
chú thương binh. Toàn thể các chú 
cũng như cán bộ và chiến sỹ ở toàn 
quốc đã quyết tâm tranh được thắng 
lợi lớn để chúc thọ Bác. Bác quyết định 
khao các chú. Khao thế nào tuỳ theo 
điều kiện, nhưng nhất định khao. 

Thế là Bác cháu ta cùng vui. Vui 
để cố gắng mới, để khắc phục khó 
khăn mới và để tranh thắng lợi mới. 
Bác và chính phủ định thưởng cho tất 
cả các chú huy hiệu Chiến sỹ "Điện 
Biện Phủ". Các chú có tán thành 
không? 

Bác dặn các chú một lần nữa: 
Chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan 
khinh địch, phải luôn luôn sẵn sàng 
làm tròn nhiệm vụ Đảng và Chính phủ 
giao cho các chú. 



 
 

Bác hôn các chú! 

Bác 

Hồ Chí Minh". 

 

Các chiến sỹ Điện Biên mừng sinh nhật 
Bác (19.5.1954). 

Cũng nhân dịp sinh nhật, Bác đã 
chiêu đãi những chiến sỹ tiêu biểu 
trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Sáng 
19/5/1954 đoàn đại biểu gồm 5 chiến 
sỹ tiêu biểu có công nhất trong chiến 
dịch Điện Biên Phủ được về báo cáo 
thành tích với Bác và dự lễ sinh nhật 
của Người. Được vinh dự gặp Bác, 
các chiến sỹ ai cũng hồi hộp, xúc 
động. Bác khen ngợi và hỏi về đời 
sống chiến đấu ở Điện Biên Phủ cũng 
như hoàn cảnh gia đình của từng 
người. Bác xúc động khi nghe kể về 
hoàn cảnh khó khăn của các chiến sỹ 
và động viên: Đất nước rồi sẽ độc lập, 
chắc chắn dân sẽ đủ ăn. 

Bác căn dặn các chiến sỹ: Phải 
tranh thủ học tập thật nhiều nâng cao 
trình độ văn hoá. Có học mới phục vụ 
nhân dân, phục vụ cách mạng. 

Kỷ niệm sinh nhật, Bác viết tài 
liệu “Tuyệt đối bí mật”  

Sau khi cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp giành thắng lợi, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương 
Đảng và Chính phủ từ chiến khu Việt 
Bắc trở về Hà Nội. Bác vui với niềm vui 
miền Bắc được hoà bình nhưng lại 
trăn trở và lo lắng khi miền Nam vẫn 
chưa được giải phóng, đất nước vẫn 

chưa được thống nhất, đồng bào miền 
Nam còn phải chịu nhiều đau khổ, hy 
sinh. Trong những dịp kỷ niệm sinh 
nhật, Bác thường không đồng ý cho tổ 
chức để khỏi tốn kém và làm mất thời 
gian của đồng bào, đồng chí, hoặc 
Người thường bố trí đi công tác xa để 
tránh sự chúc thọ làm phiền tới mọi 
người. Kỷ niệm sinh nhật Bác năm 
1965 là dịp hết sức đặc biệt: Bác Hồ 
tròn 75 tuổi. Dường như Người đoán 
trước được quy luật khắc nghiệt mà 
cuộc đời bất kỳ con người nào cũng 
phải trải qua. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh bắt đầu viết Di chúc để lại cho 
toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. 

Buổi sáng thứ hai, ngày 
10/5/1965 tại phòng làm việc ở nhà 
sàn trong khu Phủ Chủ tịch, vào lúc 9 
giờ - giờ đẹp nhất của một ngày, Bác 
Hồ đã đặt nét bút viết những dòng đầu 
tiên của tài liệu "Tuyệt đối bí mật". Mở 
đầu bản Di chúc, Bác viết: "Nhân dịp 
mừng 75 tuổi", "…Năm nay, tôi đã 75 
tuổi. Tinh thần vẫn sáng suốt, thân thể 
vẫn mạnh khoẻ. Tuy vậy, tôi cũng đã là 
lớp người "xưa nay hiếm". 

Cũng như nhiều dịp kỷ niệm ngày 
sinh nhật của Bác, đúng vào dịp kỷ 
niệm sinh nhật Bác năm 1965 Bác Hồ 
lại đi công tác xa. Biết trước được điều 
đó nên ngày 14/5/1965 các đồng chí 
trong Bộ Chính trị và một số đồng chí 
uỷ viên Trung ương Đảng tranh thủ 
thời gian tới chúc thọ sinh nhật Người. 

Nhận bó hoa tươi và những lời 
chúc mừng của các đồng chí trong Bộ 
Chính trị, Bác liền hỏi: 

- Bác muốn biết ai đứng ra tổ 
chức cuộc gặp mặt hôm nay? 

