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Tuyên Quang là vùng đất lịch sử chứng kiến nhiều hoạt động quan trọng và 

mãi khắc ghi sâu đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những sự kiện 

trọng đại của dân tộc. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang là 

Thủ đô Khu giải phóng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ƣơng Đảng ở và làm 

việc, lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc, lập nên 

nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đƣa đất nƣớc bƣớc vào kỷ nguyên độc lập, tự 

do. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc, Tuyên Quang là Thủ đô 

kháng chiến, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ƣơng Đảng, Quốc hội, Chính phủ, 

Mặt trận và hầu hết các Bộ, ngành, cơ quan Trung ƣơng đặt trụ sở làm việc, lãnh 

đạo cuộc kháng chiến của dân tộc ta giành thắng lợi cuối cùng bằng chiến dịch lịch 

sử Điện Biên Phủ.  

Trong Cách mạng Tháng Tám 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp 

xâm lƣợc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống, làm việc gần 6 năm, trên 20 địa điểm 

khác nhau ở Tuyên Quang. 

Tại Tuyên Quang, Ngƣời đã chủ trì nhiều hội nghị lớn, là những sự kiện lịch 

sử trọng đại gắn liền với vận mệnh của dân tộc nhƣ: Hội nghị toàn quốc của Đảng 

(8/1945), Quốc dân Đại hội Tân Trào (8/1945), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

II của Đảng (2/1951)…lán Nà Lừa, đình Tân Trào, Kim Bình, Hang Bòng, Kim 

Quan…những địa danh đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam, gắn liền với cuộc đời 

và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2007),  Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn 

Dƣơng - Nơi ở và làm việc đầu tiên của Bác Hồ khi trở lại Việt Bắc lãnh đạo toàn 

dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc (2/4/1947 - 2/4/2007) và phục vụ 

cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tuyên Quang biên tập, xuất bản tập sách sách "Bác Hồ với 

Tuyên Quang".  

Cuốn sách bao gồm bốn phần: 

- Phần thứ nhất: Bác Hồ với Tuyên Quang (Phần này tập hợp những lời 

dạy, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang) 

- Phần thứ hai:  Từ thủ đô kháng chiến lãnh đạo toàn dân kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lƣợc (Phần này tập hợp một số bài viết, bài phát biểu 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong thời gian Ngƣời ở, làm 

viêc tại Tuyên Quang)  

 - Phần thứ 3:  Tuyên Quang in dấu chân Ngƣời (Phần này giới thiệu một só 

địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở, làm việc và những hoạt động quan trọng của 

Ngƣời tại Tuyên Quang)  
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. - Phần thứ tư: Ký ức về Ngƣời (Phần này tập hợp những câu chuyện kể về 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Ngƣời ở, làm việc tại Tuyên Quang) 

 Thông qua nội dung cuốn sách, chúng ta càng hiểu hơn về những ngày khó 

khăn, gian khổ của cách mạng, những quyết sách sáng tạo mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh cùng Trung ƣơng Đảng đã đề ra trong Cách mạng Tháng Tám và kháng 

chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc, về ý chí, nghị lực phi thƣờng, tác phong giản 

dị, tấm gƣơng đạo đức ngời sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó nhằm giáo 

dục truyền thống cách mạng, học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc, nhất là thế hệ trẻ trong 

tỉnh và cả nƣớc. 

 Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TUYÊN QUANG 
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Phần thứ nhất 

 BÁC HỒ VỚI TUYÊN QUANG 

 --------------- 

 

BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU 

CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH TUYÊN QUANG
1 

 

 Các đồng bào Mán, Thổ
2
 .  

 Trƣớc khi nƣớc ta đƣợc độc lập, các đồng bào trên đó ai nấy đã nhiệt   tâm 

yêu nƣớc, yêu nòi, đã gắng sức giúp anh em Việt Minh trong cuộc vận động giải 

phóng dân tộc rất nhiều. Chính tôi có đi qua các miền anh em ở, tới đâu tôi cũng 

nhận thấy anh em Thổ, Mán ai nấy đều một lòng mong Tổ quốc độc lập, ghét oán 

bọn giặc xâm lăng. Trƣớc kia, còn thời Pháp, Nhật, tất cả già trẻ, đàn ông, đàn bà... 

ai cũng tham gia cách mạng hoặc ra mặt trận giết giặc, hoặc ở đằng sau giồng giọt 

ngô, khoai, giúp cho quân lính mình. 

 Bây giờ, nƣớc ta đƣợc độc lập, tôi thay mặt đồng bào Kinh cảm ơn anh chị em. 

 Tuy ta đƣợc độc lập, nhƣng dân ta sẽ còn phải gặp rất nhiều nỗi khó khăn, còn 

phải hy sinh phấn đấu nhiều hơn nữa. Từ ngƣời giàu cho chí kẻ nghèo cần phải một 

lòng giữ vững nền độc lập, chống bọn Pháp muốn trở lại nƣớc ta lần nữa. Bao giờ bọn 

giặc Pháp không trở lại đƣợc nữa, đồng bào Kinh sẽ đƣợc rảnh rang giúp đồng bào Thổ, 

Mán nhiều hơn. Chính phủ cũng sẽ giúp cho đồng bào Thổ, Mán nhƣ sẽ giúp cho các 

dân tộc nhỏ khác đƣợc có đủ ruộng làm, đủ trâu bò cày... 

 Tôi nhờ anh chị em về nói lại với đồng bào trên ấy biết rằng đồng bào Kinh và 

Chính phủ rất thƣơng mến đồng bào Mán, Thổ, coi nhƣ anh chị em trong một nhà, và 

khuyên anh chị em gắng sức để đi tới thái bình để cùng hƣởng chung . 

                                                      

GỞI CÔNG ĐOÀN VẬN TẢI SÔNG LÔ  

PHÂN ĐOÀN PHỤ NỮ TUYÊN QUANG
3 

  

Chào thân ái và quyết thắng. 

3/49 

Các chị em yêu cầu đƣợc đóng đảm phụ tham gia kháng chiến cũng nhƣ nam giới. Việc 

đó cũng tỏ rõ lòng nồng nàn yêu nƣớc của chị em nhƣ thế là tốt lắm. Tôi sẽ bày với 

Chính phủ về lời yêu cầu của chị em. Tôi lại mong chị em xung phong thi đua ái quốc 

(1), thân ái đoàn kết. (2) Tổ chức công việc cho nhanh, cho khéo. (3) Mọi ngƣời đều 

học cho biết đọc, biết viết, làm tính. (4) Giữ bí mật và giúp đỡ bộ đội. 

Bốn điều ấy, chắc chị em làm đƣợc chứ nhỉ. 

                                           
1
 Hồ Chí Minh: Toán tập, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.4.tr 103-104 

2
  Nay gọi là dân tộc Dao.   

3
 Bản phục chế tại Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang. 
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 PHONG TRÀO MUA CÔNG TRÁI
4
  

 

 Phong trào mua công trái lại là một dịp để chứng tỏ lòng nồng nàn yêu nƣớc 

của đồng bào ta. 

 Nhƣ ở Tuyên Quang, vì cán bộ chính quyền và đoàn thể khéo tuyên truyền, 

giải thích, cổ động và tổ chức, cho nên đồng bào ngƣời giàu cũng nhƣ ngƣời 

nghèo, đều hiểu rõ và hăng hái thi đua mua công trái. Trong dịp này, đồng bào có 

những cử chỉ rất cảm động. Vài ví dụ: 

 Hai em nhi đồng bán báo đã đƣa hết cả số tiền tích trữ đƣợc trong mấy năm 

để mua công trái, một em mua 8.000.đ, một em mua 12.000đ. 

 Một bà cụ ở mƣớn, đã dốc tất cả số tiền mồ hôi nƣớc mắt từ ngày bắt đầu 

kháng chiến đến nay để mua công trái.  

 Ông Hồi Xuân Viện đã mua gần hai triệu đồng (2.000.000đ); cô Liên 

Phƣơng hơn triệu đồng (1.000.000đ), v.v...Vì vậy đồng bào tỉnh Tuyên Quang đã 

đƣợc Hồ Chủ tịch khen ngợi. 

 Ở Tuyên Quang nhƣ thế, chắc ở các tỉnh khác, chắc khắp cả nƣớc đều nhƣ 

thế. Vì đồng bào đã hiểu thấu lời của Hồ Chủ tịch: Mua công trái là một việc đã 

ích cho nước (giúp kháng chiến), lại lợi cho nhà ( Chính phủ sẽ trả vốn và lãi). 

 Cán bộ địa phƣơng cần ghi nhớ lời Hồ Chủ tịch dạy:" Phải cố gắng thi đua mua 

công trái. Nhƣng  đồng thời  chớ để cạn vốn tăng gia sản xuất của nhân dân". 

 Mong rằng các tỉnh nhớ gửi dần dần kết quả việc bán công trái để đăng báo 

Nhân dân.                                                     

                                                                                                C.B 

 

 

THƯ GỬI BÀ MẸ CHIẾN SĨ PHẠM THỊ DƯỢC
5
 

 

Gửi bà mẹ chiến sĩ Phạm Thị Dƣợc, khu Tự Tiến 

Nhờ UBKCHC huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) chuyển 

 

 Cảm ơn bà cụ đã gửi cho tôi một phiếu công trái 100 ki lô thóc để làm giải 

thƣởng thi đua sản xuất. Tôi mong các Mẹ chiến sĩ hăng hái đôn đốc đồng bào địa 

phƣơng thi đua, để vụ mùa thắng lợi thành công tốt đẹp. 

                                                                                   Chào thân ái và quyết thắng 

                                             Tháng 8 năm 1951 

                    HỒ CHÍ MINH 

                      

 

                                           
4
 Hồ Chí Minh: sđd, 2000. t.6, tr.186 

5
 Hồ Chí Minh: sđd, 2000. t.10, tr.317-324 
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐỒNG BÀO 

CÁC DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG
6 

 

Thưa đồng bào, 

Nhân dịp Đại hội Đảng của tỉnh ta, Bác thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái 

hỏi thăm đồng bào các dân tộc, bộ đội, công an võ trang nhân dân, dân quân và cán 

bộ, các cháu thanh niên và nhi đồng. Chúng tôi tỏ lòng cảm ơn các đồng chí 

chuyên gia nƣớc anh em đang tận tình giúp ta trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 

xã hội. 

Sau đây là câu chuyện mà Bác mong đồng bào và cán bộ tất cả các dân tộc, 

các địa phƣơng hiểu rõ, ghi nhớ và cố gắng thực hiện. 

Trƣớc kia, chúng ta làm cách mạng và kháng chiến đánh đổ vua chúa và địa chủ 

phong kiến, đánh đuổi giặc Nhật, giặc Tây, để giành lấy tự do cho các dân tộc. 

 Ngày nay, chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực 

hiện hoà bình thống nhất nƣớc nhà. 

Chủ nghĩa xã hội nghĩa là tất cả mọi ngƣời các dân tộc ngày càng ấm no, 

con cháu chúng ta ngày càng sung sƣớng. Muốn đƣợc nhƣ vậy thì tất cả mọi 

ngƣời, gái cũng nhƣ trai, tất cả mọi dân tộc phải hiểu rằng: nói chung thì mình là 

ngƣời chủ tập thể  của nƣớc nhà; nói riêng thì công nhân là chủ nhà máy, xã viên là 

chủ hợp tác xã nông nghiệp. 

Mọi ngƣời đều làm chủ, thì mọi ngƣời phải ra sức  xây dựng chủ nghĩa xã 

hội tức là phải thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, tức là thực hiện 

khẩu hiệu "cần kiệm xây dựng Tổ quốc". 

Ở tỉnh ta hiện nay nông nghiệp là chính, vậy Bác nói nhiều về vấn đề này. 

- Một là, muốn tăng gia sản xuất thì phải tổ chức hợp tác xã nông nghiệp. 

Hiện nay, Tuyên Quang đã có hơn 770 hợp tác xã, trong đó có hơn 170 hợp tác xã 

cấp cao. Nhƣ thế là tiến bộ. Nhƣng các hợp tác xã còn quả nhỏ bé, có những hợp 

tác xã chỉ có 12 hộ, trung bình là 25 hộ. Chỉ có 3 hợp tác xã cấp cao, mỗi xã hơn 

100 hộ. Hợp tác xã quá bé nhỏ thì không đủ sức để phát triển sản xuất. 

- Hai là, mục đích của hợp tác xã là làm cho thu nhập chung của xã và thu 

nhập riêng của xã viên ngày càng tăng. Nhƣng hiện nay có hợp tác xã  lại thu nhập 

không bằng nông dân riêng lẻ, có một số những hợp tác xã cấp cao thu hoạch kém 

thua hợp tác xã  cấp thấp. 

Vì sao vậy? Vì cán bộ lãnh đạo chỉ biết phát triển con số mà không lo củng 

cố, không làm lo cho các hợp tác xã thật vững mạnh. Vì nóng vội, không đi từ cấp 

thấp đến cao để rút kinh nghiệm mà lại muốn tổ chức ngay hợp tác xã cấp cao. 

Phải nhớ rằng hợp tác xã cấp cao có nghĩa là thu nhập phải cao. Vì quản lý kém - 

                                           
6
 Hồ Chí Minh: sđd, 2000. t.10, tr.317-324 
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hoặc là chƣa đƣợc dân chủ, hoặc là chƣa đƣợc chí công vô tƣ, hoặc làm kém sáng 

suốt, nhƣng khi đƣa trâu bò vào hợp tác xã thì định giá thấp, v.v... 

Từ nay phải sửa chữa những khuyết điểm nói trên, đồng thời phải theo 

nguyên tắc tự nguyện, không gò ép, đƣa dần những hợp tác xã quá nhỏ bé hợp 

thành những hợp tác xã hạng vừa, độ 40, 50 hộ, hoặc nhiều hơn nữa để có đủ sức 

tăng gia sản xuất. 

Để tăng gia sản xuất, cần có 8 điều: 

1. Đủ nƣớc, 

2. Nhiều phân, 

3. Cày bừa kỹ, 

4. Giống mạ tốt, 

5. Cấy cày đúng mức, 

6. Phòng sâu, chuột và thú rừng, 

7. Cải tiến nông cụ,  

8. Chăm sóc đồng ruộng. 

Về nước, đồng bào làm thuỷ lợi khá, nhƣng vẫn chƣa đủ, còn phải cố gắng nữa. 

Phân, hiện nay mới đƣợc 50% mức quy định. Nhƣ thế là quá ít. 

Phải nhớ rằng phân bón nhiều thì thu hoạch mới nhiều, "một nắm phân là 

một cân thóc". 

Cải tiến nông cụ, cả tỉnh có hơn 17.600 mẫu tây ruộng đất, mà chỉ có 950 

cái cày cải tiến và 23 cái máy cấy. Thật là quá ít ỏi! 

Kém phân bón, kém cải tiến nông cụ là một nguyên nhân mà vụ chiêm năm 

ngoái so với kế hoạch sản lƣợng đã hụt 27%, năng suất thì hụt 30%. Từ nay các 

hợp tác xã phải cố gắng làm đúng 8 điều nói trên. 

Thanh La là một hợp tác xã khá về nhiều mặt ở tỉnh ta, có hơn 100 hộ xã 

viên, thu hoạch bình quân 1 công đƣợc hơn 6 ký thóc, đã bắt đầu vỡ hoang để tăng 

thêm ruộng đất, có nghề phụ nhƣ lò rèn và xƣởng làm nông cụ cải tiến, v. v..Cả xã 

đã xoá xong nạn mù chữ. Tất cả đảng viên và đoàn viên thanh niên đều vào hợp tác 

xã và cố gắng làm đầu tàu. Các hợp tác xã trong tỉnh nên học tập và thi đua theo 

cho kịp Thanh La. Còn Thanh La thì nên học tập và thi đua với hợp tác xã Đại 

Phong. 

Về vụ Đông - Xuân: Kế hoạch Trung ƣơng giao cho tỉnh về lúa và 4.900 

mẫu tây. Tỉnh đã tăng lên một ít, các xã tăng thêm 542 mẫu tây nữa thành 5.442 

mẫu tây. Nhƣ thế là tốt, điều đó chứng tỏ các xã rất cố gắng. 

Nhƣng khuyết điểm là không toàn diện, không chú trọng đầy đủ về cây công 

nghiệp và hoa màu. Ví dụ: 

Trung ƣơng định về ngô là 2.800 mẫu tây mà hiện nay cả tỉnh mới chuẩn bị 

đƣợc 2.300 mẫu tây. 

Trung ƣơng định về khoai là 700 mẫu tây mà hiện nay cả tỉnh mới chuẩn bị 

đƣợc 462 mẫu tây. 
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Trung ƣơng định về sắn là 1.400 mẫu tây mà hiện nay cả tỉnh mới chuẩn bị 

đƣợc 612 mẫu tây. 

Đó là một khuyết điểm nghiêm trọng. 

Chúng ta cần phải biết rằng hoa màu là một thứ lƣơng thực quý cho ngƣời 

và cho gia súc; nếu hoa màu kém thì ảnh hƣởng không tốt đến đời sống của nhân 

dân. Cây công nghiệp không đạt đƣợc kế hoạch thì ảnh hƣởng đến phát triển công 

nghiệp. Cho nên phải cố gắng làm đúng kế hoạch Trung ƣơng đã định. 

Về chăn nuôi: Tỉnh ta cũng kém. Chăn nuôi chẳng những không tăng mà 

còn giảm. So với kế hoạch thì trâu bò hiện nay thiếu hụt hơn 5%. Đó là vì: 

- Cán bộ lãnh đạo các cấp không quan tâm đến vần đề chăn nuôi. 

- Vì khi đƣa vào hợp tác xã định giá trâu bò quá rẻ. 

- Vì các xã viên không săn sóc tốt trâu bò. 

- Vì giết thịt trâu bò lu bù, v.v... 

Chúng ta phải nhớ rằng trâu bò là bạn thân của nông dân, vừa giúp sức lao 

động cho nông dân, vừa là một nguồn phân bón tốt. 

Vậy đồng bào tỉnh ta phải ra sức phát triển chăn nuôi hơn nữa. 

Về khai thác lâm thổ sản: Đó là một nguồn lợi lớn cho đồng bào tỉnh ta, nó 

gần bằng 1 phần 3 giá trị của lƣơng thực. Tuy vậy, về khai thác, đồng bào cũng 

chƣa hoàn thành kế hoạch do Trung ƣơng định, nhƣ:  

Tre nứa chỉ đạt 81%, 

Củi chỉ đạt 88%, v.v. 

Đồng bào cần phải cố gắng hoàn thành tốt kế hoạch đã định, đồng thời phải chú 

ý bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng. Tục ngữ nói "Rừng vàng, biển bạc". 

Chúng ta chớ lãng phí vàng, mà phải bảo vệ vàng của chúng ta. 

Về công nghiệp và thủ công nghiệp: Tỉnh ta phát triển nhƣ thế là khá. Các đồng 

chí công nhân cần nhớ rằng: giai cấp mình là giai cấp lãnh đạo; mình là ngƣời chủ của 

xí nghiệp. Vì vậy phải cố gắng học tập chính trị, văn hoá và kỹ thuật để tiến bộ mãi. 

Phải giữ vững kỷ luật lao động. Phải quý trọng của công; chống lãng phí tham ô. Phải 

thi đua hoàn thành và hoàn thành vƣợt mức kế hoạch đã định. Phải tuỳ khả năng mà 

sản xuất một số lƣơng thực để tự túc một phần và tự cải thiện sinh hoạt của mình. Phải 

đoàn kết và tuỳ điều kiện mà giúp đỡ các hợp tác xã nông nghiệp để tăng cƣờng hơn 

nữa liên minh giữa công nông. 

Về thương nghiệp: Cán bộ và các hợp tác xã  tiểu thƣơng đã có nhiều cố 

gắng nhƣng cần phải tích cực phục vụ đồng bào tốt hơn nữa. 

Vấn đề văn hoá: So với những năm trƣớc thì tỉnh ta phát triển tƣơng đối khá. 

Cả tỉnh đã có 197 trƣờng các cấp. Điều đáng mừng nữa là các cháu dân tộc ít ngƣời 

đi học ngày càng đông: năm 1957 chỉ có 380 cháu đi học, hiện nay đã tăng đến hơn 

3.800 cháu. 

Nhƣng tỉnh ta cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào bổ túc văn hoá và xoá nạn 

mù chữ. Hiện nay còn hơn 2 vạn ngƣời chƣa biết đọc biết viết, thế là nhiều. Năm 
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nay, cán bộ phải có kế hoạch thanh toán cho xong nạn mù chữ. Cũng là một tỉnh 

nhiều đồng bào thiểu số, mà Hoà Bình xoá xong nạn mù chữ đã lâu và đã đƣợc 

thƣởng huân chƣơng. Tỉnh ta phải cố gắng theo cho kịp tỉnh bạn. 

Vấn đề vệ sinh: Cũng cần đẩy mạnh hơn nữa. Phải tuyên truyền một cách 

thiết thực và rộng khắp trong nhân dân, gây một phong trào thể dục vệ sinh, chú 

trọng củng cố và phát triển thêm các trạm y tế và nơi đỡ đẻ ở xã, làm cho đồng bào 

hiểu rõ: phải giữ gìn vệ sinh, ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch thì sức mới 

khoẻ; sức càng khoẻ thì lao động sản xuất càng tốt. 

Về trật tự trị an: Trong thời kỳ qua, dƣới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, các đồng 

chí bộ đội, công an võ trang  và dân quân đã giữ gìn tốt trật tự trị an. Đồng bào 

đƣợc an cƣ lạc nghiệp. Nhƣ vậy là tốt. Nhƣng chớ chủ quan khinh địch. Phải luôn 

luôn cảnh giác. Các đồng chí ấy cần cố gắng học tập thêm chính trị và quân sự để 

tiến bộ mãi. Cần đoàn kết nhân dân, luôn luôn dựa vào lực lƣợng nhân dân; phải có 

quyết tâm vƣợt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và Chính 

phủ đã giao cho. 

Về các đoàn thể quần chúng: Đây chỉ nói về phụ nữ và thanh niên. 

Cả tỉnh có 3 vạn chị em có tổ chức, hơn một vạn rƣởi vào hợp tác xã, hơn 

700 chị em tham gia công tác chính quyền. Nhƣ thế là khá. Nhƣng còn phải đẩy 

mạnh tuyên truyền giáo dục lôi cuốn nhiều phụ nữ vào tổ chức hơn nữa. 

Đoàn Thanh niên Lao động có 9.800 đồng chí. Đó là một lực lƣợng khá to. 

Nhƣng so với số dân trong tỉnh thì vẫn còn là ít. Tỉnh ta có hơn 84.000 cử tri, trong đó 

hơn 4 vạn là thanh niên. Đoàn Thanh niên Lao động chỉ chiếm hơn một phần tƣ tổng 

số thanh niên. Vậy là Đoàn có thể và nên phát triển hơn nữa. Trong các công việc sản 

xuất, thanh niên nhiều nơi đã làm tròn nhiệm vụ xung phong. Trong học tập cũng nhƣ 

trong lao động sản xuất, thanh niên Tuyên Quang cần làm đúng khẩu hiệu vẻ vang là: 

"Đâu cần thanh niên có, việc khó thanh niên làm". 

Phụ nữ và thanh niên cần phải gánh vác chính trong việc xây dựng đời sống 

mới và thực hiện đúng đắn Luật hôn nhân và gia đình.  

Các cháu nhi đồng phải làm cho đƣợc 5 tốt là: đoàn kết tốt, học tập tốt, lao 

động tốt, kỷ luật tốt, vệ sinh tốt. 

Vấn đề dân tộc: Dƣới chế độ thực dân và phong kiến, đồng bào rẻo cao sống 

rất cực khổ. Ngày nay, đồng bào rẻo cao đƣợc tự do bình đẳng, không bị áp bức 

bóc lột nhƣ trƣớc kia. Nhƣng đời sống vật chất và văn hoá chƣa đƣợc nâng cao 

mấy. Đó là vì cán bộ lãnh đạo không chú ý đầy đủ đến đồng bào rẻo cao. Bác thay 

mặt Trung ƣơng và Chính phủ giao cho cán bộ từ tỉnh đến xã phải ra sức giúp đỡ 

hơn nữa đồng bào rẻo cao về mọi mặt. 

Đồng bào tất cả các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ, thƣơng yêu giúp đỡ lẫn 

nhau nhƣ anh em trong một nhà. 

Về công tác lãnh đạo: Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. 

Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ trung ƣơng đến khu, đến tỉnh, 
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đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào - đều phải là ngƣời đầy tớ trung 

thành của nhân dân. Tất cả cán bộ đều phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân; đều 

phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân; đều phải theo đúng chính  sách của 

Đảng và đi đúng đƣờng lối quần chúng. 

Do đó mà lãnh đạo phải dân chủ, thiết thực, cụ thể và toàn diện. Phải tránh 

cách lãnh đạo đại khái, phiến diện, chung chung. Cán bộ phải tuyệt đối tránh bệnh 

quan liêu mệnh lệnh, phải hết sức chống bệnh hình thức, chống lãng phí tham ô. 

Trong mọi công việc, đảng viên và đoàn viên thanh niên phải làm gƣơng 

mẫu để lôi cuốn nhân dân cùng tiến bộ. 

Trƣớc kia, Đảng ta chỉ có non 5.000 đồng chí và ở trong những điều kiện vô 

cùng khó khăn mà đã lãnh đạo 25 triệu đồng bào cả nƣớc làm cách mạng thành 

công. Hiện nay, ở Tuyên Quang ta có hơn 5.000 đảng viên, với mọi điều kiện cực 

kỳ thuận lợi, nhất định phải lãnh đạo 156.000 đồng bào tỉnh nhà hăng hái thi đua, 

hoàn thành tốt kế hoạch Đảng và Chính phủ giao cho, trƣớc mắt là hoàn thành tốt 

kế hoạch năm nay làm đà tốt cho cả kế hoạch 5 năm. 

Hiện nay, Trung ƣơng Đảng sắp mở một đợt chỉnh huấn nhằm làm cho toàn 

Đảng, toàn dân thấm nhuần thêm tƣ tƣởng làm chủ nƣớc nhà và nâng cao ý thức xã 

hội chủ nghĩa. Tất cả chúng ta sẽ vui vẻ phấn khởi tham gia cuộc chỉnh huấn mới, 

để sửa chữa khuyết điểm, phát triển ƣu điểm, để hoàn thành những nhiệm vụ mới, 

giành lấy những thắng lợi mới. 

 

* 

*    * 

Thưa đồng bào, 

Trƣớc kia, đồng bào tỉnh ta đã góp phần xứng đáng trong Cách mạng Tháng 

Tám và cuộc kháng chiến cứu nƣớc. Ngày nay, tôi chắc rằng đồng bào ta sẽ phát 

huy truyền thống anh dũng sẵn có và góp phần nhiều hơn nữa trong công cuộc kiến 

thiết chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nƣớc nhà. Với quyết tâm phấn đấu 

của chúng ta, với sự giúp đỡ tận tình của các nƣớc anh em, chúng ta nhất định sẽ 

thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng một nƣớc Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc 

lập, dân chủ và giàu mạnh. 

Cuối cùng, chúng tôi nhờ các vị chuyển lời thân ái hỏi thăm của Trung ƣơng 

Đảng và Chính phủ đến đồng bào, bộ đội và cán bộ ở các địa phƣơng. 
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Phần thứ hai 

TỪ THỦ ĐÔ KHÁNG CHIẾN LÃNH ĐẠO 

TOÀN DẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG 

THỰC DẢN PHÁP XÂM LƯỢC 

 

Thực dân Pháp quay trở lại xâm lƣợc nƣốc ta một lần nữa. Tháng 12-1946, 

kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ƣơng Đảng, Quốc 

hội, Chính phủ và các cơ quan bộ, ngành Trung ƣơng trở lại Việt Bắc, trở lại 

Tuyên Quang lãnh đạo toàn dân kháng chiến. 'Ngày 2-4- 1947, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh về đến làng sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang. Từ 

tháng 4-1947 đến tháng 8-1954 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở, làm việc tại trên 20 

địa điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến. Trong 

khoảng thòi gian đó, Ngƣời cùng Trung ƣơng Đảng, Chính phủ đề ra nhiều quyết 

sách quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, ngoại 

giao... để lãnh đạo cuộc kháng chiến trƣờng kỳ, toàn dân, toàn diện, tự lực cánh 

sinh của dân tộc ta chống thực dân Pháp xâm lƣợc đi đến thắng lợi huy hoàng. 

Trong bộn bề công việc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đặc biệt coi 

trọng và có nhiều hoạt động thực tiễn xây dựng Đảng ta thực sự xứng đáng là đội 

tiền phong của giai cấp công nhân, ngƣời lãnh đạo cách mạng Việt Nam; đại diện 

trung thành cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân 

lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong đó, Ngƣdi đặc biệt coi trọng việc 

đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng có đức, có tài; sẵn sàng 

chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Những năm 

tháng sống, làm việc tại Tuyên Quang. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiêu bài 

viết, bài phát biểu vê đạo đức cách mạng, về rèn luyện đạo đức lối sông cho cán bộ 

đảng viên và các thế hệ, giai tầng xã hội. Xin trân trọng giới thiệu một số bài tuyển 

chọn trong kho tàng vô giá đó. 

 

 

CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN
7
 

 

Nhờ ngọn lửa kháng chiến hun đúc rèn luyện mà cán bộ quân sự, chính trị, 

hành chính, chuyên môn đều tiến bộ nhiều và nhanh. 

Song vẫn còn một vài ngƣời, một vài cơ quan hãy chƣa tẩy hết cái bệnh chủ 

nghĩa cá nhân. Bệnh ấy tỏ rõ ra nơi: 

Ngày thƣờng, thì kỷ luật kém. 

Khi có vấn đề nghiêm trọng, thì hoang mang. 

                                           
7
 Hồ Chí Minh: sđd, 2000. t.5, tr.509-511 
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Lúc tính toán công việc, thì đặt lợi ích của cá nhân mình, của nhóm mình lên 

lợi ích chung. 

Bệnh ấy dễ đƣa đến chỗ trái kỷ luật, trái lợi ích của dân tộc. 

Muốn tẩy sạch bệnh ấy, thì cần phải nâng cao trình độ giác ngộ của mình; 

phải học theo cái tinh thần kiên quyết, dũng cảm, hy sinh, của nhân dân và của 

chiến sĩ. 

Có những đồng bào hy sinh cả gia tài, điền sản, để giúp kháng chiến. Có 

những chiến sỹ tƣới dầu châm lửa vào mình, để đốt đồn địch. Đó là những ngƣời 

anh hùng, bỏ nhà, bỏ mình vì nƣớc. Cái tinh thần cao cả vẻ vang ấy sẽ soi sáng 

muôn đời, và luôn luôn làm kiểu mẫu cho mọi ngƣời noi theo. 

Do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra bệnh quan liêu. Kềnh càng. Kiêu ngạo. 

Chậm chạp. Làm cho qua chuyện. Ham chuộng hình thức. 

Muốn tẩy sạch bệnh ấy, thì phải: 

Thực hành tự phê bình và phê bình đồng sự mình. Phê bình một cách thiết 

thực mà thân ái. Phê bình từ cấp trên xuống và từ cấp dƣới lên. Phê bình nhau và 

giúp nhau sửa chữa. 

Phải vào sâu dân chúng, vào sâu bộ đội. Hỏi ý kiến và hỏi sáng kiến của 

quần chúng. Gom góp kinh nghiệm của quần chúng để giải quyết các vấn đề, và 

trao đổi những kinh nghiệm mới cho cơ quan khác, địa phƣơng khác. 

Công việc hàng ngày thì phải cẩn thận mà nhanh nhẹn, kịp thời, làm đến nơi 

đến chốn. 

Kháng chiến nhất định thắng lợi. Hồ Chủ tịch nói nhƣ thế. Quân và dân ta 

đều tin tƣởng chắc nhƣ thế. 

Vì sao mà kháng chiến nhất định thắng lợi? 

 Vì bốn điều kiện: 

1. Đoàn kết chặt chẽ, quân dân nhất trí. 

2. Có con đƣờng chính trị đúng. 

3. Có con đƣờng quân sự đúng. 

4. Có chỉ huy khôn khéo mau lẹ, về chính trị cũng nhƣ về quân sự. 

Điều 1, chúng ta đã làm đƣợc một phần lớn. Nay cần phải làm cho chặt chẽ 

thêm sự đoàn kết giữa bộ đội với bộ đội, giữa bộ đội với dân quân, giữa quân đội 

với nhân dân. Nâng cao cái tinh thần cán bộ giúp đỡ chiến sỹ và nhân dân, quân 

đội giúp nhân dân, nhân dân giúp bộ đội. 

Điều 2 và 3, dƣới sự lãnh đạo sáng suốt và cƣơng quyết của Chính phủ kháng 

chiến, chúng ta đã sẵn có con đƣờng chính trị và quân sự đúng. Chúng ta chỉ cần phải 

sửa chữa bệnh cá nhân, bệnh quan liêu, để theo cho đúng, làm cho kịp thời. 

Điều 4, chúng ta có kinh nghiệm ba năm kháng chiến, hai cuộc luyện quân 

lập công, và phong trào thi đua ái quốc. 
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Các cán bộ chỉ huy cần phải khéo dùng những kinh nghiệm ấy, và cố gắng 

đẩy mạnh phong trào thi đua lên nữa. Nhƣ vậy thì sự chỉ huy càng khôn khéo mau 

lẹ thêm. 

Toàn dân đoàn kết. Tƣớng sỹ dũng cảm. Chính trị vững chắc. Chỉ huy khôn 

khéo. Bốn điều ấy hợp lại, làm cho kháng chiến nhất định thắng lợi. 

 

 

         X.Y.Z 

                                             

 

BỆNH TỰ KIÊU, TỰ ÁI
8
 

 

Hai thứ bệnh nguy hiểm đó đều do bệnh chủ quan, hẹp hòi mà sinh ra. 

Việc thế giới, việc xã hội, việc nƣớc nhà to lớn vô cùng, nhiều vô cùng. 

Dù ai tài giỏi mấy, cũng không thể biết hết cả, làm hết cả. 

Xƣa nay những bực tài giỏi nhƣ cụ Khổng Tử, cụ Lênin cũng không biết hết 

mọi việc, làm đƣợc mọi việc. Cụ Khổng không biết nấu cơm. Cụ Lê không biết 

may áo. Vì vậy, cần nấu cơm thì cụ Khổng phải học hỏi ngƣời làm bếp. Cần may 

áo thì cụ Lê phải học hỏi ngƣời thợ may. 

Cụ Khổng và cụ Lê hơn mọi ngƣời, không phải vì hai cụ biết hết mọi việc, 

làm đƣợc mọi việc. Mà vì hai cụ không tự kiêu, tự ái, luôn luôn học hỏi. 

Lời đầu tiên của cụ Khổng trong sách Luận ngữ, là: "Học mà thƣờng tập, 

chẳng cũng vui lắm thay". 

Lời cụ Lê thƣờng thƣờng nhắc nhủ  mọi ngƣời, là: "Học, học nữa, học mãi". 

Và "phải học hỏi quần chúng". 

Tự kiêu tức là cho mình việc gì cũng thạo, cũng làm đƣợc. Việc gì mình 

cũng giỏi hơn mọi ngƣời. Mình là thần thánh, không cần học ai, hỏi ai. 

Kỳ thực, tự kiêu là mù quáng, chỉ trông thấy những việc mình tƣởng mình 

làm đƣợc, những điều mình tƣởng mình biết hết; mà không trông thấy những điều 

mình không biết, những việc mình chƣa làm đƣợc. 

Tự kiêu là hẹp hòi. Tài đức độ lƣợng nhỏ nhen, không bao dung đƣợc những 

ý kiến và những phê bình của ngƣời khác. Thí dụ một cái cốc, vì hẹp hòi mà chỉ 

đựng đƣợc rất ít nƣớc, thêm một chút nƣớc nữa, là phải tràn. Trái với cái độ lƣợng 

rộng lớn của bể, bao nhiêu nƣớc cũng vẫn chứa đƣợc. 

Tự kiêu là thoái bộ. Vì tự mãn tự túc, không cố gắng học hỏi thêm. Không 

theo kịp sự tiến bộ của thời đại. Tự mình ngăn trở sự tiến bộ của mình. 

                                           
8
 Hồ Chí Minh: sđd, 2000. t.5, tr.514-516 
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Tự kiêu là hủ hoá. Vì không chịu học những sự hay sự tốt của ngƣời; không 

ƣa những lời phê bình thẳng thắn để sửa chữa những khuyết điểm của mình. Mà 

ngƣời đời ai chẳng có khuyết điểm to hay nhỏ, ít hay nhiều! 

Nói tóm lại: Tự kiêu nhất định sẽ đi đến thất bại. Vì kiêu ắt đi đôi với nịnh. 

Đã kiêu thì ắt ghét những ngƣời tài giỏi hơn mình. Ƣa những kẻ nịnh hót mình. Thân 

cận là những kẻ vô tài bất lực, những khéo nịnh hót a dua. Xa cách hoặc dìm hãm 

những ngƣời có tài có đức hay bàn ngay nói thẳng. Nhƣ thế thì sao khỏi hỏng việc. 

Cụ Khổng Tử có nói: "Nếu có tính tự kiêu, thì dù tài giỏi vô cùng nhƣ ông 

Chu Công, thì tài giỏi ấy cũng vất đi". 

Nghĩa chính của chữ tự ái là giữ đúng chữ cần, kiệm, liêm, chính. Không 

làm điều gì có hại đến danh dự và đạo đức của mình. Thế là chân chính tự ái, mà ai 

cũng phải tự ái. 

Nhƣng ngƣời ta thƣờng hiểu lầm chữ tự ái. Do đó mà hay chấp vặt, không 

can đảm tự phê bình, không ƣa những lời phê bình ngay thẳng - thì gọi là tự ái. Tự 

ái này luôn luôn đi đôi với tự kiêu, tự mãn, tự túc. Và kết quả là tự khí, nghĩa là 

mình tự ngăn trở mình tiến bộ, đồng thời đã tự kiêu tự ái, thì không thể đoàn kết. 

Không đoàn kết tức là cô độc. Đã cô độc, thì chẳng việc gì thành công. 

KẾT LUẬN: Mỗi một ngƣời và tất cả mọi ngƣời chúng ta phải tẩy cho sạch 

bệnh tự kiêu, "tự ái". Đó là hai thứ bệnh rất nguy hiểm cho đạo đức và công việc. 

