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LỜI GIỚI THIỆU 

 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho đồng bào cả nước, trong đó 

có Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định sự quan tâm lớn và tình cảm sâu nặng. 

Nam Định đã có 5 lần vinh dự được Bác Hồ về thăm. Hình ảnh và những lời 

căn dặn của Người vẫn luôn cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân trong tỉnh vươn 

lên không ngừng; vì mục tiêu đưa Nam Định trở thành một trong những tỉnh khá, 

là cực phát triển quan trọng của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng và cả nước. 

Hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2023) và 

60 năm ngày Bác Hồ lần cuối về thăm tỉnh Nam Định (21/5/1963-21/5/2023), 

đồng thời phục vụ cho cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam 

Định với Bác Hồ” do Tỉnh ủy Nam Định phát động, Thư viện tỉnh đã tiến hành 

biên soạn thư mục “Bác Hồ với Nam Định” nhằm tập hợp và giới thiệu danh 

mục các bài viết, tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và 

nhân dân tỉnh Nam Định… để đông đảo bạn đọc tham khảo. 

Thư mục chuyên đề gồm 3 phần: 

Phần 1: Bác Hồ với nhân dân Nam Định  

- Những những lời dạy của Người với nhân dân Nam Định 

- Những tập thể cá nhân được Bác Hồ khen thưởng 

- Những lần Bác về thăm Nam Định 

Phần 2: Nhân dân Nam Định đối với Bác 

- Những kỷ niệm về Bác 

- Bác Hồ trong sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định 

- Nhân dân Nam Định làm theo lời Bác 

Phần 3:  

- Phụ lục 1: Một số bài trích báo 

- Phụ lục 2: Thư, huấn thị, lời căn dặn của Người 

- Phụ lục 3: Tập sách ảnh “Bác Hồ về Nam Định” 

Nguồn thông tin trong Thư mục được lấy từ báo, tạp chí hiện có trong Thư 

viện tỉnh và khai thác trên báo điện tử. Trong quá trình biên soạn không tránh 

khỏi thiếu sót, xin nhận được ý kiến đóng góp của  quý bạn đọc. 

THƯ VIỆN TỈNH 

 

https://diendandoanhnghiep.vn/nam-dinh-t128180
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PHẦN I: 

BÁC HỒ VỚI NHÂN DÂN NAM ĐỊNH  

 

 
Báo Nam Định.- 1964.- Số 270 ngày 13-2 
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THƯ, HUẤN THỊ, CĂN DẶN CỦA BÁC HỒ  

VỚI NHÂN DÂN NAM ĐỊNH 

 
1.  Thơ khen tặng hai em nhi đồng liên lạc trong bộ đội chiến khu 

II cũ// Trích “Những lời  kêu gọi của Hồ Chủ Tịch” .- H.: Sự thật, 1958, 

Tập 1 .- Tr 205 

- Thơ khen tặng hai em nhi đồng liên lạc trong bộ đội chiến khu II 

cũ//“Hồ Chí Minh toàn tập.- H.: Chính trị quốc gia.- 2009, Tập 5  (1947 

- 1949).- Tr. 198-199 

(Tháng 8/1947) 
* Khu II trong kháng chiến chống Pháp gồm các tỉnh cũ: Sơn Tây. Hà Đông, 

Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La và Lai Châu 

* Em Phạm Đỗ Hải, 13 tuổi là liên lạc viên của một đơn vị thuộc Trung đoàn 

34 đang làm nhiệm vụ bao vây quân Pháp tại Thành phố Nam Định. Đầu năm 1947, 

trong khi đi công tác, em bị giặc bắt. Sau khi hủy tài liệu, Hải đã đóng vai một em bé 

ngây thơ nên không bị địch nghi ngờ. 

Thời gian bị địch giam giữ, Hải đã khôn khéo gợi lòng nhớ quê hương và tinh 

thần phản chiến trong binh lính địch. Một đêm, Hải đã tìm cách rủ hai lính Pháp đã 

giác ngộ trốn ra ngoài 

(Theo “Em bé liên lạc được Bác Hồ gửi thư khen”// Trích “40 năm vẻ vang”.- 

Hà Nam Ninh: Ban chỉ huy Quân sự Hà Nam Ninh, 1984.- 180 tr; 20 cm) 

 
2.  Thư gửi đồng bào và tướng sĩ khu II nhân kỷ niệm một năm 

toàn quốc kháng chiến// “Hồ Chí Minh toàn tập.- H.: Chính trị quốc 

gia.- 2009, Tập 5  (1947 - 1949).- Tr. 319 

(Ngày 19/12/1947) 
* Khu II trong kháng chiến chống Pháp gồm các tỉnh cũ: Sơn Tây, Hà Đông, 

Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La và Lai Châu 

 
3.  Thư gửi toàn thể bộ đội khu II và khu III//Hồ Chí Minh toàn 

tập. - H.: Chính trị quốc gia.- 2009,  Tập 5  (1947 - 1949).- Tr. 379-380 

 
4.  Thư gửi đồng bào An Phú và Văn Giáo (Nghĩa Hưng)// Trích 

“Những lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch” .- H.: Sự thật .- 1958, T1 .- Tr. 

248 

(Tháng 3/1948) 

 
5.  Thư gửi cụ Chí Tài// Hồ Chí Minh toàn tập.- H.: Chính trị quốc 

gia.- 2009, Tập 5 (1947 - 1949).- Tr. 425 

(Tháng 5/1948) 

Cụ Chí Tài, huyện Hải Hậu, Nam Định quyên giúp cho anh em du 

kích 100 thùng thóc 
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6.  Thư khen chiến sĩ Văn Diên//Hồ Chí Minh toàn tập.- H.: Chính 

trị quốc gia.- 2009, Tập 5 (1947 - 1949).- Tr.443 

( Ngày 11 tháng 6 năm 1948) 

Chiến sỹ Trần Văn Diên - Anh hùng địa lôi 

 
7.  Thư gửi cụ Tạ Quang Yên// Hồ Chí Minh toàn tập.- H.: Chính trị 

quốc gia.- 2009, Tập 5  (1947 - 1949).- Tr.507 

(Tháng 9/1948) 

(Cụ Tạ Quang Yên có 8 người con trong đã có 6 người tham gia 

kháng chiến; 4 người đã oanh liệt hy sinh vì Tổ Quốc) 

 
8.  Thư gửi Hội Liên Việt huyện Mỹ Lộc//Hồ Chí Minh toàn tập.- 

H.: Chính trị quốc gia.- 2009, Tập 5  (1947 - 1949).- Tr.508 

(Tháng 9/1948) 

Hội Liên Việt huyện Mỹ Lộc đã kêu gọi được 114 đồng bào (trước 

lầm đường ra làm hội tề) trở về với Tổ Quốc 

 
9.  Lời chia buồn cùng đồng bào công giáo địa phận Bùi Chu// 

Trích “Những lời  kêu gọi của Hồ Chủ Tịch” .- H.: Sự thật, 1958, T1 .- 

Tr 280 

(Tháng 12/1948) 

 
10.  Thư cảm ơn ông Vũ Hữu Đủng//Hồ Chí Minh toàn tập.- H.: 

Chính trị quốc gia, 2009, Tập 5  (1947 - 1949).- Tr.580 

(Tháng 3/1949) 

Ông Vũ Hữu Đủng, chủ hiệu chè Cộng Hòa, xã Phú Minh, Huyện 

Hải Hậu, Nam Định đã gửi chè biếu Bác 

 
11.  Thư gửi đồng bào công giáo nhân dịp lễ Nô - en/ Trích “Những 

lời  kêu gọi của Hồ Chủ Tịch” .- H.: Sự thật, 1958, T1 .- Tr 330 

(Ngày 24/12/1949) 

 
12.  Cả nhà kháng chiến// Hồ Chí Minh toàn tập.- H.: Chính trị quốc 

gia.- 2009, Tập 6  (1950 - 1952).- Tr.338 

(Báo Nhân dân, số 34 ngày 29/11/1951) 

(Bà cụ Vĩnh, quê Nam Định, tản cư lên Thái Nguyên, có 6 người 

con (5 trai và 1 gái) đều ở bộ đội 

 
13.  Gương mẫu dân vận, Nguyễn Văn M// Hồ Chí Minh toàn tập.- 

H.: Chính trị quốc gia.- 2009,  Tập 6  (1950 - 1952).- Tr.578 

(Báo Nhân dân, số 77 ngày 9/10/1952) 

Nguyễn Văn M, phụ trách dân quan du kích xã X (Nam Định) 
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14.  Huấn thị của Hồ Chủ tịch với cán bộ công nhân nhà máy Dệt 

Nam Định ngày 24/4/1957//Theo “Nam Hà làm theo lời Bác”. - Nam 

Hà : Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Nam Hà, 1975. - 174 tr.: ảnh; 19 cm.- 

Tr. 24-37 

- Nói chuyện với cán bộ, công nhân nhà máy Dệt Nam Định// Hồ 

Chí Minh toàn tập.- H.: Chính trị quốc gia, 2009; 22 cm.- T.8 (1955-

1957) .- Tr.336-343 

 
15.  Huấn thị của Hồ Chủ tịch với cán bộ tỉnh Nam Định ngày 

24/4/1957 (trích)// Theo “Nam Hà làm theo lời Bác”.- Nam Hà: Ban 

Nghiên cứu lịch sử Đảng Nam Hà, 1975.- 174 tr.: ảnh; 19 cm.- Tr. 38-42 

- Nói chuyện với cán bộ tỉnh Nam Định// Hồ Chí Minh toàn tập.- 

H.:  Chính trị quốc gia, 2009; 22 cm.- T.8 (1955-1957) .- Tr.344-346 

 
16.  Huấn thị của Hồ Chủ tịch với cán bộ và nhân dân tỉnh Nam 

Định ngày 13/8/1958 (Trích)// Theo “Nam Hà làm theo lời Bác”. - Nam 

Hà : Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Nam Hà, 1975. - 174 tr. : ảnh ; 19 

cm.- Tr. 50-56 

- Huấn thị của Hồ Chủ tịch tại Đại hội sản xuất vụ mùa của tỉnh 

ngày 13/8/1958// Nam Định .- 1958.- Số 93 ngày 2 - 9 

- Bài nói với cán bộ và đồng bào tỉnh Nam Định// Hồ Chí Minh 

toàn tập.- H.: Chính trị quốc gia, 2009, 22 cm.- T.9 (1958-1959) .- 

Tr.211-215 

 
17.  Huấn thị của Hồ Chủ tịch với cán bộ và nhân dân Nam Định 

ngày 15/3/1959// Theo “Nam Hà làm theo lời Bác”.- Nam Hà: Ban 

Nghiên cứu lịch sử Đảng Nam Hà, 1975.- 174 tr.: ảnh ; 19 cm.- Tr.59-61 

- Phải quyết tâm - quyết tâm hơn nữa và quyết tâm mãi để thắng 

hạn/Lược ghi huấn thị của Hồ Chủ tịch khi xem xét tình hình hạn ở Ninh 

Bình và Nam Định ngày 15/3/1959//Nam Định.- 1959.- Số 129 ngày 21-3 

- Nói chuyện với cán bộ và nhân dân tỉnh Nam Định// Hồ Chí 

Minh toàn tập.- H.:  Chính trị quốc gia, 2009; 22 cm.- T.9 (1958-1959) .- 

Tr.377-378 

 
18.  Huấn thị của Hồ Chủ tịch với Đảng ủy Nhà máy Dệt Nam Định 

ngày 15/3/1959// Theo “Nam Hà làm theo lời Bác”. - Nam Hà : Ban 

Nghiên cứu lịch sử Đảng Nam Hà, 1975.- 174 tr.: ảnh; 19 cm.- Tr.62-65 

- Lời căn dặn Đảng ủy Nhà máy Dệt Nam Định// Hồ Chí Minh 

toàn tập.- H.: Chính trị quốc gia, 2009; 22 cm.- T.9 (1958-1959) .- 

Tr.379-380 
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19.  - Huấn thị của Hồ Chủ tịch với Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ 

Nam Định ngày 21/5/1963// Theo “Nam Hà làm theo lời Bác”. - Nam 

Hà: Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Nam Hà, 1975. - 174 tr.: ảnh; 19 cm.- 

Tr. 76-85 

- Bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch tại Đại hội Đảng bộ toàn tỉnh 

lần thứ V//Sông Đào.- 1963.- Số 197 ngày 28 - 5 

- Bài nói tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định// Hồ Chí Minh toàn 

tập.- H.:  Chính trị quốc gia, 2009; 22 cm.- T.11 (1963-1965) .- Tr.81-86 

 
20.  - Làm cho Nam Định trở thành một tỉnh tiền tiến (Bài nói 

chuyện của Hồ Chủ tịch tại cuộc mít tinh ngày 22/5/1963)// Sông Đào.- 

1963.- Số 195 ngày 23 - 5  

- Huấn thị của Hồ Chủ tịch với cán bộ, nhân dân tỉnh Nam Định 

ngày 22/5/1963// Theo “Nam Hà làm theo lời Bác”.- Nam Hà: Ban 

Nghiên cứu lịch sử Đảng Nam Hà, 1975.- 174 tr.: ảnh; 19 cm.- Tr. 86-93 

- Bài nói với nhân dân và cán bộ tỉnh Nam Định/ Hồ Chí Minh 

toàn tập.- H.: Chính trị quốc gia, 2009; 22 cm.- T.11(1963-1965) .- 

Tr.87-91 
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NHỮNG TẬP THỂ CÁ NHÂN  

ĐƯỢC BÁC HỒ KHEN THƯỞNG 

1.  Em bé liên lạc được Bác Hồ gửi thư khen// Trích “40 năm vẻ 

vang”.- Hà Nam Ninh: Ban chỉ huy Quân sự Hà Nam Ninh, 1984.- 180 

tr; 20 cm.- Tr. 164) 

 
2.  Tỉnh Nam Định vinh dự được  Hồ Chủ tịch tặng cờ “Chống hạn khá 

nhất năm 1958” huyện Mỹ Lộc vinh dự và phấn khởi được UBHC tỉnh trao 

và giữ cờ trong đợt đầu chống hạn// Nam Định .- 1958 .- Số 61 ngày 4 - 2 

 
3.  Xã Mỹ Tân được vinh dự giữ cờ “Chống hạn khá nhất năm 1958” 

của Hồ Chủ tịch// Nam Định .- 1958 .- Số 62 ngày 1 - 3 

 
4.  Hồ Chủ tịch gửi lụa tặng chị Tím đẻ sinh ba// Sông Đào .- 1962 .- 

Số 81 ngày 8 - 5 

(Tin - Hồ Chủ tịch gửi lụa tặng chị Trần Thị Tím, 23 tuổi theo đạo 

Thiên chúa ở xã trực Hùng, huyện Trực Ninh vừa mới sinh được 3 cháu 

gái cùng một lúc) 

 
5.  Hồ Chủ tịch tặng huy hiệu// Sông Đào .- 1963 .- Số 175 ngày 5 - 4 

(Tin - Hồ Chủ tịch tặng huy hiệu cho 5 cụ Việt kiều Thái Lan về 

nước chuyến thứ 59 quê Nam Định) 

 
6.  Hồ Chủ tịch thưởng huy hiệu// Sông Đào .- 1963.- Số 201 ngày 11 - 6 

(Tin - Hồ Chủ tịch tặng huy hiệu cho 4 cụ Việt Kiều (quê Nam Định) 

từ 75 tuổi trở lên ở Thái Lan về nước chuyến tàu thứ 61;  

và cho em Nguyễn Ngọc Ký, 16 tuổi ở xã Hải Thanh huyện Hải Hậu 

bị bại liệt hai tay từ nhỏ đã kiên trì dùng chân cầm bút viết để học tập) 

 
7.  Hồ Chủ tịch thưởng huy hiệu cho cụ Trương Đình Giống về thành 

tích trồng cây// Sông Đào .- 1963 .- Số 202 ngày 14 - 6 

(Tin - Cụ Trương Đình Giống ở xã Yên Tiến - Ý Yên đã trồng 5.000 

cây lấy gỗ và ăn quả trong năm 1963) 

 
8.  Nam Định được tặng cờ thi đua luân lưu của Hồ Chủ tịch về thành 

tích làm giao thông vận tải nông thôn khá nhất//Sông Đào.- 1963.- Số 

178 ngày 16 - 4 

 
9.  Hồ Chủ Tịch thưởng huy hiệu//Nam Định.- 1963.- Số 246 ngày 15-11 

(Tin - Chị Khánh - là người theo đạo Thiên chúa, trước là tiểu 

thương ở Thành phố Nam Định, sau về quê tham gia lao động sản xuất 
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nông nghiệp, trở thành chiến sỹ thi đua của HTX Nam Châu, xã Nam 

Dương, huyện Nam Trực)  

 
10.  Hồ Chủ Tịch thưởng huy hiệu cho chị Nguyễn Thị Yến//Nam Định.- 

1964.- Số 264 ngày 17-1 

(Tin - Chị Nguyễn Thị Yến, 18 tuổi, là xã viên HTX nông nghiệp Thanh 

Bình, xã Yên Thọ - kiện tướng số 1 làm phân bón của huyện Ý Yên) 

 
11.  Hồ Chủ tịch thưởng huy hiệu // Nam Định .- 1964 .- Số  302  ngày 2 - 6 

(Tin)  

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - ủy viên Ban quản trị HTX Vạn 

Phong xã Nam Phong, huyện Nam Trực tích cực trong hoạt động cách mạng 

- Bác Mão , thợ tiện của HTX Cơ khí tháng Mười - Tp. Nam Định 

chế tạo thành công máy rửa đá đơn giản phục vụ phong trào làm thủy 

lợi 2 năm  

- Em Nguyễn Thị Mùi, 11 tuổi, học sinh lớp 3 trường phổ thông cấp 

1 xã Yên Phong, huyện Ý Yên nhặt được của rơi trả người đánh mất) 

 
12.  Hồ Chủ tịch tặng thưởng huy hiệu// Nam Định .- 1964 .- Số 349 

ngày 13 - 11 

(Tin)  

- Anh Hoàng Văn Đệ - là đoàn viên thanh niên, công nhân công 

trường chế biến gỗ (Công ty xây dựng)  

 Và cụ Vũ Thị Kỳ (73 tuổi, theo đạo Thiên Chúa, xã Tân Liêu - 

Nghĩa Hưng) đã có thành tích bảo vệ tài sản cho HTX 

 
13.  Tối 10/7/1965: Lễ nhận cờ thưởng luân lưu “Quyết tâm đánh thắng 

Mỹ xâm lược” của Hồ Chủ tịch trao cho quân dân tỉnh Nam Hà đã được 

tổ chức trọng thể tại thành phố Nam Định// Nam Hà .- 1965 .- Số 19 

ngày 13 - 7 

(Tin - Quân dân tỉnh Nam Hà sau 2 ngày (mùng 2 và 4/7/1965) bắn 

rơi 6 máy bay Mỹ, giành cơ thưởng luân lưu của Bác) 

 
14.  Hồ Chủ tịch thưởng huy hiệu // Nam Hà .- 1965 .- Số 53 ngày 30 - 9 

(Tin - Biểu dương gương phục vụ chiến đấu dũng cảm của anh Chu 

Đình Mùi, chiến sỹ cảnh sát nhân dân thành phố Nam Định) 

 
15.  Câu chuyện một cô gái được khen thưởng huy hiệu Bác Hồ/ Vi 

Kính// Nam Hà .- 1965 .- Số 1 ngày 19 - 5 

( Đồng chí Trần Thị Dịu - Đảng viên chính thức của chi bộ HTX Đại 

Lộc, xã Yên Chính, huyện Ý Yên, cách đây hơn 3 năm đã được Bác Hồ 

thưởng huy hiệu về thành tích làm thủy lợi) 
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16.  Hồ Chủ tịch thưởng huy hiệu cho chị Nguyễn Thị Lê, Lê Thị Gấm, , 

và Hoàng Thị Lan // Nam Hà.- 1966.- Số 121 ngày 10 - 3 

(Tin) 

- Chị Nguyễn Thị Lê - giáo viên bổ túc văn hoá ở thôn Bỉnh Di (xã 

Giao Hoan - Giao Thuỷ) bị liệt cả hai chân hai tay vẫn hăng hái tham 

gia dạy học 

- Chị Lê Thị Gấm - 19 tuổi, đảng viên cán bộ tiểu đội ở đại đội 2, 

đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước của tỉnh nhà; đã nêu cao 

tinh thần xung phong, gương mẫu của người đảng viên, khéo vận động 

toàn đơn vị góp phần hoàn thành thắng lợi cầu Bầu bàng 

- Chị Hoàng Thị Lan, công nhân Phòng Kiến trúc thành phố tuy đã 

luống tuổi vẫn ham học bổ túc văn hóa 

 
17.  Hồ Chủ Tịch thưởng huy hiệu cho anh Quách Tiến Quê và chị 

Nguyễn Thị Vĩnh/Nam Hà.- 1966.- Số131 ngày 2 - 4 

- Anh Quách Tiến Quê, giáo viên trường phổ thông cấp 1 xã Yên Tân 

(Ý Yên) hết lòng vì học trò 

- Chị Nguyễn Thị Vĩnh, quê Thanh Hải (Thanh Liêm) 

… 

 
18.  Hồ Chủ Tịch thưởng huy hiệu cho 2 nữ công nhân ngành sợi//Nam 

Hà.- 1966.- Số 140 ngày 23 - 4 

(Tin) 

- Bác Hoàng Thị Na, công nhân nhà máy sợi thuộc nhà máy Liên 

hiệp Dệt Nam Định, 10 năm hoàn thành vượt mức kế hoạch của nhà máy 

giao cho trước thời hạn 

- Chị Đoàn Thị Ngắn, công nhân nhà máy Sợi, trong phong trào thi 

đua “mỗi người làm việc bằng hai, chị Ngắn đã nêu cao nhiệt tình lao 

động đứng tăng từ 600 cọc sợi (mức kế hoạch) lên 1.000 cọc là mức cao 

nhất toàn nhà máy 

 
19.  Cậu bé chăn bò và tấm huy hiệu Bác Hồ/ Nam Hà .- 1966.- Số 191 

ngày 20 - 8  

(Em Phạm Văn Tốn (xã Yên Ninh - Ý Yên) dũng cảm bơi ra dòng 

sông sâu cứu người chết đuối, được Bác Hồ tặng thưởng huy hiệu. Sau 

được bầu là chủ nhiệm HTX măng non, chăm sóc trâu bò tốt, đóng góp 

công sức cho HTX, cho làng xãm) 