Đồng chí Trường Chinh thay mặt 
Bộ Chính trị thưa với Bác: 

- Thưa Bác! nhân dịp kỷ niệm sinh 
nhật lần thứ 75 của Bác, chúng tôi thay 
mặt Trung ương Đảng, Quốc hội, 



 
 

Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
xin kính chúc Bác mạnh khoẻ, sống 
lâu. 

Bác xúc động nói: 

- Cảm ơn các chú đã có lòng, 
nhưng trong lúc toàn dân ta đang 
kháng chiến gian khổ, mọi công việc 
hết sức khẩn trương mà lại tổ chức 
chúc thọ một cá nhân là không nên. 

Bác vui vẻ giơ cao tay mời tất cả 
mọi người ăn kẹo, ăn bánh và dặn: 
"Nhớ để phần cho các thím và các 
cháu ở nhà nữa". 

Tất cả mọi người đều cười vang 
trong không khí gần gũi, đầm ấm, chan 
hoà. 

Ngày 15/5/1965 Bác rời Hà Nội đi 
thăm Trung Quốc. 

 

Trang nhất báo “Toàn dân kháng chiến” – 
số đặc biệt. 

Ngày 18/5, khi biết các bạn Trung 
Quốc chuẩn bị chúc thọ nhân kỷ niệm 

ngày sinh của Người, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nói với Nguyên soái Trung 
Quốc Diệp Kiếm Anh và cán bộ phụ 
trách nhà nghỉ: “Tôi sang đây vào dịp 
này là tránh việc chúc thọ ở trong 
nước. Vì vậy, tôi yêu cầu các đồng chí 
cũng không tổ chức chúc thọ…”. 

Ngày 19/5, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
rời Bắc Kinh đi thăm quê hương Khổng 
Tử, chiều cùng ngày Người đến thăm 
di tích Khổng Phủ, Khổng Miếu, Khổng 
Lâm, Người nói nhiều về quan niệm 
“lấy dân làm gốc” của Khổng Tử và 
Mạnh Tử. Trên đường trở về, Người 
đã làm bài thơ chữ Hán Phỏng Khúc 
Phụ ghi lại cảm xúc chuyến thăm quê 
hương Khổng Tử: 

“Ngũ nguyệt thập cửu phỏng Khúc Phụ 
Cổ tùng cổ miếu lưỡng y hy 

Khổng gia thế lực kim hà tại? 
Chỉ thặng tà dương chiếu cổ bi” 

Dịch thơ: 
“Mười chín tháng năm thăm Khúc Phụ 

Miếu xưa vẫn dưới bóng tùng xưa 
Uy quyền họ Khổng giờ đâu nhỉ? 
Lấp loáng bia xưa chút ánh tà”. 

Kỷ niệm sinh nhật cuối cùng 
của Bác Hồ 

Bước sang năm 1969, sức khoẻ 
của Bác Hồ có phần yếu nhiều. Dịp kỷ 
niệm sinh nhật năm ấy, Bác không đi 
“công tác xa” như những năm trước 
đó. Và cũng khác với những lần Bác 
sửa Di chúc trong những dịp sinh nhật 
Bác, lần đầu tiên trong 4 năm (1965-
1969) Bác Hồ viết và sửa di chúc 
muộn hơn, từ 9h30 đến 10h30 ngày 
10/5/1969. Bác viết: "Năm nay tôi vừa 
79 tuổi đã là hạng người “Xưa nay 
hiếm”. Nhưng tinh thần và đầu óc vẫn 
sáng suốt, tuy sức khoẻ có kém so với 
vài năm trước đây .Khi người ta đã 
ngoài 70 tuổi, thì tuổi tác càng cao, 
sức khoẻ càng thấp. Điều đó cũng 
không có gì lạ… Vì vậy, tôi để sẵn mấy 
lời này, phòng khi tôi phải đi gặp các 



 
 

cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách 
mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả 
nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn 
khắp nơi đều khỏi thấy đột ngột“ 

Chiều 11/5/1969, Bác đến thăm 
và nói chuyện với các đại biểu dự Hội 
nghị cán bộ cao cấp toàn quân. Cả hội 
trường vang dậy những tràng vỗ tay 
vui mừng phấn khởi được đón Bác. 
Thiếu tướng Vương Thừa Vũ thay mặt 
các cán bộ và chiến sỹ toàn quân 
mang hoa đến chúc thọ Bác nhân dịp 
sinh nhật Bác. Đồng chí xúc động bày 
tỏ: 

- Thưa Bác! Nhân dịp mừng thọ 
Bác 79 tuổi, chúng cháu xin thay mặt 
cán bộ, chiến sỹ toàn quân, kính chúc 
Bác mạnh khoẻ, sống lâu. Toàn thể 
lực lượng vũ trang nhân dân tin tưởng 
tuyệt đối và biết ơn sâu sắc sự lãnh 
đạo, giáo dục và thương yêu chăm sóc 
của Đảng, của Bác. 