Thang thuốc thánh để chữa bệnh này gồm có bốn vị là: 

a) Thật thà tự phê bình và hoan nghênh ngƣời khác phê bình mình. 

b) Cố gắng sửa chữa khuyết điểm và phát triển ƣu tiên. 

c) Luôn luôn cố gắng học hỏi để luôn luôn tiến bộ. 

d) Thực hành đoàn kết. 

              X.Y.Z 

 

 

 

BÀI NÓI CHUYỆN TRONG BUỔI BẾ MẠC 

 HỘI NGHỊ CÁN BỘ CỦA ĐẢNG 

LẦN THỨ SÁU
9
 

 

Lần này, Hội nghị có đủ đại biểu Trung, Nam, Bắc và cán bộ cao cấp của 

Đảng trong chính quyền, quân sự, kinh tế, tài chính, đảng vụ, dân vận, kiểm 

tra,.v.v..về dự, đó là một điểm tốt. 

Những vấn đề thảo luận thì nhiều, nhƣng đều hƣớng vào một đƣờng đi: 

kháng chiến thắng lợi, xây dựng dân chủ mới để tiến tới chủ nghĩa xã hội. 

                                           
9
 Hồ Chí Minh: sđd, 2000. t.5, tr.551-553 
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Phƣơng hƣớng đã định, ta nhằm vào phƣơng hƣớng ấy mà đi, thế nào ta 

cũng đi tới đích. 

Năm nay, những việc chúng ta phải làm là: 

1. Đẩy tới quân sự, kháng chiến trên hết, quân sự trên hết. Mọi việc phải 

nhằm vào điểm làm cho kháng chiến thắng lợi. 

2. Chấn chỉnh bộ máy chính quyền từ dƣới lên trên, bắt đầu từ xã; dƣới làm 

lên trên, trên làm xuống dƣới, tự nhiên mọi việc sẽ thành. 

3. Làm ra nhiều, chi dùng ít. Không cần thì không chi dùng. Đó là tất cả 

chính sách kinh tế, tài chính của ta. 

4. Chỉnh đốn các đoàn thể quần chúng. Ta thắng lợi là nhờ dân mà hiện giờ 

nhiều đoàn thể dân chúng còn rất kém. 

5. Muốn làm đƣợc những việc trên, trƣớc hết phải chỉnh đốn nội bộ Đảng. 

Phải nêu ra những việc chính, nắm lấy đó mà làm. 

Đảng ví nhƣ cái máy phát điện, các công việc trên ví nhƣ những ngọn đèn, 

máy mạnh thì đèn sáng. 

Trong Đảng, có những việc khẩn yếu nhƣ: 

a) Ta thiếu nhiều cán bộ quá: phải đào tạo huấn luyện cho dần dần có đủ. 

Muốn có nhiều cán bộ, Đảng phải giúp đỡ cho cán bộ tự học tập. Đảng đã giúp, 

cán bộ phải chịu khó học. Đồng chí ta nhiều ngƣời kinh nghiệm thực hành khá, 

nhƣng về văn hoá thì i tờ. Những đồng chí trí thức đọc nhiều nhƣng không có kinh 

nghiệm công tác, chƣa quen nền nếp làm việc của Đảng. 

Vậy phải nâng cao lý luận cho cán bộ cũ và dạy cho cán bộ trí thức làm công 

tác quần chúng. 

b) Lối làm việc trong Đảng hiện nay mắc hai khuyết điểm: 

- Cán bộ cũ làm việc theo lối thủ công nghiệp. 

- Cán bộ mới làm việc theo lối khoa học nhƣng lại quá trớn, không hợp với 

hoàn cảnh kháng chiến. 

Phải sửa chữa lối làm việc cho hợp lý, vừa với điều kiện của ta, đừng phạm 

vào hình thức, máy móc. 

c) Trƣớc mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà 

ta đƣợc họ yêu mến. 

Quần chúng chỉ quý mến những ngƣời có tƣ cách, đạo đức. Muốn hƣớng 

dẫn nhân dân, mình phải làm mực thƣớc cho ngƣời ta bắt chƣớc. Đồng chí ta nhiều 

ngƣời đã làm đƣợc nhƣng vẫn còn những ngƣời hủ hoá. Đảng có trách nhiệm gột 

rửa cho các đồng chí đó. 

Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trƣớc đã. Đồng chí ta phải học lấy 

bốn đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính. 

Muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trƣớc tiên. 

d) Đồng chí ta, tuy có khi khác nhau về chủng tộc hay khác nhau về nguồn gốc 

giai cấp, nhƣng là những ngƣời cùng chủ nghĩa, cùng mục đích, cùng sống, cùng chết, 
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chung sƣớng, chung khổ, cho nên phải thật thà đoàn kết. Muốn đi tới mục đích, không 

phải chỉ tổ chức là đủ, phải trung thành trong tƣ tƣởng nữa. 

Ta có hai cách để thực hiện thống nhất tƣ tƣởng, đoàn kết nội bộ là: Phê 

bình và tự phê bình. 

Từ trên xuống dƣới, ai nấy đều phải dùng nó để càng ngày càng đoàn kết, 

tiến bộ. 

đ) Giữ kỷ luật. 

Đảng ta tuy nhiều ngƣời, nhƣng khi tiến đánh thì chỉ nhƣ một ngƣời. Đó là 

nhờ có kỷ luật. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác. Các 

đồng chí chúng ta cần phải ra sức giữ gìn kỷ luật sắt của Đảng. 

 

* 

*     * 

 

Ta họp trong lúc phong trào cách mạng thế giới đƣơng tiến triển rất mau, 

nhất là cuộc thắng lợi của nhân dân và Đảng Trung Quốc. 

Về thành tích thì Đảng ta là Đảng đầu tiên ở Đông - Nam Á giành đƣợc 

chính quyền. Nói nhƣ thế không phải để tự cao, tự đại, mà để cố gắng làm tròn 

trách nhiệm. 

Thế giới ngót 2.000 triệu ngƣời, số đảng viên cộng sản có trên 20 triệu, đổ 

đồng cứ 100 ngƣời dân là có một ngƣời cộng sản. Ở Đông Dƣơng, theo số liệu 

hiện nay, cứ 112 ngƣời dân là có một ngƣời cộng sản. Đó là một điều đáng mừng. 

Nếu ai cũng làm đƣợc đầy đủ nhiệm vụ thì kháng chiến nhất định chóng thắng lợi, 

kiến quốc nhất định chóng thành công. 

                   Đảng Cộng sản Đông Dƣơng muôn năm! 

                 Cách mạng thế giới thành công muôn năm 

              

 

ĐẢNG TA
10

 

(Tặng các đồng chí chi bộ) 

Năm 1847, Mác và Ăngghen phát biểu "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản". Sau 

70 năm cách mạng Nga thành công. Sau 98 năm cách mạng Việt Nam thành công. 

Hiện nay, nƣớc nào cũng có Đảng Cộng sản và chủ nghĩa cộng sản đang lan tràn 

khắp thế giới. 20 triệu đảng viên cộng sản khắp các nƣớc đang hăng hái lãnh đạo 

hàng trăm triệu ngƣời lao động và dân tộc bị áp bức, đấu tranh cho cuộc giải phóng 

của mình, cho một xã hội mới, cho chủ nghĩa cộng sản. 

Đảng ta tuy trẻ trung, nhƣng đã lập đƣợc những công trạng rất to tát. 

                                           
10

 Hồ Chí Minh: sđd, 2000. t.5, tr.546-550 
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Nhân ngày kỷ niệm thành lập Đảng, tôi nhắc lại vài mẩu chuyện của Đảng 

cho các đồng chí trẻ biết, chứ không phải viết lịch sử Đảng. 

Năm 1921, trong cuộc Đại hội của Đảng Xã hội Pháp mở ở Tua (Tours), 

Đảng ấy làm chia làm hai phái. Phái thiểu số thì cứ giữ lấy Đảng Xã hội cũ. Phái 

đa số thì lập thành Đảng Cộng sản Pháp. Trong số này có một ngƣời cộng sản đầu 

tiên của Đông Dƣơng là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Từ đó, chủ nghĩa cộng sản bắt 

đầu vƣợt qua lƣới sắt của chủ nghĩa đế quốc Pháp và dần dần thấm vào nƣớc ta. 

Năm 1925, đồng chí Nguyễn Ái Quốc cùng anh em cách mạng Việt Nam ở 

Quảng Châu tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội. Hội này đƣa 

thanh niên trong nƣớc ra Quảng Châu, huấn luyện họ, rồi phái họ trở về tuyên 

truyền và tổ chức khắp cả nƣớc. 

Năm 1929, trong khi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đi vắng, Việt Nam Thanh 

niên cách mạng đồng chí hội khai toàn quốc Đại hội ở Hƣơng Cảng. Đại biểu Bắc 

Kỳ đề nghị tổ chức đảng cộng sản, bị gạt đi, liền bỏ hội nghị ra về. 

Sau đó, trong nƣớc dần dần thành lập ba nhóm cộng sản: Đông Dƣơng Cộng 

sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dƣơng cộng sản Liên đoàn. 

Một nƣớc mà ba đảng cộng sản. Cả ba nhóm đều ngầm hiểu nhƣ thế là sai. 

Quần chúng đều hiểu rằng nhƣ thế là không đúng. Cả ba nhóm đều tìm cách để đi 

đến thống nhất. Nhƣng bệnh hẹp hòi và cách làm không khéo, cho nên càng muốn 

gần nhau, lại càng xa nhau. 

Cuối năm 1929, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở lại Tàu, cùng với đại biểu các 

nhóm khai hội ở Hƣơng Cảng. 

Trong 7, 8 đại biểu, ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi, nay chỉ còn 

đồng chí Hồ Tùng Mậu và đồng chí Trịnh Đình Cửu, đồng chí Tản Anh và vài 

đồng chí nữa đều oanh liệt hy sinh cho Đảng và cho dân tộc lâu trƣớc ngày Cách 

mạng Tháng Tám. 

Để giữ bí mật, các đại biểu khai hội bên sân đá banh của ngƣời Tàu. Vừa giả 

xem đá banh, vừa bàn bạc về Đảng. 

Sau cuộc bàn bạc sôi nổi, và sau lời giải thích rõ ràng của đồng chí Nguyễn Ái 

Quốc, mọi ngƣời đều tán thành thống nhất cả ba nhóm thành một Đảng. 

Thế là Đảng ta chân chính thành lập. 

 Đó là ngày lịch sử mồng 6 - 1 - 1930
11

 

Sự thống nhất làm cho đảng viên và quần chúng cả nƣớc rất vui mừng và 

thêm hăng hái. Do đó mà Đảng phát triển rất mau, hoạt động rất mạnh. Từ đó trở 

đi, phong trào cách mạng ở nƣớc ta đều do Đảng ta lãnh đạo. 

Vì có một chủ nghĩa cách mạng nhất, một tổ chức chặt chẽ nhất, chí hy sinh 

tận tuỵ không bờ bến của đảng viên, có sự hăng hái vô cùng của quần chúng, nên 

                                           
11

 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ta (1960) ra Nghị quyết xác định Đảng ta thành lập ngày 

3 - 2 - 1930 (B. T). 
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Đảng ta thành lập không bao lâu, đã lãnh đạo đƣợc cuộc khởi nghĩa Nghệ Tĩnh, 

thành lập Xô viết Nghệ An(28). Nếu so sánh lịch sử cách mạng các nƣớc, chúng ta 

có thể nói rằng Xô viết Nghệ An đối với Việt Nam cũng hơi giống cách mạng 

1905 Nga. 

Xô viết Nghệ An đã lôi cuốn đƣợc cả công nhân, nông dân và học sinh. Đã 

lập nên chính quyền nhân dân. Đã làm cho giặc Pháp kinh sợ. Thật là một cuộc 

cách mang oanh liệt đầu tiên do giai cấp vô sản Việt Nam lãnh đạo. 

Giặc Pháp đàn áp một cách vô cùng dã man. Hàng ngàn hàng vạn đảng viên 

và quần chúng bị giết chết, bị tù đày. Giặc Pháp đã xoa tay mừng rằng cách mạng 

Việt Nam, cộng sản Việt Nam hết rồi. Chúng nào có hiểu: Có thể ngăn sông, có thể 

đào núi, nhƣng không thể có lực lƣợng nào có thể ngăn trở chủ nghĩa cộng sản phát 

triển và thực hiện. 

Sau trận khủng bố ghê gớm 1930 - 1931, năm 1933 Đảng lại hoạt động 

mạnh và càng ngày càng mạnh. 

Nói đến đây, tôi phải nhắc đến những đảng viên đã vì Đảng, vì giai cấp, vì 

dân tộc mà oanh liệt hy sinh nhƣ đồng chí Lê Hồng Phong, Trần Phú, Hoàng Văn 

Thụ, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Văn Cừ, Lƣơng Khánh Thiện, Minh Khai, cùng 

hàng trăm nghìn đồng chí khác. Và những thanh niên cộng sản anh dũng nhƣ 

Trọng Con, Hồng Quang. Máu xƣơng của các tiên liệt đã thấm nhuần gốc rễ của 

Đảng ta, làm cho cây nó càng vững, ngành nó càng to, và kết quả khai hoa ngày 

càng rực rỡ. 

Thế giới đại chiến lần thứ hai bùng nổ. Một lần nữa thực dân Pháp ra tay 

khủng bố. Nhiều đảng viên bị bắt, bị tù. Nhƣng Đảng ta vẫn đứng vững. Đảng giao 

cho một số đồng chí thảo kế hoạch đánh Nhật, chống Pháp. Các đồng chí ấy khai 

hội trên một bãi cỏ ở Quảng Tây. Trong 6, 7 ngƣời, tôi chỉ nhớ tên các đồng chí 

Phùng Tự Do
12

 (đã hy sinh ở Na Rì, Bắc Cạn), Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp. 

Muốn đánh giặc, phải có quân đội. Đội du kích đầu tiên của nƣớc ta lập ở 

Cao Bằng, với 12 ngƣời, trong đó có hai nữ đồng chí. Đội này do các đồng chí Lê 

Quảng Ba, Hoàng Sâm và Bằng Giang phụ trách. Toàn đội chỉ có một khẩu "pạc - 

hoọc", hai khẩu súng kíp và giáo mác. Thấy vậy, ngƣời khác có thể cƣời rằng đó là 

trò chơi trẻ con. Nhƣng chính từ cái hạt cỏn con đó mà nay đã phát triển thành hàng 

chục vạn Vệ quốc quân và hàng trăm vạn dân quân du kích đang oanh liệt kháng chiến 

từ Bắc đến Nam, làm cho giặc Pháp phải kinh hồn, thế giới phải khen phục. 

Trong mấy tháng, đội du kích số một ấy phát triển đã khá. Đảng giao cho 

đồng chí Võ Nguyên Giáp cải tổ thành đội Nam tiến. Khi đã lấy lại sáu tỉnh Việt 

Bắc và đã lập chính quyền nhân dân, đội Nam tiến đổi tên là Quân Giải phóng. 

                                           
12

 Đồng chí Phùng Chí Kiên (B.T). 
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Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ Cộng hoà thành lập, Quân Giải 

phóng trở nên Vệ quốc quân. 

Năm nay, Đảng ta mới 19 tuổi. Nhƣng suốt 19 năm ấy, năm nào cũng là một 

năm đấu tranh dũng cảm. Kinh qua bao nhiêu cơn sóng gió, bao nhiêu bƣớc khó khăn, 

càng nhiều gian nan, Đảng ta càng nhiều rèn luyện, càng thêm vững chắc và rộng lớn. 

Nhờ chính sách đúng, lãnh đạo chắc, kỷ luật nghiêm, nhờ tƣ tƣởng thống nhất, mà 

Đảng ta và dân tộc ta đƣợc những thắng lợi vẻ vang ngày nay. 

Tuy vây, chúng ta tuyệt đối không đƣợc tự kiêu, tự đại. 

Chúng ta có nhiều thành công, nhƣng chúng ta cũng có nhiều khuyết điểm. 

Mỗi đồng chí ta cần phải mạnh dạn và thành thật kiểm điểm mình, kiểm điểm đồng 

chí mình. 

- Đã bỏ hết bệnh chủ quan, hẹp hòi chƣa? 

- Đã bỏ hết tƣ ý tiểu khí chƣa? 

- Đã luôn cố gắng học tập, luôn luôn cầu tiến bộ chƣa? 

- Đã thực hiện đoàn kết 100% chƣa? 

- Đã thật cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tƣ chƣa? 

- Đã thật là ngƣời kiểu mẫu trong phong trào thi đua ái quốc chƣa? Nếu chƣa 

thì phải làm cho kỳ đƣợc. 

Sứ mệnh của Đảng ta rất to. Công việc Đảng ta rất nhiều. Đảng đòi hỏi 

chúng ta phải làm trọn nhiệm vụ  của đảng viên. 

Không có vinh dự nào to bằng cái vinh hạnh đƣợc làm đảng viên của Đảng 

Cộng sản. Vì vậy, bất kỳ ở hoàn cảnh nào, làm công việc gì, chúng ta cũng phải 

kiên quyết làm cho xứng đáng với vinh hạnh ấy. Nhƣ thế, thì dân tộc giải phóng 

nhất định thành công, thế giới cách mạng nhất định thành công. 

 

    TRẦN THẮNG LỢI 

 

 

CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH
13

 

 

Vì sao Hồ Chủ tịch đề ra khẩu hiệu: Cần, Kiệm, Liêm, Chính? 

Vì Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi 

đua ái quốc. 

Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. 

Đất có bốn phƣơng: Đông, Tây, Nam, Bắc. 

Ngƣời có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. 

Thiếu một mùa, thì không thành trời. 

Thiếu một phƣơng, thì không thành đất. 

                                           
13

 Hồ Chí Minh: sđd, 2000. t.5, tr.631-645 
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Thiếu một đức, thì không thành ngƣời. 

Từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nền Dân chủ Cộng hoà, cho 

đến mấy năm kháng chiến, dân ta nhờ Cần, Kiệm, Liêm, Chính, mà đánh thắng 

đƣợc giặc lụt, giặc dốt, giặc thực dân và giặc đói. 

Tuy vậy, đồng bào ta có ngƣời đã hiểu rõ, có ngƣời chƣa hiểu rõ. Có ngƣời 

thực hành nhiều, có ngƣời thực hành ít. Cho nên cần phải giải thích rõ ràng, để cho 

mọi ngƣời hiểu rõ, mọi ngƣời đều thực hành. 

                            

CẦN 

 

Tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai. 

Ngƣời Tàu có câu: không có việc gì khó. Chỉ e ta không siêng. 

Tục ngữ ta có câu: Nƣớc chảy mãi, đá cũng mòn. Kiến tha lâu, cũng đầy tổ. 

Nghĩa là Cần thì việc gì, dù khó khăn mấy, cũng làm đƣợc. 

Dao siêng mài thì sắc bén. Ruộng siêng làm cỏ thì lúa tốt. Điều đó rất dễ hiểu. 

Siêng học tập thì mau biết. 

Siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến. 

Siêng làm thì nhất định thành công. Siêng hoạt động thì sức khoẻ. 

Chữ Cần chẳng những có nghĩa hẹp, nhƣ: Tay siêng làm thì hàm siêng nhai. 

Nó lại có nghĩa rộng là mọi ngƣời đều cần phải Cần, cả nƣớc đều phải Cần. 

Ngƣời siêng năng thì mau tiến bộ. 

Cả nhà siêng năng thì chắc ầm no. 

Cả làng siêng năng thì làng phồn thịnh. 

Cả nƣớc siêng năng thì nƣớc mạnh giàu. 

Muốn cho cữ Cần có nhiều kết quả hơn, thì phải có kế hoạch cho mọi công 

việc. Nghĩa là phải tính toán cẩn thận, sắp đặt gọn gàng. 

Cây gỗ bất kỳ to nhỏ, đều có gốc và ngọn. 

Công việc bất kỳ to nhỏ, đều có điều nên làm trƣớc, điều nên làm sau. Nếu 

không có kế hoạch, điều nên làm trƣớc mà để lại sau, điều nên làm sau mà đƣa làm 

trƣớc, nhƣ thế thì sẽ hao tổn thì giờ, mất công nhiều mà kết quả ít. 

Cụ Mạnh Tử có nói: "Ngƣời thợ muốn làm khéo, thì trƣớc phải sắp sẵn công 

cụ của mình". 

Một thí dụ:  

Ngƣời thợ mộc muốn đóng một cái tủ. Trƣớc hết, anh ta mài sẵn cƣa, bào, 

tràng, đục,..v.v..và làm sao xếp có thứ tự hắn hoi. Rồi anh lấy gỗ vừa đủ làm cái tủ. 

Khi các thứ đều sẵn sàng, anh ta bèn bắt tay vào việc đóng tủ. 

Nhƣ thế là anh thợ mộc ấy làm việc có kế hoạch. Nhƣ thế là anh ấy sẽ không 

hao thì giờ, tốn lực lượng, mà việc lại mau thành. 
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Trái lại, nếu anh ấy không sắp đặt sẵn sàng trƣớc, khi cần đến cƣa mới chạy 

đi lấy cƣa, khi cần đến đục phải chạy đi tìm đục. Nhƣ vậy thì mất thì giờ chạy lăng 

xăng cả ngày, mà công việc đƣợc ít. 

Việc to, việc nhỏ, muôn việc đều nhƣ vậy. 

Vì vậy, siêng năng và kế hoạch phải đi đôi với nhau. 

Kế  hoạch lại đi đôi với phân công. 

Trong một gia đình, một xƣớng máy, một cơ quan,.v..v.. đã phải có kế 

hoạch, lại phải phân công cho khéo. 

Phân công phải nhằm vào 2 điều: 

1. Công việc: Việc gì gấp thì làm trƣớc. Việc gì hoãn thì làm sau. 

2. Nhân tài: Ngƣời nào có năng lực làm việc gì, thì đặt vào việc ấy. 

Nếu dùng không đúng, ngƣời giỏi nghề thợ mộc thì giao cho việc thợ rèn, ngƣời giỏi 

nghề rèn thì giao cho việc thợ mộc, nhƣ  thế thì hai ngƣời đều thất bại cả hai. 

Cần và chuyên phải đi đôi với nhau. Chuyên nghĩa là dẻo dai, bền bỉ. Nếu 

không chuyên, nếu một ngày cần mà mƣời ngày không cần, thì cũng vô ích. Nhƣ 

thế chẳng khác gì một tấm vải phơi một hôm mà ngâm nƣớc mƣời hôm, thì ƣớt 

hoàn ƣớt. 

Cần không phải là làm xổi. Nếu làm cố chết cố sống trong một ngày, một tuần, 

hay một tháng, đến nỗi sinh ốm đau, phải bỏ việc. Nhƣ vậy không phải là cần. 

Cần là luôn luôn cố gắng, luôn luôn chăm chỉ, cả năm cả đời. Nhƣng không 

làm quá trớn. Phải biết nuôi dƣỡng tinh thần và lực lượng của mình, để làm việc 

cho lâu dài. 

Lười biếng là kẻ địch của chữ cần. 

Vì vậy, lƣời biếng cũng là kẻ địch của dân tộc. 

Một ngƣời lƣời biếng, có thể ảnh hƣởng tai hại đến công việc của hàng 

nghìn hàng vạn ngƣời khác. 

Một thí dụ:  

Trong thời kỳ kháng chiến của dân tộc ta, các vị kỹ sƣ thì chăm lo phát minh 

những thứ khí giới mới. Đồng bào thì chăm lo cung cấp các thứ nguyên liệu. 

Những ngƣời vận tải thì chăm lo đƣa những nguyên liệu ấy đến các xƣởng máy. 

Anh em công nhân thì chăm lo rèn đúc ra những thứ khí giới mới. Các chiến sỹ 

chăm lo luyện tập dùng những vũ khí ấy để giết cho nhiều giặc.  

Tất cả mọi ngƣời đó nhƣ kết thành một sợi dây chuyền, quan hệ rất chặt chẽ 

với nhau. Mọi ngƣời đều Cần, thì dây chuyền ấy chạy rất thuận lợi và nhanh 

chóng. Kết quả là địch mau thua, ta mau thắng. 

Nếu trong những ngƣời đó mà có ngƣời lƣời biếng, thì công việc của những 

ngƣời khác ắt chậm lại, khác nào sợi dây chuyền có một khúc hỏng. Kết quả sẽ tai 

hại thế nào, rất là dễ hiểu. 

Lại một thí dụ nữa: Toàn dân tộc ta đoàn kết thành một khối. Công việc của 

mọi ngƣời, mọi địa phƣơng, mọi ngành đều phối hợp với nhau, nhƣ một chuyến xe 
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lửa. Tất cả mọi ngƣời, mọi địa phƣơng, mọi ngành đều cố gắng, đều siêng năng, thì 

nƣớc ta sẽ tiến bộ rất nhanh chóng. Cũng nhƣ chuyến xe lửa chạy đều, chạy nhanh, 

mau đến ga. Nếu có một ngƣời, một địa phƣơng hoặc một ngành mà lƣời biếng, thì 

khác nào toàn chuyến xe chạy, mà một bánh xe trật ra ngoài đƣờng ray. Họ sẽ làm 

chậm trễ cả chuyến xe. 

Vì vậy, ngƣời lƣời biếng là có tội với đồng bào, với Tổ quốc. 

Kết quả chữ Cần là thế nào? 

Kết quả chữ Cần rất là to lớn. Một thí dụ: 

Trong 20 triệu đồng bào ta, cho 10 triệu là thanh niên và thành nhân có sức 

làm việc. Nếu mỗi ngƣời, mỗi ngày chỉ làm thêm một tiếng đồng hồ, thì: 

Mỗi tháng sẽ thêm lên 300 triệu giờ. 

Mỗi năm thêm lên 3. 600 triệu giờ. 

Chỉ những giờ ấy đã bằng động viên 400 triệu ngƣời làm trong một ngày 9 giờ. 

Cứ tính một giờ làm là đáng giá một đồng bạc, thì mỗi năm nƣớc ta đã thêm 

đƣợc 3.600 triệu đồng. Đƣa số tiền đó thêm vào kháng chiến, thì kháng chiến ắt 

mau thắng lợi, thêm vào kiến quốc, thì kiến quốc ắt mau thành công. 

Đó là kết quả rõ ràng của chữ CẦN. 

                                         

 

KIỆM 

 

Kiệm là thế nào? 

Là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bữa bãi. 

CẦN với KIỆM, phải đi đôi với nhau, nhƣ hai chân của con ngƣời. 

CẦN mà không KIỆM, "thì làm chừng nào xào chừng ấy". Cũng nhƣ một 

cái thùng không có đáy; nƣớc đổ vào chừng nào, chảy ra hết chừng ấy, không lại 

hoàn không. 

KIỆM mà không CẦN, thì không tăng thêm, không phát triển đƣợc. Mà vật 

gì đã không tiến tức phải thoái. Cũng nhƣ cái thùng chỉ đựng một ít nƣớc, không 

tiếp tục đổ thêm vào, lâu ngày chắc nƣớc đó sẽ hao bớt dần, cho đến khi khô kiệt. 

Cụ Khổng Tử nói: "Ngƣời sản xuất nhiều, ngƣời tiêu xài ít. Làm ra mau, 

dùng đi chậm thì của cải luôn luôn đẩy đủ". 

Tiết kiệm cách thế nào? 

Chắc đồng bào ai cũng đƣợc nghe câu chuyện phong bì của Hồ Chủ tịch. 

Hồ Chủ tịch dùng một cái phong bì hơn 2, 3 lần. Cụ nói: 

"Trung bình, cái phong bì là 180 phân vuông giấy (0,018m2)". 

Mỗi ngày, các cơ quan, đoàn thể và tƣ nhân trong nƣớc ta ít nhất cũng dùng 

hết một vạn cái phong bì, tức là 180 thƣớc vuông giấy. Mỗi tháng là 5.400 thƣớc. 

Mỗi năm là 64.800 thƣớc vuông giấy. 
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Nếu ai cũng tiết kiệm, dùng một cái phong bì 2 lần, thì mỗi năm chỉ tốn một 

nửa giấy, tức là 32.400 thƣớc vuông. Còn 32.400 thƣớc thì để dành cho các lớp 

bình dân học vụ, thì chẳng tốt sao? 

Hơn nữa, nhờ sự tiết kiệm giấy, mà tiền bạc và công phu làm giấy có thể 

thêm vào việc kiến thiết khác, thì càng ích lợi hơn nữa...". 

Cái thí dụ ấy rất rõ rệt, dễ hiểu. Đối với giấy nhƣ thế, đối với mọi thứ vật 

liệu khác đều nhƣ thế. 

Thời giờ cũng cần phải tiết kiệm nhƣ của cải. 

Của cải nếu hết, còn có thể làm thêm. Khi thời giờ đã qua rồi, không bao giờ 

kéo nó trở lại đƣợc. Có ai kéo lại ngày hôm qua đƣợc không? 

Muốn tiết kiệm thời giờ, thì việc gì ta cũng phải làm cho nhanh chóng, mau 

lẹ. Không nên chậm rãi. Không nên "nay lần mai lữa". 

Tiết kiệm thời giờ là Kiệm, và cũng là Cần. 

Bất kỳ làm việc gì, nghề gì, khi đã làm thì hăng hái, chăm chỉ, chuyên chú, 

làm cho ra trò làm. 

Tiết kiệm thời giờ của mình, lại phải tiết kiệm thời giờ của ngƣời. Không nên 

ngồi lê, nói chuyện phiếm, làm mất thời giờ ngƣời khác. 

Thánh hiến có câu: "Một tấc bóng là một thƣớc vàng". 

Tục ngữ Âu nói: "Thời giờ tức là tiền bạc". 

Ai đƣa vàng bạc vứt đi, là ngƣời điên rồ. Thì ai đƣa thời giờ vứt đi, là ngƣời 

ngu dại. 

Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. 

Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc 

đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao 

nhiêu của, cũng vui lòng. Nhƣ thế mới đúng là kiệm. 

Việc đáng tiêu mà không tiêu, là bủn xỉn, chứ không phải là kiệm. 

Tiết kiệm phải kiên quyết không xa xỉ. 

Việc đáng làm trong một giờ, mà kéo dài đến 2, 3 giờ, là xa xỉ. 

Hao phí vật liệu, là xa xỉ. 

Ăn sang mặc đẹp trong lúc đồng bào đang thiếu cơm, thiếu áo, là xa xỉ. 

Ăn không ngồi rồi, trong lúc đang cần kháng chiến và xây dựng, là xa xỉ. 

Vì vậy, xa xỉ là có tội với Tổ quốc, với đồng bào. 

Tiết kiệm nghĩa là: 

1 giờ làm xong công việc của 2, 3 giờ. 

1 ngƣời làm  bằng 2, 3 ngƣời. 

1 đồng dùng bằng giá trị 2, 3 đồng. 

Cho nên, muốn tiết kiệm có kết quả tốt, thì phải khéo tổ chức. Cái thí dụ 

ngƣời thợ mộc nói trên, đã chứng tỏ rằng: biết tổ chức thì tiết kiệm đƣợc sức lực, 

thời giờ, và vật liệu. 
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Không biết tổ chức thì không biết tiết kiệm. Thí dụ: nếu 1 nhà 10 ngƣời, mỗi 

ngƣời nấu riêng một nồi cơm, thì tốn biết bao nhiêu nồi, bao nhiêu củi và nƣớc, 

bao nhiêu công phu. Góp nhau lại nấu chung một nồi, thì lợi biết bao nhiêu. 

Vì vậy, góp sức làm việc (lao động tập đoàn), và hợp tác xã, là một cách tiết 

kiệm tốt nhất. 

                     

KẾT QUẢ CỦA TIẾT KIỆM 

 

Trên kia đã thuật lại cái thí dụ tiết kiệm phong bì, mà Hồ Chủ tịch đã dạy 

chúng ta. Đây tôi xin thêm một một thí dụ nữa: 

Nƣớc ta có 20 triệu ngƣời. Nhiều bù ít, mỗi ngƣời mỗi ngày ăn 700 gam 

gạo, mỗi tháng là 21 kilô gạo. 

Nếu mỗi ngày mỗi ngƣời chỉ tiết kiệm nửa bát cơm (việc đó rất dễ, ai cũng 

làm đƣợc), thì mỗi tháng cả nƣớc sẽ thiết kiệm đƣợc 20 triệu kilô gạo, nghĩa là đủ 

nuôi một triệu chiến sỹ trong một tháng. 

Hiện nay, mấy xã ở Liên khu I có sáng kiến làm "Hũ gạo kháng chiến". Mỗi 

nhà mỗi ngày cứ bỏ vào hũ một vốc gạo. Chỉ thế thôi, mà số gạo đủ nuôi anh em 

dân quân du kích trong xã. 

Đó là một sáng kiến tiết kiệm hay, mà các nơi nên làm theo. Nếu toàn dân ta 

THI ĐUA TIẾT KIỆM: 

Các cơ quan tiết kiệm tiền công và của công, để đỡ tốn ngân quỹ; 

Chiến sỹ thi đua tiết kiệm thuốc đạn, bằng cách bắn phát nào trúng phát ấy; 

Công nhân thi đua tiết kiệm nguyên liệu; 

Học sinh thi đua tiết kiệm giấy bút; 

Đồng bào hậu phƣơng thi đua tiết kiệm tiền bạc và lƣơng thực, để giúp đỡ bộ đội; 

Mỗi ngƣời, thi đua tiết kiệm thời giờ; 

Thì kết quả thi đua tiết kiệm cũng bằng kết quả thi đua tăng gia sản xuất. 

Một mặt, chúng ta thi đua KIỆM. 

Một mặt, chúng ta thi đua CẦN. 

Kết quả CẦN cộng với kết quả KIỆM là: bộ đội sẽ đầy đủ, nhân dân sẽ ấm 

no, kháng chiến sẽ mau thắng lợi, kiến quốc sẽ mau thành công, nƣớc ta sẽ mau 

giàu mạnh ngang hàng với các tiền tiến trên thế giới. 

Kết quả chữ CẦN chữ KIỆM to lớn nhƣ vậy đó. 

Cho nên ngƣời yêu nƣớc phải thi đua thực hành tiết kiệm. 

 

LIÊM 

 

Liêm là trong sạch., không tham lam. 

Ngày xƣa, dƣới chế độ phong kiến, những ngƣời làm quan không đục khoét 

dân, thì gọi là LIÊM, chữ liêm ấy chỉ có chữ hẹp. 
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Cũng nhƣ ngày xƣa trung là trung với vua. Hiếu là hiếu với cha mẹ mình thôi. 

Ngày nay, nƣớc ta là Dân chủ Cộng hoà, chữ LIÊM có nghĩa rộng hơn; là 

mỗi ngƣời đều phải LIÊM. Cũng nhƣ trung là trung với Tổ quốc, hiếu là hiếu với 

nhân dân; ta thƣơng cha mẹ ta, mà còn phải thƣơng cha mẹ ngƣời, phải cho mọi 

ngƣời đều biết thƣơng cha mẹ. 

Chữ LIÊM phải đi đôi với chữ KIỆM  Cũng nhƣ chữ KIỆM phải đi đôi với 

chữ CẦN. 

Có KIỆM mới LIÊM đƣợc. Vì xa xỉ mà sinh tham lam. 

Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, sống yên đều là 

BẤT LIÊM. 

Ngƣời cán bộ, cậy quyền thế mà đục khoét dân, ăn của đút, hoặc trộm của 

công làm của tƣ. 

Ngƣời buôn bán, mua 1 bán 10, hoặc mua gian bán lậu chợ đen chợ đỏ, tích 

trữ đầu cơ. 

Ngƣời có tiền, cho vay cắt cổ, bóp hầu bóp họng đồng bào. 

Ngƣời cày ruộng, không ra công đào mƣơng mà lấy cắp nƣớc ruộng của 

láng giềng. 

Ngƣời làm nghề (bất cứ nghề gì) nhân lúc khó khăn mà bắt chẹt đồng bào. 

Ngƣời cờ bạc, chỉ mong xoay của ngƣời làm của mình. Đều là tham lam, 

đều là BẤT LIÊM. 

Dìm ngƣời giỏi, để giữ địa vị và danh tiềng của mình là đạo vị (đạo là trộm). 

Gặp việc phải, mà sợ khó nhọc nguy hiểm, không dám làm, là tham vật uý lạo. 

Gặp giặc mà rút ra, không dám đánh là tham sinh uý tử. 

Đều làm trái với chữ LIÊM. 

Do BẤT LIÊM mà đi đến tội ác trộm cắp. Công khai hay bí mật, trực tiếp 

hay gián tiếp, bất liêm tức là trộm cắp. 

Cụ Khổng Tử nói: "Người mà không Liêm, không bằng súc vật". 

Cụ Mạnh Tử nói: "Ai cũng tham lợi, thì nƣớc sẽ nguy". Để thực hiện chữ 

Liêm, cần có tuyên truyền và kiểm soát, giáo dục và pháp luật, từ trên xuống, từ 

dƣới lên trên. 

Trƣớc nhất là cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp 

thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lƣơng tâm là có dịp đục 

khoét, có dịp ăn của đút, có dịp "dĩ công vi tƣ". 

  Vì vậy, cán bộ phải thực hành chữ LIÊM trƣớc, để làm kiểu mẫu cho dân. 

 "Quan tham vì dân dại". Nếu dân hiểu biết, không chịu đút lót, thì "quan" dù 

không liêm cũng phải hoá ra LIÊM. 

Vì vậy, dân phải biết quyền hạn của mình, phải kiểm soát cán bộ, để giúp 

cán bộ thực hiện chữ LIÊM. 

Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị 

nào, làm nghề nghiệp gì. 
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Mỗi ngƣời phải nhận rằng tham lam là một điều rất xấu hổ, kẻ tham lam là 

có tội với nƣớc, với dân. 

Cán bộ thi đua thực hành liêm khiết, thì sẽ gây nên tính liêm khiết trong 

nhân dân. 

Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh 

về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ. 

Dân tộc ta đang kháng chiến và kiến quốc, đang xây dựng một Đời sống mới 

trong nƣớc Việt Nam mới. Chẳng những chúng ta phải cần kiệm, chúng ta còn phải 

thực hành chữ LIÊM. 

 

CHÍNH 

 

Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, dứng đắn. Điều gì không đứng 

đắn, thẳng thắn, tức là tà. 