 
20.  Hồ Chủ tịch thưởng huy hiệu//Nam Hà.- 1966.- Số 195 ngày 30 - 8 

(Tin) 

Bác Trần Ngọc Chương, 60 tuổi, cán bộ kỹ thuật điện, có thành tích 
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sản xuất và chiến đấu dũng cảm 

 
21.  Hồ Chủ tịch thưởng huy hiệu cho những người chiến đấu giỏi sản 

xuất giỏi// Nam Hà .- 1966.-  Số 220 ngày 27 - 10 

… 

- Đồng chí Trà Đình Khóa, đảng viên, chiến sỹ pháo cao xạ, phân 

đội X (bộ đội phòng không Nam Hà)  

- Đồng chí Phạm Văn Phùng, 21 tuổi, chiến sỹ Công an Nam Định 

tham gia cứu thuyền đánh cá trên biển bị máy bay Mỹ bắn phá 

- Bà cụ Súy 64 tuổi, theo đạo Thiên chúa, ở khu nhà chung, Tp. Nam 

Định tích cực tham gia phục vụ chiến đấu 

… 

 
22.  Hồ Chủ tịch ký lệnh tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì 

cho quân và dân Nam Hà// Nam Hà .- 1967 .- Số 318 ngày 10 - 6 
 

23.  Hồ Chủ tịch thưởng huy hiệu cho em Nguyễn Văn Lân, 14 tuổi 

(Nghĩa Phong - Nghĩa Hưng) đã xông vào nơi lửa cháy cứu sống được 

cho 3 con trâu cho hợp tác xã// Nam Hà .- 1967 .- Số 3 ngày 30 - 5 

 
24.  Hồ Chủ tịch thưởng huy hiệu cho hai em bé chăn trâu dũng cảm: 

Ngô Thế Nhung và Nguyễn Văn Ngoạn (Tam Hào, Vụ Bản)// Nam Hà .- 

1967 .- Số 324 ngày 24 - 6 

 
25.  Bác chủ nhiệm được bằng khen của Hồ Chủ tịch/Phạm Định// Nam 

Hà .- 1968 .- Số 464 ngày 18 - 5 

Đoàn Văn Ry: Chủ nhiệm HTX Tiền Tiến 

 
26.  Tấm huy hiệu Bác Hồ// Nam Hà .- 1970 .- Số 789 ngày 17 - 6 

Viết về đồng chí Phạm Xuân Lung - Chủ nhiệm HTX cơ khí Ánh 

Thép được Bác Hồ tặng huy hiệu 

 
27.  Những người được thưởng huy hiệu Bác Hồ// Nam Hà .- 1974 .- Số 

1399 ngày 18 - 5 
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 NHỮNG LẦN  BÁC VỀ THĂM NAM ĐỊNH 

1. Ngày 10/1/1946:  lần đầu tiên được Bác Hồ về thăm Nam Định 

2. Ngày 24/4/1957: Bác về thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân viên 

Nhà máy Dệt Nam Định 

3. Ngày 13/8/1958:  Bác về dự Đại hội sản xuất nông nghiệp của tỉnh họp tại 

xã Yên Tiến, huyện Ý Yên và thăm hợp tác xã nông nghiệp đầu tiên của 

tỉnh  

4. Ngày 15/3/1959: Hồ Chủ Tịch về thăm Nam Định, nói chuyện về tình hình 

chống hạn và đẩy mạnh vụ chiêm; tới thăm Nhà máy Dệt Nam Định 

5. Ngày 21/5/1963: Bác về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần 

thứ V và thăm nhân dân tỉnh Nam Định 

 

1.  Nam Định một ngày Đại hội Việt Nam// Cứu quốc .- 1946 .- Số 142 

ngày 15 -1 

Tường thuật Bác Hồ về thăm Nam Định và Phủ Lý vào mùa hè năm 1946 

2.  Hồ Chủ Tịch tại nhà máy Dệt Nam Định//Nhân dân.- 1957.- Số 1145 

ngày 26-4 

3.  Hồ Chủ tịch thăm thành phố Nam Định//Nhân dân.- 1957 ngày 25-4 

4.  Đại hội sản xuất vụ mùa của tỉnh Nam Định cùng nhân dân xã Yên 

Tiến)/ Lê Vũ// Nam Định .- 1958 .- Số 90 ngày 16 - 8 

Ý Yên đã được vinh hạnh đón Hồ Chủ tịch 

5.  Trên 5 vạn nhân dân Nam Định tưng bừng họp mít ting chào mừng Hồ 

Chủ tịch và Đại hội Đảng bộ toàn tỉnh// Sông Đào .- 1963 .- Số 195 ngày 23 - 5 

6.  Hồ Chủ Tịch về thăm tỉnh Nam Định: Bài nói chuyện của Hồ Chủ 

tịch//Nhân dân.- 1963.- Số 3345 ngày 25-5 

7.  Bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch với đồng bào và cán bộ tỉnh Nam 

Định//Nhân dân.- 1963.- Số ngày 3347 ngày 27-5 

8.  Thượng Đồng sau ngày Bác về thăm/Đăng Lân//Sông Đào.- 1963.- Số 

195 ngày 23 - 5 

9.  Bác Hồ và đồng chí Lê Đức Thọ - Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương 

Đảng thăm khu triển lãm truyền thống đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân 

Nam Định tháng 5 - 1963// Nam Hà .- 1970.- Số 722 ngày 1 - 1 
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PHẦN II: 

NHÂN DÂN NAM ĐỊNH VỚI BÁC HỒ 

 

 

Báo Nam Định .- 1959.- Số 137 ngày 17-5 
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KỶ NIỆM VỀ BÁC 

1.  Ai chụp chân dung Bác Hồ đầu tiên?/ Ngọc Anh.- Giáo dục và thời 

đại.- 2008.- Số 126 ngày 21 - 10 

 
2.  Bác dạy về chống hạn, úng/ Tất Thắc.- Nam Định.- 2008.- Số 1738 

ngày 1 - 9 

Viết về công tác thủy lợi trong nông nghiệp 

 
3.  Bác Hồ đã nâng cánh cho tiếng đàn bầu của tôi/ Nguyễn Hoàng 

Sáu.- Nam Định cuối tuần.- 2008.- Số 1721 ngày 1 - 8 

Viết về nghệ sĩ ư tú Nguyễn Tiến - Đoàn ca múa Quân đội 

 
4.  Bác Hồ với các nghệ sỹ Nam Định/ Hồng Hạnh.- Nam Định cuối 

tuần.- 2008.- Số 1677 ngày 16 - 5 

 
5.  Bác Hồ với gia đình nữ Anh hùng liệt sỹ Hoàng Ngân/ Dương Tuấn 

Hoa.- Pháp luật Việt Nam.- 2009.- Số 287 ngày 9 - 11 

 
6.  Bác Hồ với Nam Định/ Mai Huế.- Nam Định.- 2010.- Số 2090 ngày 

19 - 5 

Viết về những tài liệu, hiện vật về Bác Hồ đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh 

 
7.  Bác Hồ với nông dân/ Bùi Công Bính.- Nam Định cuối tuần.- 2008.- 

Số 1725 ngày 8 - 8 

 
8.  Bác Hồ với Tết Trung thu/ Nguyễn Xuyến.- Nam Định.- 2008.- Số 

1743 ngày 12 - 9 

 
9.  Câu chuyện cảm động về tấm áo lụa Bác Hồ tặng mẹ Việt Nam anh 

hùng Nguyễn Thị Nuôi/ Tuệ Linh.- Đời sống & Pháp luật.- 2013.- Số 88 

ngày 24 - 7 

Viết về mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nuôi ở Tp. Nam Định 

 
10.  Câu chuyện về người bốn lần gặp Bác Hồ/ Nguyễn Doãn Thành.- 

Người Hà Nội.- 2010.- Số 26 ngày 25 - 6 

(NSUT Kim Liên) 

 
11.  Chiếc huy hiệu Bác Hồ/ Trần Văn Soạn.- Nam Định.- 2011.- Số 

2297 ngày 18 - 5 

Viết về kỷ niệm khi được gặp Bác Hồ của đồng chí Trần Văn Soạn 

(Nguyên Chính trị viên Tỉnh đội, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên 
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Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Phó Tổng Thanh tra Nhà nước) 

 
12.  Chuyện bà nghị sĩ ... dạy trâu/ Minh Thứ.- Giáo dục & Thời đại chủ 

nhật.- 2013.- Số 32 ngày 11-8 .- Tr. 14 - 15 

Viết về bà Nguyễn Thị Kim Dung, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 

III (1964 - 1971) ở thôn Vạn Diệp xã Nam Phong, Tp Nam Định 2 lần 

được gặp Bác Hồ 

 
13.  Chuyện chưa biết về người lái xe cho hai vị chủ tịch nước/ Hoa 

Việt.- Bảo vệ pháp luật.- 2012.- Số 35 ngày 1 - 5 

Viết về ông Nguyễn Văn Mùi quê ở xã Xuân Hùng huyện Xuân Trường 

 
14.  Chuyện chưa kể về người “tài xế” của hai vị Chủ tịch nước/ Ngô 

Gia.- Gia đình Việt Nam.- 2012.- Số 20. - Tr. 10 - 11 

Viết về ông Nguyễn Văn Mùi, SN 1931, quê ở xã Xuân Hùng huyện 

Xuân Trường 

 
15.  Chuyện về một nữ đại biểu Quốc hội hai lần được gặp Bác Hồ/ Văn 

Thứ.- Nam Định cuối tuần.- 2013.- Số 2731 ngày 17 - 5 

Viết về bà Nguyễn Thị Kim Dung, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 

III (1964 - 1971) ở thôn Vạn Diệp xã Nam Phong Tp Nam Định 

 
16.  Chuyện về tấm ảnh chân dung Bác Hồ đầu tiên được phổ biến rộng 

rãi/ Phó Đức An.- Người Công giáo Việt Nam.- 2006.- Số 33. - Tr. 13 

 
17.  Cựu vô địch 200m ếch Ganefo 1966 Vũ Thị Sen với kỉ niệm gặp 

Bác Hồ: Nhớ mãi giây phút được gặp Bác/ Việt An.- Đại đoàn kết.- 

2011.- Số 119 ngày 19 - 5 

Bà Vũ Thị Sen ở làng Bình Hải, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng 

 
18.  Gặp lại người tài xế năm xưa lái xe cho hai vị Chủ tịch nước/ Bảo 

Hằng.- Đời sống & Pháp luật.- 2012.- Số 76 ngày 25 - 6 

Viết về ông Nguyễn Văn Mùi, SN 1931, quê ở xã Xuân Hùng, huyện 

Xuân Trường 

 
19.  Gặp mặt người lái xe cho Bác Hồ/ Tiến Dũng.- Khoa học & Đời 

sống.- 2008.- Số 104 ngày 28 - 8 

 
20.  Gặp một người “lần đầu được gặp Bác”/P.V// Sông Đào .- 1963 .- 

Số 197 ngày 25 - 5 

(Đồng chí Bình, Bí thư Chi bộ, chủ nhiệm HTX Tiền Phong, xã Thọ 

Nghiệp) 
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21.  Gặp người 19 năm lái xe cho Bác Hồ và Bác Tôn/ Đơn Thương.- 

Sức khỏe & Đời sống chủ nhật.- 2011.- Số 134 (3014) ngày 21 - 8 

Viết về ông Nguyễn Văn Mùi, SN 1931 ở thôn Bắc Cầu xã Xuân 

Hùng huyện Xuân Trường 

 
22.  Kỷ niệm hai lần được gặp Bác Hồ/ Vũ Hồng Nhung.- Văn hóa Thể 

thao và Du lịch Nam Định.- 2012.- Số Xuân Nhâm Thìn 2012 (số 1). - 

Tr. 18 - 20 

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Kim Dung ở thôn Vạn Diệp xã Nam 

Phong, Tp Nam Định 

 
23.  Kỷ niệm lần gặp Bác và kỷ vật thiêng liêng của NSUT Kim Liên/ 

Trần Quang Nhất.- Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định.- 

2008.- Số 3 + 4 . - Tr. 6 - 8 

Kỷ niệm lần gặp Bác và kỷ vật thiêng liêng của NSUT Kim Liên 

 
24.  Kỷ niệm về lần được gặp Bác Hồ/ Hoài Phương.- Nam Định.- 

2010.- Số 2013 ngày 1 - 1 

Bác Nguyễn Thị Kim Dung ở thôn Vạn Diệp, xã Nam Phong, Tp 

Nam Định 

 
25.  Kỷ niệm về lần được gặp Bác Hồ/ Hoài Phương.- Nam Định.- 

2010.- Số 2013 ngày 1 - 1 

 
26.  Kỷ niệm về tấm huy hiệu Bác Hồ/ Trần Duy Hưng.- Nam Định cuối 

tuần.- 2006.- Số 1261 ngày 19 - 5 

Viết về những kỷ niệm của những người đã được Bác Hồ gửi tặng 

huy hiệu 

 
27.  Ký ức đẹp của người lái xe phục vụ Bác Hồ/ Văn Thứ.- Nam Định 

cuối tuần.- 2012.- Số 2506 ngày 18 - 5 

Viết về ông Nguyễn Văn Mùi, SN 1931, quê ở thôn Bắc Cầu xã Xuân 

Hùng huyện Xuân Trường 

 
28.  Lần cuối cùng gặp Bác/ Kim Liên kể, Hà Khang ghi// Nam Hà .- 

1970 .- Số 779 ngày 25 - 5 

 
29.  Lời Bác và tấm lòng người thợ dệt thành Nam đối với Bác// Nam 

Hà .- 1970 .- Số 777 ngày 20 - 5 

Nhớ lại những lời Bác dạy khi tới thăm nhà máy Dệt Nam Định 
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30.  Lúa Bác Hồ/ Trần Đắc Lực// Nam Hà.- 1970.- Số 776 ngày 18 - 5 

Nhớ lại ngày Bác về thăm xã Yên Tiến (Ý Yên) 

 
31.  Một lần được gặp Bác Hồ/ Vương Văn Kiểm.- Nam Định cuối 

tuần.- 2010.- Số 2088 ngày 14 - 5 

Kỷ niệm của ông Vương Văn Kiểm ở số 41 Tràng Thi, phường Trần 

Đăng Ninh, Tp Nam Định 

 
32.  Mười năm tôi làm tài xế cho Bác Hồ/ Thanh Lương.- Nhân đạo và 

đời sống.- 2006.- Số 25 ngày 21 - 6 

Ghi lại câu chuyện của ông Nguyễn Văn Mùi quê ở Nam Định, 

người từng lái xe cho Bác Hồ trong những năm kháng chiến 

 
33.  Nghệ sỹ ưu tú Kim Liên - Người ngâm bài thơ “Xuân 1968” của 

Bác Hồ/ Thu Trang.- Tạp chí Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nam Định.- 

2009.- Số 3. - Tr. 28, 30 

 
34.  Người 19 năm lái xe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn 

Đức Thắng/ Đơn Thương.- Đại đoàn kết.- 2008.- Số 133 ngày 28 - 8 

Viết về bác Nguyễn Văn Mùi, SN 1931, ở Bắc Cầu, Xuân Hùng, 

Xuân Trường 

 
35.  Người 20 năm lái xe cho Bác Hồ, Bác Tôn/ Ngọc Khánh.- Giao 

thông.- 2013.- Số 7+8+9+10 ngày 14 - 6 

Viết về ông Nguyễn Văn Mùi quê xã Xuân Hùng, huyện Xuân Trường 

 
36.  Người chiến sỹ Điện Biên vinh dự được gặp Bác Hồ/ Đoàn Quốc 

Sỹ.- Nam Định.- 2009.- Số 1864 ngày 15 - 4 

Viết về đại tá Lâm Ngọc Cấn ở xóm 3, xã Hải Hà, huyện Hải Hậu 

 
37.  Người lái xe cho Bác và những chuyện bây giờ mới kể/ Cao Hòa.- 

Tuổi trẻ thủ đô.- 2012.- Số 1053 ngày 18 - 5 

Viết về ông Nguyễn Văn Mùi, SN 1931, quê ở thôn Bắc Cầu, xã 

Xuân Hùng, huyện Xuân Trường 

 
38.  Người lái xe phục vụ Bác Hồ năm xưa/ Nguyễn Lê Phương.- Quân 

đội nhân dân cuối tuần.- 2008.- Số 667 (945) ngày 12 - 10 

Viết về bác Nguyễn Văn Mùi, quê Nam Định, hiện ở SN 34 ngõ 4, 

phố Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 

 
39.  Người lái xe phục vụ Bác Hồ/ Nguyễn Văn Thể.- Người cao tuổi.- 

2009.- Số 146 tháng 4. - Tr. 2, 5 
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40.  Người lái xe Số Một/ Thanh Nhuận.- Bảo hiểm xã hội.- 2014.- Số 

70+71 (931+932) ngày 2 - 9 

Viết về ông Nguyễn Văn Mùi, SN 1931, quê ở xã Xuân Hùng huyện 

Xuân Trường đã có 16 năm làm bảo vệ, lái xe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 
41.  Người ngâm bài thơ chúc Tết cuối cùng của Bác Hồ/ Nguyễn Cảnh 

Tuấn.- Văn nghệ công an.- 2009.- Số 95 + 96 Xuân Kỷ Sửu 

 
42.  Người nghệ sỹ hai lần vinh dự được gặp Bác Hồ/ Khánh Ngọc.- 

Nam Định cuối tuần.- 2010.- Số 2100 ngày 4 - 6 

 
43.  Người nhạc sỹ được tặng huy hiệu Bác Hồ/ Việt Thắng.- Nam Định 

cuối tuần.- 2007.- Số 1533 ngày 7 - 9 

 
44.  Người phụ nữ 4 lần được gặp Bác Hồ/ Hoài Phương.- Nam Định.- 

2008.- Số 1732 ngày 22 - 8 

 
45.  Người thợ mộc làm bộ cánh cửa Lăng Bác Hồ/ Minh Thuận.- Nam 

Định cuối tuần.- 2006.- Số 1261 ngày 19 - 5 

Viết về cha con cụ thợ mộc Nguyễn Ngọc Ao ở xã Đông, thôn Gia 

Hòa, xã Nam Cường, huyện Nam Trực 

 
46.  Nguyễn Hồng Nghi với hình ảnh Bác Hồ/ Nguyễn Thành Nam.- Sức 

khỏe và Đời sống.- 2007.- Số 5 ngày 22 - 3 

 
47.  Nhà báo Hoàng Tùng và những kỷ niệm làm báo bên Bác Hồ/ Trần 

Đức.- Khuyến học & Dân trí.- 2007.- Số 26 ngày 28 - 6 

 
48.  Nhớ lần Bác Hồ về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh/ Nguyễn Kim Chiến 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.- Nam Định.- 2020.- Số 4704 ngày 24 - 9 

 
49.  Nhớ mãi những kỷ niệm đẹp về Bác/ Hoài Phương.- Nam Định.- 

2010.- Số 2090 ngày 19 - 5 

Theo lời kể của thầy thuốc ưu tú, bác sỹ An Đông Hải, nguyên Bí 

thư Đảng ủy, Giám đốc BVĐK tỉnh 

 
50.  Những chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần thứ 4 về thăm 

tỉnh Nam Định/ Nguyễn Kim Chiến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam 

Định.- Nam Định.- 2019.- Số 4249 ngày 15 - 3 

 
51.  Nơi lưu giữ những tư liệu, hình ảnh về Bác Hồ/ Việt Thắng.- Nam 

Định cuối tuần.- 2012.- Số 2506 ngày 18 - 5 
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52.  Nữ kiện tướng bơi lội được tặng huy hiệu Bác Hồ/ Lê Việt Thắng.- 

Nam Định cuối tuần.- 2006.- Số 1231 ngày 23 - 6 

 
53.  Nữ nghệ sĩ chèo 4 lần được gặp Bác Hồ/ Minh Vụ.- Phụ nữ Việt 

Nam.- 2009.- Số 60 ngày 20 - 5 

 
54.  Ở một vùng quê Bác đã về thăm/ Hoàng Tuấn.- Nam Định.- 2008.- 

Số 1738 ngày 1 - 9 

Viết về xã Yên Tiến - Ý Yên 

 
55.  Sáu lần gặp Bác Hồ/ Đào Thị Hào kể; Hoàng Trúc Long ghi// Nam 

Hà .- 1967 .- Số 308 ngày 19 - 5 

Đào Thị Hào: AHLĐ, công nhân nhà máy Dệt Nam Định 

 
56.  Tài sản vô giá của người lái xe cho Bác Hồ và Bác Tôn/ Đơn 

Thương.- Đời sống & Pháp luật.- 2011.- Số 101 ngày 23 - 8 

Viết về ông Nguyễn Văn Mùi, SN 1931 tại thôn Bắc Cầu xã Xuân 

Hùng huyện Xuân Trường 

 
57.  Tài xế của Bác Hồ/ Cao Nguyên.- Gia đình.- 2009.- Số 35. - Tr. 8 - 9 

 
58.  Tấm lòng của một người dân với Bác/ Hoài Phương.- Nam Định 

cuối tuần.- 2012.- Số 2506 ngày 18 - 5 

Viết về vợ chồng ông Ngô Mạnh Đệ ở thôn Đông Cao, xã Yên Lộc, 

huyện Ý Yên 

 
59.  Thầy thuốc phải là mẹ hiền/ Văn Thận// Nam Hà .- 1973 .- Số 1244 

ngày 19 - 5 

 
60.  Theo dấu chân Người/Phạm Định//Nam Hà.- 1974.- Số 1399 ngày 

18-5 

Nhớ lại ngày Bác về thăm nhà máy Dệt Nam Định 

 
61.  Tiến “bầu” 2 lần được gặp Bác Hồ/ Nguyễn Hoàng Sáu.- Bạn 

đường.- 2008.- Số 24 ngày 24 - 3 

 
62.  Trò chuyện với người tài xế của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Tân Linh.- 

Văn hóa.- 2011.- Số 2048+2049 ngày 2 - 9 

Viết về ông Nguyễn Văn Mùi quê ở xã Xuân Hùng huyện Xuân 

Trường 
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63.  Trung thu nhớ Bác/ Bùi Công Bính.- Nam Định cuối tuần.- 2008.- 