Đồng chí Vương Thừa Vũ vừa 
dứt lời, Bác vui vẻ rút một bông hoa 
đẹp nhất tặng lại đồng chí. 

Ngày 18/5/1969, các cán bộ trong 
cơ quan Phủ Chủ tịch tổ chức mừng 
thọ Bác. Mọi người phấn khởi thưa với 
Bác về những chiến công mà quân và 
dân miền Nam đã giành được kính 
dâng lên Bác nhân dịp sinh nhật. Đồng 
chí Vũ Kỳ - thư ký riêng của Bác, thay 
mặt các cán bộ văn phòng và những 
người giúp việc đứng dậy xúc động 
nói: “Thưa Bác, nguyện vọng tha thiết 
của anh em là cố gắng mọi mặt mong 
Bác ăn được ngon, ngủ được tốt. Kính 
chúc Bác mạnh khoẻ sống lâu, lãnh 
đạo toàn dân kháng chiến thắng lợi”. 

Chiều cùng ngày 18/5/1969, các 
đồng chí trong Bộ Chính trị và một số 
đồng chí uỷ viên Trung ương vào chúc 
thọ Bác ở căn nhà họp Bộ Chính trị 
gần ngôi nhà sàn trong khu Phủ Chủ 
tịch. Buổi lễ mừng sinh nhật Bác lần 
thứ 79 rất đơn giản và đầm ấm. Mọi 

người đều đứng xung quanh Bác. 
Đồng chí Tố Hữu tặng hoa, đồng chí 
Lê Duẩn đọc lời chúc thọ mừng sinh 
nhật Bác. Bác cười vui thân mật mời 
mọi người ăn bánh kẹo và không quên 
dặn “nhớ mang phần về cho các cô và 
các cháu ở nhà”. 

Buổi sáng sớm ngày 19/5/1969, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dậy sớm 
như thường lệ và cố gắng tập những 
động tác thể dục đơn giản nhất. Bác 
rất cố gắng và kiên trì tập ném bóng 
vào cái giỏ đựng giấy để cách xa 
khoảng vài mét ở dưới nhà sàn. Bác 
đang bình tĩnh chuẩn bị ra đi vào cõi 
vĩnh hằng nhưng vẫn kiên nhẫn muốn 
có thêm thời gian, thêm sức khoẻ ở lại 
với đồng bào, đồng chí, vì sự nghiệp 
cách mạng chưa trọn vẹn, miền Nam 
chưa được giải phóng, đất nước chưa 
được thống nhất. 

Đầu giờ sáng ngày 19/5/1969, 
Bác tiếp các cháu thiếu nhi là con các 
đồng chí phục vụ đến chúc thọ Người. 

 

Các cháu thiếu nhi mừng sinh nhật Bác 70 
tuổi (ảnh chụp năm 1960 tại sảnh Phủ Chủ 
tịch 

9 giờ sáng của ngày sinh nhật lần 
thứ 79, Bác lại ngồi vào bàn làm việc, 
xem và chỉnh sửa, bổ sung bản Di 
chúc. Người thay đổi ba chữ trên trang 
đầu: 

Bác thêm chữ “rất” thay chữ “như 
thường” trong câu “Nhưng tinh thần, 



 
 

đầu óc vẫn sáng suốt như thường” để 
thành “Nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất 
sáng suốt”. 

Trong câu “Khi người ta đã ngoài 
70 tuổi”, Bác thay chữ “tuổi” bằng chữ 
“xuân”. 

Bác dùng từ “sẽ” thay chữ “phải” 
trong câu “phòng khi tôi phải đi gặp cụ 
Các Mác, cụ Lênin và các vị cách 
mạng đàn anh khác”. 

10 giờ 30 Bác tiếp chị Phan Thị 
Quyên (vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi) và 
chị Nguyễn Thị Châu (Ủy viên BCH 
Hội Liên hiệp Thanh niên và Sinh viên 
giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn - Gia 
Định) đến chúc thọ Người. 

14 giờ, các bác sỹ đến kiểm tra 
sức khoẻ cho Bác. 

14giờ 30, Người lên nhà sàn viết 
thư khen thiếu niên Hợp tác xã măng 
non thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, 
huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc đã có 
nhiều thành tích trong việc chăm sóc 
trâu bò. 

Trong ngày, Bác gửi tặng cán bộ 
nhân dân tỉnh Nghệ An tấm ảnh chân 
dung của Người. Phía dưới tấm ảnh 
Người viết: “Cán bộ, đảng viên phải 
gương mẫu trong công tác, phải hết 
lòng, hết sức phục vụ nhân dân”. 