CẦN, KIỆM, LIÊM, là gốc rễ của CHÍNH. Nhƣng một cây cần có gốc rễ, 

lại cần có ngành, lá, hoa, quả mới là hoàn toàn. Một ngƣời cần phải Cần, Kiệm, 

Liêm, nhƣng còn phải CHÍNH mới là ngƣời hoàn toàn. 

Trên quả đất, có hàng muôn triệu ngƣời. Song số ngƣời ấy có thể chia làm 

hai hạng: ngƣời THIỆN và ngƣời ÁC. 

Trong xã hội, tuy có trăm công, nghìn việc. Song những công việc ấy có thể 

chia làm 2 thứ: việc CHÍNH và việc TÀ. 

Làm việc CHÍNH, là ngƣời THIỆN. 

Làm việc TÀ, là ngƣời ÁC. 

Siêng năng (cần), tần tiện (kiệm), trong sạch (liêm), CHÍNH là THIỆN. 

Lƣời biếng, xa xỉ, tham lam, là tà, là ác. 

Bất kỳ ở từng lớp nào, giữ địa vị nào, làm nghề nghiệp gì, sự hoạt động của 

một ngƣời trong xã hội có thể chia làm 3 mặt: 

1. Mình đối với mình. 

2. Mình đối với ngƣời. 

3. Mình đối với công việc. 

 

ĐỐI VỚI MÌNH 

 

- Chớ tự kiêu, tự đại. Tự kiêu, tự đại là khờ dại. Vì mình hay, còn nhiều ngƣời 

hay hơn mình. Mình giỏi, còn nhiều ngƣời giỏi hơn mình. Tự kiêu, tự đại tức là thoái 

bộ. Sông to, biển rộng, thì bao nhiêu nƣớc cũng chứa đƣợc, vì độ lƣợng nó rộng và 

sâu. Cái chén nhỏ, cái đĩa cạn, thì một chút nƣớc cũng đầy tràn, vì độ lƣợng nó hẹp 

nhỏ. Ngƣời mà tự kiêu, tự mãn, cũng nhƣ cái chén, cái đĩa cạn. 

- Luôn luôn cầu tiến bộ. Không tiến bộ thì là ngừng lại. Trong khi mình 

ngừng lại thì ngƣời ta cứ tiến bộ. Kết quả là mình thoái bộ, lạc hậu. 
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Tiến bộ không giới hạn. Mình cố gắng tiến bộ, thì chắc tiến bộ mãi. 

- Luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, những lời mình đã nói, những việc 

mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình. 

Đồng thời phải hoan nghênh ngƣời khác phê bình mình. 

Cụ Tăng Tử là một vị đại hiền, là một tín đồ giỏi nhất của cụ Khổng Tử. Cụ 

Tăng đã làm kiểu mẫu cho chúng ta. Cụ nói: Mỗi ngày tôi tự kiểm điểm mấy lần: 

đối với ngƣời có thẳng thắn không? đối với việc có chuyên cần không? 

Cụ Khổng Tử nói: Mình có đứng đắn, mới tề đƣợc gia, trị đƣợc quốc, bình 

đƣợc thiên hạ. 

Tự mình phải chính trƣớc, mới giúp đƣợc ngƣời khác chính. Mình không 

chính, mà muốn ngƣời khác chính là vô lý. 

 

ĐỐI VỚI NGƢỜI 

 

Chữ ngƣời, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là 

đồng bào cả nƣớc. Rộng nữa là cả loài ngƣời. 

Từ bọn Việt gian bán nƣớc, trừ bọn phát xít thực dân, là những ác quỷ mà ta 

phải kiên quyết đánh đổ, đối với tất cả những ngƣời khác thì ta phải yêu quý, kính 

trọng, giúp đỡ. 

Chớ nịnh hót ngƣời trên. Chớ xem khinh ngƣời dƣới. 

Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải học ngƣời 

và giúp ngƣời tiến tới. 

Phải thực hành chữ Bác - Ái. 

 

ĐỐI VỚI VIỆC 

 

Phải để công việc nƣớc lên trên, trƣớc việc tƣ, việc nhà. 

Đã phụ trách việc gì, thì quyết làm cho kỳ đƣợc, cho đến nơi đến chốn, 

không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm. 

Bất kỳ việc to, việc nhỏ, phải có sáng kiến, phải có kế hoạch, phải cẩn thận, 

phải quyết làm cho thành công. 

Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh. 

Việc gì dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nƣớc không? Nếu không có 

lợi, mà có hại cho nƣớc thì quyết không làm. 

Mỗi ngày cố làm một việc gì có lợi cho nƣớc (lợi cho nƣớc tức là lợi cho 

mình), dù là việc nhỏ, thì một năm ta làm đƣợc 365 việc. Nhiều lợi nhỏ cộng thành 

lợi to. 

Cả 20 triệu đồng bào đều làm nhƣ vậy, thì nƣớc ta nhất định mau giàu, dân 

ta nhất định đƣợc nhiều hạnh phúc. 

Ai chẳng muốn cho tự mình thành một ngƣời tốt, 
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Con cháu mình sung sƣớng, 

Gia đình mình no ấm, 

Làng xóm mình thịnh vƣợng, 

Nòi giống mình vẻ vang, 

Nƣớc nhà mình mạnh giàu. 

Mục đích ấy tuy to lớn, nhƣng rất thiết thực. 

Thiết thực, vì chúng ta nhất định đạt đƣợc. 

Chúng ta nhất định đạt đƣợc, vì mỗi ngƣời và tất cả dân ta đều Thi đua: Cần, 

Kiệm, Liêm, Chính. 

                  

  

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG THAM Ô, 

             LÃNG PHÍ, CHỐNG BỆNH QUAN LIÊU
14

 

 

Các đồng chí, 

Chƣơng trình công tác của Chính phủ, của Đoàn thể ta năm nay vẫn gồm 

trong tám chữ "Trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh". 

Để thực hiện đúng chƣơng trình đó, Chính phủ và Đoàn thể nêu ra mấy điểm 

chính, là: 

- Thi đua giết giặc, thi đua tăng gia, thi đua tiết kiệm, và 

- Chống nạn tham ô, 

- Chống nạn lãng phí, 

- Chống bệnh quan liêu. 

Về phong trào Thi đua giết giặc lập công, Bộ Tổng tƣ lệnh có kế hoạch đầy 

đủ đƣa xuống tận các cán bộ và các chiến sỹ Vệ quốc quân, bộ đội địa phƣơng và 

dân quân du kích để mọi ngƣời học tập, thấm nhuần và thực hiện. 

Về phong trào thi đua tăng gia sản xuất, thì Chính phủ có kế hoạch chung 

đầy đủ. Các ngành, các địa phƣơng và mọi gia đình dựa theo đó mà đặt kế hoạch 

riêng cho thiết thực, cho ăn khớp với nhau, để thực hiện cho kỳ đƣợc. 

Các đồng chí phụ trách sẽ nói chuyện rõ ràng về hai vần đề ấy. 

Đây tôi chỉ nói về vấn đề thi đua tiết kiệm, và chống nạn tham ô, lãng phí, 

chống bệnh quan liêu. 

 

I. TIẾT KIỆM 

 

Trƣớc hết, chúng ta hãy đặt mấy câu hỏi: 

- Tiết kiệm là gì? 

- Vì sao phải tiết kiệm? 
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- Tiết kiệm những gì? 

- Ai cần phải tiết kiệm? 

1. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là "xem đồng tiền to bằng cái 

nong", gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu. Tiết kiệm 

không phải là ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc. Trái lại, tiết kiệm 

cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất là để dần dần nâng cao mức 

sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân. Nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích 

cực, chứ không phải là tiêu cực. 

2. Trong 80 năm, nƣớc ta bị đế quốc Pháp rồi đến đế quốc Nhật vơ vét hết, 

vì vậy mà kinh tế của ta nghèo nàn, lạc hậu. 

Nay chúng ta cần phải có một nền kinh tế khá, để kháng chiến và kiến quốc. 

Muốn xây dựng kinh tế, thì phải có tiền của để làm vốn. Muốn có vốn, thì các 

nƣớc tƣ bản dùng 3 cách: vay mƣợn nƣớc ngoài, ăn cƣớp của các thuộc địa, bóc lột 

công nhân, nông dân. 

Những cách đó chúng ta đều không thể làm đƣợc. 

Chúng ta chỉ có cách là một mặt tăng gia sản xuất, một mặt tiết kiệm để tích 

trữ thêm vốn cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của ta. 

3. Chúng ta phải tiết kiệm sức lao động. Thí dụ: việc gì trƣớc kia phải dùng 

10 người, nay ta phải tổ chức sắp xếp cho khéo, phải nâng cao năng suất của mỗi 

ngƣời, nhờ vậy mà chỉ dùng 5 người cũng làm đƣợc. 

Chúng ta phải tiết kiệm thời giờ. Việc gì trƣớc kia phải làm 2 ngày, nay vì tổ 

chức sắp xếp khéo, năng suất cao, ta có thể làm xong trong 1 ngày. 

Chúng ta phải tiết kiệm tiền của. Việc gì trƣớc phải dùng nhiều ngƣời, nhiều 

thời giờ, phải tốn 2 vạn đồng. Nay vì tiết kiệm đƣợc sức ngƣời và thời giờ, nguyên 

liệu, cho nên chỉ tốn 1 vạn là đủ. 

Nói tóm lại: Chúng ta phải tìm cách tổ chức sắp đặt cho hợp lý, để 1 ngƣời 

có thể làm việc nhƣ 2 ngƣời, 1 ngày có thể làm việc của 2 ngày, 1 đồng có thể 

dùng bằng 2 đồng. 

4. Tất cả mọi người đều phải tiết kiệm. Trƣớc nhất là các cơ quan, các bộ 

đội, các xí nghiệp. 

Có ngƣời nói: bộ đội chỉ lo thi đua giết giặc lập công, bộ đội không phải là 

cơ quan sản xuất, thì tiết kiệm thế nào? 

Trong quân đội có quân nhu, quân giới, vận tải, v.v..là những cơ quan cần phải tiết 

kiệm đã đành. Các chiến sỹ cũng cần tiết kiệm và cũng có thể tiết kiệm. Thí dụ: 

Trƣớc kia tính đổ đồng mỗi chiến sỹ bắn 50 viên đạn mới hạ 1 tên địch. Nay 

vì tập luyện siêng năng, bắn khá, tính đổ đồng mỗi chiến sỹ chỉ bắn 10 viên đạn thì 

hạ đƣợc một tên địch. Thế là chiến sỹ tiết kiệm được 80% đạn. Do đó mà quân giới 

tiết kiệm đƣợc nguyên liệu và nhân công đúc đạn, để chế tạo những vũ khí khác. 

Trƣớc kia Cục vận tải phải chở 100 xe đạn, nay chỉ cần chở 20 xe, tiết kiệm đƣợc 
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xe cộ và dầu mỡ. Xe chạy ít, thì đƣờng sá phải chữa ít, thế là tiết kiệm đƣợc dân 

công,..v.v.. 

Trong các chiến dịch thu đƣợc nhiều chiến lợi phẩm (thuốc, đạn, lƣơng thực, 

súng ống, .v..v.), bộ đội biết quý trọng nó, tiết kiệm nó để dùng nó mà đánh giặc. 

Nhƣ thế cũng là tăng gia sản xuất. 

Có ngƣời nói: các cơ quan (thí dụ cơ quan tƣ pháp) ngoài việc tăng gia để tự 

túc, thì có gì mà tiết kiệm? 

Cơ quan nào cũng cần và cũng có thể tiết kiệm. Một thí dụ: cơ quan nào 

cũng dùng phong bì, nếu mỗi cơ quan đều tiết kiệm, một chiếc phong bì dùng 2, 3 

lần, thì mỗi năm Chính phủ có thể tiết kiệm đƣợc hàng chục tấn giấy. 

Nếu cán bộ tƣ pháp nâng cao năng suất, làm việc mau chóng, thì sẽ giúp cho 

những đồng bào có việc đến tƣ pháp tiết kiệm đƣợc ngày giờ, để tăng gia sản xuất. 

Nói tóm lại: Ai cũng có thể và cũng nên tiết kiệm. 

5. Kết quả của tiết kiệm 

Những thí dụ trên chứng tỏ rằng, nếu ta khéo  tiết kiệm sức ngƣời, tiền của 

và thời giờ, thì với sức lao động, tiền tài của nƣớc ta hiện nay, ta có thể tăng gia 

sản xuất gấp bội mà lực lƣợng của ta về mọi mặt cũng tăng gấp bội. 

Đó là một sự thực chắc chắn, chứ không phải là lý luận cao xa. Kinh nghiệm 

của các nƣớc bạn đã tỏ rõ nhƣ vậy. 

Ở Liên Xô, do tiết kiệm mà tiến vốn để vào kế hoạch 5 năm (1946 - 1950) 

tăng thêm 26 tỷ rúp, tức là 1/3 số tiền vốn. Vài thí dụ nhỏ: một xƣởng may áo ở 

Mạc Tƣ Khoa năm 1948 đã tiết kiệm đƣợc hơn 34.000 thƣớc vải, đủ may 2 vạn 

chiếc áo lót. 

Do nâng cao năng suất mà tiết kiệm đƣợc nhiều thời giờ: trƣớc kia đóng một 

chiếc máy bay to, phải 20. 000 tiếng đồng hồ, nay chỉ cần 12.500giờ; đóng một 

chiếc xe tăng to, trƣớc kia phải 8.000 giờ, nay chỉ cần 3.700 giờ. 

Ở Trung Quốc, năm 1951 nhân dân khu Đông Bắc do tăng năng suất và tiết 

kiệm mà đã thêm đƣợc 14 triệu tấn lƣơng thực. 

Khu Tây Bắc do tiết kiệm mà tăng thêm đƣợc một triệu tấn lƣơng thực, 60 

vạn tạ bông, 35 vạn con trâu bò, .v.v.. các khu khác cũng vậy. 

Tiết kiệm thời giờ đi đôi với tăng năng suất. Trƣớc kia một ngƣời thợ dệt vải 

đi lại hơn 5.200 bƣớc trong hai tiếng đồng hồ. Nay các nhà máy dệt phổ biến cách 

Xích Kiến Tú chỉ phải đi lại 2.300 bƣớc. Nhƣ vậy ngƣời thợ đã bớt mệt nhọc mà 

năng suất lại tăng thêm: Xích Kiến Tú là một cô thợ dệt 17 tuổi, đã tìm ra cách hợp 

lý ấy. 

Nhân dân Liên Xô vừa thi đua tăng gia sản xuất, vừa thi đua tiết kiệm, cho 

nên trong 5 năm sau Thế giới chiến tranh thứ hai, kinh tế Liên Xô đã phát triển 

vƣợt bậc. Trong lúc ở các nƣớc tƣ bản, giá sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, nhân dân 

ngày càng túng thiếu, thì ở Liên Xô giá hàng hoá đã giảm bốn lần, nhân dân ngày 

càng sung sƣớng. 
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Cách mạng Trung Quốc thắng lợi mới vài năm nay, cũng nhờ tăng gia sản 

xuất và tiết kiệm, mà kinh tế tiến bộ, tài chính thống nhất, giá cả ổn định, đời sống 

nhân dân cải thiện rất mau. 

Nƣớc ta đang kháng chiến, điều kiện khó khăn hơn. Nhƣng chúng ta quyết 

tâm tăng gia và tiết kiệm, thì nhất định tăng gia đƣợc và tiết kiệm đƣợc. 

 

II. PHẢI TẨY SẠCH NẠN THAM Ô, LÃNG PHÍ  

VÀ BỆNH QUAN LIÊU 

 

Muốn lúa tốt thì phải nhổ cỏ cho sạch, nếu không, thì dù cày bừa kỹ, bón 

phân nhiều, lúa vẫn xấu vì lúa bị cỏ át đi. 

Muốn thành công trong việc tăng gia sản xuất và tiết kiệm cũng phải nhổ cỏ 

cho sạch, nghiã là phải tẩy sạch nạn tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu. Nếu 

không, thì nó sẽ làm hại đến công việc của ta. 

 Tham ô là gì? 

- Đứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là: 

 Ăn cắp của công làm của tƣ. 

Đục khoét của nhân dân 

Ăn bớt của bộ đội. 

Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ riêng 

cho địa phƣơng mình, đơn  vị mình, cũng là tham ô. 

- Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là: 

Ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế. 

Lãng phí là gì? 

Lãng phí có nhiều cách: 

- Lãng phí sức lao động: Vì kém tinh thần phụ trách, vì tổ chức sắp xếp 

vụng, việc gì ít người cũng làm đƣợc mà vẫn dùng nhiều người. Trong quân đội, 

các cơ quan, các xí nghiệp đều có khuyết điểm ấy. Trong việc sửa chữa đƣờng cầu, 

phục vụ chiến dịch, lãng phí dân công khá nhiều, vì tổ chức không khéo - đó là 

một thí dụ. 

- Lãng phí thời giờ: Việc gì có thể làm trong một ngày một buổi, nhƣng kéo 

dài đến mấy ngày. Thí dụ: những cuộc khai hội, vì ngƣời phụ trách chuẩn bị 

chƣơng trình không đầy đủ, ngƣời đến dự hội thì không chuẩn bị ý kiến, đáng lẽ 

chỉ một ngày thì bàn bạc và giải quyết xong vấn đề, song cuộc khai hội kéo dài đến 

5, 3 ngày. 

- Lãng phí tiền của: Có rất nhiều hình thức, đây chỉ nêu vài thí dụ: 

- Các cơ quan dùng vật liệu một cách phí phạm. 

- Các xí nghiệp dùng máy móc và nguyên liệu không hợp lý. 

- Cục vận tài giữ gìn xe cộ, tiết kiệm dầu mỡ không triệt để. 
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- Sở kho thóc làm kho tàng không cẩn thận; ngƣời giữ kho kém tinh thần 

trách nhiệm, để thóc ẩm ƣớt, hao hụt, hƣ hỏng. 

- Mậu dịch không khéo tính toán sắp xếp, để hàng hoá hao hụt, lỗ vốn. 

- Ngân hàng không khéo sử dụng tiền bạc, để tiền bạc ứ đọng lại, không bổ 

ích cho việc tăng gia sản xuất. 

- Cơ quan kinh tế làm kế hoạch không thiết thực, không sát với hoàn cảnh, 

để Chính phủ phải lỗ vốn. 

- Bộ đội không biết quý trọng giữ gìn quân trang, quân dụng và chiến lợi phẩm. 

- Nhân dân bỏ hoang ruộng đất, đốt vàng mã, bán trâu, cầm ruộng để làm 

đám cƣới , đám ma, v..v... 

Tham ô là trộm cướp. Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả 

cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô. 

Mà có nạn tham ô và lãng phí là vì bệnh quan liêu. 

Vì những ngƣời và những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dƣới không 

sát công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần 

chúng. Đối với công việc thì trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, 

không vào sâu vấn đề. Chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ 

không kiểm tra đến nơi, đến chốn. 

Nói tóm lại: vì những ngƣời và những cơ quan lãnh đạo mắc bệnh quan liêu 

thành thử có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà 

không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những ngƣời xấu, 

những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí. 

Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí. Vì 

vậy, muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí, thì trƣớc mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu. 

III. THAM Ô LÃNG PHÍ VÀ BỆNH QUAN LIÊU  

LÀ KẺ THÙ CỦA NHÂN DÂN 

1. Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và 

của Chính phủ 

Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gƣơm mang súng, mà nó nằm 

trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta. 

Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng 

minh của thực dân và phong kiến. Vì nó làm chậm trễ công cuộc kháng chiến và 

kiến quốc của ta. Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ 

ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính. 

Để kháng chiến thắng lợi, để xây dựng nƣớc nhà, chiến sỹ thì hy sinh xƣơng 

máu, đồng bào thì hy sinh mồ hôi nƣớc mắt để đóng góp. Mà những kẻ tham ô, 

lãng phí và quan liêu thì phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của 

Chính phủ và của nhân dân. Tội lỗi ấy cũng nặng nhƣ tội lỗi Việt gian, mật thám. 

Vì những lẽ đó, chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và 

cần kíp nhƣ việc đánh giặc trên mặt trận. Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị. 
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Cũng nhƣ các mặt trận khác, muốn thắng ở mặt trận này, ắt phải có chuẩn bị, 

kế hoạch, tổ chức, ắt phải có lãnh đạo và trung kiên. 

Cách tổ chức tranh đấu, đại khái nhƣ sau: 

Bước đầu là đánh thông tư tưởng: 

Phải khai hội đủ mặt mọi ngƣời trong cơ quan, đơn vị, trƣờng học,.v.v..để 

giải thích rõ ràng, nói đi nói lại, cho mọi ngƣời đều hiểu: 

- Tham ô, lãng phí, quan liêu có hại cho dân cho nƣớc thế nào? 

- Vì sao phải chống những nạn ấy? 

Để sửa chữa những ý nghĩ sai lầm như: 

- Tham ô là có tội, song lãng phí chỉ là một khuyết điểm. 

- Những ngƣời có công với cách mạng, thì tham ô, lãng phí chút đỉnh, cũng 

nên tha thứ họ. 

- Nƣớc ta nghèo, không có gì mà tiết kiệm. Cơ quan ta không có gì mà lãng 

phí. 

- Không phải cơ quan kinh tế tài chính, thì không có gì mà tham ô, lãng phí, v..v... 

Để yên định những lo ngại không đúng, như: 

- "Một sự nhịn, chín sự lành", kiểm thảo lẫn nhau làm gì. 

- Tự nhận sai lầm mình sợ mất thể diện, mất uy tín, sợ bị phạt, v..v.. 

- Chỉ trích lỗi của ngƣời sẽ mất đoàn kết. 

- Ai tham ô, lãng phí mặc ai, mình không tham ô, lãng phí thì thôi. 

- Nói thật mất lòng, sẽ bị bầu bạn ghét, bị cấp trên trù, v.v.. 

Bước thứ hai: 

Khi mọi ngƣời đã hiểu thì chia từng tiểu tổ để nghiên cứu những tài liệu, nhƣ: 

- Những lời dạy của Lênin, Xtalin...nói về tiết kiệm và chống tham ô, lãng 

phí, quan liêu. 

- Tuyên ngôn của Đảng Lao động, chính sách và chỉ thị của Đảng và của 

Chính phủ. 

- Tài liệu nói về cần, kiệm, liêm, chính, và cách sửa đổi lối làm việc. 

Các tiểu tổ vừa nghiên cứu, vừa thật thà tự kiểm thảo và giúp nhau kiểm 

thảo. Kiểm thảo nên nhằm vào mấy điểm chính và thiết thực, nhƣ: 

- Mình có tham ô không? 

- Có ăn bớt của công cho đơn vị riêng của mình không? 

- Có lƣời biếng, có kém lòng trách nhiệm, có đứng núi này trông núi nọ không? 

- Có phô trƣơng lãng phí không? 

- Có lãng phí của Chính phủ, của Đoàn thể không? 

- Có lãng phí của dân và sức dân không? 

- Có bệnh quan liêu, xa cách quần chúng không? 

Tự kiểm thảo và kiểm thảo ngƣời khác phải thật thà, phải dựa vào sự thực, phải 

đào tận gốc rễ những khuyết điểm. Không nên thoa vẽ, che giấu. Không nên "ít thít ra 

nhiều", càng không nên nói việc nhỏ bỏ việc lớn, nói việc cũ quên việc mới. 
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Vừa nêu rõ khuyết điểm, vừa phân tách tƣ tƣởng. 

Chỉ trích những khuyết điểm, khen ngợi những ƣu điểm. 

Tiểu tổ kiểm thảo xong, thì chọn ngƣời để xung phong tự kiểm thảo trong 

những buổi khai hội toàn thể đơn vị hoặc cơ quan. 

Bước ba: Đơn vị hoặc cơ quan khai hội kiểm thảo chung để giải quyết các vấn 

đề, giải thích các thắc mắc, sửa chữa những khuyết điểm trong phong trào kiểm thảo, 

khen ngợi những ngƣời đã thành thật tự kiểm thảo, khuyến khích những ngƣời còn 

ngập ngừng e ngại, đặt chƣơng trình chung cho đơn vị (chƣơng trình mở rộng kiểm 

thảo, tăng năng suất...) và bầu cử ban lãnh đạo phong trào. Ban này gồm những ngƣời 

lãnh đạo nhƣ Bộ trƣởng, Thứ trƣởng, Đoàn trƣởng...và những phần tử hăng hái, trung 

thành nhất trong cơ quan (hoặc đơn vị). 

Cơ quan chính nhƣ các bộ, các đại đoàn, v.v.. kiểm thảo xong đợt một, thì phải: 

- Tìm cách nâng cao năng suất các cán bộ để phụ trách công việc trong cơ quan. 

- Phái một số cán bộ đắc lực chia thành từng tiểu tổ phụ trách điều tra các bộ 

phận, nhƣ điều tra kho tàng, điều tra sổ sách, v.v..đồng thời giúp các bộ phận ấy 

kiểm thảo. 

Hàng ngày, các tổ trƣởng những tiểu tổ ấy phải báo cáo rõ tình hình với Ban 

lãnh đạo và giúp Ban ấy trong việc kiểm thảo chung. 

Nói tóm lại: việc kiểm thảo phải có trọng tâm, phải làm từng bƣớc, phải nắm 

vững và vào sâu. Phải làm cấp trên đến cấp dƣới, từ bộ phận chính đến bộ phận phụ. 

Những điều cần thiết. 

Cán bộ cao cấp mỗi nơi phải: 

- Thật thà tự kiểm thảo để làm gƣơng mẫu. 

- Thật thà báo cáo tình hình cả đơn vị mình cho mọi ngƣời trong toàn đơn vị, 

toàn ngành biết rõ. 

- Phải kiên quyết "nhổ cỏ". 

- Nắm vững trọng điểm, 

- Tổ chức nhóm trung kiên để giúp nghiên cứu tình hình và giúp lãnh đạo 

phong trào kiểm thảo. 

Trong phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu, giáo dục là chính, trừng 

phạt là phụ, nghĩa là: 

- Ai kiểm thảo đúng những ngƣời khác, sẽ đƣợc khen thƣởng. 

- Ai có lỗi mà thật thà tự kiểm thảo, thì lỗi nhẹ sẽ đƣợc tha thứ, lỗi nặng sẽ 

đƣợc xử nhẹ hoặc lấy công chuộc tội (trừ những tội lỗi đặc biệt nặng). 

- Ai có lỗi mà không thật thà nói ra, sẽ bị kỷ luật. 

- Ai ngăn cản, đe doạ những ngƣời kiểm thảo mình, sẽ bị kỷ luật. 

- Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng. 

Cách mạng là tiêu diệt những cái gì xấu, xây dựng những cái gì tốt. Chúng ta 

làm cách mạng để tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, để xây dựng dân chủ mới. 
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Thực dân và phong kiến tuy bị tiêu diệt, nhƣng cái nọc xấu của nó (tham ô, lãng 

phí, quan liêu) vẫn còn, thì cách mạng vẫn chƣa hoàn toàn thành công, vì nọc xấu ấy 

ngầm ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp xây dựng của cách mạng. 

Có những ngƣời trong lúc tranh đấu thì hăng hái, trung thành, không sợ 

nguy hiểm, không sợ cực khổ, không sợ quân địch, nghĩa là có công với cách 

mạng. Song đến khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, 

phạm vào tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự giác, mà biến thành người có tội 

với cách mạng. Chúng ta phải cứu vãn họ, giúp họ khôi phục đạo đức cách mạng. 

Có những ngƣời miệng thì nói: phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, nhƣng bị 

vật chất dỗ dành mà phạm vào tham ô, lãng phí, hại đến Tổ quốc, nhân dân. Chúng 

ta phải giáo dục họ, đƣa họ vào con đƣờng cách mạng. 

Tham ô, lãng phí, quan liêu là những xấu xa của xã hội cũ. Nó do lòng tự tƣ 

tự lợi, ích kỷ hại nhân mà ra. Nó do chế độ "người bóc lột người" mà ra. 

Chúng ta muốn xây dựng một xã hội mới, một xã hội tự do, bình đẳng, một 

xã hội cần, kiệm, liêm, chính - cho nên chúng ta phải tẩy cho sạch hết những thói 

xấu của xã hội cũ. 

- Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ. 

Bộ đội không ngại hy sinh xƣơng máu để kháng chiến cứu nƣớc. Đồng bào 

không ngại hy sinh mồ hôi nƣớc mắt để kháng chiến cứu nƣớc. Chiến sỹ gửi tính 

mệnh mình, đồng bào gửi công, gửi của mình trong tay Chính phủ và Đoàn thể, để 

kháng chiến kiến quốc. Đó là một hình thức dân chủ tập trung. 

Chính phủ và Đoàn thể giao cho cán bộ cái quyền điều khiển bộ đội sử dụng 

tiền của trong công cuộc kháng chiến kiến quốc. Nhiệm vụ của cán bộ là chăm 

nom, yêu mến mỗi một chiến sỹ, quý trọng, tiết kiệm mỗi một đồng tiền, một bát 

gạo, một giờ công của đồng bào. Đồng thời, chiến sỹ và đồng bào có quyền đòi hỏi 

cán bộ phải làm tròn nhiệm vụ đó, có quyền phê bình chỉ trích những cán bộ nào 

không làm tròn nhiệm vụ đó. 

Dân chủ là dựa vào lực lƣợng quần chúng, đi đúng đƣờng lối quần chúng. 

Cho nên phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng 

quần chúng thì mới thành công. 

Quần chúng tức là toàn thể chiến sỹ trong quân đội, toàn thể công nhân 

trong xƣởng, toàn thể nhân viên trong cơ quan, v.v..rồi đến toàn thể nhân dân. 

Cũng nhƣ mọi việc khác, việc "chống" này phải động viên quần chúng, phải thực 

hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái 

tham gia thì mới chắc chắn thành công. Quần chúng tham gia càng đông, thành 

công càng đầy đủ, mau chóng. 

Nhiệm vụ của quần chúng là phải hăng hái tham gia phong trào chống tham 

ô, lãng phí, quan liêu. Chiến sỹ xuất công, nhân dân xuất của để đánh giặc, cứu 

nƣớc. Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ "giặc ở trong lòng". Nếu chiến sỹ và 

nhân dân ra sức chống giặc ngoại xâm mà quên chống giặc nội xâm, nhƣ thế là 
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chƣa làm tròn nhiệm vụ của mình. Vì vậy, chiến sỹ và nhân dân phải hăng hái 

tham gia phong trào ấy. 

Chúng ta từ trên đến dƣới phải đồng tâm hiệp lực để thắng lợi trong phong 

trào này. Mà thắng lợi trong phong trào này sẽ giúp chúng ta đoàn kết hơn nữa, 

nâng cao năng suất hơn nữa. Nó giúp cán bộ ta cải tạo tƣ tƣởng, nâng cao giác ngộ, 

thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật thà phụng sự bộ đội và nhân dân. Nó giúp 

chính quyền ta thành một chính quyền trong sạch, xứng đáng với lòng tin tƣởng và 

sự hy sinh của chiến sỹ và đồng bào. Nó sẽ giúp chúng ta hoàn thành đầy đủ kế 

hoạch tăng gia sản xuất và tiết kiệm của Chính phủ và của Đoàn thể. Nó sẽ giúp 

chúng ta chuẩn bị mau đầy đủ để tiến sang tổng phản công. 

 

* 

*   * 

Đồng chí Lênin, Xtalin....rất chú trọng và nói nhiều về vấn đề tiết kiệm, 

chống tham ô, lãng phí và chống bệnh quan liêu. Tôi lƣợc dịch vài đoạn sau đây, 

để giúp các đồng chí nghiên cứu. 

Lênin nói: 

"Tiền bạc phải tính toàn một cách rành mạch, thật thà, phải tiết kiệm, chớ 

lƣời biếng. Chớ ăn cắp của công làm của tƣ. Phải giữ gìn kỷ luật lao động rất 

nghiêm ngặt. Đó là những khẩu hiệu chính và rất cần thiết. 

Một mặt, quần chúng lao động thiết thực làm đúng những khẩu hiệu ấy. Đó 

là phƣơng pháp duy nhất để cứu vãn một nƣớc đã bị lũ kẻ cƣớp đế quốc và lũ bù 

nhìn làm cho chết dở sống dở nhƣ nƣớc Nga. 

Một mặt khác, chính quyền xôviết do phƣơng pháp của mình, căn cứ vào 

pháp luật của mình, mà thiết thực thi hành khẩu hiệu ấy - Đó lại là điều kiện chủ 

chốt và đầy đủ để đƣa chủ nghĩa xã hội đến thắng lợi hoàn toàn". (Nhiệm vụ trước 

mắt của chính quyền Xôviết, 28 - 4 - 1918)
15

. 

Ngày 2- 5- 1918, toà án nhân dân Mạc Tƣ Khoa xử nhẹ một vụ án hối lộ. 

Lênin không bằng lòng, và viết: 

"Không xử bắn lũ ăn của đút lót, mà xử một cách pha trò, mềm mỏng nhẹ 

nhàng nhƣ vậy - đó là một điều xấu hổ cho những đảng viên cộng sản, cho những 

ngƣời cách mạng. Cần phải nêu những đồng chí  đã ăn hối lộ ra để cho dƣ luận quở 

trách và cần phải đuổi họ ra khỏi Đảng"
16

. 

Cách vài hôm sau, Lênin viết thƣ cho cán bộ tƣ pháp: "Phải lập tức đề nghị một 

đạo luật để trừng trị những vụ hối lộ (ăn hối lộ, tặng hối lộ, và những cách hối lộ 

khác). Ít nhất cũng phải phạt 10 năm giam cầm và 10 năm khổ sai"
17

. 

                                           
15

 Xem V. I. Lênin, Toàn tập, tiếng Việt, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, T.36, tr.211 - 212. 

 
16

 Nhƣ trên, T.36, tr.346. 
17

 Nhƣ trên, T.50, tr.91. 
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Báo cáo trƣớc Đại hội lần thứ IV của Quốc tế Cộng sản (13 - 11- 1922), 

Lênin nói: "Hiện nay tình hình công nghệ nặng của Nga còn rất khó khăn. Nhƣng 

chúng tôi đã tích trữ đƣợc một số vốn. Sau này chúng tôi cứ phải tích trữ nhƣ thế. 

Vốn liếng ấy thƣờng thƣờng do nhân dân mà ra, chúng tôi cần phải tiết kiệm từng li 

từng tí. Hiện nay, chúng tôi đang nghiên cứu làm thế nào để giảm bớt ngân sách 

của Chính phủ, giảm bớt số nhân viên ở các cơ quan. Vô luận thế nào, chúng tôi 

cũng phải giảm bớt số nhân viên, cũng phải ra sức tiết kiệm. Tiết kiệm về mọi mặt, 

thậm chí chi tiêu cho các trƣờng học cũng phải tiết kiệm. Phải làm nhƣ thế, vì nếu 

không cứu vãn công nghệ nặng, không khôi phục công nghệ, thì không xây dựng 

đƣợc công nghệ nào hết. Mà không xây dựng công nghệ, thì không giữ đƣợc địa vị 

độc lập của nƣớc mình"
18

. 

Về thực hành tiết kiệm và chống nạn lãng phí, Lênin viết: "Nƣớc nhà mà 

chúng ta ra sức xây dựng phải làm sao cho công nhân có thể lãnh đạo nông dân và 

giữ gìn lòng tin cậy  của nông dân. Phải cực kỳ tiết kiệm để tẩy sạch những vết tích 

lãng phí..."(Thà ít hơn, mà tốt hơn, 2 - 3 - 1923)
19

. 

Về cách chống bệnh quan liêu, thì Lênin nói: "Cần phải dùng nhiều hình 

thức và phƣơng pháp kiểm tra từ dưới lên trên....để nhổ đi nhổ lại cho sạch hết 

những cỏ rác bệnh quan liêu". (Chính quyền Xô Viết, 28 - 4 - 1918)
20

. 

3) Đồng chí Xtalin dạy chúng ta: 

"Phải tiết kiệm tiền bạc, lại phải chi tiêu tiền bạc ấy cho hợp lý. Không được 

phí phạm một đồng xu nào của dân. Phải dùng toàn bộ tiền bạc ấy vào công nghệ 

của nƣớc ta. 

Không nhƣ vậy thì chúng ta sẽ vấp phải cái nguy hiểm lãng phí, cái nguy 

hiểm dùng tiền vào những việc không cần kíp cho sự  phát triển công nghệ, cho sự 

bồi bổ kinh tế của nhân dân. 

Khéo tính toán, chi tiêu tiền bạc cho hợp lý - Đó là một nghệ thuật quan 

trọng. Nghệ thuật ấy không phải là dễ. Các cơ quan ta chƣa thông thạo nghệ thuật 

ấy. Chúng ta còn rất kém về nghệ thuật ấy. 

Thừa nhận sự kém cỏi ấy, là một điều đau đớn. Nhƣng đó là sự thật, không thể 

lấy nghị quyết nào mà che giấu đƣợc nó. Có đôi khi các cơ quan quản lý của ta giống 

nhƣ ngƣời nông dân nọ - Y tiết kiệm đƣợc một ít tiền, y không dùng tiền ấy mà sửa 

chữa cày bừa để tăng gia sản xuất, nhƣng y đi mua một cái máy hát thật to...Đó là 

chƣa kể đến những việc lãng phí, những vụ ăn cắp của công. 

Vì vậy, cần phải dùng nhiều phƣơng pháp để giữ gìn cho tiền bạc của ta khỏi 

bị lãng phí, bị phân tán, bị dùng vào những việc không cần thiết, bị dùng ra ngoài 

công việc xây dựng căn bản. 

                                           
18

 V.I. Lênin: sđd, 1977, t.50, tr.91 
19

 V.I. Lênin: sđd, 1978, t.45, tr.458. 

 
20

 V.I. Lênin: sđd, 1977, t.36, tr.220-221. 
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1. Kế hoạch sản xuất không định theo cách quan liêu, mà phải liên hệ chặt chẽ 

với tình hình kinh tế, với nguồn của cải, với sự tính toàn rõ rệt sức hậu bị của ta. 

Kế hoạch không nên sụt lại sau, nhƣng cũng không nên chạy quá trước sự 

phát triển của công nghệ, không nên xa rời nông nghiệp, không nên quên lãng sức 

tiết kiệm của ta. 

Nền tảng phát triển công nghệ phải dựa trên sự cần thiết cho thị trƣờng trong 

nƣớc, trƣớc hết là thị trƣờng của nông dân, và dựa trên phạm vi của cải của ta. Đó 

là nền tảng để liên hệ công nghệ với kinh tế của nông dân. 