Số 1744 ngày 12 - 9 

 
64.  Vinh danh huy hiệu Bác Hồ/ Lê Việt Thắng.- Nam Định cuối tuần.- 

2008.- Số 1796 ngày 12 - 12 

Viết về nữ kiện tướng bơi lội Vũ Thị Sen, ở Nghĩa Phú - Nghĩa Hưng 

và NSƯT Kim Liên ở TP. Nam Định  

 
65.  Vinh dự gặp Bác Hồ/ Hòa Nhân.- Thời báo ngân hàng.- 2011.- Số 

46 ngày 21 - 3 

Hồi ức của ông Đoàn Duy Bảo, nguyên cán bộ ngân hàng Nam 

Định được gặp Bác Hồ khi Bác về thăm Nam Định năm 1962 

 
66.  Yên Tiến nhớ ơn Người/ Phạm Văn Đại.- Nam Định.- 2006.- Số 

1260 ngày 19 - 5 
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BÁC HỒ TRONG SÁNG TÁC  

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NAM ĐỊNH 

 
1.  12 kịch ngắn với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh / Trịnh Quang Khanh. - H. : Sân khấu, 2020. - 

239 tr. ; 21 cm 

Chỉ số phân loại DDC: 895.92224 

Ký hiệu kho:  

    Kho Địa chí: DC.002182, DC.002183 

Kho Kho Đọc: KD.047777 

Kho Mượn: KM.033287  

 
2.  Bác Hồ trong trái tim người họa sĩ làng quê/ Phạm Quang Huy.- 

Người công giáo Việt Nam.- 2010.- Số 5. - Tr. 3 

 
3.  Gặp tác giả bài thơ “Chúng cháu canh giấc Bác ngủ, Bác Hồ ơi!”/ 

Trần Duy Hưng.- Nam Định cuối tuần.- 2008.- Số 1737 ngày 29 - 8 

 
4.  Hình tượng Bác Hồ trong tuyển tập kịch của tác giả - NSƯT Trịnh 

Quang Khanh/ Hoàng Trúc Long.- Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam 

Định.- 2013.- Số 3. - Tr. 71 - 74 

 
5.  Nghệ sỹ Vũ Năng An và bức ảnh “Bác Hồ tại mặt trận Đông Khê”/ 

Minh Thuận.- Nam Định.- 2006.- Số 1385 ngày 22 - 12 

 
6.  Nghệ sỹ Vũ Năng An và những tác phẩm ảnh về Bác Hồ/ Thu 

Trang.- Nam Định cuối tuần.- 2007.- Số 1469 ngày 18 - 5 

 
7.  Người toả sáng trong ta: Tập thơ văn .- Nam Hà: Ty Văn hoá, 1970 

.- 117 tr.; 19 cm 

Nêu kên tình cảm của cá nhân và tập thể qua những lần gặp Bác - 

Nguyện suốt đời làm theo lời Bác dạy 
 

8.  Tôi vẽ bức tranh “Bác Hồ đi chiến dịch”/ Lê Đức Biết.- Nam Định 

cuối tuần.- 2009.- Số 1938 ngày 21 - 8 

 
9.  Vũ Năng An chụp ảnh Bác Hồ/ Phó Đức An.- Người làm báo.- 

2008.- Số 10 . - tr. 5 
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 

 
1.  Bà Mỳ làm theo lời Bác/ Trần Văn Trọng.- Nam Định cuối tuần.- 

2019.- Số 4295 ngày 17 - 5 

Viết về bà Trần Thị Mỳ ở xóm Mỹ, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc 

 

2.  Mừng thọ Bác, Điện Biên quyết tâm gặt chiêm nhanh, làm mùa 

sớm/Như Mai// Nam Hà.- 1995.- Số 2 ngày 21 - 5 

(Xã viên HTX Điện Biên, xã Nhất Trí, huyện Vụ Bản) 

 

3.  Lời Bác dạy tiếp thêm sức mạnh/Vũ Hoàng//Nam Hà.- 1965.- Số 65 

ngày 28 - 10 

(Phong trào học tập theo thư Bác nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày 

thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa của thanh niên Nam Hà) 

 

4.  Thượng Đồng sau ngày Bác về thăm/ Đăng Lân// Sông đào .- 1962 

.- Số 197 ngày 25 - 5 

(Thôn Thượng Đồng, xã Yên Tiến) 

 

5.  Bác dạy về chống hạn, úng/ Tất Thắc.- Nam Định.- 2008.- Số 1738 

ngày 1 - 9 

 

6.  Các cấp Hội Nông dân làm theo Bác/ Lam Hồng.- Nam Định.- 

2019.- Số 4313 ngày 12 - 6 

 

7.  Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh làm theo lời Bác/ Hoài Phương.- 

Nam Định.- 2013.- Số 2832 ngày 7 - 10 

 

8.  Cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác ở thành phố 

Nam Định/ Trần Văn Trọng.- Nam Định.- 2019.- Số 4371 ngày 2 - 9 

 

9.  Cán bộ Ngân hàng nhà nước thực hiện lời dạy của Bác Hồ/ Văn 

Bắc.- Nam Định.- 2008.- Số 1722 ngày 4 - 8 

 

10.  Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh học tập và thực hiện lời dạy 

của Bác/ Thu Thủy.- Nam Định.- 2014.- Số 3068 ngày 2 - 9 

 

11.  Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh làm theo lời Bác/ Thu 

Thủy.- Nam Định.- 2020.- Số 4660 ngày 4 - 8 
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12.  Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động học tập và làm 

theo lời Bác/ Hoài Phương.- Nam Định.- 2013.- Số 2730 ngày 17 - 5 

 

13.  Cán bộ, công nhân lao động thi đua làm theo lời Bác/ Văn Huỳnh.- 

Nam Định.- 2019.- Số 4383 ngày 16 - 9 

 

14.  Chuyển biến học và làm theo Bác ở Nam Trực/ Văn Trọng.- Nam 

Định.- 2019.- Số Tất niên (số 4218) ngày 30 - 1 

 

15.  Chuyển biến trong học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Nam Mỹ/ Văn 

Trọng.- Nam Định.- 2022.- Số 5346 ngày 14 - 10 

 

16.  Chuyển biến trong học và làm theo Bác ở Hải đội 2/ Thu Thủy.- 

Nam Định.- 2022.- Số 5108 ngày 10 - 1 

 

17.  Chuyển biến trong học và làm theo Bác ở Vụ Bản/ Trần Văn 

Trọng.- Nam Định.- 2020.- Số 4501 (Số Tân xuân) 

 

18.  Chuyển biến trong việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ Quân sự 

tỉnh/ Hoàng Tuấn.- Nam Định.- 2022.- Số 5291 ngày 11 - 8 

 

19.  Chuyển biến từ việc học và làm theo Bác ở Mỹ Lộc/ Đức Thiện.- 

Nam Định.- 2021.- Số 4926 ngày 10 - 6 

 

20.  Công an Nam Định học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy/ P. V.- 

Nam Định.- 2008.- Số 1638 ngày 10 - 3 

 

21.  Công an Nam Định thi đua thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy/ Xuân 

Thu.- Nam Định.- 2021.- Số 4907 ngày 19 - 5 

 

22.  Công an tỉnh đẩy mạnh học tập, làm theo sáu điều Bác Hồ dạy/ 

Xuân Thu.- Nam Định.- 2020.- Số 4738 ngày 3 - 11 

 

23.  Công an tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều 

Bác Hồ dạy/ Xuân Thu.- Nam Định.- 2021.- Số 4891 ngày 30 - 4 

 

24.  Công an tỉnh Nam Định đẩy mạnh học tập, làm theo lời Bác: Đổi 

mới, chủ động, trách nhiệm, nêu gương, vì nhân dân phục vụ/ Thúy 

Anh.- Công an nhân dân.- 2020.- Ngày 17 - 11 

 

25.  Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh” ở Đảng bộ phường Trần Đăng Ninh/ Trần Duy Hưng.- Nam 
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Định.- 2011.- Số 2242 (Số Tân xuân) 

 

26.  Cựu chiến binh Nam Trực thi đua học và làm theo Bác/ Hoa 

Quyên.- Nam Định.- 2022.- Số 5367 ngày 8 - 11 

 

27.  Cựu chiến binh Nghĩa Hưng đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời 

Bác/ Văn Huỳnh.- Nam Định.- 2016.- Số 3593 ngày 6 - 9 

 

28.  Cựu thanh niên xung phong huyện Nghĩa Hưng thi đua làm theo lời 

Bác/ Văn Huỳnh.- Nam Định.- 2016.- Số 3674 ngày 28 - 12 

 

29.  Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ VIII/ Thu Trà.- Nam 

Định.- 2010.- Số 2106 ngày 16 - 6 

 

30.  Đảng bộ Giao Thủy đẩy mạnh học và làm theo Bác/ Đức Thiện.- 

Nam Định.- 2020.- Số 4749 ngày 16 - 11 

 

31.  Đẳng bộ Hải Toàn làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ/ Phan Ngọc 

Lý.- Nam Định.- 2008.- Số 1700 ngày 27 - 6 

 

32.  Đảng bộ huyện Vụ Bản tạo chuyển biến trong học tập và làm theo 

Bác/ Văn Trọng.- Nam Định.- 2019.- Số 4336 ngày 15 - 7 

 

33.  Đảng bộ huyện Ý Yên đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh đi vào nền nếp/ Trần Văn Trọng.- Nam Định.- 2016.- 

Số 3514 ngày 18 - 5 

 

34.  Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh làm theo tấm gương đạo đức Bác 

Hồ/ Phạm Quốc Tuấn.- Nam Định.- 2011.- Số 2297 ngày 18 - 5 

 

35.  Đảng bộ phường Trần Quang Khải đẩy mạnh việc học và làm theo 

Bác/ Trần Văn Trọng.- Nam Định.- 2018.- Số 4169 ngày 23 - 11 

 

36.  Đảng bộ Sở Y tế đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh/ Minh Thuận.- Nam Định.- 2013.- Số 2753 ngày 18 - 6 

 

37.  Đảng bộ Sở Y tế đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh/ Minh Thuận.- Nam Định.- 2013.- Số 2753 ngày 18 - 6 

 

38.  Đảng bộ Thành phố Nam Định đẩy mạnh học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh/ Việt Thắng.- Nam Định.- 2014.- Số 2992 

ngày 19 - 5 
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39.  Đảng bộ xã Mỹ Thành Học và làm theo Bác/ Đức Thiện.- Nam 

Định.- 2020.- Số 4613 ngày 10 - 6 

 

40.  Đảng bộ xã Trực Chính học tập và làm theo Bác/ Văn Huỳnh.- Nam 

Định.- 2020.- Số 4709 ngày 30 - 9 

 

41.  Đảng bộ xã Trực Đại đẩy mạnh học tập và làm theo Bác/ Ngọc 

Ánh.- Nam Định.- 2022.- Số 5368 ngày 9 - 11 

 

42.  Đảng ủy Quân sự tỉnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/ Thu Thủy.- Nam Định.- 2017.- Số 

3864 ngày 22 - 9 

 

43.  Dấu ấn từ học và làm theo Bác/ Trần Văn Trọng.- Nam Định.- 

2020.- Số Xuân Canh Tý 

 

44.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị vào cuộc sống/ Trần Văn Trọng.- Nam Định.- 2018.- Số 4186 

ngày 17 - 12 

 

45.  Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời 

Bác Hồ dạy”/ Thu Thủy.- Nam Định.- 2017.- Số 3749 ngày 12 - 4 

 

46.  Đẩy mạnh việc học và làm theo Bác trong các doanh nghiệp/ Đức 

Thiện.- Nam Định.- 2021.- Số 4805 ngày 20 - 1 

 

47.  Để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong đời sống/ 

Trần Văn Trọng.- Nam Định.- 2019.- Số 4391 ngày 25 - 9 

 

48.  Doanh nghiệp Nam Định thi đua làm theo lời Bác/ Thành Trung.- 

Nam Định.- 2016.- Số 3514 ngày 18 - 5 

 

49.  Doanh nghiệp Nam Định thi đua làm theo lời Bác/ Thành Trung.- 

Nam Định.- 2017.- Số 3775 ngày 19 - 5 

 

50.  Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại/ Hồng 

Minh.- Nam Định.- 2019.- Số 4401 ngày 7 - 10 

 

51.  Đồn Biên phòng Quất Lâm làm theo lời Bác/ Thu Thủy.- Nam 

Định.- 2020.- Số 4705 ngày 25 - 9 
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52.  Hải Hậu xây dựng và nhân rộng điển hình làm theo lời Bác/ Trần 

Đức Long.- Nam Định.- 2013.- Số 2647 ngày 18 - 1 

 

53.  Hải Hậu xây dựng và nhân rộng điển hình làm theo lời Bác/ Trần 

Đức Long.- Nam Định.- 2013.- Số 2647 ngày 18 - 1 

 

54.  Hải Phong đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh/ Thanh Tuấn.- Nam Định.- 2013.- Số 2804 ngày 28 - 8 

 

55.  Hiệu quả học và làm theo Bác ở Giao Thủy/ Văn Trọng.- Nam Định 

cuối tuần.- 2018.- Số 4150 ngày 26 - 10 

 

56.  Hiệu quả từ học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Trực Ninh/ 

Văn Trọng.- Nam Định.- 2019.- Số 4312 ngày 11 - 6 

 

57.  Hiệu quả việc học và làm theo Bác ở Ý Yên/ Trần Văn Trọng.- Nam 

Định.- 2018.- Số 4193 ngày 26 - 12 

 

58.  Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người/ Lê Việt Thắng.- Nam Định cuối 

tuần.- 2008.- Số 1768 ngày 24 - 10 

Viết về vòng chung khảo toàn quốc cuộc thi: “Kể chuyện tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh” 

 

59.  Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người/ Lê Việt Thắng.- Nam Định cuối 

tuần.- 2008.- Số 1768 ngày 24 - 10 

 

60.  Hoa xuân dâng Bác/ Văn Trọng.- Nam Định.- 2019.- Số Xuân Kỷ Hợi 

Viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

 

61.  Học Bác lòng ta trong sáng hơn/ Thu Thủy.- Nam Định.- 2020.- Số 

4704 ngày 24 - 9 

 

62.  Học Bác Lòng ta trong sáng hơn/ Trần Văn Trọng.- Nam Định.- 

2019.- Số Tết Dương Lịch (Số 4197 + 4198) 

 

63.  Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc 

làm cụ thể, thiết thực/ Xuân Thu.- Nam Định.- 2019.- Số 4384 ngày 17 - 9 

 

64.  Học tập và làm theo Bác ở Công ty Điện lực Nam Định/ Xuân Thu.- 

Nam Định.- 2018.- Số 4109 - 4111 ngày 31 - 8 

 

65.  Học tập và làm theo Bác ở một xã vùng chân sóng/ Xuân Thu.- Nam 
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Định.- 2021.- Số 4909 ngày 21 - 5 

Viết về xã Hải Đông huyện Hải Hậu 

 

66.  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ từ những điều bình 

thường nhất/ Phương Mai.- Nam Định.- 2009.- Số 1944 ngày 2 - 9 

2 năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh” 

67.  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là động lực 

quan trọng, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị tạo chuyển biến tích cực trong 

thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Nam Định.- Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Nam Định.- 2015.- Số 3+4. Tr. - 3 - 5 

 

68.  Học tập, làm theo gương Bác ở Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh/ 

Văn Trọng.- Nam Định.- 2018.- Số 4123 ngày 19 -9 

 

69.  Học theo Bác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí/ Nguyễn Hương.- 

Nam Định.- 2019.- Số 4294 ngày 17 - 5 

 

70.  Học theo tính tự học, tự sáng tạo của Bác/ Phương Mai.- Nam 

Định.- 2012.- Số 2525 ngày 22 - 6 

Viết về cô giáo Phạm Thu Hà, giáo viên môn vật lý trường THCS 

Trần Đăng Ninh, Tp Nam Định 

 

71.  Học và làm theo Bác ở Đồn biên phòng Ba Lạt/ Hoàng Tuấn.- Nam 

Định.- 2019.- Số 4337 ngày 16 - 7 

 

72.  Học và làm theo Bác ở Trường THPT C Hải Hậu/ Minh Thuận.- 

Nam Định.- 2021.- Số 4960 ngày 20 - 7 

 

73.  Học và làm theo Bác ở Trường THPT Nam Trực/ Minh Thuận.- 

Nam Định.- 2022.- Số 5296 ngày 17 - 8 

 

74.  Học và làm theo Bác ở Xuân Trường/ Văn Trọng.- Nam Định.- 

2019.- Số 4363 ngày 21 - 8 

 

75.  Học và làm theo Bác tạo động lực nâng cao chất lượng dạy và học/ 

Minh Thuận.- Nam Định.- 2022.- Số 5375 ngày 17 - 11 

 

76.  Học và làm theo Bác trở thành động lực trong các nhà trường/ Minh 

Thuận.- Nam Định.- 2020.- Số 4781 ngày 23 - 12 
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77.  Học và làm theo Bác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh/ Văn 

Huỳnh.- Nam Định.- 2022.- Số 5349 ngày 18 - 10 

 

78.  Hội Cựu chiến binh huyện Xuân Trường đẩy mạnh học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh/ Văn Huỳnh.- Nam Định.- 2016.- 

Số 3528 ngày 7 - 6 

 

79.  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nỗ lực và làm theo gương Bác/ Hoa 

Xuân.- Nam Định.- 2022.- Số 5225 ngày 26 - 5 

 

80.  Hội Nông dân Giao Thủy thi đua làm theo Bác/ Lam Hồng.- Nam 

Định.- 2022.- Số 5272 ngày 20 - 7 

 

81.  Hội viên cựu chiến binh làm theo lời Bác/ Hoa Quyên.- Nam Định.- 

2021.- Số 4895 ngày 5 - 5 

 

82.  Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của TTCP, Kế 

hoạch số 08-KH/TU ngày 28/9/2016 của Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”/ Chủ tịch 

Phạm Đình Nghị.- Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định.- 2016.- Số 

4. - Tr. 19 - 22 

 

83.  Kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Nam Định/ Đặng Ngọc Hoan (Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định).- Tạp chí Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Nam Định.- 2010.- Số 4 . - Tr. 7 - 9 

 

84.  Khắc ghi 6 điều Bác dạy/ Thu Thủy.- Nam Định.- 2013.- Số 2729 

ngày 15 - 5 

Công an tỉnh Nam Định học và làm theo lời Bác 

 

85.  Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi 

đua ái quốc và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm 

theo lời Bác”/ Thanh Tuấn.- Nam Định.- 2018.- Số 4051 ngày 11 - 6 

 

86.  Kỷ niệm về chuyến đi báo công dâng Bác/ Việt Thắng.- Nam Định 

cuối tuần.- 2013.- Số 2756 ngày 21 - 6 

Viết về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ báo công dâng 

Bác tại Khu Di tích lịch sử K9 - Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội) 

 

87.  Làm theo gương Bác Hồ từ những việc bình dị/ Việt Tiến.- Nhân 
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dân.- 2010.- Ngày 4 - 3 

 

88.  Làm theo lời Bác dạy “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ”/ Thành 

Trung.- Nam Định.- 2019.- Số 4283 ngày 1 - 5 

 

89.  Lan tỏa “Học và làm theo Bác” ở Đảng bộ huyện Vụ Bản/ Việt 

Thắng.- Nam Định.- 2022.- Số 5288 ngày 8 - 8 

 

90.  Lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 

05/ Minh Thuận.- Nam Định.- 2021.- Số 4963 ngày 23 - 7 

 

91.  Lan tỏa những tấm gương học và làm theo Bác/ Hoàng Thị Tư.- 

Nam Định.- 2021.- Số 5002 ngày 7 - 9 

 

92.  Lan tỏa việc học và làm theo Bác trong hệ thống Mặt trận/ Lam 

Hồng.- Nam Định.- 2022.- Số 5350 ngày 19 - 10 

 

93.  Lan toả việc học và làm theo Bác/ Trần Văn Trọng.- Nam Định.- 

2018.- Số Xuân Mậu Tuất ngày 1- 2 

 

94.  Lời Bác dạy tiếp thêm sức mạnh cho tổ Dệt 8/Trần Văn Phúc (nhà 

máy liên hiệp dệt)//Nam Hà.- 1965.- Số 1 ngày 19-5 

(Tổ 8, ca C, xưởng Dệt A, nhà máy Dệt Nam Định) 

 

95.  Lực lượng vũ trang Giao Thủy làm theo lời Bác/ Thu Thủy.- Nam 

Định.- 2020.- Số 4591 ngày 15 - 5 

 

96.  Lực lượng vũ trang thành phố Nam Định học tập và làm theo Bác/ 

Hoàng Tuấn.- Nam Định.- 2020.- Số 4530 ngày 5 - 3 

 

97.  Lực lượng vũ trang tỉnh làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết 

thực/ Thu Thủy.- Nam Định.- 2016.- Số 3514 ngày 18 - 5 

 

98.  Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo/ Minh 

Thuận.- Nam Định.- 2020.- Số 4596 ngày 21 - 5 

 

99.  Một nông dân điển hình làm theo Bác/ Lam Hồng.- Nam Định cuối 

tuần.- 2019.- Số 4350 ngày 2 - 8 

Viết về ông Vũ Trung Trực ở xã Trung Đông huyện Trực Ninh 

 

100.  Nam Định 40 năm thực hiện di chúc của Người/ Đặng Ngọc Hoan.- 

Tạp chí Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nam Định.- 2009.- Số 3. - Tr. 5 - 10 
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101.  Nam Định gắn các phong trào thi đua với việc làm cụ thể, thiết thực/ 

Đức Dũng.- Tuần tin tức.- 2018.- Số 24 ngày 14 - 6 

 