 

Bác Hồ về thăm quê hương Nghệ An năm 
1961. 

Sinh nhật Bác Hồ năm 1969 diễn 
ra bình thường như những ngày làm 
việc của Bác và tất cả mọi người đều 
không ai nghĩ rằng đó là dịp kỷ niệm 
sinh nhật Bác Hồ lần cuối cùng. 

Thái Bình // http://baonghean.vn 
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ể tránh tổ chức, tiếp đón linh 
đình, dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ 
Chí Minh thường đi thăm chùa, 

đi công tác hay làm thơ tự trào...  

Nhà sử học Dương Trung Quốc 
vừa xuất bản cuốn "Hồ Chí Minh - 
Ngày này năm xưa" với mục đích tập 
trung phản ánh các sự kiện, công việc 
thường ngày của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. 

Theo ông Quốc, trong "Ngày này 
năm xưa", việc sắp xếp sinh nhật của 
Hồ Chủ tịch theo trình tự thời gian đã 
giúp người đọc thấy rõ được cách ứng 

xử rất giản dị, đời thường, tránh hình 
thức linh đình của người đứng đầu 
nước. Trong dịp sinh nhật, Hồ Chủ tịch 
cũng hay làm thơ với giọng tự trào để 
mọi người coi đây là việc bình thường. 

VnExpress.net trích đăng cuốn 
sách "Hồ Chí Minh - Ngày này năm 
xưa": 

Lần đầu tiên, ngày sinh nhật của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố 
vào năm 1946, do vậy, ngày 19/5/1946 
cũng là lần đầu tiên một hình thức 
mừng sinh nhật được tổ chức như để 
biểu thị khối đoàn kết của nhân dân 

Đ 



 
 

quanh vị nguyên thủ của một quốc gia 
non trẻ đang đương đầu với những thử 
thách to lớn liên quan đến vận mệnh 
quốc gia hơn là một sự sùng bái đối 
với một lãnh tụ. 

 

Bác Hồ và đại biểu phụ nữ dân tộc ít người 
tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ III, 
tháng 3/1961. Ảnh tư liệu. 

Hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp đã ghi lại hình ảnh các cháu thiếu 
nhi nội ngoại thành thủ đô vốn là trẻ 
bán báo hay trẻ mồ côi tại ngôi trường 
Bác đã từng đến thăm... đánh trống 
ếch mang theo những huy hiệu là các 
con chữ "i tờ" của phong trào diệt dốt 
đến tặng Chủ tịch nước và hát những 
bài ca cách mạng. Tiếp đó là đoàn đại 
biểu các chiến sĩ Nam bộ từ chiến 
trường ra công tác và đoàn đại biểu 
Văn hóa Cứu quốc đến chúc thọ người 
khởi xướng và lãnh đạo cuộc Cách 
mạng Giải phóng Dân tộc. 

Đáp lại tình cảm của mọi người, 
Bác nói với các chiến sĩ Nam bộ: "Thật 
ra, các báo ở đây làm to cái ngày sinh 
nhật của tôi, chứ tuổi năm mươi sáu 
chưa có gì đáng được chúc thọ, cũng 
hãy còn như là thanh niên cả, mà 
trước các anh, các chị, trước cảnh êm 
vui ở Bắc đây, tôi thật lấy làm xấu hổ vì 
trong Nam chưa được thái bình". 

Còn với các chiến sĩ văn hóa đến 
xin khẩu hiệu cho phong trào "Đời 
sống mới", Bác đề xuất câu: "Cần kiệm 
liêm chính, chí công vô tư" và giải 
thích: "Hàng ngày ta phải ăn cơm, 

uống nước, phải thở khí trời mà sống. 
Những việc đó ngày xưa ông cha ta 
phải làm, bây giờ chúng ta phải làm, 
con cháu ta sau này cũng phải làm. 
Vậy ăn cơm, uống nước và thở khí trời 
để đem lại cuộc sống cho con người 
thì đó là những việc không khi nào trở 
thành cũ cả. "Cần kiệm liêm chính, chí 
công vô tư" đối với đời sống mới cũng 
vậy". 

Ngày 19/5/1947, giữa lúc chiến 
tranh lan rộng ra cả nước, sinh nhật 
Bác diễn ra tại một địa điểm bí mật 
trên chiến khu ở Sơn Dương (Tuyên 
Quang) chỉ với một bó hoa rừng của 
những người thân cận đang bảo vệ 
người đứng đầu cuộc kháng chiến. 
Nhưng Bác đã dành bó hoa ấy để đi 
viếng người cấp dưỡng của mình vừa 
qua đời vì sốt rét. 