Về tiết kiệm, về cách dùng tiền bạc tiết kiệm đƣợc - cũng nhƣ vậy. 

Có ngƣời theo ảo tƣởng của mình mà định kế hoạch, chứ không nghĩ đến 

vốn liếng. Họ quên rằng: nếu không có một số vốn tối thiểu, không có một số tiền 

hậu bị tối thiểu, thì chẳng những không đạt đƣợc kế hoạch công nghệ nào, mà cũng 

không xây dựng đƣợc  những xí nghiệp "to lớn bao la". 

Họ quên điều đó, họ chạy trƣớc sự thực. 

Thế nào là chạy trƣớc sự thực mà đặt kế hoạch? 

Là không cân nhắc lực lƣợng, mà làm ẩu. Là đặt kế hoạch rất to tát, động viên 

hàng nghìn hàng vạn cộng nhân, xem rất oai. Nhƣng rồi thấy vốn liếng không đủ, phải 

để công nhân về, phải cấp lộ phí cho họ về. Kết quả là hao tổn rất nhiều, gây thất vọng 

cho công cuộc xây dựng, gây mối khó khăn cho chính trị... 

Chỉ có liên hệ chặt chẽ với nông nghiệp, không xa rời sức tiết kiệm và ăn khớp với 

vốn liếng và sức hậu bị của ta - thì công nghệ mới làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của 

nó, là lãnh đạo và cải tạo kinh tế của quốc dân. 

Một bộ chỉ huy mà xa rời bộ đội, mất liên lạc với bộ đội, thì bộ chỉ huy ấy 

không thành bộ chỉ huy nữa. Công nghệ mà xa rời toàn bộ kinh tế quốc dân, mất 

liên hệ với nó, thì công nghệ không lãnh đạo đƣợc kinh tế của quốc dân. 

Vì vậy, đặt kế hoạch công nghệ cho đúng đắn và hợp lý - là một điều kiện 

chủ chốt trong việc tiêu dùng tiền của. 

2. Các cơ quan chính quyền và đoàn thể, các cơ quan kinh tế và các Ủy ban, 

cần phải nâng cao năng suất, giảm bớt số người (tinh giản). Hiện nay, các cơ quan 

của ta ngƣời nhiều, việc ít, xài phí lu bù...Lênin đã nhắc đi nhắc lại hàng chục hàng 

trăm lần rằng: công nhân và nông dân không thể chịu đựng những cơ quan kềnh càng 

và tốn kém nhƣ vậy. Vô luận thế nào cũng phải tìm đủ cách để biên chế các cơ quan 

lại. Chúng ta phải dùng tinh thần bônsêvích  mà thực hành một chế độ tiết kiệm 

nghiêm ngặt. Nếu chúng ta không muốn dùng vốn liếng của ta vào những việc linh 

tinh, thì chúng ta phải thực hành ngay chế độ ấy. 

Một thí dụ: có ngƣời bảo chúng ta xuất cảng lƣơng thực không có lãi, không 

ăn thua. 

Vì sao không có lãi. Vì các cơ quan phụ trách thu góp lƣơng thực tiêu quá 

nhiều tiền. Kế hoạch định mua 1 cân lƣơng thực là 8 xu. Nhƣng các cơ quan tiêu 

đến 13 xu, tức là tăng lên 5 xu. Vì sao? vì trƣớc khi thu góp lƣơng thực, thì các cán 
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bộ đến lấy thêm ngƣời vào văn phòng, mua thêm máy đánh chữ và xe hơi...Vì tiêu 

tiền quá nhiều vào chỗ không sinh lợi, đến khi cộng lại, thì thấy xuất cảng lƣơng 

thực không có lãi. 

Thử tính xem: chúng ta thu góp hàng chục triệu cân lƣơng thực, mà mỗi cân 

đắt thêm 5 xu, thì đã lãng phí mất mấy triệu đồng. 

Nếu chúng ta không dùng chế độ rất nghiêm ngặt để ngăn ngừa các cơ quan 

tiêu dùng bừa bãi, thì chúng ta tiết kiệm đƣợc bao nhiêu tiền của cũng bị lãng phí 

hết bấy nhiêu... 

3. Chúng ta phải kiên quyết chống nạn lãng phí ở các cơ quan và trong  sự 

sinh hoạt của chúng ta. Chống cách tiêu dùng bừa bãi tiền của của nhân dân và vốn 

liếng của Chính phủ. 

Hiện nay, có những cuộc khai hội, những lễ kỷ niệm, những đám yến tiệc 

tốn hàng vạn, hàng chục vạn. Cần phải chấm dứt nạn phô trƣơng, lãng phí ấy. 

Trong lúc công nghệ cần phải xây dựng, đồng bào đang bị thiếu thốn, chúng ta 

không thể tha thứ những việc phô trƣơng, lãng phí nhƣ vậy. 

Một điều đáng chú ý: nhiều khi có những ngƣời ngoài Đảng  họ tiết kiệm 

của công hơn những đảng viên. Có những đảng viên rất "dũng cảm, kiên quyết" 

trong trƣờng hợp này: họ âm thầm phát phụ cấp cho nhân viên của họ, mƣợn tiếng 

là "hoa hồng" tuy sự thực không có gì là "hồng hoa". Họ âm thầm phớt qua phép 

luật, trốn tránh và làm trái phép luật. Về điểm này, những ngƣời ngoài Đảng cẩn 

thận hơn. Vì đảng viên thƣờng xem phép luật, chính quyền, v. v..là việc trong nhà. 

Vì vậy, mà có đôi đảng viên nhƣ những con lợn, (xin lỗi tiếng đó), họ rúc vào 

vƣờn rau của Nhà nƣớc, chén một bữa no say, hoặc họ hy sinh lợi ích của nƣớc 

nhà, để lên mặt mình là khảng khái. 

Chúng ta phải chấm dứt cái thói vô chính phủ ấy. 

4. Phải chống nạn ăn cắp của công, mà các cơ quan quen gọi là trộm cắp 

"đường hoàng". 

Các báo chí phân biệt: có thứ trộm cắp xấu xa, kín đáo, có thứ trộm cắp 

"đƣờng hoàng". Vừa rồi, báo Thanh niên cộng sản có nói về thứ trộm cắp "đƣờng 

hoàng" ấy: một chàng thanh niên bảnh bao, ở một cơ quan nọ, đã trộm cắp của 

công một cách đƣờng hoàng, một cách có ngăn nắp, và trộm cắp đã nhiều lần. Điều 

đáng chú ý ở đây, không phải là thằng kẻ trộm. Đáng chú ý là những ngƣời xung 

quanh biết nó là kẻ trộm, chẳng những không chống nó, mà lại vỗ vai nó, khen 

ngợi nó, xem nó nhƣ một ngƣời anh hùng. 

Đó là một điều đáng chú ý, một điều rất nguy hiểm. 

Khi bắt đƣợc một tên mật thám, một tên phản quốc thì quần chúng rất căm 

giận, đòi xử bắn nó đi. Song khi tên giặc hoạt động trƣớc mắt mọi ngƣời, thì quần 

chúng lại hiền lành với nó, vỗ vai nó, khen ngợi nó. 

Trộm cắp tiền bạc của nhân dân, tổn hại kinh tế của Chính phủ, cũng là mật 

thám, phản quốc, nếu không phải là tệ hơn nữa. 
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Cuối cùng tên kẻ trộm "đƣờng hoàng" kia đã bị bắt. Nhƣng bắt một tên trộm 

ấy, có nghĩa lý gì, vì còn có hàng nghìn hàng vạn tên giặc nhƣ nó. Cần phải có biện 

pháp khác, biện pháp nghiêm ngặt hơn, để trừng trị chúng. Biện pháp ấy là gây nên 

một đạo đức để ngăn ngừa trộm cắp, gây nên một phong trào quần chúng gớm 

ghét, bao vây lũ giặc ấy. Biện pháp ấy là gây nên một cuộc vận động trong công 

nông chống trộm cắp; làm cho lũ trộm cắp "đƣờng hoàng" cũng nhƣ trộm cắp kín 

đáo - không sống còn đƣợc. 

Tiêu diệt trộm cắp, là một cách để bảo vệ, tiết kiệm và tránh lãng phí. 

Sau cùng, chúng ta cần có một cuộc vận động: tiêu diệt lười biếng, nâng cao 

năng suất, củng cố kỷ luật lao động. 

Công nhân vắng mặt không đi làm, đã gây cho công nghệ thiệt mất hàng 

chục vạn giờ lao động, tổn thất hàng trăm vạn đồng. 

Nếu không chấm dứt thói lƣời biếng, không nâng cao năng suất, thì công 

nghệ không tiến đƣợc, mà lƣơng bổng công nhân cũng không tăng đƣợc. 

Anh chị em công nhân phải hiểu rõ, nhất là những công nhân mới, phải hiểu 

rõ rằng: lƣời biếng và không nâng cao năng suất là có hại cho sự nghiệp chung, có 

hại cho cả giai cấp công nhân, có hại cho công nghệ của ta. 

Vì lợi ích của kinh tế, vì lợi ích của giai cấp công nhân - chúng ta phải 

chống thói lƣời biếng, phải nâng cao năng suất". (Hội nghị cán bộ Đảng ở 

Lêningrát, 13 - 4 - 1926)
21

. 

 

 

LÕNG TRÁCH NHIỆM VÀ CHÍ CẦU TIẾN
22

 

 

Lòng trách nhiệm và chí cầu tiến là thế nào? - Trong sự nghiệp kháng chiến 

và kiến quốc, bất kỳ việc to việc nhỏ đều trực tiếp hoặc gián tiếp phụng sự nhân 

dân, phụng sự Tổ quốc. Cho nên việc gì cũng quý, việc gì cũng cần. Công cuộc 

cách mạng là do nhiều việc nhỏ, nhiều bộ phận mà xây dựng nên. Nếu không có 

những việc nhỏ, những bộ phận nhỏ cộng lại, thì sẽ không thành việc lớn. Công 

việc xã hội cũng giống nhƣ cái đồng hồ, nếu thiếu 1 cái đinh nhỏ cũng sẽ ảnh 

hƣởng đến cả cái đồng hồ. 

Vì vậy, khi chúng ta phụ trách một công việc gì, bất kỳ to nhỏ, chúng ta 

cũng phải luôn luôn nhớ đến việc đó quan hệ với cách mạng, ảnh hƣởng đến cách 

mạng. Chúng ta phải đƣa toàn tâm toàn lực làm cho thành công, làm tròn nhiệm 

vụ. Chỉ làm cho xong chuyện, làm qua loa, tức là có hại cho cách mạng, có hại đến 

nhân dân. 

                                           
21

 Tức là bài: Về tình hình kinh tế Liênxô và chính sách kinh tế của Đảng, báo cáo của Xtalin đọc tại Hội nghị 

những đảng viên tích cực thuộc Đảng bộ Lêningrat, ngày 13 - 4 - 1926. 
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Tƣ tƣởng ta thông nhƣ vậy, thì gặp việc gì chúng ta cũng cẩn thận, cố gắng, 

quyết tâm làm cho vƣợt mức. Thế là lòng trách nhiệm. 

Xã hội ngày càng tiến, công tác của ta cũng phải ngày càng tiến. Chúng ta 

phải kháng chiến thắng lợi, phải thực hiện dân chủ mới, phải tiến đến chủ nghĩa xã 

hội, rồi tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Vì vậy, năng lực của ta, sáng kiến của ta, tiến bộ 

của ta cũng phải luôn luôn phát triển, tiến lên không ngừng. Không tiến, tức là thoái. 

Chúng ta quyết tâm cầu tiến bộ, quyết tâm vƣợt khó khăn, thì dù công việc 

to lớn nhƣ cải tạo xã hội, cải tạo thiên nhiên, chúng ta cũng làm đƣợc. Ngƣời Liên 

Xô đã đổi rừng hoang làm thành phố, biến bãi cát thành ruộng vƣờn, cũng vì có chí 

cầu tiến không ngừng. Vì vậy, mỗi ngƣời chúng ta đều phải có lòng trách nhiệm và 

chí cầu tiến. 

 

         C.B 

                                    

 

CHỚ KIÊU NGẠO, PHẢI KHIÊM TỐN
23

 

 

Bệnh cá nhân chủ nghĩa đẻ ra bệnh kiêu ngạo. 

Kiêu ngạo là: khi công tác có ít nhiều thành tích, ít nhiều thắng lợi, thì lên 

mặt anh chị, lên mặt công thần. Rồi đối với việc học tập thì lƣời biếng, không ra 

sức nâng cao trình độ của mình. Trong công tác thì xem thƣờng nhân dân, xa rời 

quần chúng. Ở trong Đảng thì không thực hiện chế độ dân chủ tập trung, không 

tuân theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Phớt kỷ luật và chính sách của Đảng và của 

Chính phủ. Khinh rẻ ý kiến của cấp dƣới. Xem thƣờng chỉ thị của cấp trên. Không 

muốn chịu kiểm tra, không muốn nghe phê bình. Thân với những kẻ xu nịnh tâng 

bốc mình. Xa tránh những ngƣời tính trực nói thẳng... 

Kết quả của bệnh kiêu ngạo là: thoái bộ, xuống dốc, rồi đi đến bất mãn, 

hủ hoá. 

Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của toàn Đảng, của nhân dân lao động, 

chứ không phải của anh hùng cá nhân. Công việc kháng chiến kiến quốc ngày càng 

nhiều, càng to, càng mới. Đại đa số chúng ta thì trình độ còn thấp, kinh nghiệm còn 

ít. Chúng ta phải cố gắng làm, cố gắng học, cố gắng tiến bộ mãi. 

Có nhƣ thế mới làm trọn nhiệm vụ mà nhân dân giao phó cho chúng ta. 

Chúng ta phải tuyệt đối chống bệnh kiêu ngạo, phải luôn luôn khiêm tốn. 

Mọi công tác phải dựa hẳn vào quần chúng, hoan nghênh quần chúng đôn đốc và 

kiểm tra. Trong đoàn thể thì phải giữ vững dân chủ tập trung, tập thể lãnh đạo, phải 

mở rộng tự phê bình và phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên trên. Có nhƣ vậy 

mới tiến bộ chung, tiến bộ mãi. 
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Thế là khiêm tốn. Khiêm tốn là một đạo đức mà mọi ngƣời cách mạng phải 

luôn luôn trau dồi. 

 

C.B 

                      

 

Phần thứ ba 

                           TUYÊN QUANG IN DẤU CHÂN NGƯỜI 

           -------- 

 

I. HÀNH TRÌNH LỊCH SỬ TỪ PÁC BÓ - CAO BẰNG ĐẾN TÂN TRÀO 

- TUYÊN QUANG, TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƢỢC  

 Trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc ta, Tuyên Quang - 

vùng đất lịch sử, nơi có vị trí chiến lƣợc, địa thế hiểm yếu có thể cơ động linh hoạt 

sang các vùng khác; nơi có cơ sở chính trị, tổ chức đảng vững chắc, nhân dân có 

truyền thống đoàn kết, yêu nƣớc nồng nàn, tuyệt đối trung thành với Đảng, với 

cách mạng, đã hai lần vinh dự đƣợc chọn làm căn cứ địa trung tâm, nơi Bác Hồ, 

Trung ƣơng Đảng ở, làm việc và lãnh đạo cách mạng cả nƣớc. 

Lần thứ nhất: Sau ba mƣơi năm bôn ba tìm đƣờng cứu nƣớc, ngày 28-1-

1941 Bác Hồ kính yêu trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

Ngƣời quyết định chọn Cao Bằng làm điểm tựa đầu tiên để xây dựng thành căn cứ 

địa chỉ đạo cách mạng cả nƣớc, đồng thời Ngƣời cùng Trung ƣơng Đảng chủ 

trƣơng từng bƣớc mở rộng căn cứ địa, đánh thông con đƣờng liên lạc với Trung 

ƣơng, với miền xuôi qua hƣớng Thái Nguyên, Tuyên Quang. Thực hiện chủ trƣơng 

đó, con đƣờng "Nam Tiến" hình thành. 

 Phong trào cách mạng ở Tuyên Quang đƣợc xây dựng từ năm 1937, đến 

đầu năm 1945 đã phát triển cả chiều sâu lẫn bề rộng, bảo đảm những điều kiện cơ 

bản để khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 10-3-1945, Khởi nghĩa Thanh La, 

huyện Sơn Dƣơng thành công và từ đó giải phóng toàn huyện Sơn Dƣơng. Đến 

ngày 22/5/1945, hầu hết các địa phƣơng trong tỉnh Tuyên Quang đƣợc giải phóng 

và mở rộng ra các vùng lân cận, tạo thành vùng giải phóng rộng lớn. 

 Tháng 5/1945, trƣớc những chuyển biến mau lẹ của tình hình và yêu cầu 

của cách mạng, Bác Hồ quyết định rời Pác Bó (Cao Bằng) về Tân Trào - Sơn 

Dƣơng - Tuyên Quang. 

 Xuất phát từ Pác Bó ngày 4 tháng 5 năm 1945, sau cuộc hành trình dài 16 

ngày qua bản Nƣa, Lam Sơn, Khuổi Lầy, Hoàng Phài, Khuổi Mản, chợ Rã, Bản 

Chán...thuộc tỉnh Cao Bằng;  Bản Cải, Rủm Tó, Nghĩa Tá, Chợ Đồn... tỉnh Bắc 

Cạn, trƣa ngày 20 tháng 5 năm 1945 Bác Hồ về  tới thôn Pác Hóp, xã Linh Phú 

huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Tiếp đó, Ngƣời đi qua bản Pình, bản Pài, xã 
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Trung Minh, huyện Yên Sơn và nghỉ lại làng Chạp, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn. 

Sáng ngày 21tháng 5 năm 1945, Ngƣời từ làng Chạp đi qua làng Nhà, xã Kim 

Quan, huyện Yên Sơn, làng Dõn xã Minh Thanh, huyện Sơn Dƣơng về Hồng Thái, 

huyện Sơn Dƣơng. Ngƣời dừng chân nghỉ ở đình Hồng Thái khoảng một tiếng rồi 

vƣợt sông Phó Đáy đi vào thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dƣơng. Về đến 

thôn Tân Lập, xã Tân Trào, Bác Hồ ở nhà cụ Nguyễn Tiến Sự một thời gian ngắn, 

rồi chuyển lên ở lán Nà Lừa. Tại đây, đầu tháng 6-1945 

Ngƣời đã chỉ đạo thành lập Khu giải phóng, lấy Tân Trào làm trung tâm, xây dựng 

chính quyền và quân đội cách mạng. Tân Trào-Tuyên Quang trở thành Thủ đô Khu 

giải phóng và sau đó là Thủ đô lâm thời của nƣớc Việt Nam mới.  

Tại Tân Trào, Bác Hồ và Trung ƣơng Đảng đã có những quyết định quan 

trọng, lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nƣớc 

tháng Tám năm 1945. Tân Trào - Sơn Dƣơng - Tuyên Quang là nơi diễn ra những 

sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc: Hội nghị 

cán bộ toàn quốc của Đảng (họp từ ngày 13 đến ngày 15/8/1945 tại khu rừng Nà 

Lừa) quyết định chớp thời cơ lãnh đạo nhân dân Tổng khởi nghĩa giành chính 

quyền, cử ra Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc; Quốc dân Đại hội Tân Trào - Hội nghị 

Diên Hồng thứ hai trong lịch sử dân tộc, tiền thân của Quốc hội nƣớc CHXHCN 

Việt Nam (họp tại đình Tân Trào ngày 16,17-8-1945), thể hiện lòng tin sâu sắc của  

nhân dân cả nƣớc đối với Đảng, Bác Hồ, sự đoàn kết nhất trí của toàn dân trong 

giờ phút quyết định vận mệnh đất nƣớc. Tháng 8-1945, Cách mạng Tháng Tám 

thành công, trƣớc khi rời Tân Trào về Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử 

cán bộ ở lại, tiếp tục củng cố khu căn cứ địa Tân Trào và dự báo "Biết đâu chúng 

ta còn trở lại đây nhờ cậy đồng bào một lần nữa".   

Lần thứ hai: Tháng 9/1945, thực dân Pháp quay trở lại xâm lƣợc nƣớc ta. 

Tháng 12/1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, một lần nữa Chủ tịch Hồ Chí 

Minh trở lại Tuyên Quang để lãnh đạo toàn dân  kháng chiến, kiến quốc. Ngày 2-4-

1947 Ngƣời về đến làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dƣơng, đây là nơi ở, làm 

việc đầu tiên  của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Ngƣời trở lại Việt Bắc lãnh đạo kháng 

chiến. Tuyên Quang -  Thủ đô Khu giải phóng năm xƣa đã trở thành Thủ đô kháng 

chiến, là nơi ở, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ƣơng Đảng, Quốc Hội, 

Chính phủ, Mặt trận và hầu hết các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ƣơng. 11 Bộ 

của Chính phủ đặt trụ sở tại các huyện  thị trong tỉnh,  tập trung nhiều nhất ở các 

huyện Sơn Dƣơng, Chiêm Hoá, Yên Sơn; 65 cơ quan Trung ƣơng đặt trụ sở làm 

việc tại 111 địa điểm khác nhau trên tất cả các huyện, thị xã của tỉnh Tuyên Quang.  

  Theo suốt chiều dài cuộc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở, làm 

việc tại Tuyên Quang với thời gian trên 6 năm, tại các địa điểm nhƣ: làng Sảo, xã 

Hợp Thành, huyện Sơn Dƣơng; Khuôn Đào, xã Trung Yên, huyện Sơn Dƣơng ; 

Khuổi Tấu, xã Hùng Lợi huyện Yên Sơn; Lũng Tẩu, xã Tân Trào, huyện Sơn 

Dƣơng ; xóm 5, xã Trung Trực, huyện Yên Sơn; Khấu Lấu, xã Tân Trào, huyện 
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Sơn Dƣơng; Bản Chƣơng, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn; Làng Chạp xã Trung 

Sơn, huyện Yên Sơn; Thôn Bòng,  xã Tân Trào, huyện Sơn Dƣơng; thôn Khuôn 

Mạ, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hoá; Thôn Phú An, xã Kim Bình, huyện Chiêm 

Hoá; thôn Lập Binh xã Bình Yên, huyện Sơn Dƣơng; thôn Pác Hóp, xã Linh Phú, 

huyện Chiêm Hoá; Bản Tai xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hoá; thôn Khuôn Điển, xã 

Kim Quan, huyện Yên Sơn ... 

Tại Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ƣơng Đảng tổ chức 

thành công nhiều Đại hội, hội nghị, phiên họp quan trọng của Đảng, Quốc hội, 

Chính phủ và Mặt trận... quyết định những quyết sách lớn để đẩy mạnh kháng 

chiến thăng lợi, đó là: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (từ ngày 11 

đến ngày 19 tháng 2-1951) tại thôn Phú An, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hoá. Kể 

từ ngày thành lập, đây là Đại hội đầu tiên của Đảng đƣợc tổ chức ở trong nƣớc, và 

là đại hội duy nhất đƣợc tổ chức tại địa phƣơng. Dự đại hội có đông đủ đại diện 

đảng viên của ba miền Bắc, Trung, Nam, ở trong nƣớc, ở nƣớc ngoài. Đại hội đã 

hoàn chỉnh và bổ sung đƣờng lối cách mạng, quyết định những chính sách, biện 

pháp đƣa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi. Tiếp đó là Đại hội toàn quốc 

thống nhất Việt Minh - Liên Việt; Đại hội liên minh nhân dân ba nƣớc Việt Nam - 

Lào - Campuchia (tháng 3-1951), Đại hội Anh hùng, chiến sỹ thi đua và cán bộ 

gƣơng mẫu toàn quốc lần thứ nhất (tháng 5-1952);  Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá 

I, thông qua Luật Cải cách ruộng đất.  

Kim Quan- Yên Sơn là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở, làm việc, trực tiếp chỉ 

đạo cuộc tấn công chiến lƣợc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, 

chủ trì Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá III quyết định 

kết thúc chiến tranh, lập lại hoà bình, chuyển cách mạng nƣớc ta sang giai đoạn 

mới. Cũng chính từ đây, Ngƣời lên đƣờng về Thủ đô Hà Nội sau thắng lợi của 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc   

Tuyên Quang cũng là nơi diễn ra những hoạt động ngoại giao quan trọng 

của Bác Hồ, nhƣ các cuộc đón tiếp, làm việc với Chính phủ kháng chiến Lào và 

Mặt trận Lào yêu nƣớc Ítxala, đoàn cố vấn Trung Quốc,  đại diện các Đảng Cộng 

sản: Pháp, Thái Lan, Liên Xô... 

Tại Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có nhiều bài viết, bài phát 

biểu về đạo đức cách mạng và việc rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. 

Ngƣời cùng Đảng ta tạo dựng một đội ngũ cán bộ kiên trung cùng toàn dân tộc đƣa 

cuộc kháng chiến của dân tộc ta chống thực dân Pháp xâm lƣợc đi lên giành thắng lợi, 

kết thúc bằng chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ "Chấn động địa cầu". 

 II. MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐÃ Ở LÀM VIỆC VÀ 

NHỮNG  HOẠT ĐỘNG  CỦA NGƢỜI TẠI TUYÊN QUANG
24

 

                                           
24

 Các tài liệu trong phần này đƣợc tuyển chọn, tập hợp từ Hồ Chí Minh-Biên niên tiểu sử, NXB Chính trị quốc gia 

xuất bản năm 1994 và các hồ sơ di tích lịch sử cách mạng của Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang. 

 



 44 

 A. Trước và trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 

1. Nhà ông Chánh Nhì, làng Chạp, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn: 

  Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp nghỉ lại qua đêm trên 

đƣờng từ Pác Bó về Tân Trào (ngày 20 tháng 5 năm 1945). 

2. Đình Hồng Thái, thôn Hồng Thái, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương: 

 Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân đầu tiên khi Ngƣời từ Pác Bó (Cao 

Bằng) về  đến Tân Trào, ngày 21 tháng 5 năm 1945. Đón Ngƣời tại đình có các 

đồng chí phụ trách phân khu Nguyễn Huệ: Song Hào, Tạ Xuân Thu, Lê Trung 

Đình. Sau đó Ngƣời vƣợt sông Phó Đáy, đi thôn Tân Trào. 

  3.  Nhà ông Nguyễn Tiến Sự, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương : 

   Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trong những ngày đầu Ngƣời về 

Tân Trào, từ ngày 21 đến cuối tháng 5 năm 1945. Sau ngày 24-5-1945, Ngƣời 

cùng ông Nguyễn Tiến Sự đi tìm địa điểm làm nơi ở mới tại lƣng chừng đồi Nà 

Lừa, thôn Tân Lập, xã Tân Trào. 

 4. Lán Nà Lừa, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương: 

 Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22-8-1945.  

         Tại đây, cuối tháng 5, Ngƣời chỉ thị khẩn trƣơng mở Trƣờng Quân chính 

kháng Nhật tại Khuổi Kịch (đông bắc xã Tân Trào) để đào tạo cán bộ và Ngƣời đã 

đến thăm trƣờng. 

            Đầu tháng 6, Ngƣời nghe báo cáo về những Nghị quyết của Hội nghị Quân 

sự Bắc Kỳ và chỉ thị "Nay vùng giải phóng ở  miền ngược đã bao gồm các tỉnh 

Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, địa thế nối 

liền với nhau, nên lập thành một khu căn cứ lấy tên là Khu giải phóng. Thống nhất 

các lực lượng vũ trang lại là rất đúng, nên đặt tên là Quân giải phóng". 

 Đầu tháng 6-1945, tại thôn Tân Lập - Ngƣời đi thăm nơi ăn ở của một đơn vị 

Giải phóng quân . Thấy nền nếp thiếu trật tự, Ngƣời gặp đồng chí chỉ huy để góp ý 

kiến. Đồng chí chỉ huy nói: "Phê bình chúng tôi!Chuyện ấy đã có cấp trên của 

chúng tôi". Ngƣời ôn tồn nói: "Tôi là người dân, tôi cũng có quyền phê bình, góp ý 

cho bộ đội chứ!...Bộ đội cách mạng là bộ đội của dân cơ mà!". 

 Giữa tháng 6-1945 Ngƣời đến xóm Lũng Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn 

Dƣơng khảo sát địa hình và tìm hiểu tình hình mọi mặt, chọn địa điểm làm sân bay 

để đón quân Đồng minh.  

 Cuối tháng 6, Ngƣời đến thăm lớp báo vụ đƣợc tổ chức bên bờ một con suối, 

gần lán làm việc của Ngƣời. 

 Ngày 17-7 và 19-7-1945, Ngƣời thảo luận với Thiếu tá tình báo Mỹ E.Tômát về 

mục đích của Mặt trận Việt Minh và về khu vực hoạt động của đội "Con Nai". 

 Cuối tháng 7, tại lán Nà Lừa, Ngƣời ốm nặng. Một hôm, đồng chí Võ 

Nguyên Giáp lên báo cáo công việc và xin ở lại lán với Ngƣời. Đêm ấy, tỉnh lại sau 

cơn sốt, Ngƣời nói với đồng chí Võ nguyên Giáp: "Lúc này thời cơ thuận lợi đã 
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tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết 

giành cho được độc lập". 

 Một lần khác Ngƣời nói: "Lúc nào cũng phải chú trọng xây dựng chi bộ, bồi 

dƣỡng cán bộ, đảng viên và phần tử trung kiên. Trong chiến tranh du kích, lúc 

phong trào lên, ta phải hết sức phát triển, vừa phát triển vừa chú trọng xây dựng 

căn cứ cho thật vững chắc, để đề phòng lúc khó khăn mới có chỗ đứng chân đƣợc". 

 Cuối tháng 7, Ngƣời uống thuốc của một cụ lang già ngƣời Tày. Thuốc là 

một thứ củ vừa đào trong rừng về, đem đốt cháy rồi hoà vào trong bát cháo loãng. 

Cơn sốt lui dần, Ngƣời gƣợng dậy, tiếp tục làm việc. 

 Ngày 12-8-1945, qua đài phát thanh, nhận đƣợc tin Nhật đầu hàng Đồng 

minh không điều kiện. Ngƣời cấp tốc hội ý với Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng, đi tới 

quyết định tổng khởi nghĩa trong cả nƣớc. 

 Ngày 14-8-1945, theo đề nghị của Ngƣời, Hội nghị cán bộ toàn quốc của 

Đảng đƣợc triệu tập tại Tân Trào. Theo quyết định của Ngƣời, Ban Thƣờng vụ 

Trung ƣơng Đảng và Tổng bộ Việt Minh, Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc đƣợc thành 

lập gồm 5 ngƣời, do đồng chí Trƣờng Chinh, Tổng Bí thƣ Đảng trực tiếp phụ 

trách. 23
h
 cùng ngày, Uỷ ban khởi nghĩa đã ra Quân lệnh số 1 hạ lệnh tổng khởi 

nghĩa trong cả nƣớc. 

 Ngày 16-8-1945, Ngƣời dự Đại hội quốc dân tại đình Tân Trào. Đại hội 

nhiệt liệt tán thành chủ trƣơng Tổng khởi nghĩa của Đảng và Tổng bộ Việt Minh. 

Đại hội đã bầu ra Uỷ ban giải phóng dân tộc Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do 

Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. 

 Ngày 17-8-1945, trƣớc đình Tân Trào, Ngƣời thay mặt Uỷ ban giải phóng  

dân tộc Việt Nam đọc lời tuyên thệ trong buổi lễ ra mắt quốc dân:"Chúng tôi là 

những ngƣời đƣợc Quốc dân đại biểu bầu vào Uỷ ban giải phóng dân tộc để lãnh 

đạo cuộc cách mạng của nhân dân ta. Trƣớc lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, chúng 

tôi nguyện kiên quyết lãnh đạo nhân dân tiến lên, ra sức chiến đấu chống quân thù, 

giành lại độc lập cho Tổ quốc. Dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, quyết 

không lùi bƣớc. Xin thề! ". 

 Trƣớc ngày 20-8-1945, Ngƣời họp với các đồng chí: Phạm Văn Đồng, 

Hoàng Văn Thái, Hoàng Hữu Kháng và Trần Thị Minh Châu. Ngƣời nói: "Bây giờ  

ta có chính quyền, chắc các cô, các chú cũng muốn về Hà Nội. Nhƣng chƣa đƣợc 

đâu! Lênin đã nói: "Giành chính quyền khó, giữ chính quyền còn khó hơn". Bởi 

vậy, một số các cô, các chú còn ở lại địa phƣơng đây, giúp đồng bào tổ chức cuộc 

sống sao cho tƣơi đẹp hơn, ấm no, văn minh hơn...Biết đâu, chúng ta còn trở lên 

đây nhờ cậy đồng bào lần nữa...". 

 Ngày 22-8, Ngƣời rời lán Nà Lừa (Tân Trào) về Hà Nội.  

            5. Nhà ông Ma Văn Yến, thôn Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương: 
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Là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn Đồng minh đã ở, làm việc 

(Khoảng mười ngày cuối tháng 7 năm 1945). Tại đây, Ngƣời đã chỉ đạo việc phục 

vụ những chuyến bay của Đồng minh. 

  B. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược   

1. Nhà ông Ma Văn Hiến, thôn làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương:  

Đây là địa điểm đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trong kháng 

chiến chống thực dân Pháp tại Việt Bắc, từ ngày 02-4 đến cuối tháng 4-1947. 

  Tại đây, từ ngày 03 đến ngày 06-4-1947, Ngƣời chủ trì Hội nghị cán bộ 

Trung ƣơng Đảng, bàn việc cụ thể hóa đƣờng lối kháng chiến và rút kinh nghiệm 

những tháng đầu kháng chiến. 

 Ngày 4-4-1947, Ngƣời ký Sắc lệnh số 41/SL về việc thành lập Uỷ ban hành 

chính đặc biệt miền Thƣợng du tỉnh Thanh Hoá. 

Ngày 7-4, Ngƣời gửi thƣ cho các ông Hoàng Hữu Nam (Thứ trƣởng Bộ Nội 

vụ), Lê Văn Hiến (Bộ trƣởng Bộ Tài chính) yêu cầu khẩn trƣơng di chuyển các cơ 

quan lên Việt Bắc. Trong ngày, Ngƣời ký Sắc lệnh số 42/SL, quy định việc bãi bỏ 

ngân sách các cấp kỳ, tỉnh, thành phố, thị xã, khu tự trị và sáp nhập vào Quỹ toàn 

quốc. Riêng Quỹ đặc biệt Quốc phòng vẫn giữ nhƣ cũ.  

2.  Lán I, làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương: 

  Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở, làm việc từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5-1947.  

Ngày 19-4-1947, Ngƣời chủ trì phiên họp của Hội đồng Chính phủ, trọng 

tâm bàn về vấn đề ngoại giao. Ngƣời yêu cầu tất cả các vị Bộ trƣởng nhanh chóng 

chuyển vào an toàn khu càng sớm càng tốt. 

Ngày 25-4-1947, Ngƣời ký Sắc lệnh số 45/SL, thiết lập Toà án binh tối cao 

và quy định thành phần, thẩm quyền xét xử của toà án này. 

Ngày 30-4, Ngƣời chủ trì phiên họp của Hội đồng Chính phủ để bàn các 

việc: Cử Bộ trƣởng và Thứ trƣởng Bộ Nội vụ thay cụ Huỳnh Thúc Kháng (Bộ 

trƣởng Bộ Nội vụ) và ông Hoàng Hữu Nam (Thứ trƣởng Bộ Nội vụ) vừa mất. Vấn 

đề trao đổi ngoại giao theo đề nghị của Chính phủ Inđônêxia; Việc thả tù binh và 

nghe báo cáo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính...  

3. Lán II, làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương: 

 Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ đầu tháng 5/1947 đến ngày 

19-5-1947.  

 Tại đây, ngày 1-5-1947, Ngƣời ký Sắc lệnh số 47/SL, quy định về tổ chức 

của Bộ Tổng chỉ huy, Bộ Tổng tham mƣu, Cục Chính trị và Văn phòng Bộ Tổng 

chỉ huy quân đội. 

 Trƣớc ngày 10-5-1947, Ngƣời trả lời phỏng vấn phóng viên báo L. Humanité 

Rơnê Lécmitơ (René L Hermite), Ngƣời nói "Tôi hoàn toàn tin rằng đình chiến là 

điều có thể thực hiện được...Chúng tôi khao khát hoà bình và chúng tôi sẵn sàng hoà 

bình. Chỉ còn tuỳ thuộc vào quyết tâm của Chính phủ Pháp mà thôi". 
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 Từ đây, ngày 12-5-1947, Ngƣời đã đến thị xã Thái Nguyên gặp PônMuýt, 

đại diện của Cao uỷ Pháp ở Đông Dƣơng vào lúc 22
h 

, để trao đổi về điều kiện 

ngừng bắn của hai phía Việt-Pháp. Do dã tâm xâm lƣợc và những yêu sách ngang 

ngƣợc của thực dân Pháp, cuộc hội kiến đã không mang lại kết quả. 

 Ngày 15-5-1947, Ngƣời chủ toạ phiên họp Hội đồng Chính phủ bàn về vấn đề 

ngoại giao với Pháp; Nghe báo cáo của Bộ Quốc phòng về tình hình các mặt trận . 

 Ngày 19-5-1947, chào mừng ngày sinh của Ngƣời, các đồng chí phục vụ 

chuẩn bị một bó hoa rừng mang đến chúc thọ Ngƣời. Nhận bó hoa từ tay các đồng 

chí, Ngƣời rất xúc động và đề nghị dành những bông hoa đó đi viếng mộ đồng chí 

Lộc (người được phân công lo việc ăn uống cho Chủ tịch Hồ Chí Minh) vừa mới 

mất trƣớc đó ít ngày vì bệnh sốt rét. 

4. Nhà ông Triệu Văn Hiến, thôn Khuôn Đào, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương: 

  Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ ngày 29-11-1947 đến ngày       

3-12-1947. Trong thời gian này, Trung ƣơng Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực 

tiếp chỉ đạo Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947.  

5. Lán Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Khuổi Tấu, xã Hùng Lợi,  huyện Yên Sơn: 

 Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ ngày 4 đến cuối tháng 12- 1947. 

  Ngày 7-12, Ngƣời ký Sắc lệnh số 612/MDB, về việc khen thƣởng nhân kỷ 

niệm một năm Ngày toàn quốc kháng chiến  

 Ngày 8-12, Ngƣời đã tiếp và trả lời phỏng vấn các nhà báo Việt Nam và 

nƣớc ngoài.  