102.  Nam Định học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ/ Dũng Minh.- 

Nhân dân.- 2017.- Ngày 5 - 6 

 

103.  Nam Định khắc ghi lời Bác dạy/ Thành Trung.- Nam Định.- 2015.- 

Số 3253 ngày 19 - 5 

 

104.  Nam Định phát triển thể dục thể thao quần chúng theo lời dạy của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Lâm Văn Tiên.- Văn hóa Thể thao và Du lịch 

Nam Định.- 2019.- Số 2. - Tr. 10 - 12 

 

105.  Nam Định thực hiện di chúc Bác Hồ/ Việt Thắng.- Nam Định.- 

2019.- Số 4371 ngày 2 - 9 

 

106.  Nam Định triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính 

trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh”/ Nguyễn Khang.- Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam 

Định.- 2011.- Số 4. - Tr. 19, 26 

 

107.  Nam Định: Cán bộ, chiến sỹ tham mưu học tập, làm theo Bác/ Nam 

Dương.- Đại đoàn kết.- 2022.- Số 234 ngày 22 - 8 

 

108.  Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại”/ Việt Thắng.- Nam Định cuối tuần.- 2011.- 

Số 2268 ngày 25 - 3 

 

109.  Ngành Giáo dục - Đào tạo Nam Định học tập và làm theo di chúc 

Bác Hồ/ NGƯT Đỗ Thanh Dương.- Nam Định cuối tuần.- 2009.- Số 

1926 ngày 31 - 7 

 

110.  Ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Hậu làm theo lời Bác/ Hồng Minh.- 

Nam Định.- 2022.- Số 5352 ngày 21 - 10 

 

111.  Ngành Giáo dục và Đào tạo học tập và làm theo lời Bác/ Hồng 

Minh.- Nam Định.- 2014.- Số 3075 ngày 12 - 9 

 

112.  Ngành Giáo dục và Đào tạo Trực Ninh làm theo lời Bác/ Hồng 

Minh.- Nam Định.- 2014.- Số 2922 ngày 10 - 2 
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113.  Ngành Giáo dục và Đào tạo Trực Ninh làm theo lời Bác/ Hồng 

Minh.- Nam Định.- 2019.- Số 4199 ngày 4 - 1 

 

114.  Ngành Hậu cần bộ đội biên phòng tỉnh làm theo lời Bác/ Hoàng 

Tuấn.- Nam Định.- 2019.- Số 4298 ngày 22 - 5 

 

115.  Ngành Hậu cần quân đội đẩy mạnh phong trào thi đua làm theo lời 

Bác Hồ dạy/ Thu Thủy.- Nam Định.- 2015.- Số 3252 ngày 18 - 5 

 

116.  Ngành thi hành án dân sự học và làm theo Bác/ Văn Trọng.- Nam 

Định.- 2019.- Số 4463 ngày 18 - 12 

 

117.  Ngành tòa án nhân dân tỉnh làm theo Bác/ Văn Trọng.- Nam Định.- 

2022.- Số 5318 ngày 12 - 9 

 

118.  Ngành Y tế đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh/ Minh Tân.- Nam Định.- 2019.- Số 4422 ngày 31 - 10 

 

119.  Nhà thơ Hải Như: “Tôi học ở Bác Hồ cách làm người”.- Bảo vệ 

pháp luật.- 2011.- Số 01(783) ngày 31 - 12 

 

120.  Nhân dân Nam Định nhớ lời Bác dạy và làm theo lời Bác/ Phạm Khải 

Hoàn.- Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định.- 2013.- Số 2. - Tr. 13 - 16 

 

121.  Nhân rộng các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác/ Hoài Phương.- 

Nam Định.- 2013.- Số 2819 ngày 18 - 9 

 

122.  Nhân rộng những điển hình tiên tiến “Làm theo lời Bác”/ Việt 

Thắng.- Nam Định.- 2015.- Số 3319 ngày 19 - 8 

 

123.  Nhân rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” theo gương Bác Hồ/ 

Khánh Ngọc.- Nam Định.- 2011.- Số 2333 ngày 20 - 7 

 

124.  Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác/ 

Trần Văn Trọng.- Nam Định.- 2019.- Số 4351 ngày 5 - 8 

 

125.  Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác ở 

Vụ Bản/ Văn Trọng.- Nam Định.- 2021.- Số 4897 ngày 7 - 5 

 

126.  Nhìn lại 3 năm thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác 

phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”/ Nam Dương.- Nam Định.- 2011.- Số 
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2298 ngày 20 - 5 

 

127.  Nhớ lời Bác dạy “nhanh, nhiều, tốt, rẻ”/ Xuân Thu.- Nam Định.- 

2014.- Số 2992 ngày 19 - 5 

Viết về việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy 

mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 

 

128.  Nhớ lời Bác dạy/ Hoàng Tuấn.- Nam Định.- 2020.- Số Xuân Canh Tý 

 

129.  Nhớ lời Bác dạy/ Thu Thủy.- Nam Định.- 2021.- Số Xuân Tân Sửu 

 

130.  Những bông hoa dâng Bác/ Văn Trọng.- Nam Định.- 2017.- Số 

3775 ngày 19 - 5 

 

131.  Những bông hoa điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức 

Bác Hồ đang nở rộ trên quê hương Thành Nam/ Đặng Ngọc Hoan.- Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định.- 2010.- Số 2+3. - Tr. 7 - 10 

Viết về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh 

 

132.  Những bông hoa tiêu biểu học và làm theo lời Bác/ Văn Trọng.- 

Nam Định cuối tuần.- 2022.- Số 5221 ngày 20 - 5 

 

133.  Những chiến sĩ quân hàm xanh làm theo lời Bác/ Thu Thủy.- Nam 

Định.- 2017.- Số 3775 ngày 19 - 5 

 

134.  Những điển hình học tập và làm theo Bác ở Nam Trực/ Đức Thiện.- 

Nam Định.- 2019.- Số 4411 ngày 18 - 10 

 

135.  Những điển hình nông dân học tập và làm theo lời Bác/ Hoàng 

Tuấn.- Nam Định cuối tuần.- 2017.- Số 3781 ngày 26 - 5 

 

136.  Những điển hình nông dân làm theo Bác/ Lam Hồng.- Nam Định.- 

2019.- Số 4395 ngày 30 - 9 

 

137.  Những đóa hoa dâng Người/ Văn Trọng.- Nam Định.- 2022.- Số 

Xuân Nhâm Dần 

 

138.  Những lời dạy của Bác Hồ về đoàn kết, tập hợp, rèn luyện thanh 

niên/ Hồng Bắc.- Nam Định.- 2008.- Số 1719 ngày 30 - 7 

 

139.  Những tấm gương điển hình vùng đất lúa Hải Hậu/ Trần Đức Long 
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(Nam Định).- Nhân dân.- 2013.- Ngày 19 - 3 

Viết về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

 

140.  Những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác/ Hoa Xuân.- Nam 

Định.- 2018.- Số 4068 ngày 4 - 7 

 

141.  Nông dân Nam Định học tập và làm theo Bác/ Hoàng Tuấn.- Nam 

Định.- 2018.- Số 3949 ngày 19 - 1 

 

142.  Nông dân Nam Trực làm theo lời Bác/ Lam Hồng.- Nam Định.- 

2020.- Số 4773 ngày 14 - 12 

 

143.  Nông dân xã Giao Hải làm theo Bác/ Lam Hồng.- Nam Định cuối 

tuần.- 2022.- Số 5185 ngày 8 - 4 

 

144.  Nông dân Xuân Bắc học và làm theo Bác/ Hoàng Tuấn.- Nam Định 

cuối tuần.- 2021.- Số 4970 ngày 30 - 7 

 

145.  Ở đơn vị điển hình học và làm theo Bác/ Trần Văn Trọng.- Nam 

Định.- 2019.- Số 4404 ngày 10 - 10 

Viết về Phòng Kinh tế Tp Nam Định 

 

146.  Ở một đơn vị điển hình học tập và làm theo Bác/ Thu Thủy.- Nam 

Định.- 2021.- Số 4894 ngày 4 - 5 

Viết về phòng công tác Đảng và công tác chính trị (PX03) công an tỉnh 

 

147.  Ở một vùng quê Bác đã về thăm/ Hoàng Tuấn.- Nam Định.- 2008.- 

Số 1738 ngày 1 - 9 

Viết về xã Yên Tiến - Ý Yên 

 

148.  Ông “thần nông” ở Hồng Quang/ Tô Văn Binh.- Quân đội nhân 

dân.- 2018.- Ngày 7 - 1 

Viết về ông Nguyễn Văn Chô, PPC Hội NCT xã Hồng Quang huyện 

Nam Trực học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 

 

149.  Phát biểu của đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH của tỉnh tại Lễ 

kỷ niệm.- Nam Định.- 2018.- Số 4051 ngày 11 - 6 

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi 

đua ái quốc 

 

150.  Phát huy hiệu quả việc học và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm 
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vụ chính trị/ Trần Thanh Thủy.- Nam Định.- 2022.- Số 5292 ngày 12 - 8 

 

151.  Phát huy truyền thống văn hiến tốt đẹp của quê hương Nam Định và 

thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ kính yêu, mỗi gia đình tích cực hưởng 

ứng, chung tay, góp sức xây dựng gia đình văn hóa, phấn đấu xây dựng 

quê hương Nam Định ngày càng giàu mạnh, văn minh.- Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Nam Định.- 2013.- Số 3. - Tr. 7 - 9 

 

152.  Phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo Bác : Kỳ 3 - 

Nêu gương gắn với “tự soi, tự sửa”/ Văn Trọng, Hoa Xuân.- Nam Định.- 

2022.- Số 5321 ngày 15 - 9 

 

153.  Phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo Bác : Kỳ I - 

Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo/ Văn Trọng, Hoa Xuân.- Nam Định.- 

2022.- Số 5319 ngày 13 - 9 

 

154.  Phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo Bác : Kỳ II - 

Tỏa sáng trách nhiệm nêu gương/ Văn Trọng, Hoa Xuân.- Nam Định.- 

2022.- Số 5320 ngày 14 - 9 

 

155.  Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác”/ Thu 

Thủy.- Nam Định.- 2022.- Số 5232 ngày 3 - 6 

 

156.  Phụ nữ Hải Hòa làm theo Bác/ Lam Hồng.- Nam Định.- 2021.- Số 

4903 ngày 14 - 5 

 

157.  Phụ nữ Mỹ Lộc làm theo lời Bác/ Lam Hồng.- Nam Định.- 2019.- 

Số 4227 ngày 12 - 2 

 

158.  Phụ nữ Nam Định học và làm theo Bác/ Đức Thiện.- Nam Định.- 

2021.- Số 4860 ngày 25 - 3 

 

159.  Phụ nữ Nam Định thực hành tiết kiệm theo lời Bác Hồ dạy/ Hoài 

Phương.- Nam Định.- 2008.- Số 1801 ngày 22 - 12 

 

160.  Phụ nữ Nam Trực làm theo lời Bác/ Hoa Xuân.- Nam Định.- 2019.- 

Số 4302 ngày 28 - 5 

 

161.  Phụ nữ Nghĩa Hưng làm theo lời Bác/ Lam Hồng.- Nam Định.- 

2019.- Số 4202 ngày 8 - 1 

 

162.  Phụ nữ xã Hải Hà làm theo lời Bác/ Thu Thủy.- Nam Định.- 2021.- 
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Số 4837 ngày 26 - 2 

 

163.  Phụ nữ xã Hải Hưng làm theo lời Bác/ Hồng Minh.- Nam Định.- 

2020.- Số 4593 ngày 18 - 5 

 

164.  Phụ nữ Xuân Trường làm theo lời Bác/ Lam Hồng.- Nam Định.- 

2018.- Số 4149 ngày 26 - 10 

 

165.  Rèn luyện đạo đức nhà giáo theo tư tưởng Bác Hồ/ Minh Thuận.- 

Nam Định.- 2022.- Số 5286 ngày 5 - 8 

 

166.  Sáng tạo trong học và làm theo Bác ở Trực Ninh : I. Những mô hình 

hay, cách làm sáng tạo/ Ngọc Ánh.- Nam Định.- 2022.- Số 5236 ngày 8 - 6 

 

167.  Sáng tạo trong học và làm theo Bác ở Trực Ninh : II. Lan tỏa sâu 

rộng việc học tập và làm theo Bác/ Ngọc Ánh.- Nam Định.- 2022.- Số 

5237 ngày 9 - 6 

 

168.  Sôi nổi phong trào học và làm theo Bác ở Ý Yên/ Đức Thiện.- Nam 

Định.- 2020.- Số 4671 ngày 17 - 8 

 

169.  Sức lan toả từ Cuộc vận động .../ Hoài Phương.- Nam Định.- 2010.- 

Số 2032 ngày 3 - 2 

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

 

170.  Sức lan tỏa từ việc học tập và làm theo lời Bác ở Công an tỉnh/ Thu 

Thủy.- Nam Định.- 2015.- Số 3254 ngày 20 - 5 

 

171.  Sức lan tỏa từ việc học tập và làm theo lời Bác ở Đảng bộ Công an 

tỉnh/ Thu Thủy.- Nam Định.- 2015.- Số 3293 ngày 14 - 7 

 

172.  Sức lan tỏa từ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị/ 

Thu Thủy.- Nam Định.- 2018.- Số 4163 ngày 14 - 11 

 

173.  Tấm gương nhà giáo tâm huyết, mẫu mực học và làm theo lời Bác/ 

Hồng Minh.- Nam Định cuối tuần.- 2022.- Số 5217 ngày 17 - 5 

Viết về thầy Trần Văn Biển, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

Trường THCS Trần Huy Liệu huyện Vụ Bản 

 

174.  Tấm gương thầy giáo làm theo lời Bác/ Văn Trọng.- Nam Định cuối 

tuần.- 2022.- Số 5167 ngày 18 - 3 
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175.  Tạo động lực mới từ việc học và làm theo Bác : I - Thống nhất nhận 

thức, triển khai đồng bộ/ Văn Trọng, Lam Hồng.- Nam Định.- 2021.- Số 

4911 ngày 24 - 5 

 

176.  Tạo động lực mới từ việc học và làm theo Bác : II - Nâng cao hiệu 

quả việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên/ Văn 

Trọng, Lam Hồng.- Nam Định.- 2021.- Số 4912 ngày 25 - 5 

 

177.  Tạo động lực mới từ việc học và làm theo Bác : III - Lan tỏa các mô 

hình mới, cách làm hay/ Văn Trọng, Lam Hồng.- Nam Định.- 2021.- Số 

4913 ngày 26 - 5 

 

178.  Tạo động lực mới từ việc học và làm theo Bác : IV- Hiệu quả 4 

nhiệm vụ đột phá/ Văn Trọng, Lam Hồng.- Nam Định.- 2021.- Số 4914 

ngày 27 - 5 

  

179.  Thanh niên Nam Định làm theo lời Bác/ Hoa Quyên.- Nam Định.- 

2017.- Số 3778 ngày 23 - 5 

 

180.  Thanh niên Nam Trực làm theo lời Bác/ Thanh Hoa.- Nam Định.- 

2022.- Số 5223 ngày 24 - 5 

 

181.  Thanh niên Nghĩa Hưng làm theo lời Bác/ Hoàng Mạnh Tiến Bí thư 

Huyện Đoàn Nghĩa Hưng.- Nam Định.- 2022.- Số 5339 ngày 6 - 10 

 

182.  Thành phố Nam Định nhân rộng điển hình “Làm theo lời Bác”/ Việt 

Thắng.- Nam Định.- 2015.- Số 3284 ngày 1 - 7 

 

183.  Thành phố Nam Định thi đua học và làm theo Bác/ Trần Văn 

Trọng.- Nam Định.- 2018.- Số 4102 ngày 21 - 8 

 

184.  Thi đua học và làm theo Bác ở một mái trường/ Minh Thuận.- Nam 

Định.- 2021.- Số 4906 ngày 18 - 5 

Viết về trường THPT Trần Hưng Đạo Tp. Nam Định 

 

185.  Thiết thực học tập và làm theo Bác ở đảng bộ huyện Nghĩa Hưng/ 

Trần Văn Trọng.- Nam Định.- 2019.- Số 4283 ngày 1 - 5 

 

186.  Thiết thực học và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh/ 

Văn Trọng.- Nam Định.- 2018.- Số 4081 ngày 23 - 7 

 

187.  Thực hiện huấn thị của Hồ Chủ tịch nhân dân Nam Định đã thu hẹp 
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được diện hạn/Nam Định.- 1959.- Số 131 ngày 6-4 

 

188.  Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh”/ Việt Thắng.- Nam Định cuối tuần.- 2011.- Số 

2391 ngày 28 - 10 

 

189.  Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh/ Hoài Phương.- Nam Định.- 2012.- Số 2630 ngày 24 - 12 

 

190.  Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi 

đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”/ Phạm Quốc Tuấn.- Nam Định.- 

2011.- Số 2294 ngày 13 - 5 

 

191.  Tỉnh ủy Nam Định tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW 

của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh/ Thu Thủy.- Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Nam Định.- 2015.- Số 3+4. Tr. - 6 - 7 

 

192.  Trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác 

dạy”/ Hoàng Tuấn.- Nam Định.- 2020.- Số 4551 ngày 30 - 3 

 

193.  Trường mầm non Nam Thái làm theo lời Bác/ Hồng Minh.- Nam 

Định.- 2022.- Số 5145 ngày 22 - 2 

 

194.  Tuổi trẻ Công an tỉnh học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy/ Ngọc 

Mai.- Nam Định.- 2008.- Số 1777 ngày 10 - 11 

 

195.  Tuổi trẻ Công an tỉnh thi đua học tập, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ 

dạy/ Hoa Xuân.- Nam Định.- 2012.- Số 2634 ngày 31 - 12 

 

196.  Tuổi trẻ Công an tỉnh thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy/ Hoa 

Quyên.- Nam Định.- 2018.- Số 4099 ngày 17 - 8 

 

197.  Tuổi trẻ học và làm theo Bác/ Văn Huỳnh.- Nam Định cuối tuần.- 

2021.- Số 4928 ngày 11 - 6 

 

198.  Tuổi trẻ Nam Định học và làm theo Bác/ Văn Huỳnh.- Nam Định.- 

2022.- Số 5309+5310 ngày 2 - 9 

 

199.  Tuổi trẻ Nam Định làm theo Di chúc của Bác/ PV.- Tạp chí Thanh 

niên.- 2019.- Số 11 tháng 3. - Tr. 18 - 19 
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200.  Tuổi trẻ phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an Nam Định 

học tập 6 điều Bác Hồ dạy CAND/ Lê Văn Khuyến.- Thanh niên.- 

2008.- Số 3. - Tr. 17 - 18 

 

201.  Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế theo lời Bác Hồ dạy/ Đoàn 

Quốc Sỹ.- Nam Định.- 2009.- Số 1836 ngày 25 - 2 

 

202.  Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc học tập, 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh/ Việt Thắng.- Nam Định.- 

2012.- Số 2524 ngày 20 - 6 

 

203.  Xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”/ Thu Thủy.- Nam Định.- 2014.- Số 2992 

ngày 19 - 5 

Viết về LLVT huyện Xuân Trường với việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh 

 

204.  Yên Cường làm theo lời Bác/ Văn Trọng.- Nam Định.- 2018.- Số 

4109 - 4111 ngày 31 - 8 

 

205.  Yên Phong học tập và làm theo Bác/ Ngọc Ánh.- Nam Định.- 2021.- 

Số 5100 ngày 30 - 12 

 

206.  Yên Tiến làm theo lời Bác/ Hoàng Tuấn.- Nam Định.- 2017.- Số 

3760 ngày 28 - 4 

 

207.  Yên Tiến nhớ ơn Người/ Phạm Văn Đại.- Nam Định.- 2006.- Số 

1260 ngày 19 - 5 

Nhân dịp sinh nhật Bác, bài báo viết về những thành công của nhân 

dân xã Yên Tiến, huyện Ý Yên - xã đã vinh dự được Bác Hồ về thăm 

ngày 13 - 8 - 1958 

 

208.  Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn/ Trần Duy Hưng.- Nam Định cuối 

tuần.- 2008.- Số 1721 ngày 1 - 8 

Viết về những người học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

 

209.  Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn/ Minh Thuận.- Nam Định.- 2022.- 

Số 5219 ngày 19 - 5 

Hội thi kể chuyện “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống 

dành cho học sinh” năm 2022 
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PHỤ LỤC 

 
Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Thực dân Pháp tìm mọi cách thực 

hiện dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Bội ước Hiệp định sơ bộ 6/3/1945 

và thỏa ước 19/4/1945, Thực dân Pháp ráo riết tăng cường lực lượng đổ bộ 

trái phép vào Đà Nẵng, Đồ Sơn, Cát Bà để đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn 

và chuẩn bị kế hoạch đánh vào cơ quan đầu não của ta ở Thủ đô Hà Nội. 

Trước tình hình đó, để chuẩn bị lực lượng, an lòng nhân dân, xây dựng hậu 

phương vững chắc sẵn sàng cho tiền tuyến lớn, Bác vẫn tổ chức những 

chuyến đi thăm nhân dân các tỉnh nhưng không báo trước cho địa phương. 

Nam Định là tỉnh vinh dự được 5 lần 

đón Bác về thăm, Người đã để lại trong 

lòng các tầng lớp cán bộ, nhân dân Nam 

Định nhiều thế hệ những kỉ niệm sâu sắc. 