Đáp lại những lời chúc mừng sinh 
nhật vào năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh viết thư cảm ơn Quốc hội, Chính 
phủ, các đoàn thể và các tầng lớp 
nhân dân. Thư có đoạn: "Đồng bào 
yêu mến chúc thọ tôi, tôi biết lấy gì, nói 
gì để báo đáp lại lòng thân ái ấy? Tôi 
chỉ có một cách báo đáp là kiên quyết 
cùng đồng bào chịu cực, chịu khổ, 
quyết cùng đồng bào kháng chiến cho 
đến thắng lợi hoàn toàn, quyết cùng 
đồng bào tranh lại thống nhất và độc 
lập thật sự cho Tổ quốc, quyết cùng 
đồng bào làm thế nào cho con cháu 
chúng ta và muôn đời về sau được 
sung sướng và tự do". 

Vào dịp 19/5/1949, đáp lại đề nghị 
tổ chức lễ sinh nhật, Bác làm bài thơ 
"Không đề": "Vì nước chưa nên nghĩ 
đến nhà / Năm mươi chín tuổi vẫn 
chưa già / Chờ cho kháng chiến thành 
công đã / Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật 
ta”. Sau ngày sinh nhật, Bác gửi thư 
cảm ơn các tầng lớp nhân dân đã 
mừng thọ và hẹn: "Đến ngày toàn quốc 
ăn mừng hoàn toàn thắng lợi, trong 
cuộc kỷ niệm to ấy, tôi sẽ vui vẻ tiếp 



 
 

đồng bào và chiến sĩ, kèm thêm một kỷ 
niệm nhỏ là Ngày sinh nhật của tôi". 

 

Bác Hồ đến thăm hội nghị phổ biến máy 
cấy công cụ cải tiến ở Từ Liêm, Hà Nội, 
tháng 7/1960. Ảnh tư liệu. 

Ngày 19/5/1950, trong một cuộc 
họp cán bộ các cơ quan Trung ương ở 
Thác Dẫng (Tuyên Quang), đáp lại tình 
cảm của mọi người, Bác làm một bài 
thơ tự cảm về tuổi tác của mình: "Sáu 
mươi tuổi hãy còn xuân chán / So với 
ông Bành vẫn thiếu niên / Ăn khỏe ngủ 
ngon, làm việc khỏe / Trần mà như thế 
kém gì tiên!". 

Đến dịp 63 tuổi (19/5/1953), Bác 
làm bài thơ chữ Hán "Thất cửu": "Nhân 
vị ngũ tuần thường thán lão / Ngã kim 
thất cửu chính khang cường / Tự cung 
thanh đạm, tinh thần sảng / Tố sự 
thung dung nhật nguyệt trường”. (Nhà 
thơ Xuân Thủy dịch: "Chưa năm mươi 
đã kêu già / Sáu ba, mình vẫn nghĩ là 
đang trai / Sống quen thanh đạm nhẹ 
người / Việc làm tháng rộng ngày dài 
ung dung"). 

Ngày 19/5/1954, lễ mừng sinh 
nhật hòa chung với không khí đón 
mừng chiến thắng Điện Biên Phủ bằng 
cuộc gặp gỡ của Bác với đại biểu là 
những chiến sĩ có thành tích tiêu biểu 
từ chiến trường trở về chiến khu. Bác 
đã gắn huy hiệu cho chiến sĩ trẻ bắt 
sống tướng De Castries. Và trong cuộc 
gặp còn có một vị khách đặc biệt là 
nhà điện ảnh Xô viết Roman Karmen, 
người đang thực hiện những bộ phim 

về Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến 
của nhân dân ta. 

Sau ngày hòa bình, Bác thường 
vắng mặt ở nhà để tránh những cuộc 
tiếp mừng sinh nhật. Ngày 19/5/1958, 
Bác đi thăm chùa Hương; Dịp sinh 
nhật năm 1959, Bác đi thăm chùa Tây 
Phương. 

 

Hồ và các cháu thiếu nhi vui liên hoan văn 
nghệ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, tháng 
5/1969. Ảnh tư liệu. 

Từ năm 1960 đến 1967, vào trung 
tuần tháng 5, Bác thường sang Trung 
Quốc để làm công tác ngoại giao, 
tranh thủ nước bạn ủng hộ cuộc kháng 
chiến đang diễn ra ngày càng ác liệt ở 
trong nước. 

Riêng ngày 19/5/1965, trong dịp 
sang Trung Quốc, Bác thăm Khúc Phụ, 
quê hương của Khổng Tử và làm bài 
thơ "Phỏng Khúc Phụ": "Ngũ nguyệt 
thập cửu phỏng Khúc Phụ / Cổ tùng cổ 
miếu lương y hy / Khổng gia thế lực 
kim hà tại / Chỉ thặng tà dương chiếu 
cổ bi”. (Đặng Thai Mai dịch: "Mười chín 
tháng năm thăm Khúc Phụ / Miếu xưa 
vẫn dưới bóng tùng xưa / Uy quyền họ 
Khổng giờ đâu nhỉ? / Lấp loáng bia 
xưa chút ánh tà"). 