 Ngày 19-12, nhân kỷ niệm một năm Ngày toàn quốc kháng chiến. Ngƣời ra Lời 

kêu gọi gửi đồng bào và chiến sĩ cả nƣớc, Ngƣời tuyên bố "Chính phủ Hồ Chí Minh 

thề quyết lãnh đạo nhân dân và quân đội chiến đấu đến cùng, để phá tan xiềng xích 

của bọn thực dân, để tranh lại quyền thống nhất và độc lập. Chính phủ Hồ Chí Minh 

quyết làm trọn cái nhiệm vụ vẻ vang mà quốc dân đã giao cho, và quyết không phụ 

lòng tin cậy mà đồng bào đã đặt vào Chính Phủ".  

 Cũng trong thời gian này Ngƣời hoàn thành tác phẩm Việt Bắc anh dũng.   

         6.  Lán Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lũng Tẩu, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, 

huyện Sơn Dương: 

 Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã  ở và làm việc hai lần trong kháng chiến: 

   Lần thứ nhất: Từ ngày 12- 9-1948 đến ngày 16-12- 1948.  

  Tại đây, ngày 23-9-1948 Ngƣời ra Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm 3 năm 

Nam Bộ kháng chiến. Trong bài "Cách làm việc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 

trách"(Ký tên X. Y.Z, đăng trên báo Sự thật số 100), Ngƣời 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 di đến cái tệ bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ. Kết quả 

cũng là hỏng việc. Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn luôn đi đôi 

với nhau.  
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 Ngày 3-10-1948, Ngƣời cùng các vị trong Ban Thƣờng vụ Quốc hội và 

Chính phủ đón tiếp và nói chuyện thân mật với Đoàn đại biểu Nam Bộ do ông 

Phạm Hùng làm Trƣởng đoàn. 

 Ngày 15-10-1948, bài viết Chủ nghĩa cá nhân của Ngƣời đăng trên báo Sự 

thật - số 101, đã phê phán một số biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân và góp ý kiến về 

cách khắc phục căn bệnh nguy hiểm đó. 

 Ngày 15-11-1948, bài viết của Ngƣời nhan đề: Bệnh tự kiêu, tự ái- đăng báo 

Sự thật, số 102, trong đó có đoạn:" ..Mỗi một ngƣời và tất cả mọi ngƣời chúng ta 

phải tẩy cho sạch bênh tự kiêu, "tự ái". Đó là hai thứ bệnh rất nguy hiểm cho đạo 

đức và công việc.  

Thang thuốc thánh để chữa bệnh này gồm có bốn vị là:  

 a) Thật thà tự phê bình và hoan nghênh ngƣời khác phê bình mình.

  b) Cố gắng sửa chữa khuyết điểm và phát triển ƣu điểm. 

 c) Luôn luôn cố gắng học hỏi để luôn luôn tiến bộ. 

 d) Thực hành đoàn kết". 

 Ngày 30-11-1948 Ngƣời viết bài:  Một việc mà các cơ quan lãnh đạo cần 

thực hành ngay, đăng trên báo Sự thật, số 103, đề cập đến công tác kiểm tra. 

 Lần thứ hai: Từ ngày 10-1-1949 đến ngày 6-4-1949. 

  Ngày 18-1-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ bế mạc Hội nghị cán bộ 

Đảng lần thứ 6. Trong lời phát biểu Ngƣời nói: "Trước mặt quần chúng, không 

phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến(...) 

 Muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên". 

 Tháng 1-1949, trong thƣ gửi Trƣờng cán bộ dân quân Lê Bình, Ngƣời căn 

dặn: Muốn đánh thắng giặc, "trước nhất và mọi việc phải dựa vào nhân dân; mỗi 

cán bộ và mỗi chiến sĩ dân quân du kích phải làm cho dân tin, dân phục dân yêu". 

 Trong bài: Đảng ta, đăng trên Tạp chí Sinh hoạt nội bộ, Ngƣời viết: "Chúng 

ta có nhiều thành công, nhưng chúng ta cũng có nhiều khuyết điểm (...) Sứ mệnh 

của Đảng ta rất to.... Không có vinh dự  nào to bằng cái vinh hạnh được làm đảng 

viên của Đảng Cộng sản. Vì vậy, bất kỳ ở hoàn cảnh nào, làm công việc gì, chúng 

ta cũng phải kiên quyết làm cho xứng đáng với vinh hạnh ấy". 

 Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, Ngƣời đến thăm cán bộ, nhân viên Văn 

phòng Chủ tịch phủ. 

  Ngày 15-3-1949, Ngƣời viết bài: Bệnh khẩu hiệu, đăng trên báo Cứu quốc, 

số 1191, phê phán một số địa phƣơng và một số cán bộ mắc bệnh khẩu hiệu. 

 Trong thời gian này, Ngƣời đã trả lời điện phỏng vấn của các nhà báo, hãng 

thông tấn các nƣớc: Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc...Đáp lại câu hỏi của một nhà báo 

Mỹ: "Cụ có phải là một người Cộng sản không ?" Ngƣời đáp "Tôi luôn luôn là một 

người yêu nước, tranh đấu cho độc lập và thống nhất thật sự của Tổ quốc tôi"; 

Ngƣời ký Sắc lệnh thành lập Trƣờng Cao đẳng Kỹ thuật; bổ nhiệm một số chức 
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danh của Bộ Quốc phòng; chỉ thị về việc xây dựng các đơn vị chủ lực, các tiểu 

đoàn tập trung; viết thƣ gửi Đại hội dân quân toàn quốc ...    

7. Lán  Chủ tịch Hồ Chí Minh tại  xóm 5, xã Trung Trực, huyện Yên Sơn: 

 Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 19-12-1948 đến ngày 

10-1-1949.   

  Ngày 19-12-1948, Ngƣời ra lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm hai năm kháng 

chiến toàn quốc; gửi điện đến nhân dân Pháp tố cáo những tội ác của thực dân 

Pháp, nêu cao quyết tâm chiến đấu của dân tộc ta.   

 Ngày 25-12-1948, Ngƣời gửi thƣ tới đồng bào công giáo cả nƣớc, nhân ngày 

lễ Thiên Chúa giáng sinh. 

 Ngày 1-1-1949, thay mặt Chính Phủ, Ngƣời viết thƣ chúc mừng năm mới 

gửi toàn thể đồng bào và chiến sĩ, kêu gọi "mọi người đều phải ra sức thi đua với 

tinh thần mới, để đưa kháng chiến và kiến quốc đến nhiều thắng lợi mới và thành 

công mới ". 

 8.  Khấu Lấu- Vực Hồ, thôn Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương: 

 Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  từ  tháng 4/1949  đến  tháng 

9-1950 

     Ngày 15-4-1949, bài viết của Ngƣời Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng, 

đề cập đến vấn đề phê bình. Ngƣời phê phán quan niệm cho rằng phê bình công 

khai sẽ làm mất uy tín, thể diện của ngƣời đƣợc phê bình và có thể sẽ bị địch lợi 

dụng. Theo Ngƣời, nghĩ nhƣ thế là "ốm mà sợ thuốc" là không hiểu ý nghĩa và sức 

mạnh của phê bình.  

 Ngày 25-4-1949, Ngƣời ký Sắc lệnh tặng thƣởng Huân chƣơng Độc lập hạng 

nhất, nhì, ba, và Huân chƣơng Kháng chiến hạng nhất cho một số tập thể, cá nhân. 

 Ngày 27-4-1949, Ngƣời viết thƣ gửi Trƣờng Lục quân Trần Quốc Tuấn, 

trong đó có đoạn "muốn làm tròn nhiệm vụ thì ngoài kỹ thuật, còn phải giữ vững 

đạo đức của quân nhân là: nhân, tín, trí, dũng, liêm..." 

 Tháng 4-1949, với bút danh Trần Lực, Ngƣời viết xong tác phẩm "Giấc ngủ 

mười năm ". 

 Cũng trong tháng 4-1949, Ngƣời ký Sắc lệnh thành lập quỹ "Tham gia 

kháng chiến". 

 Ngày 1-5-1949, Ngƣời gửi thƣ cho anh chị em lao động toàn quốc, biểu 

dƣơng những đóng góp to lớn của công nhân Việt Nam trong sự nghiệp kháng 

chiến, kiến quốc. 

  Ngày 6-5-1949, Ngƣời chủ trì Hội nghị Trung ƣơng mở rộng để thảo luận 

các đề án chính trị, chính quyền, kinh tế ..., chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ II.   

  Ngày 1-6-1949, Ngƣời viết bài Thế nào là Liêm, trong đó có đoạn: "Để thực 

hiện chữ LIÊM cần có tuyên truyền và kiểm soát, giáo dục và pháp luật, từ trên 

xuống dưới, từ dưới lên trên". 
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 Trƣớc nhất là cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp 

thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ có quyền mà thiếu lƣơng tâm là có dịp đục 

khoét, có dịp ăn của đút, có dịp dĩ công dinh tƣ. Vì vậy cán bộ phải thực hành chữ 

LIÊM trƣớc để làm kiểu mẫu cho dân 

 "Quan tham vì dân dại", nếu dân hiểu biết, không chịu đút lót, thì quan dù 

không liêm cũng phải hoá ra LIÊM. Vì vậy cần phải biết quyền hạn của mình, phải 

biết kiểm soát cán bộ, để giúp cán bộ thực hiện chữ LIÊM. 

  "Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị 

nào làm nghề nghiệp gì". 

 Ngày 2-6-1949, Ngƣời viết bài Thế nào là chính, trong đó có đoạn: "Chính 

nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì không thẳng thắn, đứng 

đắn tức là tà" 

 "CẦN, KIỆM, LIÊM là gốc rễ của CHÍNH, nhưng một cây cần có gốc rễ, lại 

cần có cành lá, hoa quả  mới là cây hoàn toàn. Một người cần phải CẦN, KIỆM, 

LIÊM, nhưng còn phải CHÍNH mới là hoàn toàn". Ngƣời nêu những điều cần thiết 

để mỗi ngƣời thực hiện đƣợc chữ CHÍNH.  

 Từ ngày 14 đến 16-6-1949 Ngƣời dự phiên họp Hội đồng Chính phủ nhận 

định về tinh hình thế giới, trong nƣớc, bàn một số vấn đề của Bộ Quốc phòng, Tài 

chính, Nội chính... Tổng kết phiên họp Ngƣời nhấn mạnh: 

 a, Mọi việc muốn thành công phải trông vào dân. Các kế hoạch chƣơng trình  

cần phổ biến cho dân hiểu và vận động dân tham gia 

 b, Cán bộ cần chú ý giúp cho nhân dân quán xuyến công việc trông xa và 

trông rộng, nhìn rõ công việc chung 

 c, Trong kế hoạch thi đua của các Bộ, cần chú ý việc tuyên truyền trong dân. 

 d, Các Bộ và các cơ quan luôn luôn giữ bí mật, quân sự hoá, chuẩn bị tinh 

thần và vật chất để sẵn sàng đối phó với mọi chuyển biến của thời cuộc. 

 Ngày 20-6-1949, Ngƣời viết xong cuốn sách CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH. 

Cuối sách, Ngƣời viết: 

  "Ai mà chẳng muốn tự mình thành một ngƣời tốt,  

  Con cháu mình  sung sƣớng, 

  Gia đình mình no ấm,   

  Làng xóm mình thịnh vƣợng,  

  Nòi giống mình vẻ vang, 

  Nƣớc mình giàu mạnh.  

 Mục đích ấy tuy to lớn, nhƣng rất thiết thực.  

 Thiết thực, vì chúng ta nhất định đạt đƣợc.  

 Chúng ta nhất định đạt đƣợc vì mỗi ngƣời và tất cả dân ta đều  Thi đua: Cần, 

Kiệm,Liêm,Chính"
25
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 Ngày 14-7-1949, Ngƣời ký Sắc lệnh quy định mức giảm địa tô, và thành lập 

Hội đồng giảm tô ở các tỉnh  

 Ngày 13-8-1949, Ngƣời ký Sắc lệnh về việc thành lập ngạch Thanh tra lao 

động và Kiểm soát lao động 

 Ngày 2-9-1949, Ngƣời đến thăm anh chị em cán bộ nhân viên Văn phòng 

Trung ƣơng Đảng. Ngƣời bƣớc vào hội trƣờng, ngồi xuống trƣớc rồi bảo mọi 

ngƣời ngồi xuống theo. Các cán bộ, thanh niên khoẻ mạnh nhanh chân đến trƣớc vây 

xung quanh Ngƣời. Các chị, các cô vì có cháu nhỏ đi theo không chen kịp đành ngồi 

phía sau hội trƣờng. Khi đƣợc báo cáo là anh chị em đã đến đủ. Ngƣời nói : 

   - Để ổn định trật tự cho buổi "diễn thuyết" đƣợc thành công, các cô các chú 

phải ngồi đúng vị trí của mình. Riêng diễn giả đƣợc phép thay đổi chỗ 

 Ngƣời đứng dậy,  đi xuống cuối hội trƣờng hô: 

  - Đằng sau, quay! 

 Rồi bắt đầu nói chuyện ngay. Thế là các chị, các cô, các cháu nhỏ lại đƣợc 

gần Ngƣời nhất. 

 Ngày 7-9-1949, Ngƣời tặng giấy khen cho cán bộ công nhân nhà máy cơ khí 

Trần Hƣng Đạo về thành tích sản xuất. Cũng trong tháng 9 Ngƣời gửi thƣ khen 

ngợi sinh viên Trƣờng Đại học Y khoa Việt Bắc.  

 Trong tháng 9, Ngƣời đến thăm và ghi trên trang đầu cuốn sổ vàng của 

Trƣờng Nguyễn Ái Quốc Trung ƣơng lời dạy: 

  "Học để làm việc, 

                làm ngƣời, 

       làm cán bộ, 

  Học để phụng sự Đoàn thể, 

    "giai cấp và nhân dân, 

    Tổ quốc và nhân loại".  

  Muốn đạt mục đích thì phải  

    Cần, kiệm, liêm, chính 

     chí công vô tƣ"
26

 

 Ngày 15-10-1949, bài viết Dân vận của Ngƣời đăng trên báo Sự thật. Ngƣời 

trình bày những vấn đề cơ bản về bản chất dân chủ của Nhà nƣớc  ta, về nội dung 

của công tác dân vận, về những ngƣời có trách  nhiệm làm công tác dân vận, và 

những phẩm chất phải có ở ngƣời phụ trách công tác dân vận. Ngƣời kết luận; 

"Lực lượng của dân rất to, Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì 

cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". 

Ngày 20-10-1949, Ngƣời ký Sắc lệnh ấn định cấp bậc phù hiệu cấp hiệu và 

quân phục cho quân đội quốc gia; Sắc lệnh về việc đặt một ban cố vấn bên cạnh 

Uỷ ban kháng chiến hành chính Nam Bộ... 
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 Ngày 31-10-1949, Ngƣời viết bài Rút kinh nghiệm và trao đổi kinh nghiệm. 

Ngƣời nêu rõ tầm quan trọng của việc tổng kết và phổ biến kinh nghiệm sau mỗi 

việc làm. 

 Ngày 4-11-1949, Ngƣời ký Sắc lệnh quy định tất cả nam công dân Việt Nam từ 

18 tuổi đến 45 tuổi đều có nghĩa vụ phải phục vụ trong quân đội một thời hạn là hai 

năm; Sắc lệnh về việc hợp nhất Liên khu 1 và Liên khu 10 thành Liên khu Việt Bắc 

và thành lập Uỷ ban hành chính kháng chiến Liên khu Việt Bắc.  

 Ngày 9-11-1949, Ngƣời gửi thƣ cho lớp "chuẩn bị tổng phản công" Trƣờng 

trung học Lục quân Trần Quốc Tuấn nhân ngày khai giảng. Ngƣời nhắc nhở giáo 

viên và học viên phấn đấu giảng dạy và học tập tốt.  

 Ngày 28-11-1949, Ngƣời viết thƣ gửi Hôi nghị cán bộ Nông dân toàn quốc, 

căn dặn cán bộ làm công tác vận động nông dân phải : 

 - Tổ chức nông dân thật chặt chẽ 

 - Đoàn kết nông dân thật khăng khít 

 - Huấn luyện nông dân thật giác ngộ 

 - Lãnh đạo nông dân hăng hái đấu tranh cho lợi ích của nông dân của Tổ quốc. 

 Trong tháng 12-1949, Ngƣời chủ toạ phiên họp của Hội đồng Chính phủ, ký 

Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra Chính phủ. 

 Trong năm, Ngƣời viết thƣ gửi chị em công nhân Công đoàn vận tải Sông 

Lô, hoan nghênh đề nghị của chị em mong đƣợc đóng đảm phụ tham gia kháng 

chiến nhƣ nam giới; gửi thiếp thƣ cho Ban xung phong Lào Bắc (tổ chức phối hợp 

giữa Liên khu X và mặt trận Lào yêu nước). 

 Ngày 1-1-1950, Ngƣời  gửi  thƣ chúc mừng tới đại hội lần thứ nhất Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

 Đầu tháng 1-1950, Ngƣời lên đƣờng thăm Trung Quốc, Liên Xô để mở rộng 

quan hệ ngoại giao. Đây là chuyến đi bí mật. Trƣớc khi đi Ngƣời gặp riêng một số 

đồng chí dặn dò và giao nhiệm vụ cụ thể trong thời gian Ngƣời đi vắng. 

 Ngày 6 và ngày 7-4-1950, Ngƣời dự họp Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng nghe 

báo cáo tình hình trong thời gian Ngƣời đi công tác nƣớc ngoài và bàn một số 

nhiệm vụ cấp bách. 

 Ngày 13-4-1950, Ngƣời chủ toạ phiên họp Hội đồng Chính phủ thảo luận 

các vấn đề: tình hình thế giới, trong nƣớc, thực hiện chƣơng trình ba tháng đầu 

năm và ra nghị quyết về công tác ngoại giao, giáo dục, cải tổ bộ máy tƣ pháp, giao 

thông công chính, nội vụ... 

 Ngày 14-4-1950, Ngƣời ký Sắc lệnh thành lập Nha Vận tải và Vụ Kiến trúc  

trong Bộ Giao thông công chính. 

 Ngày 24-4-1950, Ngƣời đến thăm và nói chuyện với học viên khoá II 

Trƣờng Đảng Nguyễn Ái Quốc. 

 Tháng 4-1950, Ngƣời đến thăm các đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc 

lần thứ nhất.     
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 Ngày 1-5-1950, Ngƣời ký Sắc lệnh đặt ra Huân chƣơng Lao động. 

 Ngày 9 và ngày 10-5-1950, Ngƣời dự Hội nghị Trung ƣơng chuẩn bị cho 

Đại hội lần thứ II của Đảng, đề cập đến việc đổi tên Đảng và soạn thảo "Đảng 

cương", chuẩn bị cho Đảng ra hoạt động công khai.  

 Ngày 14-5-1950, Ngƣời ký Sắc lệnh thành lập Ban Kinh tế Chính phủ, chủ toạ 

phiên họp của HĐCP quyết định một số vấn đề quan trọng về nội chính và kinh tế. 

 Trƣớc ngày 19-5-1950, trong một cuộc họp cán bộ các cơ quan Trung ƣơng ở 

Thác Dẫng (xã Bình Yên, huyện Sơn Dƣơng), nhân sắp đến ngày 19-5 mọi ngƣời 

chúc thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngƣời cảm ơn và đáp lại bằng bài thơ:  

  " Sáu mƣơi tuổi vẫn còn xuân chán    

    So với ông Bành vẫn thiếu niên 

     Ăn khoẻ, ngủ ngon,làm việc khoẻ 

     Trần mà nhƣ thế kém gì tiên"
27

.   

  Ngày 22-5-1950, Ngƣời ký các Sắc lệnh quy định về thang lƣơng, mức phí 

cấp hàng tháng cho cán bộ cao cấp, quy chế lƣơng bậc, tuyển dụng công chức...  

 Cuối tháng 5-1950, khi đi công tác đến phố Hiên,( huyện Yên Sơn, tỉnh 

TuyênQuang) Ngƣời cùng anh em bảo vệ vào một ngôi nhà hoang để nghỉ và giở 

cơm nắm ra ăn tối. Thấy một đồng chí bảo vệ định rút phên liếp của nhà dân ra dể 

nhóm lửa đun nƣớc uống, Ngƣời nói: "Chú đun nước mà lại phá hoại nhà dân, hơn 

nữa đêm hôm thế này đốt lửa không tiện".  Cũng thời gian này Ngƣời đi thăm cán 

bộ chiến sĩ Đại đoàn 312. 

 Ngày 14-7-1950, Ngƣời chủ  toạ phiên họp Hội đồng Quốc phòng tối cao  

để kiểm điểm tình hình 6 tháng đầu năm và định chƣơng trình 6 tháng cuối năm. 

          Ngày 15-7- 1950, Ngƣời viết bài Phải chữa cái bệnh cấp bậc, đăng trên báo Sự 

Thật,  Ngƣời phân tích các biểu hiện, nguyên nhân, tác hại của bệnh cấp bậc và nhấn 

mạnh: "trong công việc cách mạng, công việc kháng chiến kiến quốc, không có việc 

sang, việc hèn, mọi việc đều quan trọng. mọi người phải làm tròn nhiệm vụ của 

mình". Ngƣời nêu một "thang thuốc hay nhất" để trị căn bệnh đó, ấy là :  

 "1. Dùng cách phê bình và tự phê bình để rửa sạch đầu óc ngôi thứ, địa vị, 

và chủ nghĩa cá nhân. 

 2. Đặt công việc chung, lợi ích chung  lên trên hết, trước hết". 

 Ngày 25-7-1950, Ngƣời trả lời các nhà báo về vấn đề đế quốc Mỹ can thiệp 

vào Đông Dƣơng. 

  Trƣớc ngày 27-7-1950, Ngƣời gửi thƣ cho Ban Tổ chức Trung ương Ngày 

Thương binh liệt sĩ", nhắc nhở ý nghĩa ngày kỷ niệm này và mong các đoàn thể, 

các giới đồng bào có nhiều hình thức để tỏ lòng thƣơng mến thƣơng binh và gia 

đình các tử sĩ. Ngƣời gửi biếu một tháng lƣơng để góp vào quỹ tổ chức. 
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 Ngày 30-7-1950, Ngƣời viết bài Xin chỉ thị, gửi báo cáo, đăng báo Sự thật 

Ngƣời chỉ rõ: Trƣớc khi làm không xin chỉ thị, khi làm rồi không gửi báo báo cáo 

nhƣ thế là vô kỷ luật, vô chính phủ, địa phƣơng chủ nghĩa, trái nguyên tắc "tư 

tưởng nhất trí, hành động nhất trí". Ngƣời nhấn mạnh: "Xin chỉ thị trước khi làm, 

gửi báo cáo khi làm xong là một điều rất cần thiết, để làm cho chính sách của 

Chính phủ và Đoàn thể thấu suốt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên..." 

 Ngày 6-8-1950, Ngƣời lệnh cho Liên Khu uỷ Việt bắc và các tỉnh trong Liên 

khu "phải chỉnh đốn, phát triển và củng cố du kích các xã một cách thiết thực để: 

 - Ở vùng tự do thì chuẩn bị đánh địch trong Thu Đông này 

 - Ở vùng tạm chiếm thì tích cực khuấy rối và đánh trả, làm cho địch tiêu hao". 

 Ngày 25-8-1950, Ngƣời viết thƣ gửi Hôi nghị các cán bộ phụ trách nhi đồng 

toàn quốc. Ngƣời căn dặn: Giáo dục nhi đồng là một khoa học. Cần dạy cho các 

cháu biết "Yêu Tổ quốc, thƣơng đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, 

học văn hoá, đồng thời phải giữ vẹn cái tính vui vẻ hoạt bát, tự nhiên, tự động trẻ 

trung của mình". 

 Tháng 8-1950, Ngƣời cùng Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng chuẩn y 

phƣơng án tác chiến của Chiến dịch Biên giới 

 Ngày 2-9-1950, bài viết của Ngƣời Phải tẩy sạch bệnh quan liêu, đăng báo 

Sự Thật. Ngƣời phân tích nguyên nhân, biểu hiện, tác hại của căn bệnh này và chỉ 

ra thang thuốc chữa bệnh quan liêu là : 

  "Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trƣớc hết. 

      - Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân 

      - Phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình 

      - Phải làm kiểu mẫu: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tƣ"
28

. 

  Đầu tháng 9-1950, Ngƣời lên đƣờng đi Chiến dịch Biên giới (Chiến dịch 

Cao- Bắc- Lạng). 

  9. Nhà ông Hà Văn Tung, bản Chương, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn: 

 Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ ngày 16 đến ngày 30-5-1949. 

 Ngày 17-5-1949, Ngƣời gửi thƣ cho đồng bào Việt Bắc, Ngƣời cho biết lực 

lƣợng địch có chừng 3 tiểu đoàn đánh lên Tuyên Quang, quân và dân ta đã phát triển 

du kích chiến và đặt địa lôi chiến ở dọc sông Lô làm chúng bị thƣơng nhiều. 

 Trƣớc ngày 19-5-1949, trả lời đề nghị của một số cán bộ về việc tổ chức kỷ 

niệm ngày sinh của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài thơ Không đề                                   

   Vì nƣớc chƣa nên nghĩ đến nhà 

   Năm mƣơi chín tuổi vẫn chƣa già 

   Chờ cho kháng chiến thành công đã 

   Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta"
29
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 Ngày 30-5-1949, Ngƣời viết bài "Thế nào là CẦN" đăng báo Cứu Quốc. Sau 

lời khẳng định: 

                 "Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. 

  Đất có bốn phƣơng Đông, Tây, Nam, Bắc. 

  Ngƣời có bốn đức; Cần Kiệm, Liêm, Chính. 

  Thiếu một mùa thì không thành trời.  

  Thiếu một phƣơng thì không thành đất. 

  Thiếu một đức thì không thành ngƣời". 

 Ngƣời phân tích nội dung chữ CẦN, mối quan hệ giữa CẦN và CHUYÊN, 

giữa siêng năng với kế hoạch, chỉ rõ lƣời biếng là kẻ thù của cần; nêu lên những 

kết quả to lớn nếu từng ngƣời, từng nhà và cả nƣớc thực hiện đƣợc chữ CẦN  

 10. Lán Hang Bòng, thôn Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương: 

 Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các khoảng thời gian: 

Lần thứ nhất: Từ  tháng 5-1951 đến  tháng 3-1952 

  Ngày 4-5-1951, Ngƣời dự Hội nghị Bộ Chính trị bàn về vấn đề quân sự và 

ngân sách kháng chiến. 

 Ngày 6-5-1951, Ngƣời ký Sắc lệnh thành lập và quy định nhiệm vụ của tổ 

chức Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Bổ nhiệm ông Nguyễn Lƣơng Bằng giữ chức 

Tổng giám đốc ngân hàng Quốc gia Việt Nam.  

 Ngày 13 đến ngày 15-5-1951, Ngƣời dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng Lao động Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo về hoạt động kinh tế tài 

chính, Ngƣời phát biểu ý kiến trong đó nhấn mạnh: Trong điều kiện ta đang tiến hành 

kháng chiến, ngƣời ăn nhiều, ngƣời làm ít nên rất khó khăn. Vậy chiến tranh và sản 

xuất cũng phải đi đôi cùng phát triển. Ta phải tổ chức lãnh đạo làm sao để tài chính 

đảm bảo đƣợc yêu cầu của cuộc kháng chiến đến thắng lợi 

 Ngày 15-5-1951, Ngƣời gửi thƣ đến Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên khu Việt Bắc. 

 Ngày 20-5-1951, Ngƣời viết bài Tự phê bình đăng báo Nhân dân, mở đầu 

bài báo Ngƣời viết: 

   "Dao có mài mới sắc.  

    Vàng có thui, mới trong. 

    Nƣớc có lọc, mới sạch. 

    Ngƣời có tự phê bình mới tiến bộ"
30

  

 Và khẳng định: Đảng cũng thế. Ngƣời giải thích: "Tự phê bình là gì "và   "tự 

phê bình phải thế nào" rồi chỉ rõ rằng "Đảng đòi hỏi đảng viên và yêu cầu đồng 

bào thật thà tự phê bình, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, để cùng nhau tiến bộ, 

để làm cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc mau thành công". 

 Ngày 3-7-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiễn đoàn đại biểu Mặt trận nhân dân 

Việt Nam sang thăm hữu nghị Trung Quốc và Triều Tiên. 
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 Ngày 17-7-1951, Ngƣời viết bài Người vô sản và người cộng sản, chỉ rõ phẩm 

chất, tƣ cách của ngƣời cộng sản xứng đáng là ngƣời lãnh đạo những ngƣời vô sản 

cũng vì mục đích của họ là mục đích của tất cả những ngƣời vô sản . 

 Ngày 19-7-1951, Ngƣời viết bài: Thực hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết tiến 

lên lý luận, lý luận lãnh đạo thực hành. 

 Bằng cách viết giản dị, Ngƣời bàn thêm về mối quan hệ giữa "lý luận và 

thực hành, biết và làm". 

 Trƣớc ngày 27-8-1951, Ngƣời gửi thƣ cảm ơn bà Phạm Thị Dƣợc, một bà 

mẹ chiên sĩ ở Tuyên Quang đã gửi tặng Ngƣời một phiếu công trái 100 kg thóc để 

Ngƣời làm giải thƣởng thi đua. Cùng thời gian này, ngƣời gửi thƣ cảm ơn ông Vũ 

Đình Đô, cơ sở đại lý báo Cứu Quốc ở Bình Ca đã gửi tặng Ngƣời hai phiếu công 

trái 100kg thóc để Ngƣời làm giải thƣởng thi đua. 

 Ngày 1-9-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự buổi họp chuẩn bị cho Hội nghị 

Trung ƣơng lần thứ 2. Cuối buổi họp, Ngƣời nói với đồng chí Trƣờng Chinh: 

"Trong các cuộc họp nên nhắc các đại biểu đối đối đãi tử tế, thân mật với các anh 

em giúp việc, tiếp tế, tự vệ, liên lạc... đó là một điều quan trọng". 

 Ngày 2-9-1951, Ngƣời viết bài Cần tẩy sạch bênh quan liêu, mệnh lệnh, chỉ rõ 

những biểu hiện tác hại và cách chữa bệnh quan liêu. Cùng ngày, ngƣời viết lời giới 

thiệu cho cuốn: Tỉnh uỷ bí mật của tác giả A.Phêđôrốp (Liên Xô) có đoạn: "Du kích là 

một lực lượng cực kỳ to lớn trong chiến tranh giải phóng dân tộc",  "Du kích làm cho 

địch có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, có tay cũng như què..." 

 Ngày 12-9-1951, Ngƣời gửi thƣ cho thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung 

thu. Ngƣời mở đầu bức thƣ bằng câu thơ:  

  "Trung thu trăng sáng như gương 

 Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng..."
31

 

 Ngƣời căn dặn nhi đồng cả nƣớc những việc cụ thể nên làm, những việc phải 

làm trong sinh hoạt đội, trong học tập và cả khi vui chơi để trở thành những ngƣời 

có ích cho Tổ quốc, cho kháng chiến. 

  Ngày 29-9-1951, Ngƣời trả lời thƣ của 300 ngụy binh công giáo bị bắt nay 

xin tha tội, đăng báo Cứu Quốc. Trong thƣ, Ngƣời nêu rõ Chính phủ sẽ khoan hồng 

đối với những ngƣời sớm quay về với Tổ quốc, sẽ trọng thƣởng những ngƣời và 

những nhóm đái tội lập công (lập công chuộc tội) lớn. Cuối thƣ Ngƣời viết "ngụy 

binh cũng là con dân nước Việt, nhưng vì dại mà đi lầm đường, cho nên tôi và 

Chính phủ sẵn sàng tha thứ cho những người sớm biết lỗi và quay về với đại gia 

đình kháng chiến. 

 Ngày 27-9 đến ngày 5-10-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự hội nghị Trung 

ƣơng lần thứ II, trong diễn văn khai mạc Ngƣời nêu những nội dung chính sẽ thảo 
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luận ở Hội nghị:Tình hình thế giới, nhiệm vụ quân sự, công tác trong vùng địch và 

kinh tế tài chính. 

 Ngày 15-11-1951, trong Lời kêu gọi nguỵ binh quay về với Tổ quốc Ngƣời viết  

  "Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

 Con Hồng, cháu Lạc phải thương nhau cùng"
32

. 

 Ngày 14 đến ngày 16-11-951, Ngƣời chủ trì phiên họp của Hội đồng Chính 

phủ, nghe báo cáo của Bộ Tài Chính về vay thóc vụ chiêm và các vấn đề về thuế 

trong đó có việc miễn thuế nông nghiệp năm 1951 cho những vùng đặc biệt, việc 

chuẩn bị mở Hội nghị chiến sĩ thi đua và tổng động viên nhân lực, chế độ doanh 

nghiệp quốc gia, các vấn đề thuộc về lƣơng bổng và một số vấn đề kinh tế, tài 

chính khác. 

 Ngày 21-11-1951, Ngƣời chuẩn y chủ trƣơng của Bộ Tổng tƣ lệnh đánh 

quân Pháp khi chúng tiến công ra Hoà Bình.  

 Ngày 10-12-1951, Ngƣời gửi thƣ cho các hoạ sĩ nhân dịp triển lãm hội hoạ 

toàn quốc năm 1951. Sau khi chỉ rõ "Văn hoá, văn nghệ cũng là một mặt trận'" và 

"Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy", Ngƣời đã nêu lên nhiệm vụ và những chỉ 

dẫn cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ đó cho các chiến sĩ nghệ thuật và khẳng định 

"Văn hoá, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài mà phải 

ở trong kinh tế và chính trị". 

 Ngày 25-12-1951, Ngƣời chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ, kiểm điểm 

công tác năm 1951, bàn kế hoạch năm 1952, nghe báo cáo tình hình quân sự và 

quyết định một số vấn đề quan trọng khác. 

 Ngày 26-12-1951, Ngƣời bắt đầu chuyến đi kiểm tra tuyến đƣờng số 3, thăm 

cơ quan tiếp nhận biên giới và thăm Nam Ninh (Trung Quốc). 

 Ngày 27-1-1952, qua báo Nhân Dân, Hồ Chủ tịch nói chuyện với đồng bào 

chiến sĩ cả nƣớc, kiều bào ở nƣớc ngoài. Ngƣời đặc biệt nhắc nhở đồng bào và 

chiến sĩ phải kiên quyết chống lại bệnh quan liêu, nạn tham ô, nạn lãng phí    "Phải 

xem quan liêu, tham ô, lãng phí là những tội lỗi đối với Tổ quốc, đối với đồng bào. 

Người phạm tội có tội đã đành; người thấy những tội ấy mà không nêu ra, cũng 

như có tội".  

 Ngày 15-2-1952, Ngƣời chủ trì phiên họp của Hội đồng Chính phủ để nghe 

báo cáo của Đại tƣớng Võ nguyên Giáp về tình hình chiến sự ở Bắc bộ trong ba 

tháng qua; phê duyệt ngân sách năm 1952; bàn việc phát động phong trào thi đua 

lập công, thông qua đề án chỉnh đốn bộ máy chính quyền Trung ƣơng và địa 

phƣơng, biên chế cơ quan các ngành, các cấp.  

 Ngày 20-2-1952, Ngƣời gửi thƣ cho Hội nghị cán bộ tài chính, nhấn mạnh 

lại những nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao cho ngành. 
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 Tối ngày 22-2-1952, Ngƣời đến thăm đoàn pháo binh 351 đang trú quân ở 

khu rừng Bằng Luân, Tuyên Quang. Ngƣời hỏi tỷ mỷ tình hình tƣ tƣởng, sức khoẻ, 

luyện tập của bộ đội, nhắc nhở cán bộ phải thực sự thƣơng yêu và sâu sát đội viên, 

phải đoàn kết giúp đỡ nhân dân. 

 Ngày 29-2-1952, bài viết của Ngƣời đăng trên báo Cứu Quốc: Cần và Kiệm, 

nêu rõ nội dung chữ cần, chữ kiệm, quan hệ giữa cần và kiệm 

    Ngày 4-3-1952, Ngƣời gặp gỡ các chiến sĩ thi đua công nông binh toàn quốc. 

Trong khi trò chuyện, Ngƣời căn dặn "Các cô, các chú cũng như Bác không phải 

làm quan mà là làm đầy tớ cho dân. Đầy tớ làm sai thì phải phê bình, như thế là 

dân chủ. Dân chủ là phê bình thật thà". 

 Ngày 8-3-1952, Ngƣời dự họp Bộ Chính trị, trao nhiệm vụ Đại sứ nƣớc Việt 

Nam Dân chủ Cộng hoà tại Liên Xô cho ông Nguyễn Lƣơng Bằng. Nhân ngày kỷ 

niệm Hai Bà Trƣng và ngày Quốc tế phụ nữ, Ngƣời gửi thƣ cho chị em phụ nữ 

trong nƣớc và chị em kiều bào ở nƣớc ngoài, viết bài Nam nữ bình quyền, phê phán 

tƣ tƣởng "trọng trai, khinh gái" . 

 Ngày 27-3-1952, Bài viết của Ngƣời: Chính sách dân tộc, ký bút danh C.B  đăng 

trên báo Nhân dân, số 51. 

  Tháng 3-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Thực hành tiết kiêm, chống tham 

ô lãng phí, chống bệnh quan liêu. Ngƣời trích dẫn một số ý kiến của Lênin và Xtalin 

nói về vấn đề tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và chống bệnh quan liêu.  

 Trong tháng 3-1952, Ngƣời gửi thƣ cho các đại biểu dự Hội nghị cán bộ chính 

quyền toàn quốc lần thứ 5, yêu cầu các đại biểu về địa phƣơng phải làm tốt 3 việc: 

 - Tổ chức những lớp huấn luyện ngắn ngày, giúp cho cán bộ từ khu đến xã 

thấm nhuần chính sách sản xuất và tiết kiệm. 

 - Mở cuộc vận động giải thích, tuyên truyền sâu và rộng khắp. 

 - Giúp dân đặt kế hoạch và ký kết thi đua. 