Ngày 10/1/1946 trở nên đặc biệt với nhân 

dân Nam Định bởi lần đầu tiên được Bác 

Hồ về thăm tỉnh nhà. Tại trụ sở UBND 

tỉnh Nam Định, Bác đã gặp và nói chuyện 

thân mật với đại biểu các tầng lớp nhân 

dân, các tôn giáo và cán bộ các ngành, các 

giới trong tỉnh. Bảy giờ sáng ngày hôm 

sau, hơn một vạn cán bộ, bộ đội và nhân 

dân đã họp mặt trước trụ sở UBND tỉnh để 

chào mừng Người. Tại đây, Bác đã ân cần 

nhắc nhở mọi người phải đoàn kết, thương 

yêu nhau, chăm lo mọi mặt công tác, ủng 

hộ Quốc hội và Chính phủ. Mọi người đều 

hết sức chăm chú lắng nghe những lời dạy 

bảo của Người và đã hô vang: “Hồ Chủ 

tịch muôn năm!”. Sau đó Bác gặp mặt các 

cháu thay mặt cho thiếu nhi thành phố 

Nam Định và thân mật chia kẹo cho các 

cháu. Trước khi rời thành phố Nam Định, 

Bác còn đến thăm và tặng quà các cháu 

mồ côi được nuôi ở nhà tế bần và nhà Dục 

Anh (đường Hàn Thuyên ngày nay). Sau 

ngày miền Bắc được hoàn toàn giải 

phóng, nhân dân Nam Định vẫn mong 

được một lần nữa đón Bác về thăm. 

Và ngày 24/4/1957, điều mong ước 

đã đã trở thành sự thật: Người về thăm và 

nói chuyện với cán bộ, công nhân viên 

Nhà máy Dệt Nam Định. Cùng đi với 

Người có đồng chí Lê Thanh Nghị, Bộ 

trưởng Bộ Công nghiệp. Bác đã đi thăm 

gần hết các phân xưởng Tơ, Sợi, Dệt, 

Nhuộm, Chăn… trong nhà máy, vào cả 

nhà kho và những buồng máy oi bức nhất. 

Bác luôn luôn vẫy tay đáp lại những lời 

chào của công nhân, thỉnh thoảng dừng lại 

xem các máy móc và những thước vải vừa 

dệt xong. Khi đi qua nhà bông, thấy bụi 

bông bám vào công nhân, Bác hỏi đồng 

chí Võ Phong, Phó Giám đốc xí nghiệp 

lúc bấy giờ: “Ở đây có làm băng bịt miệng 

cho anh chị em công nhân không?”. Đồng 

chí Võ Phong đáp: “Thưa Bác có ạ. 

Nhưng một số anh chị em không muốn 

đeo vì sợ không tiện ăn trầu.” Nghe vậy, 

Người ân cần khuyên: “Phải bảo các cô, 

các chú ấy chịu khó đeo vào, nếu không sẽ 

hại đến sức khỏe.” Sau khi đi thăm gần hết 

các phân xưởng, Bác đi bộ cả một quãng 

đường dài nắng gắt để tới thăm bệnh xá và 

khu tập thể của Nhà máy. Từ lúc Bác vào 

thăm Nhà máy Dệt, nhiều đồng bào ở 

thành phố biết tin kéo nhau đến chờ ở 

trước khu nhà tập thể. Xe hơi của Bác Hồ 
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vừa ra là hàng trăm người ùa tới vây kín 

xe, phất mũ nón và hoan hô, mấy lần xe 

mở máy mà không chạy được. Ngay buổi 

trưa hôm đã, Bác đã có buổi nói chuyện 

với anh chị em cán bộ và công nhân Nhà 

máy Dệt. Thay mặt Trung ương Đảng và 

Chính phủ, Bác đã hỏi thăm anh chị em 

cán bộ và công nhân, khen ngợi anh chị 

em công nhân Nhà máy đã có thành tích 

về nhiều mặt như giữ gìn máy móc, đảm 

bảo sản xuất, đào tạo cán bộ, biết cất nhắc 

công nhân, cán bộ là phụ nữ… Song Bác 

cũng phê bình một số thiếu sót của anh chị 

em cán bộ, công nhân và khuyên anh chị 

em cần đề cao kỷ luật lao động: “Nhà máy 

cũng như quân đội, không có kỷ luật thì 

không thể trở thành một quân đội tốt, một 

nhà máy tốt.” Bác cũng nhấn mạnh rằng 

cán bộ và công nhân Nhà máy phải đoàn 

kết một lòng trong hoàn cảnh còn nhiều 

khó khăn, cùng nhau bài trừ nạn tham ô 

lãng phí, Bác nói: “Cán bộ và công nhân 

phải đoàn kết, điều đã rất cần. Ta làm cách 

mạng tháng Tám thắng lợi, kháng chiến 

thành công, lúc ấy nhân dân và bộ đội ta 

lực lượng còn yếu, không súng, không tiền 

mà đánh thắng được cũng là nhờ có đoàn 

kết. Khó như cách mạng, khó như kháng 

chiến mà đoàn kết còn thắng lợi, thì làm 

cho nhà máy tiến bộ có khó bằng cách 

mạng, bằng kháng chiến không?...”. 

Những lời dặn dò, chỉ bảo ân cần của Bác 

là nguồn động lực, niềm tin để cán bộ và 

công nhân viên Nhà máy Dệt cố gắng 

phấn đấu vừa đảm bảo chất lượng sản 

phẩm, hoàn thành kế hoạch sản xuất, giữ 

gìn và xây dựng nhà máy càng lớn mạnh 

phục vụ cho sự nghiệp phát triển của đất 

nước trong nhiều năm tiếp theo. 

Hơn một năm sau, ngày 13/8/1958, 

Bác về thăm Nam Định lần thứ ba. Người 

đã đến dự Đại hội sản xuất nông nghiệp 

của tỉnh đang họp tại xã Yên Tiến, huyện 

Ý Yên - nơi có thu hoạch vụ chiêm cao 

hơn cùng kì năm trước gần 59 tấn thóc, 

đồng thời đang có phong trào thi đua cải 

tiến kĩ thuật làm mùa. Bác đã nói chuyện 

với gần 1.000 cán bộ tỉnh, huyện, xã và 

các chiến sĩ nông nghiệp về sự quan trọng 

của vụ mùa năm đã và nhắc nhở mọi 

người ra sức quyết tâm thi đua thực hiện 

sản xuất thắng lợi. Bác nhắc bà con nông 

dân: “Thi đua tăng gia sản xuất và thực 

hành tiết kiệm là nhằm mục đích ích nước 

lợi nhà… Thi đua là phải yêu nước, yêu 

nước thì phải thi đua”, phải đoàn kết giúp 

đỡ nhau, khuyến khích lẫn nhau, trao đổi 

kinh nghiệm cho nhau để cùng tiến bộ. 

Bác cũng nhấn mạnh kinh nghiệm trồng 

trọt của cha ông ta xưa qua câu tục ngữ: 

“Một nước, hai phân, ba cần, bốn kỹ 

thuật”. Đặc biệt, Bác nhắc phải chú ý hết 

sức trong việc giữ nước phòng hạn, giữ đê 

phòng lụt. Trước khi ra về, Người đã vào 

thăm một số gia đình trong xã Yên Tiến 

và ra tận cánh đồng xãm Đông Hưng. 

Người rất vui lòng khi thấy ruộng đầy 

nước, sạch cỏ, lúa lên xanh. Dọc đường đi, 

nhân dân kéo ra đông nghịt các ngõ và nẻo 

đường để hoan nghênh Người. 

Ngày 15/3/1959, lần thứ tư Nam 

Định lại được đón Bác về thăm. Người đã 

tới Nhà máy Dệt Nam Định, căn dặn lãnh 

đạo Nhà máy phải làm tốt công tác cải tiến 

quản lý xí nghiệp, công tác phát triển 

Đảng, Đoàn. “Cán bộ lãnh đạo, đảng viên, 

đoàn viên thanh niên cũng như cán bộ 

công đoàn phải xung phong gương mẫu. 

Nội bộ lãnh đạo phải đoàn kết nhất trí, cán 

bộ phải đi vào công nhân, phải sắp xếp 

công việc để mỗi tuần tham gia lao động 

một ngày. Phải lắng nghe sáng kiến và lời 

phê bình của công nhân, phải thật sự dựa 

vào công nhân, đi đúng đường lối quần 

chúng, nắm vững chính sách của Đảng” - 

Bác căn dặn. Qua các cán bộ Nhà máy, 

Bác còn gửi lời hỏi thăm đến các anh chị 

em công nhân và gia đình công nhân vì 

điều kiện công việc, bác không đến thăm 

được. Cùng ngày, tại Quảng trường Hòa 
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Bình của thành phố, Người đã nói chuyện 

với cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Bác 

cho rằng Nam Định đã cố gắng chống hạn 

nhưng diện tích bị hạn vẫn còn rộng ảnh 

hưởng tới thu hoạch. Người yêu cầu phải 

tập trung lực lượng tìm mọi cách chống 

hạn, phòng hạn, mặt khác phải có kế 

hoạch phòng úng. Bác nhấn mạnh: “Muốn 

làm tròn nhiệm vụ ấy phải chống tư tưởng 

bảo thủ, tư tưởng mệt mỏi, tư tưởng ỷ lại, 

tức là phải quyết tâm và quyết tâm nữa, 

quyết tâm mãi làm cho đến thắng lợi.” 

Bốn lần được Bác về thăm, song có 

lẽ lần ghi dấu ấn đậm nét nhất trong lòng 

cán bộ và nhân dân tỉnh Nam Định vẫn là 

lần thứ 5 - cũng là lần cuối cùng thành 

Nam được đón bước chân Bác. Sáng ngày 

21/5/1963, Bác về dự và huấn thị tại Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần 

thứ V. Nhân dân trong tỉnh nô nức đổ ra 

đường để thỏa lòng mong ước được trông 

thấy Bác. Buổi chiều, Bác vào thăm Nhà 

máy Dệt, khu nhà ở của công nhân, xem 

triển lãm và đến thăm Bệnh viện tỉnh. Xe 

Bác đi đến đâu đồng bào kéo đến đông 

nghịt tới đã. Khi xem triển lãm một số 

hình ảnh về lịch sử đấu tranh cách mạng 

của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, 

Bác đã ghi lên trang đầu cuốn sổ vàng của 

tỉnh: “Tiếp tục truyền thống cách mạng vẻ 

vang, xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng 

lợi.” Dòng chữ này ngày nay được khắc 

trên bức phù điêu lớn, đặt trang trọng tại 

sảnh chính của Bảo tàng tỉnh Nam Định 

như lời hứa của các tầng lớp cán bộ và 

nhân dân nơi đây luôn ghi nhớ lời dạy của 

Bác. Cũng trong lần về thăm này, Bác đặt 

niềm tin vào nỗ lực của cán bộ và nhân 

dân trong tỉnh: “Nam Định là một tỉnh 

ruộng đất phì nhiêu, tài nguyên phong 

phú, dân cần cù, có nhiều khả năng trở 

thành một tỉnh thật giàu có. Đồng bào tỉnh 

Nam Định có truyền thống đoàn kết và 

đấu tranh anh dũng. Trong thời kì kháng 

chiến, tỉnh Nam Định đã lập nhiều chiến 

công vẻ vang… Bác tin rằng dưới sự lãnh 

đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân và cán bộ 

Nam Định sẽ thu được nhiều thắng lợi rực 

rỡ.” 

Đã gần 70 năm sau lần đầu tiên Bác 

về thăm tỉnh Nam Định, nơi đây giờ đã 

phát triển với nhiều nét đặc trưng nổi bật 

như các ngành nghề truyền thống, là trung 

tâm công nghiệp dệt, công nghiệp nhẹ cả 

nước, là trung tâm thương mại - dịch vụ 

phía Nam của vùng đồng bằng sông Hồng, 

có thành phố Nam Định được xếp hạng đô 

thị loại I, là một trong số ít tỉnh, thành phố 

đi đầu cả nước trong phong trào xây dựng 

nông thôn mới… Những lời dạy của Bác 

vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi 

người dân Nam Định luôn tự hào về 

truyền thống văn hóa, cách mạng của quê 

hương và nỗ lực phấn đấu để luôn xứng 

đáng với niềm tin yêu của Người./. 

 
Nguồn: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/nam-dinh-va-nhung-ki-niem-5-lan-

duoc-bac-ho-ve-tham-247276.html 

https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/nam-dinh-va-nhung-ki-niem-5-lan-duoc-bac-ho-ve-tham-247276.html
https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/nam-dinh-va-nhung-ki-niem-5-lan-duoc-bac-ho-ve-tham-247276.html
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Những chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 
lần thứ 4 về thăm tỉnh Nam Định 

Sinh thời, Bác Hồ đã 5 lần về thăm tỉnh Nam Định. Trong mỗi lần về thăm, Người 
đã dành những tình cảm tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng các thế hệ cán 
bộ và các tầng lớp nhân dân Nam Định về sự gần gũi, với những lời chỉ dạy ân cần, 
sâu sắc, đã tiếp thêm ý chí và nghị lực để Đảng bộ, nhân dân Nam Định không ngừng 
nỗ lực, cố gắng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực cho 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Điều đã được ghi dấu ấn đậm nét trong lần thứ 4 Bác về thăm Nam Định (15-3-
1959) và những chỉ dạy của Người đối với lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp Dệt. 

Năm 1959, thời tiết khắc nghiệt, hạn 

hán diễn ra trên diện rộng, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã đi thăm nhiều địa phương để 

động viên phong trào chống hạn. Ngày 15-

3-1959, Người cùng Phó Trưởng ban 

Thường trực Quốc hội Tôn Quang Phiệt 

và Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi Trần Đăng 

Khoa về thăm tỉnh Nam Định, nói chuyện 

với hàng nghìn cán bộ, đảng viên, nhân 

dân về việc chống hạn, đẩy mạnh vụ 

chiêm và phát triển ngành nông nghiệp. 

Người khen Đảng bộ và nhân dân Nam 

Định đã có nhiều cố gắng trong việc 

chống hạn, không sợ khó, sợ khổ, quyết 

tâm, không thụ động trông chờ vào trời 

đất, máy móc, cấp trên, nên đã giải quyết 

chống hạn được cho 4 vạn mẫu lúa. Đây là 

một cố gắng rất lớn. Đồng thời, Người 

cũng chỉ rõ, thời gian qua, ở một số nơi, 

cách nhìn nhận, chỉ đạo cũng còn những 

hạn chế, quyết tâm chưa cao. Tư tưởng 

của một số người chưa thông, còn sợ khó, 

sợ khổ, ỷ lại, chưa biết học hỏi kinh 

nghiệm của quần chúng, nhất là của những 

người cao tuổi, vì thế mà mặc dù dân số 

đông, nguồn nước nhiều, nhưng do không 

biết cách giữ nước, việc đào mương, tát 

nước còn kém, vẫn để diện tích hạn diễn 

ra nhiều. Toàn tỉnh còn tới hơn 2 vạn mẫu 

lúa bị hạn, có thể thất thu tới 57 nghìn tấn 

thóc. Để giải quyết tình trạng trên, giải 

pháp là không ỷ lại, mà phải quyết tâm 

khắc phục. Quyết tâm nhưng phải bền bỉ, 

phải “biến quyết tâm ấy thành quyết tâm 

của tất cả cán bộ và quần chúng”. Người 

chỉ rõ “muốn làm tròn nhiệm vụ ấy phải 

chống tư tưởng bảo thủ, tư tưởng sợ khó, 

tư tưởng mệt mỏi, tư tưởng ỷ lại, tức là 

phải quyết tâm, quyết tâm và quyết tâm 

nữa, quyết tâm mãi làm cho đến thắng 

lợi”. Mùa trước đây nhân dân đã “Vắt đất 

ra nước, thay trời làm mưa” thì nay phải 

tiếp tục thực hiện. Phải tập trung lực 

lượng, tìm nguồn nước, khơi mương rãnh, 

có kế hoạch giữ nước và “trong lúc chống 

hạn, phòng hạn thì phải có kế hoạch 

phòng úng”. 

Để tiến tới phát triển một nền nông 

nghiệp toàn diện, Người chỉ dạy phải chú 

ý phát triển đồng bộ giữa cây lúa, cây hoa 

màu, cây công nghiệp và chăn nuôi. Giữa 

chúng có mối quan hệ hữu cơ, tương trợ 

lẫn nhau, “cái nọ giúp cho cái kia”. Nếu 

một trong những lĩnh vực trên yếu kém thì 

sẽ tác động không tốt tới các lĩnh vực còn 

lại. 

Cùng với việc đẩy mạnh công tác 

thủy lợi, để phát triển nông nghiệp, Người 

chỉ dạy phải chủ động trong việc phòng 

trừ sâu bệnh và xác định “là nhiệm vụ của 

mọi cán bộ và nhân dân”. Đồng thời, cần 

củng cố các tổ đổi công, các hợp tác xã, 

làm cho tổ đổi công, hợp tác xã đoàn kết 

giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ đồng bào còn 

làm riêng lẻ. Đặc biệt là phải tương trợ 

giúp đỡ nhau cả về vật chất và tinh thần, 

nhất là đối với một số đồng bào hiện nay 

còn thiếu thốn, cố gắng thi đua cấy hết 
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diện tích, bảo đảm sản xuất, bảo đảm vụ 

đông xuân thắng lợi. Nhân dịp này, Người 

trao lại cho tỉnh 12 huy hiệu của Người để 

làm giải thưởng cho những đơn vị, cá 

nhân có thành tích chống hạn tốt. 

Cùng với những chỉ dạy trong công 

tác chống hạn, lĩnh vực nông nghiệp, khi 

được biết tình hình công tác phát động cải 

tiến quản lý xí nghiệp ở Nhà máy Dệt 

Nam Định tiến hành chậm, sản xuất vải bị 

hụt mức, Người đã gặp Đảng uỷ, lãnh đạo 

Nhà máy căn dặn: 

Thứ nhất: Phải biết phát động quần 

chúng cải tiến quản lý xí nghiệp gọn và 

tốt. Đây là một trong những nội dung quan 

trọng để nâng cao năng suất, chất lượng 

sản phẩm. Cải tiến quản lý cũng là giải 

pháp để phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật và quản lý xí nghiệp tốt nhất. 

Thứ hai: Phải đảm bảo kế hoạch cả 

về sản lượng và chất lượng, không để hụt 

mức sản xuất. Phương châm là phải làm 

nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Người cán bộ phải 

“biết tuyên truyền, giải thích cho công 

nhân, cho đảng viên và đoàn viên, thanh 

niên, làm cho quyết tâm của lãnh đạo trở 

thành quyết tâm của toàn thể đoàn viên và 

công nhân” để giành năng suất, chất 

lượng, hiệu quả cao. 

Thứ ba: Phải phát huy tính xung 

phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, 

đảng viên, đoàn viên, thanh niên, cán bộ 

công đoàn. Người chỉ rõ nội bộ lãnh đạo 

phải đoàn kết nhất trí, cán bộ phải đi vào 

công nhân, phải sắp xếp công việc để mỗi 

tuần tham gia lao động một ngày. Phải 

lắng nghe sáng kiến và lời phê bình của 

công nhân, phải thật sự dựa vào công 

nhân, đi đúng đường lối quần chúng, nắm 

vững chính sách của Đảng. Mỗi tấm 

gương tốt của cán bộ lãnh đạo, đảng viên 

sẽ có sức lan tỏa, động viên, khích lệ tích 

cực đối với toàn thể anh chị em trong Nhà 

máy. 

Thứ tư: Phải khéo tổ chức công nhân 

tham gia quản lý Nhà máy. Người chỉ rõ 

công nhân bây giờ làm chủ, không phải đi 

làm thuê như trước, do đã để công nhân có 

thể tham gia quản lý Nhà máy thì phải 

khéo tổ chức. Phải động viên công nhân 

nói lên những suy nghĩ của mình. Những 

yêu cầu đúng của công nhân thì phải chăm 

lo thực hiện. Nếu biết làm tốt công tác 

tuyên truyền giải thích thì công nhân nhất 

định sẽ hiểu, sẽ tin và làm tốt hơn. 

Thứ năm: Phải chú trọng công tác 

phát triển đảng viên và đoàn viên, thanh 

niên. Theo Người, trong một nhà máy có 

tới hơn một vạn công nhân, mà chỉ có hơn 

1.600 đảng viên và đoàn viên là quá ít, do 

đã phải chăm lo bồi dưỡng và phát triển 

những công nhân có đủ tiêu chuẩn vào 

Đảng và Đoàn; đồng thời phải chú trọng 

bồi dưỡng và cất nhắc cán bộ nữ. 

60 năm đã qua kể từ ngày Bác Hồ về 

thăm tỉnh Nam Định lần thứ 4 với những 

chỉ dạy, căn dặn sâu sắc vẫn còn nguyên 

giá trị. Những chỉ dạy của Người về phát 

triển một nền nông nghiệp cân đối, phục 

vụ tốt hơn nữa đời sống nông dân đã được 

Đảng bộ Nam Định tiếp thu tổ chức thực 

hiện để phát triển nền nông nghiệp toàn 

diện, theo hướng hiện đại, ứng dụng công 

nghệ cao, chất lượng, hiệu quả. Đã là tập 

trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành 

Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 

hóa, phát triển bền vững, hiệu quả gắn với 

Chương trình xây dựng nông thôn mới 

(NTM). Giá trị sản xuất nông nghiệp hàng 

năm tăng trưởng khá. Trong năm vừa qua, 

giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tăng 

trưởng 3,8% (so với năm 2017); Các địa 

phương trong tỉnh đã tập trung phát triển 

sản xuất theo mô hình “cánh đồng lớn”, 

“cánh đồng liên kết” gắn với bảo quản, 

chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi 

giá trị. Diện tích áp dụng gieo sạ đạt 

58.620ha, chiếm 39% diện tích. Toàn tỉnh 

có 207 cánh đồng lớn, trong đã có 34 cánh 
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đồng lớn liên kết chuỗi giá trị với diện tích 

1.480ha... Những kết quả trên lĩnh vực 

nông nghiệp đã đóng góp tích cực vào sự 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Chương 

trình xây dựng NTM đem đến một luồng 

gió mới, phát huy tinh thần đoàn kết và sự 

cộng đồng trách nhiệm, tạo sự khởi sắc bộ 

mặt nông thôn các vùng quê trong tỉnh. 