Ngày 19/5 của 2 năm cuối cùng 
(1968 và 1969), vào khoảng thời gian 
từ 9 đến 10h sáng, Bác đều dành để 
xem và sửa lại "Di chúc", sau đó tiếp 
chị Phan Thị Quyên (vợ liệt sĩ Nguyễn 



 
 

Văn Trỗi) và chị Nguyễn Thị Châu (cán 
bộ Hội Liên hiệp Thanh niên và Sinh 
viên giải phóng khu Sài Gòn - Gia 
Định). Dường như vào thời điểm chiến 
tranh còn gian khổ và nước nhà chưa 

thống nhất, những tình cảm sâu nặng 
nhất Bác luôn muốn dành cho miền 
Nam ruột thịt. 

Tiến Dũng // 
https://vnexpress.net 

________________________________ 

 

õi theo những lần sinh nhật 
của Bác vào ngày 19-5, khi 
miền Bắc có điều kiện kỷ niệm, 

chúng ta càng thấy rõ nhân cách cao 
thượng của Người. 

 

Giản dị, khiêm tốn, quên mình vì 
dân, vì nước là những  phẩm chất 
cao đẹp ở Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ 
thuở thiếu thời, khi làm người phụ 
bếp trong một chuyến tàu ra đi tìm 
đường cứu nước đến khi làm người 
thầy truyền đạt tri thức cho học trò và 
đến lúc đảm nhận trọng trách Chủ 
tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, ở cương vị nào Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cũng luôn giữ cuộc sống thanh 
bạch, giản dị, khiêm tốn và hết sức 
tiết kiệm. 

Với tinh thần của người cộng 
sản, Hồ Chí Minh  đặt lợi ích dân tộc 
lên trên lợi ích cá nhân, dành trọn đời 
mình cho sự nghiệp giải phóng đất 
nước, phấn đấu thực hiện “ham 
muốn tột bậc” làm cho “Đồng bào ai 
cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng 
được học hành”. Khi Nhà nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đất 
nước độc lập, nhân dân thoát khỏi 
ách nô lệ, được sống cuộc sống tự 
do, bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội 
nhưng cuộc sống thanh bạch của vị 
Chủ tịch nước vẫn không có gì thay 
đổi. Người không đòi hỏi bất kỳ 
những gì riêng tư cho mình, kể cả 
trong những dịp kỷ niệm ngày sinh 
của Người. 

Dõi theo những lần sinh nhật 
của Bác vào ngày 19-5, khi miền Bắc 
có điều kiện kỷ niệm, chúng ta càng 
thấy rõ nhân cách cao thượng của 
Người. 
Từ sau ngày chiến thắng Điện Biên 
Phủ đến ngày Bác về với các Cụ Các 
Mác, V.I. Lênin (15 năm), có lẽ, để 
tránh những nghi lễ, 6 năm (1960, 
1961, 1962, 1964, 1966, 1967) vào 
dịp sinh nhật của mình, trong đó có 
sinh nhật lần thứ 70, Bác ra nước 
ngoài công tác. 

D 



 
 

Nhiều lần trong dịp kỷ niệm ngày 
sinh, Bác không ở Hà Nội mà về 
thăm nhân dân các địa phương. 19-
5-1957 Bác đi Quốc Oai, Hà Tây. 
Ngày 19-5-1958 Bác đến Chùa 
Hương (Mỹ Đức, Hà Tây), căn dặn 
nhân dân tích cực trồng cây, bảo vệ 
rừng. Ngày 19-5-1959 Bác đi thăm 
cán bộ, nhân dân các dân tộc Tây 
Bắc. 

Là người lịch lãm, nhân ái, Bác 
luôn tôn trọng người xung quanh, 
không quên cảm ơn những người 
chúc mừng Bác. Ngày 19-5-1956  
Bác gửi thư cho cán bộ miền Nam 
tập kết ra Bắc. Trong thư có đoạn 
viết: “Bác nhận được rất nhiều thư 
chúc thọ của các cô, các chú... Bác 
gửi thư này cảm ơn chung". 