   Lần thứ hai: Từ tháng 5-1952 đến cuối năm 1952 

 Ngày 11-5-1952, Ngƣời dự khai giảng lớp chỉnh huấn đầu tiên của Trung 

ƣơng. Nói chuyện với các học viên, Ngƣời nêu rõ mục đích của chỉnh đảng là 

"Nâng cao tƣ tƣởng và trình độ chính trị của đảng viên và cán bộ, làm cho đảng 

viên và cán bộ theo đúng quan điểm về  lập trƣờng vô sản"
33

 và nhấn mạnh "Là 

một đảng lãnh đạo, Đảng ta cần phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu. Toàn Đảng 

phải tƣ tƣởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm trọn nhiệm vụ 

của Đảng"
34

 Ngƣời căn dặn mọi ngƣời phải thành khẩn học tập, thật thà tự phê 

bình và phê bình, trau dồi thêm kinh nghiệm và đạo đức cách mạng vì     "Cán bộ 

quyết định mọi việc, các đồng chí đều là cán bộ cao cấp, đều giữ những trách 
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nhiệm quan trọng. Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tƣ tƣởng đạo 

đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí"
35

. 

 Ngày 25-5-1952, Ngƣời ký Sắc lệnh quy định việc phát hành các loại giấy 

bạc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 

 Trong tháng 5-1952, Ngƣời viết bài Cách xem xét việc đời và cách tu dưỡng 

của Người cách mạng. Ngƣời nhắc nhở đảng viên "rèn luyện và tu dƣỡng chẳng 

những rất quan trọng cho những đảng viên mới và không phải gốc vô sản mà còn 

cần cho những đảng viên cũ và những đảng viên gốc vô sản vì đảng ta từ trong xã 

hội mà sinh ra. Vì vậy, mỗi đảng viên đều có ít nhiều vết tích về tƣ tƣởng và tập 

quán của xã hội cũ, thƣờng đụng chạm với những cái không tốt của xã hội cũ ...nên 

đảng viên cần phải rèn luyện và tu dƣỡng về mọi mặt".   

 Ngày 25-6-1952, Ngƣời đến thăm và nói chuyện với Hội nghị cung cấp toàn 

quân lần thứ nhất Ngƣời căn dặn: "Phải làm thế nào để một bát gạo, một đồng tiền, 

một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải phải đi thẳng tới chiến sĩ"
36

. "Trong bộ 

máy cách mạng, từ ngƣời quét nhà, nấu ăn cho đến Chủ tịch nƣớc đều là phân công 

làm đầy tớ cho dân... không có việc sang hèn. Công việc gì làm tròn, bổ ích cho 

kháng chiến, cho nhân dân đều là công việc sang, công việc gì bên ngoài có vẻ loè 

loẹt mà không làm tròn  là công việc xấu"
37

. 

 Ngày 30-6-1952, Ngƣời dự họp Hội đồng Chính phủ bàn về tình hình thế 

giới, tình hình quân sự và một số vấn đề khác. 

 Ngày 1-7-1952, Ngƣời dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung 

quốc do các cố vấn Trung Quốc tổ chức tại chiến khu.  

 Ngày 13-7-1952, Ngƣời dự Hội nghị chiến tranh du kích. 

 Ngày 10-8-1952, Ngƣời ký Sắc lệnh tặng danh hiệu Anh hùng thi đua ái 

quốc cho bẩy chiến sĩ thi đua: Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, La Văn Cầu, 

Cù Chính Lan, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh; tặng thƣởng Huân 

chƣơng kháng chiến hạng nhất cho 24 chiến sĩ thi đua. 

 Ngày 18 đến ngày 20-8-1952, Ngƣời chủ trì cuộc họp Hội đồng Chính phủ, 

thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng: ban hành chế độ doanh nghiệp 

quốc gia và chế độ quản lý dân chủ xí nghiệp; tạm cấp ruộng đất của thực dân 

Pháp và bọn Việt gian cho nông dân; việc bồi dƣỡng các chiến sĩ thi đua toàn quốc 

và vấn đề trừng trị bọn Việt gian phản động 

 Trong tháng 8-1952, Ngƣời nghe đồng chí Võ Nguyên Giáp trình bày kế 

hoạch tác chiến Chiến dịch Tây bắc. 

 Ngày 14-9-1952, Ngƣời dự và nói chuyện tại Hội nghị cán bộ liên minh 

nhân dân Việt-Lào  
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 Ngày 25-9-1952, nhân dịp Tết Trung thu, Ngƣời gửi thƣ cho nhi đồng và 

tặng các cháu bài thơ: 

  "Ai yêu các nhi đồng  

  Bằng Bác Hồ Chí Minh? 

  .............. 

  Mong các cháu cố gắng 

  Thi đua học và hành. 

  ............ 

  Các cháu hãy xứng đáng  

  Cháu Bác Hồ Chí Minh"
38

 

 Tháng 10-1952, Ngƣời đi dự Đại hội lần thứ XIX Đảng Cộng sản Liên Xô. 

 Ngày 15-10-1952, Ngƣời chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ cho ý kiến 

về phƣơng hƣớng công tác năm 1953, vấn đề ngân sách, tổng kết kiểm thảo lề lối 

lãnh đạo, làm việc với các Bộ. Hội đồng đã xét và quyết định chính sách đối với 

dân tộc thiểu số; đặt danh hiệu Gia đình vẻ vang và Bảng vàng danh dự tặng cho 

gia đình có con em đi bộ đội. 

 Ngày 12-12-1952, Ngƣời dự họp Bộ Chính trị để bàn việc sửa và làm rõ 

thêm một số điểm kỷ luật trong đợt cải cách ruộng đất.  

 11. Nhà khách Văn phòng Chủ tịch Phủ - Thủ tướng Phủ, thôn Lập Binh, xã 

Bình Yên, huyện Sơn Dương: 

 Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tƣớng Phạm Văn Đồng đã đón tiếp và 

làm việc với nhiều đoàn khách trong nƣớc và nƣớc ngoài (từ năm 1947 đến năm 

1954). 

          Tháng 4-1950, Ngƣời tiếp Lêô phighe, đại diện Trung ƣơng Đảng Cộng sản Pháp.  

 Trong năm 1950, Ngƣời tiếp Hoàng thân Xuphanuvông, Thủ tƣớng Chính 

phủ kháng chiến Lào. 

    12. Hầm và lán Chủ tịch Hồ Chí Minh, thôn Khuôn Mạ, xã Kiên Đài, huyện 

Chiêm Hoá: 

   Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ tháng 1 đến tháng 2-

1951. Ngƣời đã chủ trì nhiều phiên họp quan trọng của Chính phủ, hoàn thiện Báo 

cáo chính trị và trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ II của Đảng.  

 Trƣớc ngày 18-1-1951, Ngƣời viết thƣ gửi Đại hội trù bị toàn quốc lần thứ II 

của Đảng. Ngƣời yêu cầu các đại biểu nghiên cứu sâu sắc các văn kiện, thảo luận 

thật kỹ những vấn đề chính. Ngƣời nêu rõ "Nhiệm vụ chính của Đại hội ta là đẩy 

mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt 

Nam. Vì vậy việc thảo luận cần đặt trọng tâm vào hai việc đó".
39
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 Ngày 18-1-1951, Ngƣời dự phiên họp trù bị Đại hội toàn quốc lần thứ II của 

Đảng. Sau khi nghe các báo cáo của đồng chí Trƣờng Chinh, Hoàng Quốc Việt 

Ngƣời nói: báo cáo cần tập trung phân tích sự cần thiết thống nhất Mặt trận Việt 

Minh và Mặt trận Liên Việt làm một.  

 Ngày 7-2-1951, kết thúc phiên họp Hội đồng Chính phủ, Ngƣời căn dặn phải 

đẩy mạnh công tác thi đua, thực hiện phê bình và tự phê bình thẳng thắn, đúng 

mức để cùng tiến bộ. Phải vận động nhân dân phê bình cán bộ, phê bình chính 

quyền, nhƣ vậy là thực hiện dân chủ thiết thực và sâu sắc. "Trong lúc ta thực hiện 

phê bình và tự phê bình, có thể cán bộ sợ bị trù và dân thì phê bình 10 câu chỉ 

đúng 2, nhưng ta cứ phải để dân phê bình, nếu không ta sẽ khoá cửa sự phê bình 

"...Chiều cùng ngày, Ngƣời lên đƣờng đi đến địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ II của Đảng tại thôn Phú An, xã Vinh Quang (Kim Bình huyện 

Chiêm Hoá) 

 13. Hội trường Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Nhà làm 

việc và hầm an toàn  của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thôn Phú An, xã Kim Bình, huyện 

Chiêm Hoá: 

 Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở, làm việc và tiếp khách trong thời gian diễn 

ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 02 - 1951). 

 Tại đây, chiều 7-2-1951 Ngƣời nói chuyện thân mật với các đại biểu dự Đại 

hội.  

 Ngày 9-2-1951, Ngƣời dự Đại hội trù bị của Đảng và giải thích về Cƣơng 

lĩnh của Đảng 

 Ngày 10-2-1951, Ngƣời đi thăm nơi ăn chốn ở của đại biểu dự Đại hội và 

Hội trƣờng. Tối Ngƣời dặn dò các địa biểu dự Đại hội và kể một vài kinh nghiệm 

trong các Đại hội quốc tế, Đại hội Đảng Pháp mà ngƣời đã dự. 

 Ngày 11-2-1951, Ngƣời dự lễ khai mạc Đại hội. Sau phần thủ tục và diễn 

văn khai mạc, Ngƣời cùng các đại biểu đặt vòng hoa tại Đài tƣởng niệm các liệt sĩ 

đã hy sinh vì Tổ Quốc trong khu vực Đại hội.  

 Chiều cùng ngày, Ngƣời đọc Báo cáo Chính trị trƣớc Đại hội. Báo cáo gồm 

10 phần. Sau khi tóm tắt tình hình thế giới trong 50 năm qua, kiểm điểm chính 

sách của Đảng từ khi thành lập đến nay, Ngƣời phân tích tình hình, chỉ rõ nhiệm 

vụ của Đảng là đƣa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Để thực hiện nhiệm vụ 

này, Ngƣời khẳng định chúng ta phải có một Đảng công khai, tổ chức hợp với tình 

hình thế giới và tình hình trong nƣớc để lãnh đạo toàn dân đấu tranh cho đến thắng 

lợi, Đảng đó lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ 

"Đảng Lao động Việt Nam phải là một đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong 

sạch, cách mạng triệt để. Đảng Lao động Việt Nam phải là ngƣời lãnh đạo sáng 

suốt, kiên quyết, trung thành của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, của 

nhân dân Việt Nam, để đoàn kết và lãnh đạo dân tộc kháng chiến  đến thắng lợi 
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hoàn toàn, để thực hiện dân chủ mới..."
40

. Kết thúc Báo cáo Chính trị, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh nhấn mạnh nhiệm vụ của Đảng là:  

          "- Xây dựng một Đảng Lao động Việt Nam rất mạnh mẽ, 

  - Đƣa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, 

  - Xây dựng Việt Nam dân chủ mới, 

  - Góp sức vào việc gìn giữ dân chủ thế giới và hoà bình lâu dài"
41

. 

 Từ ngày 12 đến ngày 19-2-1951, Ngƣời dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ II của Đảng. 

 Ngày 18-2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia bầu cử Ban Chấp hành 

Trung ƣơng mới của Đảng. Ngƣời trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ƣơng mới 

và đƣợc bầu là Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Lao động Việt Nam. 

 Ngày 19-2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự phiên bế mạc Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ II của Đảng. Tối, Ngƣời dự cuộc họp của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng mới bàn về các vấn đề: Sắp xếp bộ máy của Đảng, chuẩn bị hội nghị Trung 

ƣơng lần thứ nhất, triển khai kế hoạch Đảng ra hoạt động công khai và vấn đề 

thống nhất Mặt trận Việt Minh-Liên Việt. 

 Ngày 3-3-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ khai mạc Đại hội thống nhất 

Việt Minh-Liên Việt. Phát biểu kết thúc buổi lễ, Ngƣời bày tỏ niềm sung sƣớng vô 

hạn vì đƣợc thấy "rừng cây đại đoàn kết ấy nở hoa kết quả và gốc rễ nó đang ăn 

sâu lan rộng khắp toàn dân, và nó có một cái tƣơng lai trƣờng xuân bất lão"
42

. 

 Ngày 7-3-1951, trong phiên bế mạc Đại hội toàn quốc thống nhất mặt trận 

Việt Minh- Liên Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đƣợc Đại hội suy tôn là Chủ tịch 

danh dự của Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam vừa đƣợc thành lập.  

 Ngày 11-3-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Liên minh nhân dân ba 

nƣớc Việt Nam, Lào, Campuchia và thành lập khối liên minh chiến đấu của nhân 

dân ba nƣớc Đông Dƣơng. 

 Ngày 1-5-1952, Ngƣời dự và nói chuyện tại Đại hội anh hùng chiến sĩ thi 

đua và cán bộ gƣơng mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Ngƣời phân tích mục đích, nội 

dung ý nghĩa, cách thức của thi đua yêu nƣớc và chỉ rõ: Thi đua là đoàn kết, là yêu 

nƣớc, là tinh thần quốc tế, góp sức giữ gìn hoà bình và dân chủ thế giới, là cải tạo 

con ngƣời. Đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm thực hiện khẩu hiệu:  

   "Người người thi đua 

   Ngành ngành thi đua 

   Ta nhất định thắng 

   Địch nhất định thua"
43

.  
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 Cùng ngày, Ngƣời chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ nghe báo cáo về 

tình hình quân sự, tình hình thế giới và trong nƣớc, một số vấn đề về nội chính. 

 Ngày 3-5, Ngƣời tiếp và nghe các chiến sĩ nông nghiệp, bộ đội tham gia Đại  

hội anh hùng chiến sĩ thi đua và cán bộ gƣơng mẫu toàn quốc lần thứ nhất báo cáo 

thành tích.  

  14.  Địa điểm Nà Mạ, thôn Pác Hóp, xã Linh Phú, huyện Chiêm Hoá: 

   Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thƣ  Trƣờng Chinh, Phó Thủ tƣớng Phạm 

Văn Đồng đã nghỉ qua đêm trên đƣờng đi công tác từ xã Kim Bình, huyện Chiêm 

Hoá đến huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn phổ biến văn kiện Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2 năm 1951). 

 15. Địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam,  

ngày thống nhất Mặt trận Việt Minh - Liên Việt và ngày đoàn kết Việt - Miên - Lào, 

bản Tai, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hoá: 

  Sáng ngày 3-3-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và khai mạc lễ kỷ niệm 

Ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam. 

 Chiều cùng ngày, Ngƣời dự Lễ kỷ niệm Ngày thống nhất Việt Minh-Liên 

Việt và ngày đoàn kết Việt-Miên-Lào. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ quyết 

định lấy ngày 3-3 làm ngày phát động trong toàn quốc đợt thi đua sản xuất lập 

công, đề cao chiến sĩ trong năm1952. 

  16. Lán ở, làm việc và hầm an toàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thôn Khuôn 

Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn: 

Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm đến tháng 8/1954. 

Tại đây, Ngƣời đã chủ trì nhiều phiên họp của Bộ Chính trị, Hội đồng Chính phủ, 

lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta giành thắng lợi trong chiến dịch Đông 

Xuân 1953-1954  mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đƣa cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn. 

Ngày 1-1-1954, Ngƣời dự họp Bộ Chính trị chỉ định cơ quan lãnh đạo chỉ 

huy chiến dịch, triển khai kế hoạch điều động lực lƣợng lên Tây Bắc. Khi trao 

nhiệm vụ cho Đại tƣớng Tổng tƣ lệnh Võ Nguyên Giáp, Ngƣời nói "trao cho chú 

toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới 

đánh, không chắc thắng không đánh". 

Ngày 7-1-1954, Ngƣời chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ kiểm điểm công tác 

năm 1953, đặt chƣơng trình công tác năm 1954 và thông qua ngân sách năm 1954. 

Ngày 6-2-1954, nhân dịp Tháng hữu nghị Việt-Trung-Xô, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và Chính phủ tặng thƣởng: Huân chƣơng kháng chiến, Huân chƣơng Lao động, 

Bảng vàng danh dự và Bảng gia đình vẻ vang cho các chiến sĩ, cán bộ, công nhân viên 

chức, đồng bào và các đơn vị có thành tích trong sản xuất, chiến đấu. Cùng ngày, bài 

viết của Ngƣời Lòng trách nhiệm và chí cầu tiến đăng báo Nhân dân. Bài báo nhắc 
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nhở cán bộ ta trong bất kỳ công việc gì cũng phải có tinh thần trách nhiệm, luôn luôn 

rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ. Có nhƣ vậy mới góp phần đƣa cuộc kháng 

chiến và kiến quốc mau chóng thành công. 

Ngày 6-3-1954, Bài viết của Ngƣời: Chống nạn giấy tờ đăng trên báo Nhân dân. 

Ngƣời nêu rõ những khuyết điểm mà cán bộ ta mắc phải nhƣ: giấy tờ quá nhiều, quá 

dài, quá chậm trễ, không đúng nguyên tắc; cách làm luộm thuộm, kém bí mật. Ngƣời 

vạch ra nguyên nhân là do không sát thực tế, không gần giũ quần chúng,không theo dõi 

đôn đốc địa phƣơng... Ngƣời chỉ ra cách chống nạn giấy tờ là phải "thiết thực phụ trách 

công tác thực tế'' "gần gũi quần chúng, mở rộng dân chủ.."
44

. 

Ngày 14-3-1954, Ngƣời gửi thƣ cho cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên 

Phủ, chỉ rõ  nhiệm vụ trong chiên dịch này là "rất to lớn, khó khăn, nhƣng rất vinh 

quang" và tin tƣởng rằng cán bộ và chiến sĩ ta sẽ "phát huy thắng lợi vừa qua, 

quyết tâm vƣợt mọi khó khăn, gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới". 

Cùng ngày, Ngƣời chủ toạ phiên họp Hội đồng Chính phủ nghe báo cáo về Hội 

nghị Giơnevơ, về vấn đề quân sự, ngân sách, cải cách ruộng đất. HĐCP cũng cử 

ông Lê Văn Lƣơng giữ chức Thứ trƣởng Bộ Nội vụ, ông Hồ Viết Thắng giữ chức Thứ 

trƣởng Bộ Canh nông, ông Nghiêm Xuân Yêm giữ chức  Bộ trƣởng Bộ Canh nông. 

Ngày 17-3-1954, Bài viết của Ngƣời: Tội ác của giai cấp địa chủ đăng báo 

Cứu Quốc tố cáo tội ác của một số địa chủ ở Tuyên Quang và Yên Bái đối với bà 

con nông dân.  

Ngày 6-4-1954, Ngƣời viết bài Nhiệm vụ của chi bộ ở các cơ quan đăng báo 

Nhân dân. Ngƣời nêu lên sáu nhiệm vụ cần thiết mà các chi bộ ở cơ quan phải làm để 

đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi và cải cách ruộng đất đến thành công.  

Tháng 5-1954, Tại cuộc họp Bộ Chính trị bàn về chủ trƣơng đàm phán ở Hội 

nghị Giơnevơ, Ngƣời nói "Hiện nay súng ở trên mặt trận bắn càng nhiều, càng trúng 

địch chừng nào thì trên bàn họp Giơnevơ ta lại càng thêm lợi thế chừng ấy. Giải quyết 

vấn đề theo nguyên tắc có lợi cho ta và địch có thể thừa nhận, nhƣng trƣớc hết là có 

lợi cho ta. Giải quyết vấn đề là phải có quan điểm toàn cục. Trong hội nghị Giơnevơ ít 

nhất phải tranh thủ đƣợc thắng lợi chính trị". 

Tháng 6-1954, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chớ kiêu ngạo, phải 

khiêm tốn, đăng báo Nhân dân, chỉ rõ bệnh cá nhân chủ nghĩa đẻ ra bệnh kiêu ngạo 

mà kết quả của nó là làm cho cán bộ thoái bộ xuống dốc rồi đi đến bất mãn hủ hoá. 

Do đó "chúng ta phải tuyệt đối chống bệnh kiêu ngạo, phải luôn luôn khiêm tốn" 

"khiêm tốn là một đạo dức mà mọi ngƣời cách mạng phải luôn luôn trau dồi"
45

. 

Ngày 13 và ngày 14-7-1954, Ngƣời chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ 

bàn về tình hình và nhiệm vụ mới. Ngƣời chỉ rõ: "Công tác mới nhiều, phức tạp, 
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khó khăn. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, về mặt nhận thức phải toàn diện, đồng 

thời lại phải có sự nghiên cứu tỉ mỉ từng bộ phận". 

Ngày 15-7-1954, Ngƣời tham dự Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) Ban chấp 

hành Trung ƣơng Đảng. Tại Hội nghị, Ngƣời đã đọc bản báo cáo quan trọng gồm 2 

phần Tình hình mới và Nhiệm vụ mới. Ngƣời khẳng định: "Mỹ là kẻ thù chính của 

hoà bình thế giới, ta phải tập trung lực lượng chống đế quốc Mỹ" "Mỹ đang biến 

thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Việt-Miên-Lào"
46

 Ngƣời nhấn mạnh: 

Trƣớc tình hình mới hiện nay, ta không thể giữ cƣơng lĩnh cũ. Trƣớc kia khẩu hiệu 

của ta là "Kháng chiến đến cùng". Nay vì tình hình mới, ta cần nêu khẩu hiệu mới 

là "Hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ"
47

 ..."Bất kỳ hoà bình hoặc chiến tranh 

ta cũng phải nắm vững chủ động, phải thấy trƣớc, phải chuẩn bị trƣớc"
48

. Trong 

báo cáo, Ngƣời cũng đề ra ba nhiệm vụ, 10 công tác và vấn đề điều chỉnh khu vực 

Pháp rút quân, đề phòng tƣ tƣởng "tả" hoặc "hữu khuynh" có thể nảy sinh. 

Ngày 22-7-1954, Ngƣời ra Lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ và cán bộ  toàn 

quốc sau khi Hội nghị Giơ ne vơ thành công. Ngƣời chỉ rõ những nguyên nhân 

thắng lợi và nêu quyết tâm cho toàn dân tộc là "chúng ta phải ra sức đấu tranh dể 

củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn 

quốc"
49

. Về việc thực hiện Hiệp định Giơnevơ, Ngƣời nhấn mạnh việc điều chỉnh 

khu vực chỉ là tạm thời và khẳng định "Chúng ta quyết làm đúng những điều đã ký 

kết với Chính phủ Pháp, đồng thời chúng ta đòi Chính phủ Pháp phải làm đúng 

những điều họ đã ký kết với ta"
50

.  

Cuối tháng 7-1954, khi tiếp nhà báo kiêm đạo diễn điện ảnh Liên Xô Rôman 

Cácmen, Ngƣời giải thích về cuộc sống giản dị của mình "Tôi đã quen với cuộc 

sống nhƣ thế này, những năm tháng đấu tranh cách mạng đã tập cho tôi quen nhƣ 

thế, chỉ sau năm phút tôi đã sẵn sàng lên đƣờng". Khi nhà báo hỏi "Chủ tịch làm 

việc bao nhiêu tiếng trong một ngày?" Ngƣời đáp "Chim rừng đánh thức tôi, còn 

tôi đi nằm lúc trên trời xuất hiện những vì sao".  

Tháng 8-1954, từ đây, Ngƣời lên đƣờng trở về Thủ đô Hà Nội.   

 17. Địa điểm trụ sở Tỉnh uỷ Tuyên Quang, tổ 12 phường Minh Xuân thị xã 

Tuyên Quang.  

Nơi ở làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Ngƣời lên thăm Tuyên Quang  

(ngày 19, 20-3-1961). Chiều ngày 19-3-1961, sau khi gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo 

tỉnh ra đón Bác tại sân bay Km5, Ngƣời đến thăm đơn vị bộ đội 246 đóng quân tại 

xã Lƣỡng Vƣợng, huyện Yên Sơn; thăm Nông trƣờng Sông Lô, Trƣờng  thiếu nhi 

vùng cao, Trƣờng sƣ phạm, Trƣờng cán bộ miền núi ( Thị xã Tuyên Quang).   
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Tối ngày 19-3-1961, tại Hội trƣờng Tỉnh uỷ Tuyên Quang, Ngƣời nói chuyện 

với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ III.  

Sáng ngày 20-3-1961, Bác gặp mặt các đồng chí trong Ban Thƣờng vụ Tỉnh 

uỷ, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh. Sau đó, Ngƣời đến sân vận động Thị xã nói 

chuyện tại cuộc mít tinh chào đón Bác của nhân dân Tuyên Quang. Chiều cùng 

ngày, Ngƣời trở lại thăm và nói chuyện với nhân dân vùng ATK tại đình Tân Trào, 

xã Tân Trào, huyện Sơn Dƣơng . 

Nói chuyện với đồng bào và cán bộ Tuyên Quang. Ngƣời chỉ rõ: "Chủ nghĩa xã 

hội là tất cả mọi ngƣời các dân tộc ngày càng ấm no, con cháu chúng ta ngày càng sung 

sƣớng. Muốn đƣợc nhƣ vậy thì tất cả mọi ngƣời, gái cũng nhƣ trai, tất cả mọi dân tộc 

phải hiểu rằng: nói chung thì mình là ngƣời chủ tập thể của nƣớc nhà, nói riêng thì công 

nhân là chủ  nhà máy, xã viên là chủ hợp tác xã nông nghiệp. Mọi ngƣời đều là chủ, thì 

mọi ngƣời phải ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội, tức là phải thi đua tăng gia sản xuất và 

thực hành tiết kiệm, tức là thực hành khẩu hiệu  "cần kiệm xây dựng Tổ quốc"
51

. "Trƣớc 

kia, đồng bào tỉnh ta đã góp phần xứng đáng trong cách mạng Tháng Tám và trong 

kháng chiến cứu nƣớc. Ngày nay, tôi chắc rằng đồng bào ta sẽ phát huy truyền thống anh 

dũng sẵn có và góp phần nhiều hơn nữa trong công cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội và 

đấu tranh thống nhất nƣớc nhà"
52

. 

                                     

     

 

  Phần thứ tư 

                                       KÝ ỨC VỀ  NGƯỜI 

 

 

TÔI LÀ NGƯỜI DÂN, TÔI CŨNG CÓ  

QUYỀN PHÊ BÌNH BỘ ĐỘI CHỨ
53

 

 

       TRẦN MINH TRƢỞNG( sưu tầm) 

  

 Vào khoảng đầu tháng 6- 1945, tiết hè thật là oi ả, đơn vị chúng tôi sau mấy 

ngày hành quân vất vả đƣợc lệnh trú quân xây dựng lán trại trong một khu rừng 

khá đẹp ở gần thôn Tân Lập (xã Tân Trào, huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang). 

Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ai nấy đều cố sức chặt nứa, dựng nhà...Chẳng bao lâu 

lán trại nhìn cũng khang trang đẹp mắt. Chỉ phải cái, phần vì mệt mỏi, phần thì do 
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thói quen luộm thuộm của nhà nông (chúng tôi hầu hết là nông dân mà) nên vào 

trong lán trại của chúng tôi thấy ngay cảnh bừa bộn, nhiều khi đến khó chịu. Trong 

nhà ở của anh em, giƣờng chiếu ngay ngắn, nhƣng ngƣời thì "chổng ngƣợc" ngƣời 

thì nằm xuôi để hƣớng ra cửa sổ cho mát Dƣới gầm giƣờng thì chao ôi, đủ thứ đồ 

đạc bằng mây tre mà anh em làm trong lúc rỗi, đôi khi còn có cả những cái bu gà 

còn đang đan dở nữa... 

 Chuyện đó lúc đầu cũng có dăm ba ý kiến, nhƣng sau thì chẳng ai nhắc đến 

nữa, bởi vì từ cán bộ đến chiến sĩ ai cũng thầm nghĩ "Thôi, dần dần sẽ ổn định". " 

Rồi đâu khắc vào đó mà!"... 

 Cho đến một hôm...vào lúc nửa buổi sáng, chúng tôi thấy có mấy "đồng 

bào" đến thăm (chúng tôi vẫn thƣờng gọi nhân dân quanh vùng là đồng bào). Ban 

chỉ huy đơn vị đƣợc giới thiệu đây là đoàn đại biểu của nhân dân địa phƣơng, nên 

sau khi trò chuyện, theo yêu cầu của các đại biểu, chúng tôi dẫn họ đi thăm quan 

nhà ở, nhà ăn và xung quanh khu lán trại...Sau khi đi một vòng và quay về nhà của 

Ban chỉ huy đơn vị, một đại biểu trông mảnh khảnh và là ngƣời già nhất đoàn có ý 

kiến phê bình cách sinh hoạt luộm thuộm, bừa bộn, thiếu nề nếp của đơn vị. Cái đó thì 

đúng quá rồi, nhƣng dù sao với tƣ cách chỉ huy bộ đội, tôi cũng vẫn tự ái nên đáp: 

 - Phê bình chúng tôi, chuyện ấy đã có cấp trên của chúng tôi. 

 Ý tôi muốn ám chỉ " Không phải việc của cụ!". 

 Cụ gìa nhìn tôi rồi ôn tồn trả lời: 

 - Tôi là ngƣời dân, tôi cũng có quyền phê bình góp ý với bộ đội chứ. Bộ đội 

cách mạng là bộ đội của dân cơ mà! 

 Lúc này thì tôi thấy rõ ràng mình sai, nên đành xin lỗi cụ và các đại biểu, 

đồng thời hứa sẽ sửa chữa. 

 Ngay sau đó, tôi đƣợc biết cụ già phê bình chúng tôi chính là Cụ Hồ Chí 

Minh và bài học đầu tiên mà Ngƣời dạy cho tôi chính là điều đầu tiên mà bất cứ 

ngƣời chiến sĩ nào cũng ghi nhớ: Phải tôn trọng nhân dân. 

 

 

 

    CỦNG CỐ LÀ GÌ
54

? 

 

 Đồng chí Trần Thị Minh Châu nhớ lại: 

 Hồi ở Tân Trào ( huyện Sơn Dƣơng tỉnh Tuyên Quang), có lần tôi đƣợc giao 

nhiệm vụ giảng chính trị cho một lớp học vô tuyến điện. Trƣớc đó đã có mấy lớp, 

nhƣng chủ yếu học viên là công nhân hoặc nông dân. Lớp này hầu hết là anh em trí 

thức trẻ. Điều đó làm tôi hết sức lo lắng, nhỡ mình giảng có những gì thiếu sót... 
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 Biết vậy, nên buổi lên lớp đầu tiên Bác đã đến dự, Bác ngồi ở bàn cuối nhƣ 

một học viên. 

 Trong khi giảng bài, tôi nói nhiều lần về "củng cố phong trào " và đƣa ra 

một số danh từ mới. 

 Trong giờ giải lao, Bác hỏi: 

 - Thƣa, "củng cố' là gì ạ ? 

 Cả lớp chờ đợi, còn tôi nóng bừng cả mặt nhƣng vẫn lấy can đảm giải thích: 

 - Thƣa Bác, củng cố là làm cho nó vững vàng lên. 

 Bác nói:  

 - Sao đồng chí không giảng thế cho chúng tôi dễ hiểu.  

 Tiếp thu lời Bác, trong các bài giảng sau, tôi đều chọn những từ phổ thông, 

dễ hiểu, dễ nhớ để truyền đạt cho học viên. 

 

                                      

    

 

 

 

NHƯ GIỮ ĐỒNG BẠC TRẮNG
55

... 

          

         ĐOÀN MINH TUẤN 

 Một bữa, chị em phụ nữ thôn Tân Lập (xã Tân Trào, huyện Sơn Dƣơng) tập 

trung xay thóc, giã gạo chuẩn bị lƣơng thực cho cán bộ, bộ đội thì Bác đi công tác 

qua, dừng chân lại hỏi chuyện: 

 - Chị em có biết mình xay thóc, giã gạo thế này là để làm gì không?  

 Mọi ngƣời chƣa hiểu, nên đƣa mắt nhìn nhau. Bác nói tiếp: 

 - Xay thóc, giã gạo để cho bộ đội có cơm ăn đủ sức đánh Tây, đuổi Nhật. 

Nhƣ vậy là chị em ta cũng góp phần đánh Tây, đuổi Nhật đó. 

 Bác lại hỏi:" Nếu chị em ta có đồng bạc trắng thì cất giấu ở đâu cho khỏi 

mất?". 

 Tất cả vui vẻ trả lời Bác. Ngƣời thì nói cho vào hòm khoá lại.Có ngƣời nói 

hay nhất là bí mật giấu lên mái cọ ở chái nhà. Ngƣời thì cho là bỏ vào túi vải luôn 

mang ở bên mình... 

 Đợi mọi ngƣời  nói hết, Bác kết luận:  

 - Ai trả lời cũng đúng. Cất nhƣ vậy là kín. Bây giờ ở bản ta có bộ đội cán 

bộ về ở, chúng ta cũng phải giữ bí mật, bảo vệ họ cẩn thận nhƣ giữ đồng bạc trắng, 

vì nếu để lộ ra thì dễ hỏng mất việc nƣớc. 
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                                NHIỆM VỤ CỦA UỶ BAN DÂN TỘC
56

...  

   

 Hôm bế mạc Đại hội Quốc dân (họp tại đình Tân Trào, xã Tân Trào, huyện 

Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang ngày 16,17/8/1945), một đoàn đại biểu nhân dân xã 

Tân Trào đã mang quà đến chào mừng. 

 Trong đoàn còn có em bé chừng chín, mƣời tuổi đi theo, Bác cử đồng chí 

Trần Huy Liệu ra cám ơn, rồi nhắc thêm: 

  - Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban giải phóng phải cảm ơn chị em phụ nữ địa 

phƣơng đã góp công sức lớn vào công việc chung. 

 Nhìn em bé gầy yếu, Bác bƣớc đến cầm tay em rồi quay về phía các đại 

biểu nói: 

 - Ở tuổi này, đáng lẽ các em đƣợc vui chơi, đƣợc đi học, đƣợc ăn no, mặc 

lành. Nhƣng ở đây, hàng ngày các em phải chăn trâu, lấy củi, cõng nƣớc mà ăn 

không đủ no, mặc không đủ ấm ... 

 Ngừng một lát, Bác nói tiếp: 

 - Nhiệm vụ của Uỷ ban dân tộc giải phóng là làm sao để giải phóng dân 

tộc, để cho nhân dân đƣợc hạnh phúc, cho con em ta đƣợc ấm no, học hành. Chúng 

ta hứa phấn đấu để đạt đƣợc mục đích ấy. 

 Câu nói trên đã gây xúc động sâu sắc trong lòng các đại biểu. Về nhiệm vụ 

ấy, về sau Bác còn nhắc nhở luôn. 

 

 

TÔI ĐI LẤY THUỐC CHO
57

 

 

 Đồng chí Việt Dũng kể: 

 Hồi cơ quan rời làng lên ở núi Nà Lừa (xã Tân Trào, huyện Sơn Dƣơng, 

tỉnh Tuyên Quang), một lần tôi bị sốt rét. 

 Phải buổi anh em đi công tác vắng hết. Cơn sốt ập đến, tôi đã quấn chăn 

chặt mà hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Hết sốt rét lại sang sốt nóng, đầu 

nhức buốt khó chịu. 

 Đang mê man, bỗng thấy một bàn tay mát dịu đặt lên trán và một giọng nói 

ấm áp:  

 - Đồng chí nào mệt đấy? 

 Nhận ra tiếng Bác, tôi vội thƣa: 

 - Thƣa Bác cháu bị sốt rét. 

 Bác bảo: 
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 - Chú cố ngồi dậy, dựa lƣng vào cột cho tỉnh hẳn. Tôi đi lấy thuốc cho. 

  Bác đi rồi, tôi nghĩ: chắc Bác đang làm việc, tại mình nói mê hay run quá 

làm động sàn nên Bác mới biết đƣợc. Mình là y tá, chƣa giúp Bác đƣợc việc gì, thì 

chính Bác lại tự tay chăm sóc mình. 

 Rồi Bác đến, đƣa cho tôi hai viên ký ninh trắng dốc trong một chiếc lọ con 

cũng chỉ còn vài viên. 

 Cầm hai viên thuốc quý Bác cho mà lòng tôi rƣng rƣng... 

 

      

ĐỪNG BÀY VẼ LÀM GÌ
58

 

 

 Những ngày đầu mới về bản, Bác ăn cơm đƣợc ít, mà lại làm việc suốt. Nhiều  

đêm gà gáy lần thứ hai, thức giấc vẫn thấy Bác chong đèn đọc sách, ghi chép. 

 Nhìn dáng Bác gầy, vẻ mệt nhọc, mọi ngƣời đều ái ngại. Lại càng áy náy 

hơn khi thấy bữa ăn qúa đạm bạc của gia đình . 

 Một lần ông Tiến Sự 
59

 xuống sân nhử bắt đƣợc một con gà lên định thịt. 

Thấy vậy, Bác nhất định bắt thả gà ra. Bác bảo: 

 - Đừng bày vẽ làm gì, tôi có phải là khách đâu. Gia đình ăn thế nào thì tôi 

cũng ăn thế! 

 Rồi Bác tiếp: " Nếu cán bộ nào đến ở cũng mổ gà thì nhà lấy đâu ra lắm gà vậy". 

 Thấy ông Sự còn băn khoăn, Bác hỏi : 

 - Nhà ta có vừng không, có lá chè xanh không? 

 Ông Sự đáp: "Dạ thƣa, vừng có mấy ống, còn chè xanh trên nƣơng nhiều lắm ". 

 Bác nói: 

 - Thế thì không lo. Ta dùng măng chấm muối vừng, lấy nƣớc chè chan 

cơm. Ăn nhƣ thế là ngon rồi  

    

 

DƯỚI GỐC ĐA TÂN TRÀO
60

 

         

        NGUYỄN TÀI kể 

        NGỌC CHÂU ghi 

 Qua mấy ngày lội suối, tắt rừng, vƣợt đèo, đoàn đại biểu Hà Nội do đồng chí 

Hoàng Đạo Thuý dẫn đầu đã tới cây đa Tân Trào ( thôn Tân Lập, xã Tân Trào, 

huỵên Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang) điểm liên lạc cuối cùng 
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 Toàn đoàn khá mệt, ngồi nghỉ dƣới gốc đa, có liên lạc đón và mời nƣớc 

chè tƣơi. 

 Toàn đoàn đang ngắm nhìn chiến khu với sự cảm kích, hào hùng - Bởi 

rừng già hùng vĩ, núi non trầm mặc. Vừa lúc ấy, từ bản gần đó, một đoàn ngƣời đi 

ra, ngƣời mặc quần áo Tày, ngƣời quần áo Dao. Dẫn đầu đoàn là một cụ già mặc 

quần áo Tày, đội mũ sợi màu chàm, tay chống gậy. Đƣợc biết đó là nhân dân địa 

phƣơng ra đón đoàn đại biểu Hà Nội. 