Đến nay, toàn tỉnh có 100% xã, thị trấn và 

7/10 huyện, thành phố được công nhận 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (tỉnh 

Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên 

của cả nước có 100% số xã, thị trấn đạt 

chuẩn nông thôn mới). Nam Định được 

đánh giá là một trong những tỉnh dẫn đầu 

toàn quốc về xây dựng NTM. Toàn Đảng 

bộ triển khai đẩy mạnh thực hiện có hiệu 

quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những 

việc làm cụ thể, thiết thực, những mô hình 

hay, cách làm sáng tạo từ việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

của Bác đã tạo nên những hiệu ứng tích 

cực, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho 

sự khởi sắc toàn diện trên các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt kinh tế - 

xã hội của tỉnh năm vừa qua đạt được 

thành tích toàn diện nhất, cao nhất, kể từ 

đầu nhiệm kỳ: Có 20/21 chỉ tiêu kinh tế - 

xã hội đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng 

trưởng GRDP (theo giá so sánh 2010) tăng 

8,1%, cao nhất trong 3 năm 2016 - 2018; 

giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,5%; 

kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 2,6 

tỷ USD; thu ngân sách ước đạt 5.208 tỷ 

đồng, tăng 15% so với cùng kỳ... Môi 

trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh tiếp 

tục được cải thiện đã tạo điều kiện thu hút 

tốt hơn các nguồn lực xã hội cho đầu tư 

phát triển. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn 

xã hội cả năm ước đạt 30.750 tỷ đồng, 

tăng 15,1% so với cùng kỳ; đã thu hút đầu 

tư và điều chỉnh tăng vốn đầu tư 85 dự án 

đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 

2.193 tỷ đồng; 24 dự án FDI với tổng số 

vốn đăng ký là 197,5 triệu USD và 206,5 

tỷ đồng... Hiện nay Nhà máy Dệt Nam 

Định đã có nhiều thay đổi, đã tiến hành cổ 

phần hóa, nhưng những chỉ dạy của Người 

về công tác tổ chức, cải tiến quản lý, phát 

huy tính tiên phong, gương mẫu của cán 

bộ, đảng viên, tính sáng tạo của công 

nhân, phát động các phong trào sôi nổi để 

đảm bảo định mức kế hoạch vẫn luôn là 

những bài học để phát triển ngành Dệt 

May trong bối cảnh đổi mới hội nhập hiện 

nay. Cùng với sự phát triển kinh tế, các 

lĩnh vực văn hoá, xã hội phát triển toàn 

diện, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc 

phòng - an ninh được giữ vững. 

Những lời di huấn thiêng liêng của 

Bác luôn tỏa sáng, soi rọi trong suốt chiều 

dài của lịch sử, là động lực để Đảng bộ, 

quân và dân Nam Định phát huy tinh thần 

đoàn kết, đồng lòng, với quyết tâm mạnh 

mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để 

vững bước đi lên./. 

Nguyễn Kim Chiến 

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định) 

 
Nguồn: Những chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần thứ 4 về thăm tỉnh Nam 

Định/ Nguyễn Kim Chiến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định.- Nam Định.- 2019.- Số 4249 
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Nam Định là một tỉnh lớn với hơn 2 

triệu dân nằm ở phía nam đồng bằng Bắc 

Bộ. Phía bắc tiếp giáp với tỉnh Thái Bình, 

phía nam giáp tỉnh Ninh Bình, phía tây 

bắc giáp tỉnh Hà Nam và giáp biển (vịnh 

Bắc Bộ) ở phía đông. Là một trong những 

tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 

phòng - an ninh của đất nước, có tiềm 

năng phát triển kinh tế nông, lâm, ngư 

nghiệp, công nghiệp…, đến với Nam 

Định hiện nay là đến với một trong những 

trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch 

quan trọng của đồng bằng sông Hồng với 

các hoạt động văn hoá truyền thống nổi 

bật như: Hội Đền Trần có Lễ Khai Ấn 

hàng năm, Hội Phủ Giầy thờ Thánh 

mẫu Liễu Hạnh, Chùa Keo Hành 

Thiện, Chùa Cổ Lễ nơi thiền sư Nguyễn 

Minh Không trụ trì, Phủ Quảng Cung (Phủ 

Nấp) thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, giáng 

sinh lần thứ nhất ở xã Yên Đồng, Ý Yên; 

Quần thể các di tích thờ Vua Đinh Tiên 

Hoàng… Nhân dân tỉnh Nam Định tự hào 

về truyền thống hiếu học, có tinh thần yêu 

nước, đoàn kết, đấu tranh anh dũng chống 

giặc ngoại xâm đóng góp tích cực trong 

phong trào cách mạng qua các thời kỳ. 
Sau cách mạng tháng Tám 1945, 

thực dân Pháp tìm mọi cách thực hiện dã 

tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Bội 

ước Hiệp định sơ bộ 6-3-1945 và thoả ước 

19-4-1945, thực dân Pháp ráo riết tăng 

cường lực lượng đổ bộ trái phép vào Đà 

Nẵng, Đồ Sơn, Cát Bà đánh chiếm Hải 

Phòng, Lạng Sơn và chuẩn bị kế hoạch 

đánh vào cơ quan đầu não của ta ở thủ đô 

Hà Nội. Trước tình hình đã, để chuẩn bị 

lực lượng, an lòng nhân dân, xây dựng hậu 

phương vững chắc sẵn sàng cho tiền tuyến 

lớn, Bác vẫn tổ chức những chuyến đi 

thăm nhân dân các tỉnh nhưng không báo 

trước cho địa phương. Sau phiên họp quan 

trọng với Hội đồng Chính phủ sáng ngày 

10-1-1946, Bác lên xe rời Hà Nội đi thăm 

tỉnh Hưng Yên, Thái Bình và cuối hành 

trình Bác về thăm Nam Định. Ngày đã trở 

thành ngày đặc biệt quan trọng đối với cán 

bộ và nhân dân trong tỉnh lần đầu tiên 

được đón Bác về thăm. Bác đã gặp gỡ các 

vị thân hào, thương gia của thành phố 

cùng bàn kế hoạch cứu tế, Bác cũng nói 

chuyện thời sự và thăm hỏi tình hình phụ 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh_%28th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91%29
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh_%28th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91%29
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_Tr%E1%BA%A7n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%A7_D%E1%BA%A7y
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http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_Keo_H%C3%A0nh_Thi%E1%BB%87n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_C%E1%BB%95_L%E1%BB%85
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nữ, cố đạo, phật tử trong tỉnh. Sáng ngày 

11-1-1946, tại trụ sở Uỷ ban hành chính 

thành phố Nam Định (nay là Vườn hoa 

Điện Biên, đối diện Cột cờ Nam Định), 

Người đã nói chuyện với đồng bào về 

những nhiệm vụ kháng chiến, cứu đãi. Sau 

đã, Người đã đến thăm và chia quà cho 

các cháu ở Trại trẻ mồ côi và nhà Dục 

Anh phố Hàn Thuyên Nam Định (nay là 

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà, số 

415 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định). 

Tại đây, Người đã đến thăm từng phòng ở, 

từ chỗ nuôi trẻ sơ sinh đến phòng của trẻ 

9-10 tuổi và nói với bà người nuôi 

trẻ: “Tôi ghé qua đây thăm bà và các 

cháu. Tôi thay mặt các cháu không cha, 

không mẹ đã cảm ơn bà đã trông nom cho 

chúng như một người mẹ. Chúng tội tình 

gì mà tội nghiệp quá”(1). Có thể nói, 

chuyến viếng thăm bất ngờ của Bác để lại 

ấn tượng và tình cảm lớn trong lòng nhân 

dân tỉnh Nam Định lúc bấy giờ, tuy thời 

gian gặp gỡ, trao đổi với đồng bào ngắn 

ngủi nhưng lại ẩn chứa trong sự chia tay 

đầy quyến luyến bịn rịn. Nhớ những lời 

Người căn dặn, nhắn gửi các tầng lớp 

nhân dân, cán bộ các ngành, các giới trong 

tỉnh đã đoàn kết chặt chẽ và hăng hái làm 

việc cùng với đồng bào cả nước đánh 

Pháp và cứu đãi. 
Khi miền Bắc được hoàn toàn giải 

phóng, đang tiến lên chủ nghĩa xã hội, 

miền Nam tiếp tục đấu tranh thực hiện 

nhiệm vụ cách mạng dân tộc, dân chủ, tiến 

tới thống nhất nước nhà. Mặc dù công 

việc bận rộn, lo lắng trăm bề nhưng Chủ 

tịch Hồ Chí Minh vẫn dành nhiều thời 

gian để đi thăm hỏi, động viên cán bộ và 

đồng bào. Lần này Bác có dịp trở lại Nam 

Định sau những năm tháng cùng đồng bào 

kháng chiến vất vả. 

Ngày 24-4-1957, Bác Hồ về thăm và 

nói chuyện với cán bộ công nhân viên nhà 

máy Dệt Nam Định. Bác đã nhấn 

mạnh: “Mình là chủ phải làm thế nào cho 

xứng đáng là chủ. Phải theo gương công 

nhân các nước bạn yêu máy như yêu con, 

yêu nhà máy như nhà mình. Đã là làm chủ 

xứng đáng. Cái gì lợi cho nhà máy là ích 

lợi cho mình, cái gì hại cho nhà máy là 

hại cho nhà mình. Đã là thái độ của người 

làm chủ, làm chủ nước nhà, làm chủ nhà 

máy”(2). Khi nói về chế độ quản lý và 

điều hành sản xuất của nhà máy, Người 

khẳng định: “Chế độ làm khoán là một 

điều kiện của chủ nghĩa xã hội, nó khuyến 

khích người công nhân luôn luôn tiến bộ, 

cho nhà máy tiến bộ. Làm khoán là ích 

chung và lại lợi riêng”(3). Bác khuyên 

cán bộ công nhân phải đoàn kết, cố gắng 

học tập chính trị, kỹ thuật học hỏi lẫn nhau 

hoàn thành vượt mức kế hoạch của Nhà 

nước, làm tròn nhiệm vụ của Đảng, Chính 

phủ và nhân dân, góp phần thiết thực vào 

công cuộc củng cố miền Bắc, làm hậu 

thuẫn vững chắc cho miền Nam, đấu tranh 

thống nhất nước nhà. 
Những lời dặn dò, chỉ bảo ân cần của 

Bác là nguồn động lực, niềm tin để cán bộ 

và công nhân viên Nhà máy cố gắng phấn 

đấu vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, 

hoàn thành kế hoạch sản xuất giữ gìn và 

xây dựng nhà máy càng lớn mạnh phục vụ 

cho sự nghiệp phát triển của đất nước. 

Cũng trong những ngày này Bác đã đến 

thăm và nói chuyện với cán bộ tỉnh Nam 

Định. Trước những thách thức và khó 

khăn của đất nước và sự chống phá cách 

mạng của chính quyền Mỹ - Diệm ở miền 

Nam đối với đồng bào. Trước tình hình 

đã, Bác đề nghị phải luôn luôn nâng cao 

cảnh giác trước những âm mưu của quân 

phá hoại. Người cũng nhấn mạnh: “…phải 

đoàn kết. Đoàn kết từ trên xuống dưới, từ 

trong ra ngoài, cán bộ cũ, mới đoàn kết, 

đảng viên cũ mới đoàn kết, lương giáo 

đoàn kết”(4). 

Hơn một năm sau, ngày 13-8-1958, 

Bác về thăm Nam Định. Đầu tiên Bác đã 

về thăm Đình Thượng Đồng, thôn Thượng 
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Đồng, xã Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định. 

Sau đã Bác tới dự Hội nghị sản xuất nông 

nghiệp của tỉnh. Tại Hội nghị Bác đã nói 

chuyện với gần 1000 cán bộ tỉnh, huyện, 

xã và các chiến sĩ nông nghiệp về sự quan 

trọng của vụ mùa. Bác đã chỉ ra nguyên 

nhân gây ra sự sút kém của vụ mùa năm 

trước, và động viên đồng bào và cán bộ ra 

sức thi đua quyết tâm thực hiện vụ mùa 

thắng lợi. Bác cũng nhấn mạnh cán bộ 

lãnh đạo phải hết sức tránh chủ quan, tự 

mãn, phải đi sát với quần chúng, mọi việc 

lãnh đạo phải kịp thời, chu đáo và Bác 

nhắc bà con nông dân: “Thi đua tăng gia 

sản xuất và thực hành tiết kiệm là nhằm 

mục đích ích nước lợi nhà… Thi đua là 

phải yêu nước, yêu nước thì phải thi 

đua” (5), phải đoàn kết giúp đỡ nhau, 

khuyến khích lẫn nhau, trao đổi kinh 

nghiệm cho nhau để cùng tiến bộ. Bác 

cũng nhấn mạnh kinh nghiệm trồng trọt 

của cha ông ta xưa qua câu tục ngữ: “Một 

nước, hai phân, ba cần, bốn kỹ thuật” và 

đặc biệt Bác nhắc phải chú ý hết sức trong 

việc giữ nước phòng hạn, giữ đê phòng 

lụt. Sau buổi nói chuyện ấy, Bác đã đi 

thăm ruộng lúa thí nghiệm xãm Đông 

Hưng, xã Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định 

(nay là Hợp tác xã Tống Văn Trân, xã Yên 

Tiến, Ý Yên, Nam Định). 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân 

dân miền Bắc đoàn kết, nhanh chóng xây 

dựng lực lượng hậu phương với phương 

châm toàn dân - toàn diện và mỗi người 

dân đều là một chiến sĩ, quyết tâm vì miền 

Nam ruột thịt đánh thắng kẻ thù, thống 

nhất nước nhà. Tiếp thu những lời dặn dò, 

chỉ bảo của Bác, trong những ngày tháng 

này, Nam Định cũng triển khai nhiều công 

việc để phát triển nông nghiệp cùng với 

đồng bào miền Bắc tiếp sức cho cách 

mạng mau giành thắng lợi. 
Ngày 15-3-1959, Bác về thăm Nam 

Định lần thứ tư. Bác đã thăm Nhà máy 

Dệt Nam Định và căn dặn Đảng uỷ Nhà 

máy Dệt cần làm tốt công tác cải tiến quản 

lý xí nghiệp, công tác phát triển Đảng, 

Đoàn. Người đã nói: “Cán bộ lãnh đạo, 

đảng viên, đoàn viên thanh niên cũng như 

cán bộ công đoàn phải xung phong gương 

mẫu. Nội bộ lãnh đạo phải đoàn kết nhất 

trí, cán bộ phải đi vào công nhân, phải 

sắp xếp công việc để mỗi tuần tham gia 

lao động một ngày. Phải lắng nghe sáng 

kiến và lời phê bình của công nhân, phải 

thật sự dựa vào công nhân, đi đúng đường 

lối quần chúng, nắm vững chính sách của 

Đảng”(6). Cùng ngày, tại Quản trường 

Hoà Bình thành phố, Người đã nói chuyện 

với cán bộ và nhân dân trong tỉnh, Bác 

khen Nam Định đã cố gắng chống hạn và 

phê bình Nam Định bị hạn vẫn còn rộng 

ảnh hưởng tới thu hoạch. Người yêu cầu 

phải tập trung lực lượng tìm mọi cách 

chống hạn, phòng hạn, phải có kế hoạch 

phòng úng. Bác nhấn mạnh: “Muốn làm 

tròn nhiệm vụ ấy phải chống tư tưởng bảo 

thủ, tư tưởng mệt mỏi, tư tưởng ỷ lại, tức 

là phải quyết tâm và quyết tâm nữa, quyết 

tâm mãi làm cho đến thắng 

lợi”(7). Những lời góp ý chỉ bảo, động 

viên của Bác trong lần về thăm như tiếp 

thêm ý chí và nghị lực càng thấm thía sâu 

sắc hơn để cán bộ và nhân dân trong tỉnh 

đoàn kết quyết tâm xây dựng thắng lợi 

mọi nhiệm. 
Trước những cống hiến và đóng góp 

của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 

tỉnh Nam Định cho cách mạng, Bác đã 

luôn quan tâm, động viên khích lệ kịp 

thời. Nhiều lần được người quan tâm, 

thăm hỏi nhưng lần để lại những kỷ niệm 

sâu sắc và dặn dò kỹ càng nhất vẫn là lần 

Bác về thăm Nam Định lần cuối cùng. 
Sáng ngày 21-5-1963, Bác về dự và 

huấn thị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Nam Định lần thứ V được diễn ra tại Hội 

trường Nhà máy Dệt Nam Định (nay là 

Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam 

Định). Giữa tiếng vỗ tay vang dội của Đại 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
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hội, Bác bước ra diễn đàn nói chuyện với 

Đại hội. Bác thân ái thăm hỏi sức khoẻ các 

đại biểu, tiếp đã Người ân cần chỉ ra cho 

Đại hội thấy rõ thêm những ưu điểm cần 

phát huy, những khuyết điểm cần sửa 

chữa, thấy hết những khả năng và thuận 

lợi và khó khăn của địa phương để vươn 

lên hoàn thành nhiệm vụ. Người cũng căn 

dặn các cấp uỷ cần chú trọng đến việc 

phát triển Đảng và củng cố chi bộ, đẩy 

mạnh việc phê bình và tự phê bình trong 

Đảng, làm cho mỗi cán bộ, mỗi đảng viên 

nhận rõ vai trò lãnh đạo của mình. Cuối 

cùng Người nói: “Bác mong rằng sau Đại 

hội này, toàn Đảng bộ Nam Định sẽ ra 

sức khắc phục khuyết điểm, phát triển ưu 

điểm, đoàn kết một lòng, thực hiện đầy đủ 

những nghị quyết đại hội, biến nghị quyết 

đã thành quyết tâm của đảng viên, đoàn 

viên và đồng bào cả tỉnh, để xây dựng tỉnh 

Nam Định thành một tỉnh giàu mạnh, làm 

kiểu mẫu cho toàn miền Bắc, thiết thực 

góp phần xứng đáng vào công cuộc xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu 

tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước 

nhà”(8). 
Sau khi dự xong Đại hội, Bác đã đi 

thăm bếp nấu, nhà ăn tập thể và một số 

phân xưởng Nhà máy Dệt. Tại đây, cán bộ 

và công nhân rất vui mừng báo cáo với 

Bác về kết quả thi đua với nhà máy Dệt 

Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Từ đầu năm 

đến nay, nhà máy đã sản xuất vượt mức kế 

hoạch 42 vạn thước vải, 120 tấn sợi và 

2000 chăn… Bác đã khen: “Nhà máy đã 

sớm chữa được gần 1.000 máy dệt cũ hồi 

Pháp thuộc thành máy nửa tự động, với 

loại máy cũ, mỗi công nhân chỉ đứng được 

từ 1 đến 2 máy; nay với loại máy mới sửa 

chữa lại, mỗi người đứng được từ 4 đến 6 

máy”(9). Tiếp đã Bác đã đến thăm khu 

nhà ăn tập thể, khu nhà ở của gia đình 

công nhân. Người ân cần hỏi thăm tình 

hình sinh hoạt, học tập và ăn ở của công 

nhân và nhắc nhở mọi người phải đẩy 

mạnh phong trào thi đua sản xuất với nhà 

máy Dệt Bình Nhưỡng, đồng thời phải tổ 

chức cải thiện đời sống cho tốt hơn nữa. 

Khi đến thăm bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định, Người đã thăm hỏi bệnh tình sức 

khoẻ của người bệnh và chế độ ăn uống; 

thuốc men ở bệnh viện. Người căn dặn 

cán bộ và nhân viên bệnh viện phải thực 

hiện câu “lương y như từ mẫu”, nâng cao 

tinh thần trách nhiệm để phục vụ người 

bệnh được tốt, chóng khoẻ mạnh. Cuối 

hành trình Người đến thăm quan Nhà triển 

lãm thông tin đường Cột cờ thành phố 

Nam Định. Người đã xem một số hình ảnh 

về lịch sử đấu tranh của Đảng bộ và Nhân 

dân Nam Định. Bác đã ghi lên trang đầu 

cuốn sổ vàng của tỉnh: “Tiếp tục truyền 

thống cách mạng vẻ vang, xây dựng chủ 

nghĩa xã hội thắng lợị”(10). 
Sáng ngày 22-5-1963, tại Quảng 

trường Hoà Bình, thành phố Nam Định 

Bác đã nói chuyện với trên 5 vạn cán bộ 

và nhân dân trong tỉnh. Người đã khen 

ngợi cán bộ và nhân dân tỉnh Nam Định 

đã có nhiều cố gắng, tiến bộ về các mặt 

đồng thời nhắc nhở đảng viên, nhân dân 

trong tỉnh phải đoàn kết chặt chẽ, ra sức 

thi đua thực hiện tốt nghị quyết của Đại 

hội Đảng bộ tỉnh, hoàn thành thắng lợi kế 

hoạch Nhà nước năm 1963, đặc biệt cần 

làm tốt cuộc vận động “Nâng cao tinh thần 

trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế 

tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, 

lãng phí, quan liêu” để phát triển kinh tế 

hơn nữa. Bác cũng nhấn mạnh nhiệm vụ 

trước mắt cần thu hoạch nhanh, gọn vụ 

chiêm và làm tốt vụ mùa sắp tới. 
Những năm cuối cùng của cuộc đời 

sức khoẻ của Bác có phần giảm sút, mặc 

dù không trực tiếp đến thăm nhưng Bác 

vẫn thường xuyên thăm hỏi và theo dõi 

những tiến bộ và sự phát triển của Nam 

Định. Ngày 28-12-1963, Bác đã gửi điện 

khen công nhân và cán bộ Nhà máy Liên 

hợp dệt Nam Định đã hoàn thành kế hoạch 
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Nhà nước năm 1963 trước thời hạn. Ghi 

nhận những thành tích và đóng góp của 

cán bộ và chiến sĩ công an thành phố tỉnh 

Nam Định, ngày 5-2-1966, Bác có Lệnh 

(LCT) trao thưởng Huân chương Chiến 

công hạng Ba cho cán bộ và chiến sĩ công 

an thành phố Nam Định đã có thành tích 

xuất sắc trong các trận chiến đấu chống 

máy bay Mỹ ngày 28-6-1965 và các ngày 

mùng 2,4 tháng 7 năm 1965. 
Đã 50 năm sau ngày Bác về thăm, 

Nam Định giờ đã phát triển với những nét 

đặc trưng nổi bật với các ngành nghề 

truyền thống, là trung tâm công nghiệp 

dệt, công nghiệp nhẹ cả nước, là trung tâm 

thương mại - dịch vụ phía Nam của vùng 

đồng bằng sông Hồng... Cùng với các tỉnh 

Ninh Bình, Hà Nam đã trải qua những thời 

kỳ tách, nhập vượt qua bao sóng gió 

nhưng vẫn giữ gìn và phát huy được 

truyền thống vẻ vang qua các thời kỳ. 