Cả cuộc đời vì nước, vì dân, Bác 
đau đáu vì miền Nam chưa được giải 
phóng, Bắc - Nam chưa được sum 
họp một nhà, nhiều gia đình ngày 
Bắc, đêm Nam.  Ngày 19-5-1963, 
Quốc hội có ý tặng Bác Huân chương 
Sao Vàng - huân chương cao quý 
nhất của Nhà nước Việt Nam, Bác 
nói: “Tôi xin tỏ lòng biết ơn Quốc hội. 
Nhưng Quốc hội cho phép tôi chưa 
nhận, vì tôi tự thấy chưa xứng đáng... 
Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn 
giải phóng, đồng bào miền Nam tặng 
thì tôi xin nhận”. Bác mất đi, trên 
ngực không một tấm huân chương. 
Nhưng tấm huân chương cao quý 
nhất mà nhân dân cả nước trao tặng 
Bác là niềm tin tuyệt đối, tình cảm 
yêu quý Bác. Ngay trong bom đạn, 
kìm kẹp của kẻ thù, không có tỉnh 
nào ở miền Nam không có đền thờ 
Bác. Miền Nam trong trái tim Bác và 
Bác ở trong mỗi trái tim người dân 
miền Nam. Đây là một nguyên nhân 
làm nên chiến thắng 30-4  lịch sử. 

Là lãnh tụ của Đảng, với tầm 
nhìn xa, trông rộng, Bác căn dặn việc 
đảng, việc nước, việc dân phòng khi 
Bác đi xa. Dịp kỷ niệm 75 năm ngày 
sinh, đúng 9 giờ sáng, giờ đẹp nhất 
của ngày 10-5-1965, Bác đặt bút viết 
dòng đầu tiên của tài liệu “Tuyệt đối 
bí mật” - Di chúc. 

Ngày 19-5-1968 Bác xem và sửa 
lại tài liệu “Tuyệt đối bí mật” và có bài 
thơ:  

“Bảy mươi tám tuổi chưa già lắm 
 Vẫn vững hai vai việc nước nhà 

 Kháng chiến dân ta đang thắng lợi 
 Tiến bước ta cùng con em ta”. 

Ngày 19-5-1969, đúng 9 giờ 
sáng Bác  tiếp tục sửa chữa bản Di 
chúc. Đây là kỷ niệm sinh nhật lần 
thứ 79 - kỷ niệm sinh nhật cuối cùng 
của Bác. 

Hồ Chí Minh cả cuộc đời không 
một phút riêng tư, “nâng niu tất cả chỉ 
quên mình ”, đúng như nhà thơ Tố 
Hữu đã viết:  

“Một đời thanh bạch chẳng vàng son 
  Mong manh áo vải, hồn muôn trượng 
  Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”. 

Ngày nay, thực hiện Cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chúng 
ta cần nâng cao nhận thức và quyết 
tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân, 
thực hiện nguyện ước của Bác: xây 
dựng một nước Việt Nam hoà bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu 
mạnh, sánh vai các cường quốc năm 
châu.  
Đó cũng chính là thực hiện Di chúc 
thiêng liêng của Người.           

Trần Quý Cử / 
http://www.xaydungdang.org.vn 



 
 

ừ ngày 2 đến 31-5, tại Làng Văn 
hóa - Du lịch các dân tộc Việt 
Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà 

Nội) diễn ra các hoạt động tháng 5 với 
chủ đề “Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây 
Nguyên với Bác Hồ”. 

 

(Ảnh: langvietonline.vn) 

Đây là chuỗi các hoạt động thiết 
thực, hướng tới kỷ niệm 128 năm Ngày 
sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng 
các hoạt động hằng ngày, cuối tuần 
theo chủ đề “Đã có một Tây Nguyên 
như thế” nhằm giới thiệu nét văn hóa, 
phong tục tập quán của đồng bào Tây 
Nguyên với khách du lịch đến với Làng 
Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt 
Nam. 

Hoạt động tháng 5 có sự tham gia 
của khoảng 80 đồng bào của 11 dân 
tộc (Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, 
Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, RagLai, Ê Đê, 
Khmer) với sự tham gia của nhiều địa 
phương và sinh viên Đại học Văn hóa 
Hà Nội; các nghệ nhân, tiểu thương 
của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. 

Với hoạt động chủ đề “Bác Hồ với 
Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ”, 
tại Làng có trưng bày hình ảnh Bác Hồ 
với cộng đồng các dân tộc từ ngày 12 
đến 31-5, tại làng dân tộc Ê Đê. Trong 
đó, trưng bày, giới thiệu tư liệu, hiện 

vật, hình ảnh vật dụng sinh hoạt, những 
sáng tác văn học - nghệ thuật, câu 
chuyện, bài báo... về Bác Hồ. Đặc biệt, 
hình ảnh, câu chuyện Bác Hồ với các 
dân tộc Tây Nguyên. Bên cạnh đó là 
những chia sẻ của đại diện đồng bào 
Tây Nguyên đã từng gặp Bác, người 
sưu tầm những hình ảnh, hiện vật và 
lưu giữ những câu chuyện về Bác tới 
khách du lịch. 