 Đoàn đại biểu Hà Nội vội đứng lên chào nhân dân địa phƣơng. Sau phút 

chào hỏi vui vẻ, đồng chí Hoàng Đạo Thuý cử đồng chí Nguyễn Tài, Uỷ viên dân 

vận của đoàn ra nói chuyện cùng nhân dân địa phƣơng. Còn cả đoàn xin phép đƣợc 

ngồi nghỉ dƣới gốc đa liền đó chờ thƣợng cấp. 

 Đƣợc gặp đồng bào ở chiến khu, với niềm tự hào là đại biểu của Hà Nội đi 

dự Quốc dân đại hội (8 - 1945), đồng chí Nguyễn Tài dùng hết khả năng tuyên 

truyền của mình để nói chuyện với đồng bào: nào là tội ác của Pháp cùng Nhật đã 

xâm chiếm nƣớc ta, cƣớp bóc thóc lúa, để hàng triệu đồng bào ta phải chết đói; nào 

là phát xít Đức đã đầu hàng; Hồng quân Liên Xô đã đánh tan đạo quân Quan Đông 

của Nhật; nào là lực lƣợng Việt Minh ta ở Hà Nội rất mạnh, khắp cả nƣớc cũng rất 

mạnh. Thời cơ nổi dậy giành độc lập đã tới, v.v.. Chúng ta lại có lãnh tụ Nguyễn 

Ái Quốc lãnh đạo ... 

 Đồng chí Nguyễn Tài vừa nói tới đây thì cụ già, ngƣời dẫn đầu đoàn nhân 

dân địa phƣơng vỗ tay ngắt lời, nhân dân cũng vỗ tay hoan hô theo. Ông cụ ra hiệu, 

một nữ đại biểu từ trong đoàn nhân dân địa phƣơng ra đáp lời:"Nhân dân Tân Trào 

rất cảm ơn đoàn đại biểu Hà Nội về dự Đại hội. Đại biểu vừa rồi đã nói chuyện với 

nhân dân nhiều ý hay, lời đẹp. Dân ở đây đƣợc cán bộ Việt Minh, nhất là ông Ké 

dạy bảo nhiều. Hợp với ý của đại biểu vừa nói. Nhƣ vậy là xuôi ngƣợc một lòng 

cứu nƣớc. Chúc các đại biểu Hà Nội thu nhiều kết quả." 

 Nữ đại biểu phát biểu xong thì nhân dân trở về bản. Đoàn đại biểu Hà Nội 

đứng dậy, đôi bên chào nhau. 

 Ông cụ vẫy đồng chí Nguyễn Tài lại gần, cầm tay nhƣ dắt đi, vừa đi vừa hỏi: 

 - Đồng chí thấy nữ đại biểu nói thế nào? 

 - Dạ, nữ đồng chí ấy nói ngắn, nhƣng thể hiện trình độ khá cao. Cháu đang 

băn khoăn là mình nói hơi thừa ... 

 Ông Ké tủm tỉm cƣời, nhẹ nhàng bảo đồng chí Tài: 

 - Chú cần nhớ là Hà Nội bị địch chiếm trƣớc, trên này bị địch chiếm sau. 

Bây giờ trên này lại đƣợc giải phóng trƣớc, Hà Nội vẫn bị quân giặc cƣớp nƣớc 

thống trị. Cho nên ngƣời đi sau không nên chỉ đƣờng cho ngƣời đi trƣớc.  

 Đồng chí Nguyễn Tài giật mình nhìn ông Ké. Trời ơi! Ông già miền núi 

gầy gò, mảnh khảnh kia nói đơn giản nhƣng đầy ý nghĩa:" Ngƣời đi sau lại chỉ 

dƣờng cho ngƣời đi trƣớc". Đồng chí Nguyễn Tài vội nắm chặt tay ông già: "Cháu 
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hiểu rồi ạ!". Nhìn theo bóng ông cụ bƣớc đi, Nguyễn Tài thầm nghĩ:  "Việt Minh 

mình có những sức mạnh, chính là ở những con ngƣời này đây". 

  Thấy đồng chí Nguyễn Tài đi theo ông Ké một lát rồi bất thần đứng lại, đồng 

chí Hoàng Đạo Thuý liền tới gần và hỏi: "Ông Ké bảo gì mà cậu ngẩn ngơ ra vậy?". 

 Đồng chí Nguyễn Tài kể lại lời ông Ké. Đồng chí Hoàng Đạo Thúy gật đầu 

bảo: "Phải nhắc nhở anh em mình, nói chuyện với nhân dân vùng giải phóng phải 

cẩn trọng". Nhìn theo bóng ông cụ, rồi đồng chí Thuý thầm thì với đồng chí Tài:" 

Không khéo ông Ké ấy chính là cụ Nguyễn Ái Quốc đấy!".  

 Đến ngày khai mạc Quốc dân đại hội, những băn khoăn đó của hai đồng 

chí mới đƣợc rõ ràng: ông Ké ấy chính là Cụ Nguyễn Ái Quốc.  

 

       

                                     

KÝ ỨC TÂN TRÀO
61

  

 

       TRẦN THỊ MINH CHÂU kể 

                 PHAN SĨ PHÚC ghi 

 

 Hơn 60 năm đã qua, song trong tôi ký ức về những ngày ở Tân Trào vẫn 

luôn luôn sống động. Khi Khu giải phóng đƣợc thành lập (4-6-1945), đang tham 

gia phong trào du kích ở Võ Nhai, Đình Bảng, tôi chuyển về Tân Trào và đƣợc 

giao phụ trách Văn phòng của Uỷ ban Khu giải phóng . Lúc này, Uỷ ban có hai bộ 

phận: Bộ phận quản lý do anh Khang ( tức Hoàng Văn Thái) - lúc đó có tên là Lý 

phụ trách. Còn văn phòng do tôi - lúc đó lấy tên là Chi phụ trách. Trong thời gian 

này, Văn phòng Khu giải phóng chỉ có mình tôi là nữ. Đối với cán bộ thì ai Bác 

cũng quý, song với tôi là nữ nên Bác có ƣu ái hơn. 

 Những ngày gần tới Tổng khởi nghĩa, Bác ốm luôn và gầy lắm. Có lúc Bác 

không thể đi lại đƣợc. Mọi ngƣời ai cũng lo lắng, nhất là anh Văn chạy ngƣợc, 

chạy xuôi  tìm cách chữa cho Bác. Một hôm, nhân có ngƣời từ Hà Nội lên mang 

theo đƣợc một ít hạt sen, tôi bàn với các anh nấu cháo gà với hạt sen cho Bác và 

đƣợc các anh đồng ý. Tôi ninh một con gà với hạt sen và một ít sâm, ninh xong rồi 

mà không ai dám đƣa lên cho Bác vì sợ Bác phê bình. Mọi ngƣời bàn, chỉ có tôi là 

nữ, mang lên cho Bác may ra Bác thông cảm mà nhận. Tôi bỏ cháo vào một cái cà 

mèn vuông rồi đƣa lên. Lên tới lán Nà Lừa nơi Bác ở, thấy Bác đang ngủ, tôi khẽ 

khàng để cái cà mèn vào phía đầu giƣờng của Bác rồi đi ra. Song, sợ chờ lâu cháo 

nguội và cũng chẳng còn cách nào hơn, tôi lấy một hòn sỏi ném vào phên lán. 
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Thấy động, Bác choàng dậy và quờ tay trúng cái cà mèn, rất may là nó không đổ. 

Ở bên ngoài tôi vừa theo dõi vừa nghĩ:  

 "Bác mở ra biết là cái ăn mà không biết ai đƣa lên, lỡ Bác không ăn là tôi 

không hoàn thành nhiệm vụ anh em giao phó". 

 Bác mở cà mèn, một lúc sau sẻ ra một ít xúc ăn. Đợi Bác ăn xong tôi mới 

vào lán, Bác hỏi: 

 - Cô Chi mang cái này lên phải không ? 

 - Vâng, thƣa Bác, cháu mang lên nhƣng lúc đó Bác đang ngủ nên cháu để 

lại đấy chờ Bác!  

 - Lần sau cô đừng làm thế này nữa. Bác không ăn đâu. Lần này cô mang 

lên, Bác ăn một ít, còn đây cô mang về chia cho anh em. 

 - Thƣa Bác, nhƣng mà anh em đông lắm, chia thế nào đƣợc ạ! Cứ để lại 

đây chiều cháu hâm nóng lên để Bác ăn. 

 - Bác không ăn nữa đâu. Anh em đông thì không chia đƣợc thật. Nhƣng 

bây giờ cô cứ đƣa về xem chú nào ốm nhất thì đƣa cho chú ấy ăn. 

  Tôi đành phải mang về và rất sợ các anh ở nhà phê bình. Tới nơi, tôi kể lại 

chuyện cho các anh nghe và sau đó chuyển cho đồng chí Phạm Văn Đồng  và một 

đồng chí nữa, hai ngƣời ốm nhất lúc đó ăn. Sau này, anh Văn có kể lại: Một buổi 

tối tỉnh lại sau cơn sốt, Bác nói với anh Văn rằng: Lúc này, thời cơ thuận lợi đã tới, 

dù hy sinh tới đâu, dù  phải  đốt cháy cả dãy Trƣờng Sơn cũng phải kiên quyết 

giành cho đƣợc độc lập. Câu nói lịch sử khẳng định quyết tâm của Bác trƣớc thời 

cơ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nƣớc đã chín muồi. 

 Sau ngày Tổng khởi nghĩa thắng lợi, Chính phủ lâm thời bắt đầu về Hà 

Nội. Bác, anh Văn và một số đồng chí đƣợc về, một số ngƣời trong đó có cả tôi 

phải ở lại. Đến lúc Bác chuẩn bị về, lúc đó chúng tôi (gồm cả anh Hoàng Hữu 

Nam, Đàm Quang Trung...) mới buồn ra mặt. Buồn, song không kêu ca phàn nàn 

gì, ai cũng thắc mắc là tại sao mình lại không đƣợc về. Sáng hôm sau Bác lên 

đƣờng về Hà Nội, chúng tôi không ai dậy cả, Bác thấy vậy bèn cho ngƣời đi gọi 

bảo là triệu tập để họp. Khi chúng tôi đến, Bác bảo: 

 - Bác biết các cô, các chú ngƣời nào cũng muốn về Hà Nội vì đã  bao 

nhiêu năm nay, thời cơ cách mạng cƣớp chính quyền đến ai cũng muốn đi lắm chứ. 

Nhƣng đợt này Bác về mà các cô các chú không đƣợc về là vì các cô các chú nên 

nhớ rằng cách mạng phải có đƣờng tiến, đƣờng lui. Đừng tƣởng rằng kỳ này chúng 

ta về là sẽ không quay trở lại rừng núi, trở lại căn cứ nữa đâu. Cho nên, bây giờ 

Bác giao cho các cô, các chú nhiệm vụ ở lại giữ căn cứ này. Đây cũng là một 

nhiệm vụ quan trọng chứ không phải vì lý do gì mà  không cho các cô, các chú về 

xuôi đâu! 

 Lúc này, chúng tôi mới hết thắc mắc. Ai cũng vui vẻ, hoá ra chúng tôi ở 

đây vẫn có nhiệm vụ Bác giao, chứ không phải là Bác đã bỏ rơi, không cho chúng 

tôi về xuôi.  
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TAY ĐỨT RUỘT XÓT
62

 

                   

           NGUYỄN HỮU KHÁNG kể 

                                               HỒ VŨ ghi 

 

 Vào khoảng tháng 9, tháng 10-1949, lúc đó Phủ Chủ tịch còn đóng ở Lập 

Binh, huyện Sơn Dƣơng tỉnh Tuyên Quang. Một buổi sáng trời đẹp, đến phiên tôi 

bảo vệ Bác. 

 10 giờ sáng, nắng đã trải vàng trên các nƣơng rẫy, tôi vào phòng làm việc của 

Bác.  

 Tôi hơi ngạc nhiên vì cảm nhận thấy trên nét mặt Bác đọng một vẻ buồn. 

 - Thƣa Bác, hôm nay Bác không khoẻ ạ.  

 Bác không trả lời và đƣa cho tôi một tờ Cứu quốc: 

 - Chú xem đi, giặc đã cho máy bay ném bom nhà thờ Bùi Chu- Phát Diệm. 

Thật là một tội ác ghê tởm. Tay đứt ruột xót, máu của đồng bào mình  chảy ai mà 

chẳng đau lòng. 

 Tôi cầm tờ báo đọc. Trên hàng chữ lớn:"Giặc Pháp cho máy bay ném bom 

nhà thờ Bùi Chu- Phát Diệm giết hại hàng trăm đồng bào Công giáo", tôi thấy 

gạch đỏ những chỗ Bác chú ý.  

 Đọc xong, tôi cảm thấy căn nhà vắng lặng. Ngẩng lên tôi thấy Bác quay 

mặt về phía trong, tay cầm khăn... 

  Tôi cũng lặng ngƣời đi và tiếp tục đọc nốt bài báo. Chờ cho tôi đọc xong, 

Bác nói: 

 - Chúng ta phải làm việc hết mình để đẩy nhanh cuộc kháng chiến mau đến 

thắng lợi cho đồng bào lƣơng, giáo thoát khỏi nỗi khổ đau này. Chú cầm tờ báo về 

đọc cho mọi ngƣời nghe. 

 

 

 

                                     MỖI NGƯỜI MỘT TAY
63

... 

 

 Tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua và cán bộ gƣơng mẫu toàn quốc lần 

thứ nhất
64

, Bác không những lo nội dung làm việc mà còn lo chăm sóc đến từng 

giấc ngủ, bữa ăn của các đại biểu. 
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 Bác thƣờng ghé qua nhà ăn bàn với anh chị em phục vụ tăng thêm rau, cải 

tiến cách chế biến món ăn làm sao thức ăn hợp khẩu vị để các đại biểu ăn hết khẩu 

phần. 

 Một buổi liên hoan, Bác tự tay đi rót rƣợu cho từng mâm và chúc sức khoẻ 

các đại biểu.  

 Lúc ăn xong, quen lệ nhiều ngƣời bỏ bát đũa đứng dậy. 

 Bác ân cần nhắc: 

 - Các cô chú đại biểu mỗi ngƣời một tay thu dọn bát đũa gọn gàng, thứ nào 

ra thứ ấy. Ai cũng chỉ mất ít thời gian nhƣng các anh chị nuôi đỡ vất vả rất nhiều. 

Rồi anh chị nuôi lại có nhiều thì giờ làm cơm ngon, canh ngọt phục vụ lại chính 

mình. 

 Từ đó, xong bữa ăn, bàn nào bát đũa cũng gọn gàng. Anh chị nuôi chỉ việc 

bê từng loại vừa tiện lại vừa nhanh. 

  

 

.  

   MÌNH KHÔNG ĂN THÌ DÂN ĂN
65

 

 

 Mỗi lần chuyển cơ quan đến địa điểm mới Bác lại nhắc nhở chiến sĩ bảo vệ và cán 

bộ các cơ quan lo việc trồng rau, trồng đu đủ, trồng chuối... để cải thiện đời sống. 

 Lần này có lệnh di chuyển khi khu vƣờn bên sông Phó Đáy (xã Tân Trào, 

huyện Sơn Dƣơng) các loại rau vừa bén rễ tƣơi tốt, giàn su su vừa bói quả. 

 Các chiến sĩ bàn nhau thu hoạch  vớt đƣợc thứ gì hay thứ ấy. Có anh còn 

định chạy sang cả vƣờn Bác để mót thêm. 

 Nào ngờ, thấy Bác đang chăm chú bắt ngọn cho dây bầu leo giàn và vun 

gốc bí ngô. Thấy thế, chiến sĩ nọ hỏi: 

 - Thƣa Bác, cơ quan ta không chuyển nữa ạ? 

 Bác hỏi lại: "Vì sao ?" 

 Chiến sĩ thƣa: 

 - Dạ, vì thấy Bác vẫn vun xới, cháu tƣởng ... 

 Hiểu đầu đuôi Bác vừa làm, vừa nói: 

 - Sao các chú nghĩ lạ vậy. Ta cứ trồng. Mình không ăn thì dân ăn. Vả lại 

đoạn đƣờng này ta còn phải qua lại nhiều, đề phòng khi thiếu rau thì đã có sẵn nơi 

mà lấy chứ. 

 Nghe ra, chiến sĩ nọ vội chạy về báo anh em đừng vội thu hái rau trái còn non. 
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THẾ ĐÃ LÀ ĂN CƠM "QUAN"
66

 

  

 Lần đi công tác qua vùng Mĩ Lâm huyện Yên Sơn theo kế hoạch thì cả 

đoàn ghé vào một cơ sở để ăn cơm trƣa. 

 Nhƣng khi đến nơi, vì nghe có tiếng máy bay địch nên Bác bảo đƣa cơm ra 

bãi cỏ ở bìa rừng ngồi ăn thuận tiện hơn. 

 Các chiến sĩ đi vào xóm và khi ra mang theo chiếc mâm, chiếc chiếu. Do 

đã có chuẩn bị nên có đĩa thịt gà rang, đĩa cá kho và bát canh rau. 

 Nhìn mâm cơm, chiếc chiếu, Bác nói giọng đƣợm buồn: 

 - Các chú mƣợn thêm chiếc chiếu là làm phiền dân. 

 Ngừng một lát, Bác tiếp: 

 - Trong lúc đồng bào đang thắt lƣng buộc bụng kháng chiến, ta ăn thế này 

đã là ăn cơm "quan" rồi đấy. 

 Các chiến sĩ lặng lẽ hiểu thêm lòng Bác. 

 Nói rồi, Bác bảo chia đĩa thịt gà và cá ra hai phần. Bác cho đem trả chiếu 

và biếu chủ nhà một phần thịt, cá. 

 Phần còn lại, Bác lại chia đôi: Ăn bữa trƣa một nửa, còn một nửa gói lại 

dành cho bữa sau. 

      

 

CHỦ TỊCH NƯỚC MỜI CƠM  

CHỦ TỊCH HUYỆN
67

 

 

 Ông Ngô Sáng Lập, cán bộ lão thành, nguyên trƣởng Ty Kiến trúc Tuyên 

Quang kể lại: 

 Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc, do có nhiều thành tích 

trong công tác an ninh nên Uỷ ban kháng chiến hành chính huyện Yên Sơn ( tỉnh 

Tuyên Quang) đƣợc Bác Hồ thƣởng 10.000 đ tiền tài chính cũ. 

 Chủ tịch huyện và ông Lập - Uỷ viên Ủy ban đƣợc phép vào nơi Bác ở để 

lĩnh thƣởng. Hai ngƣời đi bộ từ sớm, nhƣng phải qua nhiều khâu thủ tục, nên khi 

đến nơi đã sắp hết giờ làm việc buổi sáng. 

 Bác hỏi chuyện rất nhanh, rồi bảo: 

 - Giờ chắc các chú đói rồi. Trƣa nay Bác mời hai chú cùng ăn cơm. 

 Vô cùng sung sƣớng, hai ngƣời vừa đi theo Bác đến nhà ăn vừa nghĩ: 

 " Chắc bữa cơm Chủ tịch nƣớc sẽ phải sang". 
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 Không ngờ mở lồng bàn ra chỉ thấy một đĩa thịt rang, đĩa rau muống luộc 

xanh, tô nƣớc canh, bát nƣớc chấm tƣơng ớt và một xoong cơm nóng. 

 Bác chia đũa cho từng ngƣơi, rồi nói: 

 - Trong lúc toàn dân đang gian khổ kháng chiến, Chủ tịch nƣớc mời cơm 

chủ tịch  huyện thế này là sang lắm rồi.   

 

 

BÁC MỆT THÌ CÁC CHÖ CŨNG MỆT
68

 

 

 Một lần, từ Tân Trào Bác đi công tác xa. Mọi ngƣời mời Bác đi ngựa. Bác nói:  

 - Chúng ta có bẩy ngƣời mà ngựa chỉ có một con, Bác cƣỡi sao tiện. 

  Một chiến sĩ nhanh nhảu đáp: 

 - Thƣa Bác, chúng cháu còn trẻ, Bác tuổi cao, đƣờng xa nên mời Bác đi 

ngựa ạ. 

 Bác cƣời vui:" Ừ xem, đi đƣờng các chú theo kịp Bác không ?". 

 Thấy mọi ngƣời còn phân vân, Bác dàn hoà:  

 - Thôi đƣợc, ta cho con ngựa theo để nó thồ hộ ba lô, lƣơng thực. Đi đƣờng 

ai mệt thì cƣỡi. Bác mệt, Bác cũng sẽ cƣỡi. 

 Ngày đầu tiên đi chừng ba mƣơi cây số và vƣợt hai con suối to. Ngày thứ 

hai ra đi từ bốn giờ sáng đến tối mịt mới dừng chân. Bữa cơm tối ngoài món "thịt 

hộp Việt Minh" (một phần thịt, hai phần muối ớt băm nhỏ, rang khô) làm thức ăn 

chính còn bát canh rau tự túc. Đang ăn, Bác nói đùa: 

 - Rau tàu bay có khác, ăn vào thấy nhẹ cả ngƣời, lại có cả mùi xăng. 

 Sang ngày thứ ba cũng đi từ sáng sớm. Vừa đi, Bác vừa kể chuyện. Câu 

chuyện lôi cuốn nên Bác cháu đi đƣờng không biết mỏi. 

  Gần chập tối trời đổ mƣa, ai cũng lo và thƣơng Bác, nên cố nài nỉ Bác đi ngựa.  

 Hiểu lòng chiến sĩ, Bác lại động viên: 

 - Bác mệt thì các chú cũng mệt. Thôi Bác cháu ta cùng đi cho vui. 

 

 

MỖI LẦN NHẶT MỘT HÕN ĐÁ
69

 

 

 Từ con suối cạn lên lán một ở Vực Hồ (xã Tân Trào, huyện Sơn Dƣơng) là 

nơi Bác và cán bộ qua lại thƣờng xuyên.  

 Đoạn đƣờng đã dốc lại trơn, nhất là tiết mƣa dầm. Vì vậy Bác đặt nội quy: 

"Ai đi công tác xa về, hoặc có việc xuống suối đều phải chọn và nhặt một hòn đá 
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để lát sân, lát đƣờng cho sạch đẹp". Nhiều ngƣời tự giác làm đúng. Nhƣng cũng 

không ít ngƣời hay quên nên thƣờng khi đã qua suối, đi một quãng xa sực nhớ "nội 

quy" lại phải quay xuống nhặt đá mang lên. 

 Chẳng bao lâu đoạn đƣờng lầy và khoảng sân trƣớc lán đã phẳng phiu, gọn 

gàng. 

 Cũng ở đây, trên con đƣờng nhỏ dẫn vào nhà làm việc, Bác trồng một hàng 

dâm bụt chắn ngang và quy định:"Ai muốn vào phải nhảy qua hàng rào này, chỉ trừ 

chị em phụ nữ". 

 Do tập nhảy từ khi còn thấp nên khi cây cao dần đến nấc cố định đã cắt 

bằng, Bác đều nhảy qua. Nhiều anh chủ quan hay không tập luyện từ đầu nên 

không nhảy đƣợc. Khi có việc vào nhà Bác chỉ còn cách tìm lối đi vòng. 

 Việc làm tuy đơn giản, nhƣng có tác dụng luyện trí nhớ,... luyện sức khoẻ, 

luyện ý thức trách nhiệm mà trƣớc hết - Bác là ngƣời gƣơng mẫu thực hiện .     

 

 

GIAO THỪA "LỬA TRẠI"
70

 

 

                               NGUYỄN THANH HẢI 

 

 Đó là cái tết Kỷ Sửu (1949) ở Sơn Dƣơng, Tuyên Quang. Ngày 10 tháng 1 

năm 1949, theo lệnh của Bác, cơ quan Phủ Chủ tịch di chuyển từ xã Trung Trực, 

huyện Yên Sơn đến Lũng Tẩu, xã Tân Trào, huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang. 

 Khi cơ quan đã ổn định xong nơi ăn chỗ ở, thì Tết đã đến gần. Năm ấy, 

đồng chí Hồ Tùng Mậu, Tổng thanh tra Chính phủ đƣợc cơ quan bầu là trƣởng ban 

tổ chức Tết Kỷ Sửu. Đồng chí Hồ Tùng Mậu tổ chức một cuộc họp chuyên bàn về 

việc đón tết cho cơ quan. Khi cuộc họp đang diễn ra sôi nổi với những quyết định 

về trang trí, hái hoa, văn nghệ, thể thao...thì Bác Hồ đến. Không đợi để ai báo cáo, 

Bác hỏi: 

 - Tết năm nay ta tổ chức vui nhƣ thế nào? 

 -Thƣa Bác, chúng cháu đang bàn đấy ạ! Đồng chí Hồ Tùng Mậu trả lời 

 Bác hỏi tiếp: 

 - Thế đã bàn mục pháo chƣa? 

 - Dạ chƣa ạ! 

 Một số anh em bàn tán xôn xao về chuyện lấy pháo ở đâu. Thấy vậy, đồng 

chí Hồ Tùng Mậu liền hỏi ý kiến của Bác: 

 - Thƣa Bác, rừng núi thế này thì kiếm đâu ra pháo...? 

 Bác cƣời, chỉ tay ra rừng nứa: 

 - Pháo ở rừng đấy, tha hồ ! 
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 Anh em có mặt trong buổi họp cùng à lên và hiểu rằng đốt lửa thì nứa nổ, 

đấy là pháo, thứ pháo thực vật rất thiên nhiên gần gũi với con ngƣời. 

  Sau đó, Bác còn "đạo diễn" nhiều hình thức vui Tết nữa rồi mới ra về. 

 Đồng chí Hồ Tùng Mậu đề nghị anh em đi chặt nứa, bó lại thành những bó 

ngắn, vừa dễ vác, dễ xếp đống, khi đốt vừa gọn. Đống nứa ở sân cứ cao dần, khô 

dần và ngày  cuối của năm Tý cũng hết. Anh em trong cơ quan tuy rất mong Bác 

đến sớm nhƣng lại đoán phải mồng hai, mồng ba gì đó Bác mới có thời gian "sang" 

thăm cơ quan đƣợc. Nhƣng, đúng đêm ba mƣơi, giao thừa thì Bác tới. Mọi ngƣời 

chạy ùa ra đón Bác, tranh nhau nói một câu chúc Tết Bác. Bác vui vẻ chúc lại mọi 

ngƣời  rồi chỉ một chỗ thuận tiện bảo anh em xếp nứa đốt. Bác nói: 

 - Tết này, Bác ăn Tết lửa trại với các chú.  

 Lửa bốc lên, nứa nổ lép bép nhƣ tràng pháo tiếp nhau, nghe rất vui tai. 

Việc đầu tiên Bác mở chiếc túi vải đeo bên mình ra rồi nói : 

 - Đây là quà Tết đồng bào tặng Bác. Bác biếu các chú... 

 Bác đƣa tận tay từng cán bộ, chiến sĩ mỗi ngƣời một quả cam. Sau đó, mọi 

ngƣời trong cơ quan ca hát, cầm tay nhau nhảy quanh ngọn lửa trại ấm cúng  đầy 

tình cảm gia đình cách mạng.  

 Đêm ấy, Bác nghỉ lại cơ quan. Sáng mùng một Tết, Văn phòng tổ chức 

chúc Tết năm mới Bác. Bác cảm ơn rồi bảo mọi ngƣời ngồi lại nghe Bác kể chuyện 

về tình hình thế giới, tình hình trong nƣớc. Bác cho biết, quân ta vừa thắng địch ở 

Ba Thá, Tế Tiêu; Ý Yên và đặc biệt ở Thừa Thiên, Quảng Nam, Đà Nẵng ta đánh 

đoàn tàu gần 20 toa xe, phục kích ở đèo Hải Vân phá huỷ mấy chục xe, diệt hàng 

trăm tên địch. Bác khuyên mọi ngƣời thi đua làm tròn nhiệm vụ ở hậu phƣơng để 

xứng đáng với tiền tuyến . 

 Khi mọi ngƣời trong cơ quan chuẩn bị thi đấu bóng chuyền, Bác nói: 

 - Để Bác làm trọng tài cho. Các chú chia thành đội ra sân đi. 

 Trƣớc khi hai đội chào nhau vào trận đấu, Bác giơ tay thổi một tiếng còi 

tuyên bố: 

 - Đội nào thắng, sẽ đƣợc trọng tài chính thƣởng mỗi ngƣời một điếu thuốc 

lá thơm. 

 Cuộc đấu bóng chuyền diễn ra thật sôi nổi, hấp dẫn và gay go, vì đội nào 

cũng muốn giành phần thắng. Nhƣng cuối cùng cũng có bên đƣợc, bên thua. Bên 

thắng xếp hàng ngay ngắn, chỉnh tề, hân hoan. Đội trƣởng hô nghiêm rồi báo cáo: 

 - Thƣa Bác chúng cháu thắng ạ! 

 Bên thua, thấy vậy cũng làm liều nhảy ra xếp vội hàng, báo cáo: 

 - Thƣa Bác, chúng cháu cũng thắng đấy ạ. Thắng một séc ạ. Các cổ động 

viên thấy thế cũng chạy tới xếp hàng: 

 - Thƣa Bác, thƣa Bác, chúng cháu cũng thắng đấy ạ. Cổ vũ phe thắng. Bác 

cƣời rất vui rồi nói: 

 - Đúng, năm nay là đại thắng lợi, không ai đƣợc phép thua cả... 
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 Nói xong, Bác thƣởng cho mỗi ngƣời một điếu thuốc lá. Ai nấy đều hớn hở, 

phấn khởi, chỉ duy có đồng chí cảnh vệ là buồn ra mặt, lầm bầm nói một mình: 

 - Thế là hết tiêu chuẩn cả ngày của Ông cụ rồi... 

 Nhƣ biết ý của đồng chí cảnh vệ, trên đƣờng về, Bác cứ khen mãi là anh 

em mình" thông minh".  

 

 

THANH GƯƠM BÁC TRAO CHO VỊ TƯỚNG
71

 

 

                         KIM DUNG 

 

 Thƣợng tƣớng Trần Văn Trà không bao giờ quên kỷ niệm lần đầu tiên 

đƣợc gặp Bác Hồ kính yêu. Câu chuyện diễn ra nhƣ một giấc mơ, giữa những ngày 

toàn quốc kháng chiến ở núi rừng Việt Bắc . Đó là một ngày của năm 1948 lịch sử. 

Trần Văn Trà đại diện cho lực lƣợng vũ trang cùng một trung đội bảo vệ cùng đi 

để bảo vệ đoàn đại biểu quân chính Nam Bộ do đồng chí Phạm Văn Bạch dẫn đầu 

ra công tác và thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở chiến khu Việt Bắc. Vƣợt qua bao 

nhiêu dặm đƣờng, đầy khó khăn cản trở, lòng mỗi ngƣời con Nam Bộ luôn hƣớng 

về miền Bắc, hƣớng về Bác Hồ. 

 Đƣợc tin đoàn đại biểu Nam Bộ đến Sơn Dƣơng, Hội đồng Chính phủ phái 

ba ngƣời là cha Phạm Bá Trực, các đồng chí Nguyễn Văn Tạo và Trần Duy Hƣng 

đi đón tại địa điểm đặc biệt. 

 9 giờ sáng ngày 3-10-1948 đoàn đại biểu Nam Bộ đến gặp Chính Phủ. 

Cuộc đón tiếp rất đơn giản và thân mật. Hồ Chủ tịch ra đón rồi hôn từng ngƣời một 

ở ngoài cửa. 

 Ông Trần Văn Trà báo cáo về quân sự. Sau khi ba đại biểu Nam Bộ báo cáo 

xong, các đại biểu Nam Bộ đem những tặng phẩm kỷ niệm của nhân dân miền Nam 

nhờ đoàn gửi kính biếu Bác Hồ và Chính phủ. Trong số này, có một tác phẩm làm cho 

Bác Hồ hết sức cảm động là bức hoạ hình Hồ Chủ tịch và ba em thiếu nhi tƣợng trƣng 

ba miền Trung-Nam-Bắc. Ba em bé vây quanh Bác Hồ, một em nắm râu Bác. Bác Hồ 

rơm rớm nƣớc mắt khi biết bức hoạ này của một hoạ sĩ đã lấy máu mình vẽ lên bức 

tranh này, vừa đẹp vừa mang đầy ý nghĩa. 

 Bác Hồ ngắm mãi những bức hoạ tả cảnh chiến trƣờng miền Nam, những 

trận thắng oanh liệt của bộ đội ta. 

 Thƣợng tƣớng Trần Văn Trà nhớ mãi bữa cơm tiễn đoàn. Hôm ấy trong 

không khí thân mật, Bác Hồ đã trao cho ông một thanh gƣơm và nói: 
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 - Bác trao cho chú thanh gƣơm quý giá này đƣa về cho đồng bào Nam Bộ để 

diệt thù. Chú báo cáo với đồng bào rằng lòng Bác, lòng Đảng lúc nào cũng ở bên cạnh 

đồng bào. Chúng ta đồng lòng vì nƣớc, nhất định chúng ta sẽ thắng. 

 Giọng của Bác ấm vang chứa chan tình cảm gửi gắm ông đến đồng bào 

miền Nam. Nhận thanh kiếm quý giá của Ngƣời gửi tặng, ông hiểu đó cũng chính 

là mệnh lệnh mà Bác Hồ đã giao cho các tƣớng sĩ tiến lên tiêu diệt quân thù để giải 

phóng quê hƣơng... 

 

 

 

BÁC CŨNG PHẢI CÓ GIẤY MÀ
72

 

                  

          AN QUÂN 

 

 Chiến sĩ Lý Phúc Nha đƣợc đại đội trƣởng phân công bảo vệ một khu vực 

quan trọng trong địa điểm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II năm 1951 tại 

Kim Bình, Chiêm Hoá. Đại đội trƣởng dặn: "Khu vực đơn vị ta bảo vệ là cả con 

ngƣời, thì nơi này là bộ óc. Mặc dầu các đại biểu đã có giấy ra vào và phù hiệu, 

nhƣng phải kiểm tra thật kỹ để đảm bảo nghiêm mật". 

 Lúc sau, Nha thấy một cụ già ngƣời cao, đội cái nón cũ, quần xắn đến đầu gối, 

chân đi dép cao su, vai mang túi vải, xăm xăm đi về phía mình. Ông cụ hiền từ hỏi: 

 -Chú gác ở đây à? 

 - Dạ. 

 Thấy ông cụ định bƣớc vào khu vực cấm, Nha bối rối, vội nói: 

 - Cụ cho xem giấy ra vào ạ. 

 - Bác đây mà, chú cũng hỏi giấy ƣ? 

 Một cán bộ vừa đi đến, thấy thế cũng bảo: 

 - Bác đấy, thế mà đồng chí cũng hỏi giấy thì lạ thật! 

 - Bác cũng phải có giấy mà! Có giấy thì mới đƣợc vào mà! 

 Ngƣời cán bộ toan gắt với Nha, thì ông cụ đã bảo anh ta đi gọi cán bộ đại 

đội, và ôn tồn hỏi: 

 - Chú ngƣời dân tộc gì? Quê ở đâu? Vào bộ đội lâu chƣa? 

 Lúc này Nha mới thấy ông cụ có vẻ quen quen, lại hỏi han thân mật, bèn thƣa: 

 -Dạ, cháu ngƣời Sán Chỉ, quê ở Thái Nguyên, vào bộ đội đƣợc hơn một 

năm rồi ạ. 

 Giữa lúc ấy, đại đội trƣởng chạy tới, vẻ hốt hoảng: 

 - Bác Hồ đấy mà, sao đồng chí không để Bác vào nhà của Bác? 
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 Nha sung sƣớng vì đƣợc gặp Bác Hồ, nhƣng lại bối rối tự trách mình sao 

lại đi hỏi giấy Bác, Bác tƣơi cƣời: 

 - Chú làm nhiệm vụ nhƣ thế là tốt. 

 Nghe Bác nói thế, Nha mới hết lo. 

 Sáng hôm sau, hết giờ thể dục, Bác cho gọi Nha và cán bộ chỉ huy lên gặp. 

Bác bảo mọi ngƣời ngồi, rồi Bác tự tay rót nƣớc mời. Đoạn, Bác lấy trong cuốn 

sách ra một tấm ảnh của Bác, cầm bút ghi mấy dòng chữ phía sau, trao cho Lý 

Phúc Nha và nói : 

 - Chú Nha mới vào bộ đội chƣa biết Bác. Hôm qua thấy Bác không có giấy 

nên không cho vào nơi quy định, nhƣ vậy là đúng và đáng khen. Bác thƣởng chú 

Nha chiếc ảnh của Bác. Còn đại đội trƣởng và chính trị viên trao nhiệm vụ cho 

chiến sĩ chƣa rõ lại chƣa giới thiệu cho chiến sĩ biết Bác, làm trở ngại đến công 

việc, Bác phê bình. Các chú có đồng ý không ? 

 Từ chỗ Bác về, Nha sung sƣớng và cảm động, nhƣng cứ thƣơng đại đội 

trƣởng và chính trị viên vì mình mà bị phê bình. 

    

 

CÔNG AN LÀ BẠN DÂN HAY BẠN QUAN
73

? 

 

                   VƢƠNG AN LONG 

 

 Đầu năm 1949. Chúng tôi đƣa Bác đi thăm phái đoàn nƣớc bạn đang đóng 

ở tại một địa điểm trong huyện Yên Sơn trở về.  

 Đến Mỹ Lâm ( huyện Yên Sơn) thì trƣa, chúng tôi vào nhà cơ sở để ăn 

cơm, nhƣng có tiếng máy bay nên Bác bảo chúng tôi mang cơm ra bãi cỏ trong 

rừng ngồi ăn. Đang ăn, máy bay địch ập đến. Mấy anh em bảo vệ chúng tôi lo 

cuống cả lên. Đang nhốn nháo. Bác đã ra tay làm hiệu cho mọi ngƣời ngồi xuống . 

Máy bay ào ào qua ngọn núi rồi nhằm suối nƣớc nóng bắn xuống . Máy bay đi bữa 

ăn lại tiếp tục. Bác vui vẻ hỏi tôi: 

 - Chú Long là công an, vậy ở Tuyên Quang ai là ngƣời mua nhiều công trái 

quốc gia nhất? 

 - Dạ thƣa Bác, ở tỉnh cháu có bà Hồi Xuân Viện mua nhiều nhất ạ! 