Thực hiện những lời căn dặn và chỉ bảo 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ và nhân 

dân tỉnh Nam Định luôn đoàn kết, hăng 

hái thi đua phấn đấu xây dựng con người 

mới - con người xã hội chủ nghĩa. Quyết 

tâm xây dựng mỗi gia đình, mỗi công sở, 

mỗi ngành trở thành đầu tàu mẫu mực đưa 

Nam Định trở thành một tỉnh đẹp, giàu và 

phát triển. 
Những năm qua thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện 

có nhiều khó khăn nhưng được sự quan 

tâm động viên của Đảng, Nhà nước, sự hỗ 

trợ đầu tư của nhiều cấp, ngành… cán bộ 

và nhân dân trong tỉnh có nhiều nỗ lực cố 

gắng để triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm 

vụ. Đến nay, tổng sản phẩm trong tỉnh 

GDP (theo giá so sánh 1994) ước đạt 

12.755 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 

2011, GDP bình quân đầu người (giá hiện 

hành) ước đạt 20,7 triệu đồng. Vốn là 

ngành nghề truyền thống từ lâu đời, ngành 

công nghiệp dệt may hiện nay chiếm một 

tỷ trọng tương đối lớn góp phần phát triển 

kinh tế đất nước trong đã Dệt may Nam 

Định chiếm giữ một vị trí đặc biệt quan 

trọng. Được Đảng và Nhà nước quan tâm, 

đầu tư hiện nay ngành Dệt may Việt Nam 

nói chung và Dệt Nam Định nói riêng đã 

mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất 

lượng sản phẩm, tăng năng xuất đáp ứng 

kịp thời nhu cầu trong nước và duy trì 

phát triển tốt thị trường Dệt may Việt 

Nam trên trường quốc tế với các tên tuổi: 

VINATEX, HALOTEXCO… Phát huy 

truyền thống hiếu học của cha anh, nối 

tiếp sự nghiệp giáo dục trồng người, Nam 

Định vẫn tiếp tục giữ vị trí là một trong 

những tỉnh đứng đầu cả nước về phong 

trào và chất lượng giáo dục. Kỳ thi học 

sinh giỏi cấp quốc gia 2012 có 82/84 học 

sinh đạt giải, đạt 97,6%, là tỉnh có tỷ lệ 

học sinh đạt giải cao nhất. Có 7 học sinh 

đoạt Huy chương Bạc và Đồng kỳ thi 

Olympic châu Á - Thái Bình Dương và kỳ 

thi Olympic quốc tế các môn Vật lý, Hóa 

học, Sinh học. Đã có 5 huyện đạt chuẩn 

phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Toàn tỉnh 

đã có 523 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 

37 trường so với năm học 2010-2011. Có 

7 nhà giáo được phong tặng danh hiệu 

Nhà giáo Ưu tú… 
Hiện nay, cả nước đang thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” nhằm góp phần xây 

dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Điển 

hình của phong trào xây dựng đời sống 

văn hoá tại cơ sở đã là chương trình xây 

dựng nông thôn mới đã được các địa 

phương và các tầng lớp nhân dân trong 

tỉnh Nam Định tích cực tham gia. Từ 

phong trào này, Nam Định là 1 trong 10 

tỉnh, thành phố của cả nước đi tiên phong 

trong xây dựng nông thôn mới. Những nét 

đổi mới của Nam Định hôm nay, là điều 

kiện để Nam Định trong tương lai ngày 

càng vững mạnh và phát triển. Nhân dân 

trong cả nước, các tổ chức, doanh nghiệp 

http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
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trong và ngoài nước về với Nam Định với 

sức hấp dẫn bởi các dự án đầu tư, bởi các 

địa danh văn hoá từ lâu đời, bởi bề dày 

truyền thống về lịch sử và hơn hết bởi con 

người nơi đây gần gũi, đoàn kết và rất 

mực mến khách. Hơn nữa đến nơi đây 

ngoài các danh thắng lịch sử là niệm tự 

hào vốn có của người dân Nam Định có 

một khoảnh khắc làm cho chúng ta nhớ về 

Bác, về sự quan tâm của Bác dành cho 

nhân dân đã chính là Bảo tàng Nam Định, 

Bảo tàng Dệt May Việt Nam, nơi đây còn 

lưu giữ nhiều hiện vật gắn liền với hình 

ảnh thân thương về Hồ Chủ tịch trong mỗi 

lần Bác về thăm tỉnh Nam Định: Đã là 

chiếc ghế đá nơi Bác Hồ đã ngồi nghỉ để 

nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà 

máy liên hợp Dệt Nam Định; những văn 

bản ghi lại lời dạy của Hồ Chủ tịch đối với 

Đảng bộ, nhân dân tỉnh nói chung, công 

nhân ngành Dệt may Nam Định nói riêng 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước. Với quy mô và ý nghĩa to lớn, Bảo 

tàng ngành Dệt may Việt Nam cùng với 

các khu lưu niệm khác, những công trình 

hóa văn khác là những tư liệu, hiện vật 

quý, góp phần giáo dục truyền thống, bồi 

dưỡng lý tưởng cách mạng cho giai cấp 

công nhân ngành Dệt may cả nước hôm 

nay và các tầng lớp thế hệ người Việt 

Nam mai sau. 

Chú thích: 

1. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb. CTQG, H.2006, t.3, tr.128. 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG sự thật, H.2011, t.10, tr.534. 

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG sự thật, H.2011, t.10, tr.537. 

4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG sự thật, H.2011, t.10, tr.542. 

5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG sự thật, H.2011, t.11, tr.511. 

6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG sự thật, H.2011, t.12, tr.128. 

7. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb. CTQG, H.2009, t.7, tr.239. 

8. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG sự thật, H.2011, t.14, tr.105. 

9. Bác Hồ với Nam Hà, Tỉnh uỷ Nam Hà.1992, tr.121-122. 

10. Bác Hồ với Nam Hà, Tỉnh uỷ Nam Hà.1992, tr.123. 

 

Nguồn: http://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn/bac-ho-voi-nhan-dan-tinh-nam-

dinh-2 

http://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn/bac-ho-voi-nhan-dan-tinh-nam-dinh-2
http://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn/bac-ho-voi-nhan-dan-tinh-nam-dinh-2
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Chúng tôi đi đón Bác Hồ 
Gần 60 năm đã trôi qua nhưng trong lòng tôi luôn nhớ mãi lần được đi đón Bác 

về thăm tỉnh Nam Định. Lời Bác căn dặn, tôi luôn khắc ghi trong lòng... 

 

Tháng 7-1962, tôi được tuyển vào 

Trường Y sĩ Nam Định khóa Y13, không 

phải qua khâu thi tuyển. Giai đoạn này, 

tỉnh Nam Định đang là một trong những 

điển hình ở nước ta, nhất là về phát triển 

nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa, xã hội 

nên tỉnh vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí 

Minh về thăm.  

Chiều 21-5-1963, Ban giám hiệu 

nhà trường thông báo: “Tối nay, các lớp, 

các khối nghỉ, không ôn bài, không cười 

đùa, không nói to, đi ngủ sớm. Đúng 3 giờ 

sáng 22-5, cán bộ, sinh viên toàn trường 

thức dậy, gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân 

xong, khẩn trương mặc quần áo nghiêm 

chỉnh rồi xuống sân trường tập hợp, xếp 

hàng thành đội ngũ theo từng lớp, từng 

khối. Sau đã, cả trường cơ động ra quảng 

trường thành phố đón Bác Hồ và các vị 

lãnh đạo của Trung ương về thăm...”. 

Hồi hộp, xúc động! Mong cho trời 

nhanh sáng để được gặp Bác nên chẳng 

mấy người ngủ được mà cứ thấp thỏm chờ 

đến giờ quy định. Bỗng có tiếng gọi nho 

nhỏ của trực ban: “Dậy! Dậy thôi!” từ 

phòng này qua phòng khác, qua mấy tòa 

nhà 4 tầng... Lập tức chúng tôi bật dậy, 

gấp chăn màn rồi khẩn trương vệ sinh cá 

nhân, mặc quần áo. Không ai nói năng gì,  

chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp, hối hả và 

tiếng sột soạt của mọi người đang mặc 

quần áo. Không ai giục ai. Người nào 

xong trước cứ tự động ra khỏi phòng, 

xuống cầu thang. Rồi tự động đứng xếp 

thành hàng theo lớp, khối của mình... 

Chúng tôi ra đến cổng trường, không 

gặp một người nào qua lại. Đối diện với 

trường chúng tôi là Trường Trung cấp sư 

phạm 10+1 lặng ngắt như tờ. Thì ra các 

bạn bên này đã đi trước rồi. Hơn 800 

người chúng tôi lặng lẽ bước trên con 

đường số 10 liên tỉnh Nam Định - Thái 

Bình đoạn chạy qua TP Nam Định. Sau 

 

Bác Hồ trên đường đến Quảng trường Hòa Bình, thành phố 

Nam Định, sáng 22-5-1963. 

Ảnh do Bảo tàng tỉnh Nam Định cung cấp  
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hơn 20 phút hành quân, chúng tôi có mặt 

tại Quảng trường Hòa Bình của TP Nam 

Định. Các bộ phận khác như khối: Nông 

dân, công nhân, thanh niên, phụ nữ, học 

sinh cấp III, thiếu nhi... đã có mặt từ lúc 

nào. Lúc chúng tôi đến nơi thì họ đã tề tựu 

đông đủ, xếp thành hàng, từng khối vuông 

vắn theo đúng vị trí của đoàn thể mình mà 

ban tổ chức đã quy định. Khối của trường 

chúng tôi may mắn được đứng chính giữa 

đội hình, chỉ cách kỳ đài khoảng 30m. Mà 

tôi lại được đứng ở ngay hàng thứ nhất. 

Không khí buổi sớm thật trong lành, mát 

mẻ. Ai cũng cảm thấy hồ hởi, phấn chấn 

và rất hồi hộp, mong chờ Bác Hồ đến. 

Đúng 6 giờ, một tiếng hô “Nghiêm!” 

dứt khoát vang lên từ chiếc loa trên khán 

đài. 

Tại quảng trường, mọi người nhất 

nhất nghiêm trang, mắt hướng lên khán 

đài chờ đợi... 

Rồi giờ phút mong chờ đã đến. Bác 

đi cùng với các vị lãnh đạo của tỉnh bước 

lên kỳ đài. 

Cả quảng trường vang lên những 

tràng vỗ tay giòn giã. Bác mỉm cười, vẫy 

tay ra hiệu cho mọi người ngừng tay, rồi 

Bác nói: 

- Thưa đồng bào! Được Tỉnh ủy và 

Ủy ban Hành chính tỉnh báo cáo, tỉnh ta 

cày cấy, thu hoạch rất khá, Bác thay mặt 

Trung ương và Chính phủ nhiệt liệt hoan 

nghênh. Mong bà con cố gắng hơn nữa để 

bồ thóc của ta ngày nào cũng đầy ắp. Chú 

ý đề phòng thiên tai, dịch bệnh, địch họa... 

Cả hàng nghìn người im lặng lắng 

nghe lời Bác. Tôi nhớ Bác căn dặn: Các 

đoàn thể thanh niên, phụ nữ, đặc biệt là 

phụ nữ cố gắng phát huy tinh thần Bà 

Trưng, Bà Triệu; hội nông dân sản xuất 

giỏi hơn nữa. Đoàn Thanh niên Lao động 

Việt Nam hăng hái trong mọi lĩnh vực 

công tác. Công nhân nhà máy dệt làm ra 

được nhiều vải cung cấp cho quân đội và 

nhân dân lúc nào cũng được mặc lành, 

mặc đẹp. Các cháu thiếu nhi chăm ngoan, 

cố gắng học thật giỏi... Lần sau, Bác lại về 

thăm... 

Nói xong, Bác vừa giơ tay vẫy chào 

rồi bước vào phía sau kỳ đài. 

Mọi người ở quảng trường như bỗng 

bừng tỉnh, vỗ tay rào rào và hô vang: 

“Chúc Bác khỏe!”, “Bác Hồ muôn năm!”, 

“Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!”, 

“Đảng Lao động Việt Nam muôn năm!”... 

LÊ HOÀI THAO 

 
Nguồn: https://sknc.qdnd.vn/ky-niem-sau-sac/chung-toi-di-don-bac-ho-502579 

https://sknc.qdnd.vn/ky-niem-sau-sac/chung-toi-di-don-bac-ho-502579
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Chuyện tấm áo lụa Bác Hồ tặng Mẹ Việt Nam anh hùng 
Được đăng: 12 tháng 8 năm  2014 

 

Sinh được 10 người con, thì 8 người là liệt sỹ, 1 người là thương binh, Mẹ 

Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nuôi (ở TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chỉ còn 

duy nhất người con là Tạ Quang Tám sống sót qua hai cuộc kháng chiến. 

Đằng sau những đau thương, mất mát của mẹ là cả một câu chuyện cảm 

động, xen lẫn tự hào với những kỷ vật thiêng liêng như tấm áo lụa cùng bức thư 

tay Bác Hồ đích thân trao tặng. 

Đắp áo lụa để tránh bom đạn 

Cha đẻ của ông Tạ Quang Tám là cụ Tạ Quang Yên, sinh năm 1890 là 

người hoạt động cách mạng ưu tú thời đó. Dường như ngọn lửa cách mạng ấy 

được âm thầm nhen nhóm trong mỗi trái tim những người con của cụ, để rồi lớn 

lên, họ đều tình nguyện theo cha trên con đường hoạt động cách mạng. 

 

 
 

Vợ chồng ông Tạ Quang Tám và bà Nguyễn Minh Phương 
 luôn tự hào về truyền thống cách mạng của gia đình. 
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Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 4 người con trai đầu của mẹ Nuôi lần 

lượt lên đường nhập ngũ rồi cùng hy sinh trong trận đánh bảo vệ Thành phố Nam 

Định. Đó là trận đánh vào tháng 3/1947, quân địch bao vây thành phố suốt 86 

ngày đêm. Khi ấy 4 người con trai của cụ Tạ Quang Yên đang huấn luyện cho tự 

vệ bảo vệ thành phố. Trong đó, con trai cả của mẹ là Tạ Quang Khả làm Trung 

đội trưởng chỉ huy trận đánh, 3 người còn lại đều được giao nhiệm vụ tiểu đội 

trưởng, tiểu đội phó... Họ rút lên gác chuông của thành phố để tiếp tục chiến đấu 

nhưng cuối cùng cả 4 anh em và 7 chiến sỹ tự vệ đã anh dũng hy sinh. 

Năm 1948, gia đình cụ Tạ Quang Yên vinh dự được UBND tỉnh tổ chức lễ 

rước thư cùng tấm áo lụa do đích thân Bác Hồ trao tặng. Cho đến bây giờ, mỗi 

lần nhắc đến thời khắc thiêng liêng của buổi đón rước, ông Tám không khỏi rưng 

rưng, bởi không khí nghiêm trang xen lẫn tự hào của buổi lễ. Ông kể: “Thời đó 

ủy ban hành chính của tỉnh đóng ở Trà Lũ nên lễ rước cũng được tổ chức trọng 

thể về tới thôn Ngọc Tỉnh (huyện Xuân Trường). Ký ức trong tôi là hai hàng 

nước mắt của cha cứ thế tuôn rơi khi nhận tấm áo kèm bức thư của Bác với 

những lời thăm hỏi động viên rất chân tình. 

Từ sau buổi lễ ngày hôm đó, dường như cha tôi có vẻ trầm ngâm hơn, lúc 

nào cũng như đang tâm niệm những điều gì đó quan trọng. Giai đoạn từ năm 

1947 - 1949 là thời điểm địch tấn công vô cùng ác liệt nhằm đánh chiếm Nam 

Định, Thái Bình. Sau nhiều ngày trăn trở, cha tôi sắp xếp cho mẹ và các con đi sơ 

tán, còn bản thân mình quyết định theo chân các đồng chí, tiếp tục hoạt động 

cách mạng”. 

Sợ mang theo bức thư Bác Hồ tặng sẽ bị thất lạc nên cụ Yên đã bọc cẩn thận 

rồi chôn ở chợ Sóc - Thái Bình cùng nhiều đồ đạc khác. Đi theo kháng chiến, vật 

duy nhất cụ luôn mang bên mình là chiếc chăn bông bên trong có tấm áo lụa Bác 

Hồ tặng. Thời ấy có được tấm chăn bông là cả một tài sản giá trị nhưng để bảo vệ 

báu vật thiêng liêng này, cụ Yên đã cẩn thận xé chiếc chăn bông duy nhất của gia 

đình để lấy vỏ, gói tấm áo lụa vào bên trong rồi cẩn thận khâu lại. Hằng ngày cụ 

đắp tấm áo lụa ấy bên mình và cảm thấy hình bóng Bác kính yêu luôn bên cạnh 

và soi sáng cho con đường mình đã lựa chọn. 

Cho đến năm 2000, gia đình ông Tạ Quang Tám quyết định trích dẫn 

nguyên vẹn từng câu chữ trong bức thư để thêu trên một tấm gấm rồi lồng khung 

kính trang trọng ở nhà như một minh chứng về sự ghi nhận của Đảng và Nhà 

nước  đối với gia đình mình. 

Kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời cụ Tạ Quang Yên là lần vinh dự được diện 

kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1955. Năm đó Chủ tịch nước - Bác Hồ - đã 

tổ chức buổi họp mặt các gia đình có công với cách mạng. Cụ Tạ Quang Yên là 

một trong 50 người và là đại biểu duy nhất của Nam Định được dự buổi họp mặt 

này. Trong suốt quãng thời gian 15 ngày ở Phủ Chủ tịch, tham dự các buổi tiếp 

khách với nhiều đại biểu trong và ngoài nước, ấn tượng sâu sắc nhất đọng lại 

trong cụ Yên là lối ứng xử thông minh và tấm lòng nhân hậu của Bác. 
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 Niềm tự hào về những kỷ vật 

Sau này, khi cụ Yên trở về từ cuộc kháng chiến, tấm áo lụa vẫn được giữ gìn 

nguyên vẹn. Năm 1958, đại diện Quân khu 3 về gia đình mượn tấm áo lụa cùng 

với Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, đem đi triển lãm, rồi nó không trở lại 

gia đình nữa. Hỏi rất nhiều nơi, cuối cùng, ông Tám biết được thông tin, tấm áo 

lụa Bác tặng cha ông đang ở Bảo tàng Cách mạng (Hà Nội). Khi được hỏi, liệu 

ông có cảm thấy áy náy với người đã khuất vì không trực tiếp bảo quản kỷ vật 

thiêng liêng đó của gia đình? Ông Tám tâm sự: “Trái lại, tôi cảm thấy vô cùng tự 

hào khi kỷ vật đó được trân trọng giữ gìn trong bảo tàng để mọi người đến thăm 

và chiêm ngưỡng. Bức thư của Bác đã thất lạc do chiến tranh nhưng nội dung  

vẫn được lịch sử Đảng bộ tỉnh ghi chép lại cẩn thận. Nội dung của thư đã từng 

được đăng trang trọng trên báo Sự Thật - một tờ báo vô cùng uy tín trước đây”. 

 

 

Bằng khen cùng Huân chương của cả gia đình được Nhà nước trao tặng. 

 

Những trận đánh khốc liệt 

Về người con còn sống sót duy nhất trong 10 người con của mẹ Nuôi cũng 

có ý thức cách mạng từ năm 16 tuổi, năm 1946, rằng, mình phải tiếp bước cha 

anh để bảo vệ Tổ quốc. 16 tuổi, ông Tám đã tham gia quân đội, làm liên lạc cho 

Đại đội 11 của Trung đoàn 34. Trong thời gian tham gia chiến đấu, ông đã cùng 

các đồng chí lên kế hoạch mai phục và tiêu diệt được một đoàn quân nhảy dù 

xuống đất ta. Kết quả là bắt sống người cũng như tước được một số chiến lợi 
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phẩm như súng lục, súng trường của quân dịch. Với chiến công này, ông Tám 

cùng đồng đội vinh dự được Trung đoàn và Mặt trận Tổ quốc khen thưởng, rồi 

quyết định chuyển ông sang làm quân báo Liên khu 3. Ông Tám bị địch bắt tại 

Ninh Bình vào năm 1951 trong một lần hóa trang, đi đánh dậm, để bí mật làm 

nhiệm vụ. 

Sau khi bị bắt, địch đưa ông về nhà tù Đoàn Xá - Hải Phòng rồi tra tấn dã 

man bằng những biện pháp kinh hoàng như: Đánh đập, cặp điện vào tai... Tại nhà 

tù, ông đã bí mật vận động anh em, đồng chí bí mật đào hầm để bỏ trốn. Kế 

hoạch bại lộ nên quân địch điên cuồng dùng súng bắn khiến không ít đồng chí hy 

sinh, còn lại 5 người bị bắt trở lại. Lần này chúng đày ông ra giam giữ ở đảo Phú 

Quốc. Tại đây các biện pháp tra tấn dã man hơn rất nhiều được quân thù áp dụng. 

Đòn thù hàng ngày khiến ông bị què chân, còn tay thì nát nhừ và bê bết máu. 

Nhưng tất cả những đòn thù đó đều không kinh hoàng bằng mùi vị của xà lim mà 

ông đã hai lần nếm trải. 

Gian khổ là thế nhưng bản lĩnh của người cách mạng được kế thừa từ cha, 

anh đã luôn cháy bỏng trong ông. Dường như mọi lúc mọi nơi, trong tim ông 

luôn tâm niệm muốn góp sức mình cho cách mạng. Khi trên tàu ra Phú Quốc, ông 

được giam cùng những thành phần phản động, đầu hàng, đầu thú. Căm thù những 

kẻ từng một thời đã là đồng chí của mình lại trở thành phản động, ông đã âm 

thầm tiêu diệt chúng. Trước sự “cứng đầu” của ông, quân địch vô cùng “khó 

chịu”, chúng quyết định dùng hình phạt nặng nhất đối với tù nhân thời bấy giờ, 

đó là nhốt vào xà lim rồi để phơi nắng ở giữa đảo Phú Quốc. 