Triển lãm “Sen trong đời sống văn 
hóa Việt” được tổ chức vào các ngày 
19 và 20-5, tại làng dân tộc III. Là 
không gian trưng bày, giới thiệu các 
hình ảnh về hoa sen qua nghệ thuật 
của các nhà nhiếp ảnh; giới thiệu ẩm 
thực chế biến từ hoa sen như trà sen, 
mứt sen, cháo sen… 

Chương trình “Xúc cảm tháng 5 - 
Hoa sen nhớ Bác” vào các ngày 19 và 
20-5, tại sân khấu Nhà triển lãm Làng 
III. Đây là chương trình dân ca, dân vũ 
ca ngợi Bác Hồ, về Tây Nguyên thể 
hiện được tình cảm của Bác dành cho 
cộng đồng các dân tộc Việt Nam; một 
số trò chơi dân gian do sinh viên Khoa 
Văn hóa dân tộc thiểu số, Đại học Văn 
hóa Hà Nội biểu diễn. 

Lễ hội truyền thống các dân tộc sẽ 
Tái hiện Lễ cưới của đồng bào RagLai 
tỉnh Ninh Thuận vào ngày 20-5, tại làng 
dân tộc RagLai. Tái hiện Lễ cúng bến 
nước dân tộc Gia Rai tỉnh Gia Lai vào 
ngày 26-5, tại làng dân tộc Gia Rai. Tái 
hiện Lễ mừng nhà mới của đân tộc 
Chăm Bà La môn (tỉnh Ninh Thuận) dự 
kiến tổ chức vào ngày 27-5, tại làng 
dân tộc Chăm. 

Các hoạt động cuối tuần, có giao 
lưu dân ca, dân vũ “Ngọn lửa cao 
nguyên” trong các ngày 5, 6, 12,13-5, 
tại làng dân tộc Ê Đê. Chương trình 

T 



 
 

dân ca, dân vũ tại làng dân tộc Gia 
Rai “Tình ca bến nước” vào ngày 26 và 
27-5, tại làng dân tộc Gia Rai, thể hiện 
những bài hát Tây Nguyên, những điệu 
hát về tình ca bến nước Tây Nguyên; 
diễn xướng cồng chiêng và các loại 
nhạc cụ mang sắc màu Tây Nguyên. 
Tổ chức Lễ Phật Đản tại chùa Khmer 
vào ngày 27-5, tại quần thể chùa 
Khmer. 

Bên cạnh đó là các hoạt động hoạt 
động hằng ngày, cuối tuần của đồng 

bào các dân tộc, chương trình du lịch 
trải nghiệm, giới thiệu làm bánh, gói 
bánh phục vụ du khách, trò chơi dân 
gian; hoạt động cầu an, chúc phúc tại 
các không gian tâm linh chùa Khmer, 
tháp Chăm và chùa Pháp Ấn;... nhằm 
giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập 
quán của đồng bào, cùng các hoạt 
động trải nghiệm tại “ngôi nhà chung” 
của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. 

Đ.N // http://nhandan.com.vn 
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BND TPHCM đã duyệt kế hoạch 
tổ chức các hoạt động kỷ niệm 
128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2018) và 
107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường 
cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2018).  

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Theo đó, Ban Tổ chức kỷ niệm các 
ngày lễ lớn TP sẽ tổ chức hoạt động 
triển lãm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và 
đường Đồng Khởi từ ngày 17-5 đến 
ngày 10-6. Sở VH-TT cũng tổ chức 
triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi 
nhánh TPHCM. 

Theo kế hoạch, Thành ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 

TPHCM sẽ tổ chức dâng hương, dâng 
hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng 
Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM và 
công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và tổ chức chương trình biểu diễn 
nghệ thuật. 

Dịp này, Thành ủy TP cũng biểu 
dương các tập thể, cá nhân thực hiện 
tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, UBND TP cũng lên kế 
hoạch tổ chức lễ “Tết trồng cây đời đời 
nhớ ơn Bác Hồ năm 2018” nhân dịp kỷ 
niệm 128 năm Ngày sinh của Bác. 
Theo kế hoạch, TP sẽ trồng hơn 230 
cây gỗ các loại (cẩm lai, gõ đỏ, thông 
Caribe) tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP 
(phường Long Thạnh Mỹ, quận 9). Đối 
với các quận - huyện, phường - xã, cơ 
quan, đoàn thể thì tùy vào điều kiện 
thực tế mà tổ chức phát động trồng cây 
tại cơ quan, đơn vị hoặc phối hợp với 
địa phương để phát đọng lễ trồng cây 
mang ý nghĩa thiết thực. 

 Gia Minh // 
http://www.sggp.org.vn
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