 - Vậy ai là ngƣời nghèo nhất mà lại mua cố gắng nhất? 

 - Thƣa Bác, cháu không nắm đƣợc ạ !Tôi lúng túng trả lời.   

 - Thế công an là bạn dân hay bạn quan? 

 - Dạ, là bạn dân ạ! 
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 - Đã là bạn dân thì các chú phải nắm ai là ngƣời nghèo nhất chứ? Ngƣời 

giàu mua nhiều là chuyện tất nhiên. Còn ngƣời nghèo mà mua cố gắng nhất thì đó 

là tấm lòng nhiệt thành ủng hộ kháng chiến của bà con! 

 Bác lại hỏi: 

 - Vậy chú Long thƣờng đi công tác qua vùng thị xã, chú có nghe thấy nhân 

dân kêu ca gì không ? 

 - Thƣa Bác phong trào nói chung đều tốt ạ, nhân dân thị xã tuyệt đối tin 

tƣởng vào Đảng. 

 - Bác muốn hỏi về việc các chú xây đài thi đua ái quốc kia? 

 Hiểu ý Bác tôi báo cáo lại rất cụ thể.  

 - Thƣa Bác, máy bay Pháp phải tốn rất nhiều bom đạn mới phá đƣợc đài. 

Rất may, nhân dân thị xã đã đi tản cƣ cả nên không ai bị thƣơng vong. Cái cầu ở 

ngay bên cạnh đài cũng không việc gì. 

 - Các chú Tuyên Quang tếu lắm. Đang lúc kháng chiến lại bày vẽ ra xây đài thi 

đua ái quốc, vừa tốn kém, lại vừa làm mục tiêu cho máy bay địch đánh phá. 

 Bác ăn cơm xong trƣớc nhƣng vẫn ngồi lại động viên anh em chúng tôi cố 

gắng ăn lấy sức. Bác bƣng bát canh chan đều cho mọi ngƣời. 

 - Ăn hết đi các chú. Ăn no mà đi đƣờng cho khoẻ. Đừng bắt chƣớc Bác, 

bụng Bác chỉ chứa đƣợc chừng ấy thôi. 

 Rồi Bác lại nhìn tôi thân mật: 

 - Chú Long này, Bác mới đi qua vùng dân tộc thấy bà con kêu ca về cách 

xây dựng làng kiểu mẫu của các chú nhiều lắm. Kiểu mẫu là về nội dung chứ 

không phải kiểu mẫu về hình thức. Bà con là ngƣời dân tộc mà các chú lại bắt 

ngƣời ta mở đƣờng to, xoay hƣớng nhà thì ai ngƣời ta nghe. Làm nhƣ thế là đảo 

lộn phong tục tập quán của đồng bào đấy. Bác nghe dƣ luận nhƣ thế không biết có 

đúng không? 

 

 

SINH HOẠT CỦA BÁC THỜI CHỐNG PHÁP
74

 

 

                       VƢƠNG MINH PHƢƠNG 

 

 ...Tôi ở gần Bác từ đầu năm 1947 đến năm 1950. Tuy công tác ở cơ quan 

anh Nguyễn Lƣơng Bằng, mà anh Bằng lại chịu trách nhiệm trông nom Bác nên 

anh Cả cũng bảo tôi giúp đỡ. 

 Bấy giờ có chị Thanh nấu ăn cho Bác. Ở châu Tự Do
75

, Bác ăn chung với 

anh em. Anh em ăn thế nào Bác ăn thế ấy, không hơn không kém. Bát ăn thì đều là 
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ống bƣơng cƣa ra, chẳng có bát sành, bát sứ, sắt tây tráng men gì đâu. Năm 1948, 

tôi thƣa với Bác: "Bác có tuổi, ăn chậm hơn chúng cháu. Bác nên ăn riêng, mà 

chúng cháu ăn riêng cũng tự do hơn". Bác đồng ý nhƣng chỉ cho bày thức ăn riêng, 

còn cơm vẫn là nồi chung. Bác không chịu ngồi ăn riêng lấy cớ ăn chung cho vui. 

Thức ăn dạo ấy chẳng có gì, cao nhất là thịt chim chóc săn bắn, bẫy đƣợc kho mặn 

với muối để Bác ăn dần. Có lần tôi đến nhà máy Kiến Thiết xin riêng đƣợc "cái 

khay bát đĩa sành" về dọn cơm riêng cho Bác. Hôm đầu tiên bƣng khay lên. Bác 

bảo:" Cô bày ra thế này là quan cách lắm "... Bác không bao giờ chê ai nấu ăn dở, 

mặn, nhạt.Thƣờng là Bác khen nấu món này ngon, món kia ngon, mà đã ngon thì 

chia đều cùng ăn. Kiếm đƣợc con gà nấu để mời Bác ăn, Bác nói: "Lộc bất khả tận 

hƣởng" - nghĩa là "Có lộc không nên ăn hết một mình" rồi chia phần cho mọi 

ngƣời. Tôi dở mẹo, ninh gà mềm ra, nƣớc đặc dành cho Bác, anh em ăn "cái". Bác 

biết ý, lại chia "nƣớc gà" cho anh em. Chán lắm!. Bác thích ăn đậm một chút nhƣ 

cá kho, thịt kho. Bữa nào cũng hai bát không hơn không kém. Đêm nằm chõng tre, 

rét cũng không chịu nằm đệm chỉ đắp chiếc chăn nhuộm nâu cũ. 

 Công việc thì tự làm lấy, đánh máy lấy, tuy Bác cũng chỉ "mổ cò" thôi. 

Văn phòng Trung ƣơng cử cậu Bằng sang đánh máy giúp Bác, Bác bảo "lãng phí" 

và trả về. Nhà ở thì không có cửa, chỉ có vách nứa vây xung quanh. Đêm hôm 

không có ai canh cả. Năm 1950, đồng chí Lêô Phighe, Uỷ viên Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng Cộng sản Pháp đƣợc cử sang gặp Bác, nói với chúng tôi: " Ai lại 

để Ông Cụ ngủ mà không có ngƣời canh gác. Gần rừng, nhiều thú dữ phải bảo 

vệ...". Chúng tôi báo cáo với Bác để tổ chức canh gác nhà Bác ở, Bác nói:"Làm thế 

không đƣợc. Ai lại bắt ngƣời canh cho ngƣời ngủ ". Chúng tôi cứ bí mật làm, rồi 

cũng lộ, phải cầu cứu các anh ra quyết nghị Bác mới thôi...trừ việc nấu cơm là Bác 

không đƣợc làm, còn việc gì Bác cũng tự làm lấy. Có cuộc họp Trung ƣơng, Bác 

bảo các đồng chí ấy ra suối rửa mặt. Bác bảo:" Tự túc, tự lập". Quần áo thì nhuộm 

chàm nhƣ dân. Bao nhiêu vải đẹp, lụa là các đoàn thể, cá nhân kính biếu, Bác đều 

làm quà tặng hết... Ốm đau, Bác rất ngại uống thuốc. Có lần đang đi công tác, Bác 

bị đau xƣơng cột sống không đứng đƣợc, anh em phải cáng về. Bác không cho bảo 

bác sĩ. Bác bảo tôi đun lá ngải cứu với nƣớc tiểu để chƣờm. Thế là khỏi, Anh Phạm 

Ngọc Thạch phê bình Bác chủ quan lắm. Bác hỏi lại:" Làm Chủ tịch nƣớc không 

đƣợc chủ quan à". Sau đó anh Thạch hay kiếm cớ sang kiểm tra tình hình sức khoẻ 

của Bác. Biết ý, anh Thạch đến là Bác chặn ngay " Bác sĩ muốn gì?"... Thế là anh 

Thạch phải nói lảng đi" đến thăm Bác thôi.." 
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BÁC VỚI VIỆC TĂNG GIA SẢN XUẤT
76

 

                     

        HOÀNG HỮU KHÁNG kể 

                                    CHU ĐỨC TÍNH ghi 

 Bác rất chú ý đến việc tăng gia sản xuất và bản thân Ngƣời cũng tích cực 

tham gia. Thời kỳ kháng chiến, lúc đầu lên rừng khó khăn nhiều, thóc gạo hiếm 

nhân dân đói, cán bộ cũng đói, cơ quan di chuyển luôn. Bác thƣờng động viên 

chúng tôi tăng gia sản xuất, Bác nói: 

 - Các chú làm mà không ăn thì dân ăn, đi dâu mà thiệt. 

 Bác còn chỉ thị phải học và làm theo những ngƣời dân địa phƣơng, Bác nói: 

 - Các chú phải phát nƣơng, muốn phát đƣợc nƣơng thì phải hỏi dân 

 Chúng tôi học tập kinh nghiệm phát nƣơng, trồng mƣớp, khoai lang, đậu, 

rau và bắp. Kết quả là chẳng thiếu thứ gì. Hàng ngày đến giờ tăng gia, Bác cũng 

tham gia. 

 Bác thích ăn hoa quả và lá bí. Hồi ở thác Khấu Lấu
77

 (1), năm 1949-1950, 

chúng tôi trồng nhiều bí đỏ, có lần Bác hỏi: 

 - Bí của các chú có bao nhiêu quả. Chúng tôi trả lời không biết. 

  Bác bảo:  

 - Sáng mai các chú chặt một ít que nứa, vót nhọn rồi đếm xem có bao 

nhiêu que, đến chỗ nào thấy quả bí thì cắm một que, sau đó đếm số que còn lại thì 

ra số bí 

 Nghe lời Bác, chúng tôi đếm đƣợc ba trăm quả. Khi thu hoạch Bác bảo đem 

sang biếu Văn phòng Trung ƣơng và các đồng chí công an. Kết quả đã khuyến khích 

đƣợc việc tăng gia sản xuất, phong trào nhân rộng và phát triển mạnh. 

 Chúng tôi ăn sáng bằng bí đỏ thoải mái. Anh Cả đƣa 200 vạn tài chính chỉ 

để mua gạo, muối và mắm. Anh Dũng và anh Định đi câu cá ở suối. Chúng tôi vào 

làng mua thóc, xay giã ăn dần, có cám nuôi gà, trứng đủ để Bác ăn thƣờng xuyên, 

không phải mua. Vậy là sinh hoạt cũng tạm đủ. 

 Ở chiến khu,công việc kháng chiến bận rộn. Tuy vậy đôi lúc Bác cũng tìm 

đƣợc cho mình một chút thƣ giãn, đó là thả mình trong cảnh vật thiên nhiên của 

núi rừng. Bác nuôi một đôi chim câu trắng. Bác cho chim ăn. Đôi chim quấn quýt 

cạnh Ngƣời, có khi đậu lên hai vai. Chúng tôi ngắm Bác giữa khung cảnh của núi 

rừng Việt Bắc, trông Bác nhƣ một ông tiên, tạm thời quên hết mọi việc nhọc nhằn, 

khó khăn của những ngày kháng chiến . 

 Khi về Hà Nội, phát đất trồng rau, trồng chuối, Bác cũng tham gia, vƣờn 

nhài Bác góp nhiều công chăm sóc. Ao cá chúng tôi vét bùn cải tạo lại, Bác nhận 
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cho cá ăn. Lúc đầu Bác luyện cho cá ăn bằng mõ, sau vỗ tay. Thế là cứ nghe tiếng 

vỗ tay là cá bơi đến ăn dầy đặc cả bờ ao. 

 

 

NGƯỜI CẬN VỆ VÀ BỨC ẢNH
78

 

                           

         LƯU QUANG HUYỀN 

  

 Đồng chí Phan Châu, nguyên là Trƣởng công an ATK căn cứ của Trung 

ƣơng những năm đầu kháng chiến chống Pháp, còn nhớ rất rõ về chuyến đi bảo vệ 

Bác Hồ tới thăm các Sƣ đoàn 304, 308, 312, thăm đồng bào ở thị xã Tuyên Quang, 

Thái Nguyên và một số nơi khác, thăm đồng chí Xuphanuvông, lãnh tụ Lào đang ở 

tại rừng Việt Bắc. 

 Chuyến đi khởi hành từ điểm họp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II  Bác 

cùng các cận vệ, trong đó có đồng chí Phan Châu xuống đò ra bến Soi Chinh, rồi 

Bác đi ngựa, đi bộ và có lúc đi ô tô do đồng chí Nguyễn Chí Thanh đến đón, đƣa 

Bác đi thăm các sƣ đoàn. 

 Những đêm ngủ với Bác Hồ ở ngã ba Hiên, tại khu vực kilômét số 31 trên 

đƣờng từ Tuyên Quang đi Hà Giang, v.v... đã in sâu trong ký ức chàng trai cận vệ 

Phạn Châu. 

 - Thƣờng là anh Tạ Quang Chiến và Định bảo vệ nằm cạnh chung giƣờng, 

chung chiếu trải nhà sàn với Bác, còn tôi nằm ở giƣờng bên hoặc ở sàn phía gần 

cửa ra vào để bảo vệ Bác trong đêm. Nhƣng cũng có nhiều lần tôi nằm cạnh Bác. 

 Bác Hồ rất nghiêm túc trong việc phòng gian, bảo mật. Trƣớc khi đi ngủ 

Bác thƣờng nhắc đồng chí Phan Châu nhớ kiểm quân số. Một lần Bác hỏi đồng chí 

Phan Châu: 

 - Tối nay đoàn ta ngủ ở đây có bao nhiêu ngƣời? 

 - Thƣa Bác có 12 ngƣời ạ! 

 - Thế chú kia là ai, có ngủ ở đây không? 

 - Thƣa Bác đây là đồng chí Vƣơng Văn Long trƣởng ban trật tự, Ty Công 

an Tuyên Quang đến phối hợp bảo vệ , có ngủ lại đây ạ! 

 - Vậy thì sao lại là 12? 

 - Đồng chí Phan Châu chợt nhớ ra sự nhầm lẫn chỉ đếm và tính ngƣời chứ 

không tính đến mình, thành thử báo cáo với Bác là 12. Dù chỉ là sơ suất nhỏ nhƣng 

Bác luôn nhắc nhở để luyện rèn. Hôm ấy, sau đợt đi công tác dài ngày, Bác Hồ và 

các đồng chí trở về căn cứ đang ở tại xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, tỉnh 

Tuyên Quang. Sau khi ăn uống xong, mấy Bác cháu nằm nghỉ trên một sàn nhà 

thoáng đãng, Bác Hồ liền gợi ý cùng nhau phê bình để rút kinh nghiệm trong 
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chuyến đi xa này. Bác khen chúng tôi có nhiều sáng kiến, có trách nhiệm và linh 

hoạt, song Bác cũng chỉ ra một số thiếu sót, trong đó có sự đãng trí sơ xuất của tôi, 

rồi Bác bảo: 

 - Rồi đến lƣợt cháu phê bình Bác đi ! 

 - Dạ thƣa Bác! Bác tốt qúa! Cháu chẳng thấy Bác có khuyết điểm gì. 

 - Ngƣời ta ai mà chả có khuyết điểm, chỉ ít hoặc nhiều, cháu suy nghĩ kỹ đi 

rồi phê bình Bác. 

 Thấy Bác chân tình cởi mới quá, tôi mạnh dạn "phê", cho đến nay tôi vẫn 

có cảm tƣởng nhƣ con cái nói lên điều hờn giận với cha mẹ, thì đúng hơn là sự phê 

bình: 

 -  Thƣa Bác, đã bốn năm nay cháu đƣợc ở gần Bác, Bác cho cháu và anh em 

bảo vệ đƣợc ăn uống nhiều thứ, có cả những thứ bà con biếu Bác, hoặc Trung ƣơng 

dành riêng cho Bác, chúng cháu rất cảm động.  Nhƣng cái việc chụp ảnh thì Bác lại 

bảo anh Đinh Đăng Định hễ thấy ảnh nào có chúng cháu thì phải làm cho mờ, cho đen 

đi, thành thử cháu chẳng có ảnh nào chụp với Bác sáng đẹp cả. 

 Bác cƣời thông cảm giải thích cho đồng chí Phan Châu và anh em rõ về 

nguyên tắc bảo vệ lãnh tụ, không bao giờ đƣợc để lộ diện mạo, lộ tung tích ngƣời 

cận vệ, đặc biệt là cận vệ bí mật. Vì để lộ nhƣ vậy, sẽ là kẽ hở cho tình báo, gián 

điệp của địch lợi dụng mƣu sát lãnh tụ, ám hại cận vệ. Nhƣng rồi Bác cũng rất cảm 

thông  với điều mong muốn chính đáng của đồng chí Phan Châu, nên ngay hôm ấy, 

khi đồng chí Phan Châu cùng các đồng chí Tạ Quang Chiến đƣa Bác ra suối Cả 

tắm, trƣớc lúc xuống suối, Bác gọi riêng đồng chí Phan Châu đến đứng bên cạnh, 

khoác tay Bác hƣớng về hƣớng mặt trời, chụp một kiểu ảnh chính diện cho sáng, 

đẹp, song Bác vẫn nhắc đồng chí Chiến giữ gìn phim ảnh cho thật cẩn thận.  

 Nhƣng một điều không may xảy ra với đồng chí Phan Châu là ngay sau đó, 

chƣa có dịp xem ảnh thì đồng chí bị ốm nặng. Ốm nặng đến mức tổ chức đƣa đồng 

chí về vùng biển Thanh Hoá điều trị và an dƣỡng mới khỏi. Rồi mấy chục năm sau 

đó tiếp tục công tác và chiến đấu, với lại cái sự chụp ảnh, trục trặc kỹ thuật thƣờng 

xảy ra, nên đồng chí cũng chẳng lƣu tâm tới nữa. Bỗng, cho đến ngày 7-1-1995 , 

sau khi đã tình cờ hỏi biết đồng chí Phan Châu còn sống và ở tại số 3 đƣờng Điện 

Biên Phủ, Hà Nội, đồng chí Tạ Quang Chiến đã đến thăm và tặng ảnh này. Thế là 

tính từ khi chụp tới nay, sau 44 năm tức là gần 1 vạn 6 ngàn ngày đồng chí Phan 

Châu mới đƣợc xem tấm ảnh độc nhất vô nhị chụp bên cạnh Bác Hồ rõ cả mặt 

mày, sáng đẹp. Thế là chuỗi hồi ức thời đầu chống Pháp, đƣợc sống và công tác 

bên Bác, cứ nhƣ một cuốn phim dài nhiều tập hiện lên trƣớc mắt đồng chí Phan 

Châu nay đang ở tuổi 73. 
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THEO CHÂN BÁC
79

 

 

                        ANH LINH 

 

 Từ làng Thia
80

  - nơi ở và làm việc của Bác trong thời kỳ kháng chiến 

chống Pháp- sang đình Hồng Thái phải qua một con sông nhỏ. Bình thƣờng, mọi 

ngƣời đi lại có thể lội qua sông dễ dàng. 

 Hôm đó, Bác đi họp Hội đồng Chính phủ tại đình Hồng Thái, tôi và 3 đồng 

chí đi theo Bác.Tôi đến bờ sông trƣớc. Đêm ấy trời mƣa, nƣớc sông dâng lên, bèo 

bọt đang tràn về.  

 "Bảo vệ Bác, không thể tuỳ tiện, sơ xuất đƣợc; Trong trƣờng hợp này có 

nên đƣa Bác qua sông không?" - Tôi đang suy nghĩ thì Bác và các đồng chí cùng đi 

đã đến.  

 Nhìn dòng sông và nhƣ đoán trúng ý của tôi, với giọng ấm áp nhƣng kiên 

quyết Bác hỏi : 

 - Thấy nƣớc to, chú định không sang à ? Thôi để Bác sang trƣớc. 

 Tôi lo quá nhƣng biết cuộc họp không thể vắng Bác đƣợc. Tôi bèn lội 

xuống trƣớc, vừa di vừa thăm dò mực nƣớc. Một đồng chí dắt ngựa và hai đồng chí 

khác đi hai bên để bảo vệ Bác. Nƣớc sâu dần, Chúng tôi càng lo. Song nhìn thấy 

Bác vẫn bình tĩnh, thỉnh thoảng lại thúc vào mình ngựa cho nó bƣớc nhanh hơn, 

chúng tôi thấy yên tâm, tiếp tục đƣa Bác vƣợt qua sông. 

 Sang đến bờ bên kia, Bác dừng lại, bảo: 

 - Các chú chƣa có kinh nghiệm. Khi nào chỉ có bèo, bọt trôi về là nƣớc 

mới bắt đầu to; khi có cả cây, cành trôi theo nữa là nƣớc đã to hơn. Các chú không 

tranh thủ sang sông ngay thì lát nữa sẽ không sang đƣợc. 

  Quả nhiên, chỉ một lúc sau, nƣớc lũ tràn về trắng bờ. Nhìn những ngƣời 

làng Thia ban sáng sang đây làm ruộng giờ không về đƣợc phải ở lại bên này, tôi 

càng thấy kinh nghiệm mà Bác đã chỉ bảo rất chính xác. Trong chuyến đi  nào với 

Bác cũng vậy, chúng tôi đều đƣợc Bác dạy cho những kinh nghiệm cụ thể, thiết 

thực về công tác bảo vệ. Điều đó đã làm cho tôi suy nghĩ nhiều về công tác của 

mình. Là những chiến sĩ bảo vệ phải biết quan sát mọi hiện tƣợng, tranh thủ mọi 

thời gian, chủ động trƣớc mọi tình huống và có ý thức tích luỹ những kinh nghiệm 

thiết thân mới có thể luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ. 
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MỘT CUỘC ĐỐI THOẠI
81

 

 

                       TẠ HỮU YÊN 

 

 Hội nghị học tập về tƣ pháp họp ở xã Hợp Thành, huyện Sơn Dƣơng do Bộ 

Tƣ pháp chủ trì có tới gần 100 cán bộ trong ngành tham dự. Trong kháng chiến 

chống Pháp - năm 1950 - một hội nghị lớn về tƣ pháp nhƣ thế này đƣợc  Bác quan 

tâm đặc biệt 

 Đã 5 giờ chiều, Thứ trƣởng Bộ Tƣ pháp Trần Công Tƣờng vừa giảng xong 

bài thì Bác đến. Tất cả các học viên đều reo lên sung sƣớng Bác nhìn anh em khắp 

lƣợt rồi nói:  

 - Hôm nay, Bác đến thăm các chú, nhƣng các chú đông lắm, Bác không thể 

bắt tay tất cả đƣợc. Vậy Bác bắt tay các chú ngồi đầu bàn đại diện thôi nhé! Bác 

nói tiếp: - Bây giờ đã gần tối, chắc các chú đói rồi. Bác cũng đói rồi. Vậy đi ăn 

cơm đã. 7giờ tối, Bác sẽ đến đây nói chuyện với các chú. 

 Đúng 7 giờ, Bác tới hội trƣờng. Trời nóng, bên chiếc đèn dầu, Bác phải mở 

khuy chiếc áo sơ mi bằng vải màu vàng, bên trong là chiếc áo may ô nhuộm nâu, 

tay Bác cầm chiếc quạt giấy. Bác bƣớc lên bục cao để nói chuyện. Bác nói vui 

"thật là cao nhƣ bệ ông toà án". Tất cả học viên đều cƣời thoải mái. 

 Các học viên đƣợc ghi câu hỏi để gửi lên Bác. 86 tờ, mỗi tờ ghi hai câu, 

vậy tất cả 172 câu hỏi. Bác nói rất thật thà mà rất vui: "Trả lời hết ngần này câu hỏi 

cũng gay đấy, nhƣng Bác sẽ cố gắng trả lời". Cuộc nói chuyện vì thế thành ra một 

cuộc đối thoại, cuộc trao đổi giữa Bác và các học viên. Nhƣng Bác đặt vấn đề rất 

khéo: 

 - Trƣớc khi trả lời các chú, Bác hỏi các chú mấy câu đã. Vậy, các chú có 

biết nhiệm vụ đầu tiên của một ngƣời cán bộ hiện nay là gì không ? 

 - Thƣa Bác phải giữ bí mật ạ! - Một học viên đứng lên trả lời.   

 - Chú nói mới đúng một nửa. Một mình chú giữ bí mật chƣa đủ, mà phải 

vận dộng nhân dân, bà con xung quanh cùng giữ bí mật với chú.  

 Tất cả anh em đều vỗ tay. 

 Trƣớc khi trả lời từng câu hỏi, Bác nói chuyện về nhiệm vụ của ngành tƣ 

pháp, đạo đức của cán bộ tƣ pháp. Rồi Bác giải đáp cụ thể những câu hỏi, những 

thắc mắc của học viên. Có một cán bộ hỏi : 

 - Thƣa Bác, làm thế nào để cán bộ tƣ pháp gần đƣợc dân ạ? 

 - Tƣ pháp muốn gần dân thì đừng xa dân - Bác trả lời.  

 Hàng trăm học viên đều "chịu" câu trả lời này của Bác vì trả lời nhƣ thế là 

rất sát, rất đúng, rất khéo, nó uyển chuyển và lôgíc, rất kín kẽ. 
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 Một đồng chí hỏi: Trong lịch sử nƣớc ta, nhà Trần ba lần chống quân 

Nguyên, nhà Lê chống quân Minh 10 năm thì thắng lợi. Ta kháng chiến trƣờng kỳ 

chống Pháp thì bao giờ thắng lợi ạ! 

 Bác trả lời: 

 - Chính chú vừa hỏi, vừa tự trả lời rồi còn gì. Này nhé, chú hỏi trƣờng kỳ 

kháng chiến bao giờ thắng lợi, nhƣ vậy là phải trƣờng kỳ kháng chiến thì nhất định 

thắng lợi! 

 Bác còn trả lời một số câu hỏi nữa. Đến câu hỏi "Cháu đƣợc biết Bác thông 

thạo bẩy, tám thứ tiếng nƣớc ngoài" thì Bác trả lời một cách rất khiêm tốn: " Bác 

biết một vài thứ tiếng thôi, không nhiều thế đâu!". Lại hỏi: "Thƣa Bác, kinh 

nghiệm tốt nhất học ngoại ngữ thế nào cho có kết quả ". Bác đáp rất gọn: " Chăm 

học". Rồi nhân một câu hỏi: "Trong giai đoạn hiện tại, ta nên  học ngoại ngữ nào 

thì có lợi". Bác trả lời: " Hãy học tiếng Việt Nam cho thành thạo đã..." Thật là chí 

lý. Mỗi ngƣời hãy học lấy tiếng mẹ đẻ cho thật thành thạo, hiểu cho thật đến nơi 

đến chốn những gì đã học. 

 Cuộc nói chuyện của Bác với lớp học tƣ pháp hôm ấy kéo dài đến 10 giờ 

đêm mới xong. Các học viên vừa đƣợc Bác giải đáp rõ ràng từng câu hỏi vừa học 

đƣợc nét hay ở Bác: Ngƣời rất chăm học và rất khiêm tốn. 

 Sáng sớm hôm sau, trời còn mù sƣơng, đã thấy Bác lên ngựa xuống đồi ra về. 

  

 

          "NGÓ MÌ CHẮC LỐ"
82

 

                           MA VĂN TRƢỜNG kể 

                                      HỒ VŨ ghi 

 Cuối năm 1950, cuộc kháng chiến của nhân dân ta bƣớc sang giai đoạn 

quyết liệt. Phủ Chủ tịch đƣợc đặt tại một vùng rừng già thuộc huyện Chiêm Hoá, 

tỉnh Tuyên Quang. Tuy gọi là Phủ Chủ tịch, nhƣng thực ra nhà cửa chẳng khác gì 

nhà cửa của dân bản: một căn nhà sàn nhỏ là nơi Bác ở và làm việc, xung quanh là 

nơi ở làm việc của thƣ ký, cán bộ Văn phòng và anh em bảo vệ; tất cả đều khuất 

trong lùm cây. 

 Đến địa điểm nào, Bác cũng chăm lo đời sống của anh em nhƣ chỗ ăn, chỗ 

ở, nhà tắm, nhà vệ sinh, nơi tăng gia và đặc biệt là giữ gìn bí mật. Bác bao giờ 

cũng gƣơng mẫu thực hiện nghiêm túc.  

 Trong đội bảo vệ của chúng tôi, đa số là anh em ngƣời Tày. Một số quê 

ngay tại huyện Chiêm Hoá.  

 Một buổi sáng mùa đông, trời nắng đẹp, vào khoảng 10 giờ, Bác xuống 

ngồi đọc báo ngay dƣới bãi cỏ, cách nhà sàn khoảng hai - ba chục mét. Một bà cụ 
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ngƣời Tày ngoài 50 tuổi, tay xách chiếc làn đan bằng nứa, đầu đội nón, bất ngờ 

xuất hiện trong khu vực Phủ Chủ tịch. 

 Thấy ông già gầy gò, mặc quần áo chàm đang ngồi đọc báo, bà đinh ninh 

đó là ông Ké ngƣời Tày. Bà đến tận nơi vỗ vai và cất giọng hỏi:  

 - Ké mí chắc cơ quan Phủ Chủ tịch dú hầu? (Ông có biết cơ quan Phủ Chủ 

tịch ở đâu không?). 

 Bác biết là bà già đến thăm con trai đang công tác trong đội bảo vệ Phủ 

Chủ tịch, song Bác vẫn giữ nguyên tắc và thản nhiên trả lời: 

 - Ngó mì chắc lố ( Tôi không biết đâu). 

 Tôi đứng khuất gần đó cũng phải phì cƣời. Để bà già đi qua, Bác vẫy tay 

gọi tôi lại gần rồi dặn: 

 - Chú theo bà cụ, hỏi xem bà là mẹ chú nào, đƣa bà cụ tới nhà khách lo ăn 

ngủ chu đáo, rồi báo cho con trai bà cụ ra. Nhớ dặn chú ấy là phải giữ bí mật. 

 Tôi vâng lời và làm theo. Sáng hôm sau Bác lại hỏi tôi xem bà cụ đã gặp 

con trai chƣa và chỗ ăn ở của bà cụ có chu đáo không? 

 Tôi báo cáo Bác là mọi việc anh em đã lo chu đáo. Bác nói nhƣ tâm sự: 

 - Đã là đồng bào, đồng chí thì một lòng, một dạ, sống chết có nhau. Mẹ của 

bạn đến cũng nhƣ mẹ của mình đến, phải săn sóc ân cần. Có thế thì bạn mình mới 

yên tâm công tác.  

 Tôi cảm động và đinh ninh nhớ lời Bác trong suốt đoạn đƣờng theo Bác đi 

kháng chiến . 

     

   

BÁC CHO PHÉP CÁC CHÖ CÔNG KÊNH ĐẠI TƯỚNG
83

 

          

          TÚ MỠ 

 

  Ở Đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất (5-1952), 

tại Kim Bình, Chiêm Hoá, vào giờ nghỉ buổi chiều, Bác Hồ thƣờng đến vui chơi 

với các anh hùng, chiến sĩ. Dạo ấy, ở Việt Bắc, có phong trào" nông tác vụ", mọi 

ngƣời tham gia nhảy múa cùng vui. Bác Hồ hô lên: 

 - Các cô các chú chiến đấu đã chiến đấu hăng, vui nhộn phải vui nhộn 

mạnh.  Nào ta nhảy đi! 

 Đám trai trẻ ùa ra quanh Bác, nhƣng đám con gái còn rụt rè đứng cụm lại, 

Bác bảo: 

 - Các cô còn phong kiến thế à? 

 ... Nhìn đám trai gái nhƣ đám con trẻ, cầm tay nhau nhảy hát, Bác rất vui. 

 Nhảy thoả thuê rồi, mấy cậu bộ đội rối rít:  
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 - Bác cho phép chúng cháu làm kiệu công kênh Bác đi một vòng ạ. 

 Bác cƣời khoan dung, rồi chỉ Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp đang đi tới: 

 - Đấy kia, các chú trông thấy không? Đại tƣớng của các chú sắp tới. Bác 

cho phép các chú công kênh Đại tƣớng của các chú đấy! 

 Và trong lúc đám lính trẻ ùa đến phía Đại tƣớng Giáp, giữa tiếng hoan hô 

náo nhiệt, thì Bác lại tới chuyện trò với các đại biểu khác.  

 

 

   DIỄN GIẢ ĐƯỢC PHÉP THAY ĐỔI CHỖ
84

  

                      

            ĐÀO THÁI AN kể  

                                     HỒ VŨ ghi 

 

 Tối ngày 2-9-1949, Bác sang Văn phòng Trung ƣơng Đảng 
85

 nói chuyện 

nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ tƣ. 

 Bấy giờ ở hội trƣờng, là một cái nhà to bằng nứa không có bàn ghế. Bác 

ngồi xuống trƣớc và bảo mọi ngƣời ngồi theo. Những vị có chức có quyền trong 

Văn phòng, những anh khoẻ mạnh, nhanh chân tranh nhau ngồi vây quanh Bác, 

còn phụ nữ bận con cái, các cô mẫu giáo phải ngồi sau tất cả. Bác không nói gì, cứ 

lặng im cho mọi ngƣời đến đông đủ. 

 Khi đƣợc báo cáo anh chị em đã đến đông đủ rồi, Bác nói: 

 - Để ổn định trật tự cho buổi "diễn thuyết" đƣợc thành công, các cô các chú 

phải ngồi đúng vị trí của mình. Riêng diễn giả đƣợc phép thay đổi chỗ.  

 Mọi ngƣời còn đang ngơ ngác thì Bác đứng dậy đi xuống phía sau bảo mọi 

ngƣời quay lại và Bác bắt đầu ngay. 

 Thế là mấy chục chị em, tƣởng phải ngồi cuối hội trƣờng lại hoá ra ngoài 

hàng trên, ngay cạnh Bác. Các chị vui sƣớng nở nụ cƣời rạng rỡ và đƣa những ánh 

mắt nhƣ chế giễu chúng tôi.  

 Trong buổi nói chuyện, Bác lấy ví dụ: 

 - Ta nhƣ con voi non càng đánh càng mạnh. Địch nhƣ con trâu điên càng 

đánh càng kiệt sức. Đến một lúc nào đó thì nhất định con voi non sẽ quật ngã con 

trâu điên. 
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CHỚ LÀM KIỂU: DÂN XIN NƯỚC, 

                                          CÁN BỘ LẠI CHO LỬA
86

 

 

 Một buổi chiều, học viên trƣờng Nguyễn Ái Quốc đang chăm chú nghe 

giảng bài thì bất ngờ đƣợc Bác đến thăm. 

 Bác bƣớc vào lớp, đầu đội mũ lá cọ, mặc quần áo màu lá cơi, khăn mặt vắt 

vai. Tiếng reo mừng chƣa dứt, đồng chí bảo vệ vội đón lấy gậy và mũ của Bác. 

Bác cầm khăn lau mồ hôi, hai ống quần vẫn xắn cao. 

 Mọi ngƣời sung sƣớng vây quanh. Trời nóng, Bác quạt và nói với đồng chí 

bảo vệ: 

 - Cho Bác xin cốc nƣớc. 

 - Dạ. 

 Đi ra vài phút, khi quay lại đồng chí đó bật lửa mời Bác châm thuốc. Bác 

điềm tĩnh mở hộp lấy một điếu thuốc lá châm lửa hút. 

 Khi mọi ngƣời lắng lại, Bác nói ôn tồn:  

 - Các cô, các chú xem: Bác xin cốc nƣớc uống, thì chú này lại lấy lửa mời 

Bác hút thuốc. Nhƣ vậy là tại Bác nói không rõ hay tại chú nghe nhầm? Cho nên 

khi vận động quần chúng làm một việc gì thì cấp trên phải nói rõ nhiệm vụ, cấp 

dƣới phải nghe cho tƣờng tận mà làm cho đúng. Cán bộ phải tìm hiểu nguyện vọng 

của nhân dân. Chớ làm kiểu: Dân xin nƣớc, cán bộ lại cho lửa. 

 

 

NẾU NHƯ TA BIẾT QUAN TÂM
87

 

 

 Đến thăm bộ đội ở trung đoàn 246
88

 (1), Bác hỏi Ban chỉ huy: 

 - Tình hình sức khoẻ anh em thế nào? 

 - Thƣa Bác sức khoẻ cũng khoẻ ạ- Trung đoàn trƣởng ngập ngừng đáp. 

 Bác hỏi tiếp: 

 - Hôm nay có bao nhiêu ngƣời ốm? 

 Trung đoàn trƣởng bảo cấp phó của mình phụ trách về quân số báo cáo. 

Trung đoàn phó đành thƣa thật với Bác là chƣa nắm đƣợc. 

 Bác lại hỏi: " Có bác sĩ ở đây không?" 

 Bác sĩ cũng trả lời là chƣa nghe phản ánh của cấp dƣới. 

 Bác bảo cho mời đồng chí cấp dƣỡng lên. 

 Bác hỏi: 
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 - Bếp ăn của chú hôm nay có bao nhiêu suất cháo? 

 - Thƣa Bác có bẩy suất ạ! - Đồng chí cấp dƣỡng trả lời không chút ngập ngừng. 

 Nghe xong, Bác nói : 

 - Các chú thấy đó, cũng rất dễ nắm đƣợc tình hình sức khoẻ của bộ đội nếu 

nhƣ ta biết quan tâm. 

 

 

   ĐẦU TÀU LÀ PHẢI KÉO ĐƯỢC TOA
89

 

 

 Trong buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang
90

, Bác hỏi: 

 - Các chú giáo dục thanh niên thế nào ? 

 Đồng chí Bí thƣ Tỉnh đoàn thƣa: 

 - Thƣa Bác, chúng cháu giáo dục cho thanh niên làm tròn nhiệm vụ đầu tàu. 

 Bác gật đầu, rồi hỏi tiếp:  

 - Theo các chú thế nào là đầu tàu? 

 Cả Bí thƣ Tỉnh đoàn và Bí thƣ Tỉnh uỷ đều lúng túng. 

 Bác nói:  

 - Đầu tàu là phải kéo đƣợc toa. Không kéo đƣợc toa thì không phải là đầu 

tàu. Nếu thanh niên chỉ chạy trƣớc mà không kéo đƣợc quần chúng cùng tham gia 

mọi hoạt động thì không hoàn thành nhiệm vụ đầu tàu. 

 Tại cuộc mít tinh chào đón Bác ở sân vận động thị xã, Bác nhắc lại: 

 "Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên nhiều nơi đã làm trọn 

nhiệm vụ xung phong. Trong học tập, trong lao động sản xuất thanh niên Tuyên 

Quang cần làm đúng khẩu hiệu vẻ vang:           

                    " Đâu cần thanh niên có, Việc khó thanh niên làm". 
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