Như thế, tổng cộng, ông Tám hai lần bị địch sử dụng hình phạt nặng nhất là 

cùm trong xà lim. Ông Tám tâm sự: “Tuy nhiên, so với nhà tù ở Đoan Xá thì xà 

lim ở Phú Quốc kinh hoàng hơn rất nhiều”. Ông nói: “Xà lim được đóng bằng gỗ, 

vô cùng chật hẹp còn chân tay thì bị xiềng xích. Trên là trời nắng chang chang, 

phía dưới là cát nóng bỏng rẫy. Điều kiện ăn uống chỉ có cơm trộn bí ngô, vô 

cùng kham khổ...”. 

Người chiến sỹ cách mạng 

Thế rồi tất cả những đòn thù ấy cũng không giết chết được người chiến sỹ 

cách mạng gan dạ. Đến tháng 4/1965, ông Tạ Quang Tám tái ngũ và giữ trọng 

trách làm Thiếu úy - Trung đội trưởng Đoàn 32 và tham gia trận đánh ở Thừa 

Thiên Huế vào tháng 10/1965. Ngày đó, ngoài đối mặt với thứ vũ khí hiện đại 

của Mỹ là loại chất độc màu da cam vô cùng nguy hiểm. Tại trận đánh này, ông 

Tạ Quang Tám đã trở thành thương binh và là người con duy nhất còn sống sót 

trong gia đình 10 người con. 

Trước hàng loạt những chiến công đáng ghi nhận cùng những hy sinh mất 

mát của cả gia đình, đến năm 1976 gia đình ông vinh dự được Nhà nước tặng 

thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cùng Huân chương Độc lập hạng 

Nhất. Cho đến năm 1994, cụ Nguyễn Thị Nuôi, mẹ ông Tám được trao tặng danh 
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hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ là một trong những trường hợp được xét lần 

đầu của tỉnh và được phong tặng ngay lần đó.      

Tuệ Linh 

 

 Nguồn: https://bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/2592-chuyen-tam-ao-lua-

bac-ho-tang-me-viet-nam-anh-hung.html 
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Lần đầu tiên được ăn cơm cùng Bác Hồ, tôi thấy vinh dự và xúc động vô cùng. Bác là 
lãnh tụ của đất nước, bận trăm công nghìn việc mà vẫn quan tâm đến những người lao 
động như tôi. Nghĩ đến đã, tôi chẳng ăn được gì, chỉ ngồi lặng đi ngắm Bác...”, đã là 
tâm sự của anh hùng lao động Nguyễn Thị Thạc, người có vinh dự nhiều lần được gặp 
Bác Hồ. 

  
Tháng 8/1956, bà Nguyễn Thị Thạc 

bắt đầu làm việc tại nhà máy Dệt Nam 

Định. Năm 1957, Bác Hồ về thăm nhà 

máy, lúc đã bà chưa có vinh dự được đi 

đón Bác Hồ. Sau đã, được biết nhà máy 

phát động phong trào thi đua lập thành 

tích cao nhất để đón Bác Hồ, bà đã quyết 

tâm phấn đấu, trở thành lao động tiên tiến, 

chiến sỹ thi đua với kỷ lục cao nhất nhà 

máy Dệt Nam Định. 

Năm 1961, bà được cử tham dự Đại 

hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3. Bà nhớ lại: 

“Đây là lần đầu tiên tôi được gặp Bác Hồ. 

Lúc đã, Bác mặc bộ quần áo kaki, chân đi 

dép cao su và vui vẻ nói chuyện với mọi 

người”. 

Trong đại hội, Bác đã động viên 

những thành tích của thế hệ trẻ trong cả 

nước. Bác nói: “Từ một người cộng sản 

trẻ tuổi là Lý Tự Trọng, đến nay đã có 

hàng vạn đoàn viên thanh niên ưu tú, 

những thắng lợi ấy khiến Bác rất phấn 

khởi”. 

Sau đại hội, bà được chọn cùng đoàn 

thanh niên Việt Nam và quốc tế đến gặp 

và chụp ảnh cùng Bác tại Phủ Chủ tịch. 

Bác gọi tên, giới thiệu từng thanh niên 

Việt Nam với bạn bè quốc tế. 

Ngày 4/5/1962 bà Thạc được trao 

tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Sau  

  

Anh hùng lao động Nguyễn Thị Thạc  

tặng hoa Bác Hồ tại  

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định (1963).  

đã, bà được cử đi tham dự Đại hội Anh 

hùng chiến sỹ thi đua toàn quốc. Đây cũng 

là lần thứ 2 bà được gặp Bác Hồ. Bà chia 

sẻ: “Tôi vẫn nhớ như in từng lời dạy của 

Bác hôm ấy. Bác nói: “Là anh hùng thì đã 

tốt rồi nhưng giữ được anh hùng không 

phải là dễ. Các cháu phải tiếp tục rèn 

luyện, học tập không ngừng để phát huy 

thành tích đã đạt được, giữ vững danh 

hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước đã 

trao tặng”. 

Năm 1963, Bác Hồ về dự Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Nam Định. Sau Đại hội, bà 

Thạc đã vinh dự được dùng cơm cùng Bác 

tại nhà máy Dệt Nam Định. Đây cũng là 

kỷ niệm đáng nhớ nhất về Bác Hồ trong  
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Anh hùng lao động Nguyễn Thị Thạc (ngoài 

cùng bên phải) cùng các đại biểu Hội nghị 

Chính trị đặc biệt (năm 1964).  

cuộc đời bà. Bà chia sẻ: “Trong phòng ăn 

hôm ấy có các đồng chí lãnh đạo Trung 

ương và tỉnh Nam Định. Nhưng chỉ có tôi 

và bà Trương Thị Thu (Trưởng ty Y tế 

tỉnh Nam Định lúc đã) là phụ nữ. Bác Hồ 

bước vào, nhìn khắp phòng rồi vẫy tay bảo 

tôi và chị Thu: “Hai cháu lên đây ngồi ăn 

cơm với Bác”. 

Được ngồi cạnh Bác, tôi xúc động 

đến mức không còn biết trong bữa cơm có 

những món ăn gì, chưa bao giờ tôi dám 

nghĩ có một ngày sẽ được ngồi bên Bác, 

ăn cơm cùng Bác. Trong bữa ăn, Bác hỏi 

tôi về gia đình, anh em và đời sống riêng. 

Tôi lần lượt thưa với Bác. Khi nghe tôi nói 

muốn cống hiến cho đất nước đến 27 tuổi 

mới lập gia đình, Bác bảo: “Không nên, 

không nên, 25 tuổi cháu lấy chồng được 

rồi. 

Nhưng lấy chồng phải có kế hoạch, 

có kế hoạch sẽ hoàn thành được cả việc 

công và việc riêng”. Rồi Bác hỏi tôi: “Mỗi 

bữa cháu ăn được mấy bát cơm?”. Sau đã, 

Bác đưa cho tôi một viên thuốc bổ và cầm 

từng đĩa thức ăn gạt cho tôi một nửa. Bác 

nói với chị Thu: “Cháu Thạc lao động vất 

vả, lại gầy thì cần được ăn nhiều. Còn cô 

béo, bác già thì ăn thế này là vừa”. Tôi 

chợt nghĩ, có lẽ trên thế giới này chỉ có 

Bác Hồ, Người vừa là vị lãnh tụ vĩ đại vừa 

là người ông, người cha thật gần gũi với 

những người lao động như tôi. Tối đã, có 

buổi gặp Bác Hồ. Bác bảo tôi và chị Hiếu 

(Anh hùng lao động Nguyễn Thị Hiếu) hát 

cho Bác nghe. Tôi hát mà cảm động đến 

nghẹn lời không hát được. Bác bảo tôi 

dừng lại, mọi người trong phòng liền hát 

cùng tôi rất vui vẻ”. 

Nhớ lại ngày Bác mất, giọng bà 

trùng xuống. Bà chia sẻ: “Trong cuộc mít 

tinh mừng ngày Quốc khánh (2/9/1969) 

tôi đi dự nhưng không thấy Bác. Hôm sau, 

khi trở về Nam Định tôi nghe tin có thông 

báo đặc biệt về sức khỏe Bác Hồ, sau đã 

được tin Bác qua đời. Tôi khóc mất mấy 

ngày, gặp ai cũng khóc, vào nhà máy 

trông thấy nhau cũng khóc. Tôi được chọn 

là một trong bốn Anh hùng lao động tiêu 

biểu đại diện của 4 ngành kinh tế quan 

trọng đứng bên linh cữu Bác Hồ. 

Trong đã, tôi là đại diện của ngành 

công nghiệp nhẹ, anh Nguyễn Cường 

ngành cơ khí, anh Vũ Xuân Thủy ngành 

than, anh Nguyễn Văn Huyên ngành xi 

măng. Thấy tôi khóc nhiều, ban Lễ tang 

cử cán bộ đến động viên tôi, nói tôi phải 

xác định đây là một trách nhiệm không 

được khóc tránh làm ảnh hưởng kỷ luật 

chung. 15 phút đứng bên linh cữu Bác, 

thỉnh thoảng tôi mới dám liếc nhìn thi hài 

Bác, người tôi cứ run lên, tôi cố nghiến 

răng lại để không bật khóc, hoàn thành 

nhiệm vụ được giao”. 
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Với bà Nguyễn Thị Thạc, những kỷ 

niệm về Bác là ký ức vô giá, những lời 

dạy của Người luôn là mục tiêu để bà 

phấn đấu trong suốt cuộc đời. Suốt từ đã 

đến nay, bà vẫn luôn nghĩ những công ơn 

của Bác Hồ với đất nước, nhân dân và giai 

cấp công nhân và với riêng bà rất to lớn. 

Vì thế bà luôn cố gắng sống, học tập và 

làm việc hết mình để đền đáp công ơn ấy. 

Tuy đã gần 80 tuổi nhưng bà luôn cố gắng 

sống thật mẫu mực. Bà dạy con cháu phải 

cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, mang 

sức mình phục vụ cho Tổ quốc và nhân 

dân. 

Ánh Tuyết

 

Nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/suot-doi-lam-theo-loi-bac-day-

20140519222012624.htm 
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NGƯỜI HÀ NỘI 

 SỐ 26 - NGÀY 25. 6. 2010 

 

Câu chuyện về người 

BỐN LẦN GẶP BÁC HỒ 
NGUYỄN DOÃN THÀNH 

ác Hồ, người cha già của dân tộc. 

Người là lãnh tụ, là danh nhân văn 

hóa lớn của nhân loại. Bởi vậy, đối với 

mỗi người con của quê hương đất Việt 

được gặp Bác dù chỉ một lần cũng là niềm 

vinh dự lớn lao cả đời. 

Đó là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Kim Liên 

sinh năm 1942 tại xã Xuân Trung, huyện 

Xuân Trường, tỉnh Nam Định trong một 

gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha 

chị là nghệ nhân Nguyễn Thọ Hiện, ông là 

người đã lập ra một gánh hát chèo riêng 

ngay tại quê hương của mình. Thừa hưởng 

gien của cha nên ngay từ bé chị đã biết hát 

chèo và tham gia vào đội văn nghệ của xã. 

Với giọng hát ngọt ngào đằm thắm, lối 

diễn đầy ấn tượng của mình nên chị đã 

nhanh chóng lọt vào mắt xanh của những 

nghệ sĩ chèo thành Nam. 

Mười  bảy tuổi chị tạm xa gia đình 

tham gia vào đoàn chèo Nam Định, bắt 

đầu một cuộc sống mới đầy khó khăn, thử 

thách nhưng cũng đầy niềm vui, niềm tự 

hào. Ở đây, dưới sự dìu dắt của những bậc 

đàn anh, đàn chị đi trước chị đã được đào 

tạo để trở thành ca hát chuyên nghiệp. 

Khởi đầu là hát văn, tiếp sau là những vai 

diễn chèo chị đều thu được thành công 

ngoài mong đợi, bởi chị là người luôn biết 

cách vào vai và thể hiện các vai diễn của 

mình một cách xuất sắc: đôn hậu, đoan 

trang, thuỳ mị, biết nhẫn nhục trong các 

vai đào thương; nhưng cũng yểu điệu, 

thướt tha trong các vai đào lẳng; và cũng 

không kém phần chua cay, ác nghiệt trong 

các vai mụ… Chính điều đã là tiền đề cho 

những lần được gặp Bác Hồ sau này của 

chị. 

Chị vẫn nhớ như in hình ảnh lần đầu 

tiên được gặp Bác năm 1963, sau sinh 

nhật bác hai ngày, đã là vào ngày 21 tháng 

5.  Nhân dịp Bác về thăm và làm việc ở 

Hà Nam Ninh, trong một buổi làm việc tại 

nhà khách của Nhà máy Liên hiệp Dệt 

Nam Định, đoàn chèo Nam Định được 

mời đến diễn chèo phục vụ Bác cùng đoàn 

công tác. Lần đã Kim Liên vào vai chị 

Tâm nhân vật chính trong vở chèo “Chị 

Tâm bến Cốc” (hay còn có tên gọi khác là 

“Người con gái của Đảng” hoặc “Cuộc 

đời theo Đảng”) của tác giả Tào Mạt. Mặc 

dù biết rằng đang đứng trước Bác nhưng 

chị vẫn cố tập trung hết sức cho vai diễn, 

cuối buổi diễn Bác cầm trên tay một bó 

hoa tiến đến gần tặng cho chị và nói: 

“Tặng cô Tâm. Cháu Liên diễn giỏi, hát 

hay, cố gắng làm thế nào để được như cô 

Tâm”. Cầm bó hoa Bác tặng trên tay, chị 

khóc run lên vì xúc động, lời nói của Bác 

như truyền thêm sức mạnh cho chị vượt 

qua tất cả những khó khăn, thử thách phía 

trước để tiếp tục trau dồi hơn nữa khả 

năng nghệ thuật của mình. Và từ đó chị 

được đảm nhận nhiều vai chính hơn, rồi 

được đi khắp nơi biểu diễn để phục vụ cho 

đồng bào, chiến sĩ đang đấu tranh trong 

nước cũng như ở hải ngoại và cho cả 

những bạn bè quốc tế nữa. 

Nguyễn Kim Liên không chỉ hát văn 

hay, hát chèo giỏi, mà còn là một trong ba 

nữ nghệ sĩ ngâm thơ hay nhất của nước ta 

cuối thập niên 60 của thế kỷ trước. Câu 

B 



 

 

chuyện xảy ra vào cuối năm 1967, lần thứ 

hai chị được gặp Bác Hồ nhưng lại không 

hề được báo trước. Hôm đã có một chiếc 

xe của Bộ Văn hóa về đoàn chèo Nam 

Định, đón Kim Liên lên Hà Nội mà không 

nói cho chị biết lên để làm gì, ngồi trên xe 

trong sự hồi hộp xen lẫn bồn chồn lo lắng. 

Mấy tiếng sau chiếc xe dừng lại ở trụ sở 

Đài tiếng nói Việt Nam, chị được đưa vào 

một căn phòng rộng và rất đẹp, ở đã có hai 

giọng ngâm thơ nổi tiếng cả nước lúc đã là 

Linh Nhâm và Trần Thị Tuyết đang ngồi 

chờ. Một lúc sau chị mới biết rằng mình 

được mời lên để ngâm bài thơ “Chào xuân 

68” của Bác, bớt lo lắng nhưng chị lại 

thấy hồi hộp đứng ngồi không yên. Sau 

khi hoàn thành công việc, lại một lần nữa 

chị run lên vì xúc động khi được nghe 

giọng nói truyền cảm và ấm áp của Bác: 

“Giọng Kim Liên trong sáng và đạt được 

ý thơ của Bác”. Nhân dịp kỷ niệm ngày 

thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 

22/12/1968, Đoàn chèo Nam Định được 

điều lên Hà Nội biểu diễn phục vụ lễ kỷ 

niệm, rất tình cờ đoàn lại được bố trí ăn 

nghỉ ngay tại nhà khách Chính phủ. Chị  

được gặp đồng chí Vũ Kỳ là thư ký riêng 

của Bác lúc đó, chị đã đề nghị với anh Kỳ 

báo cáo lại với Bác là chị muốn gặp và hát 

cho Bác nghe. Chị  không ngờ rằng lời 

thỉnh cầu của mình lại được chấp thuận, 

nên chị và đoàn đã diễn cho Bác xem một 

số đoạn trích trong vở “Trần Quốc Toản 

ra quân” mà hôm đã chị vào vai Thế Tư. 

Sau khi xem diễn xong Bác cầm cuốn 

truyện Kiều đưa cho chị và bảo chị ngâm 

các đoạn trích: “Kiều gặp Kim Trọng”, 

“Kiều ở lầu Ngưng Bích” cứ sau mỗi một 

câu ngâm chị đều được Bác khen và 

thưởng một cái kẹo. Sau dịp đã, chị được 

cùng đoàn đại biểu của Bộ Văn hóa đi lưu 

diễn ở Pháp để phục vụ đồng bào Việt 

kiều và những người dân Pháp yêu mến 

đất nước Việt Nam, nơi có đoàn đại biểu 

Việt Nam đang tiến hành đấu tranh trên 

mặt trận ngoại giao. Tại Pari vào đêm giao 

thừa của năm 1969, chị đã ngâm bài thơ 

“Chào xuân 68” của Bác. Hàng ngàn khán 

giả đã xúc động vỗ tay, đoàn của ta có Bộ 

trưởng ngoại giao Nguyễn Thị Bình và 

đồng chí Xuân Thuỷ, trong đã có cả đại 

diện của chính quyền Sài Gòn lúc đã là 

Phan Đăng Lân cũng ngồi xem và vỗ tay, 

nhiều ống kính truyền hình đã ghi được 

hình ảnh này. 

Chuyến lưu diễn thành công tốt đẹp, 

đến giữa tháng 7 năm 1969, đoàn nghệ sĩ 

Việt nam đến Hà Nội. Trong cuộc họp 

ngày 16/7, đoàn được cấp trên báo tin vui 

là có 6 trong tổng số 68 nghệ sĩ của đoàn 

được Bác Hồ tặng huy hiệu của Người, và 

nghệ sĩ trẻ Kim Liên là một trong số 

những người được nhận vinh dự ấy. Đến 

trưa hôm sau, ngày 17/7 đồng chí Vũ Kỳ 

lại thông báo 6 người được tặng danh hiệu 

được Bác mời ăn cơm thân mật tại nhà 

khách và chính bàn tay Bác đã gắn huy 

hiệu cho Kim Liên, một lần nữa chị lại rơi 

nước mắt vì xúc động khi được nhìn thấy 

Bác, được Bác ân cần cài lên áo chiếc huy 

hiệu, mặc dù Bác đã gầy yếu hơn rất 

nhiều, đi lại phải có hai đồng chí bảo vệ 

dìu. Trong bữa cơm có món canh cua mà 

Bác nói: “Ở nước ngoài chắc các cháu 

nhớ lắm!”. Sau bữa ăn, trong lúc Bác cháu 

đang chuyện trò vui vẻ, Kim Liên khoe 

Bác trước khi về nước đã được đồng chí 

XuânThuỷ viết tặng bài thơ, rồi chị chăm 

chú nhìn Bác và đọc cho Bác nghe, trong 

bài thơ có câu: “Kim Liên quê Nam Hà”, 

chị vừa đọc đến đã Bác ngát lời luôn: 

“Kim Liên vốn ở Nam Đàn”… 

Sau bữa cơm ngày hôm đã, chị được 

Bác đích thân đưa lên thăm nhà sàn và 

phòng riêng của bác. Điều làm chi chị 

kinh ngạc là nơi Bác ở và làm việc lại vô 

cùng đơn sơ, giản dị, tiện nghi chẳng có 

gì. Trong lúc chị im lặng chưa biết nói gì 

thì giọng Bác lại cất lên đầy ấm áp: “Bác 

chẳng có gì cho cháu cả. Bác chỉ có cái 

thước mà lúc còn trẻ đi bôn ba các nước 

Bác có nhặt được mảnh gỗ, Bác tự tay đẽo 

thành một cái thước để dùng, nay Bác cho 

cháu để làm kỷ niệm”, trên thước Bác có 



 

 

khắc ba chữ cái: S - N - K, viết tắt của câu 

“suy nghĩ kỹ”, một món quà vô giá trong 

cuộc đời mà cho đến tận bây giờ chị vẫn 

còn giữ gìn nguyên vẹn kỉ vật ấy. Đã là 

lần thứ tư, cũng là lần cuối cùng chị được 

gặp Bác - một lãnh tụ, một con người đạo 

đức với nhân cách sống cao cả, một danh 

nhân văn hóa lớn của nhân loại, suốt đời 

vì dân vì nước mà không màng danh lợi, 

không một phút mảy may suy tính cho bản 

thân mình.  Câu chuyện của chị khép lại 

trong niềm vui và nước mắt cảm động, chị 

cảm thấy  tự hào và vinh dự vô cùng khi 

được mang cái tên đẹp đẽ Kim Liên, cái 

tên mà Bác đã nhắc đến như một phần 

thưởng vô giá của đời chị: “Kim Liên vốn 

ở Nam Đàn”… 

Đến nay, Bác đã đi xa hơn bốn mươi 

năm, nhưng hình ảnh của Bác vẫn còn 

sống mãi trong trái tim Nam Định người 

con đất Việt yêu nước, những lời dạy của 

Bác còn trường tồn mãi cùng dân tộc. 

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bác 

Hồ kính yêu, cả đất nước lại đang đón 

chào một mùa xuân mới, mùa xuân của 

độc lập, tự do, dân chủ, công bằng xã hội, 

mùa xuân làm nên thắng lợi của thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

mang lại đời sống ấm no cho toàn thể 

nhân dân. 
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THỜI BÁO NGÂN HÀNG 

 SỐ 46)  -  NGÀY 21.3.2011 

Vinh dự gặp Bác Hồ 
• HOÀ NHÂN 

Năm 1962, Bác Hồ về  thăm tỉnh Nam 

Định.  Trước khi nói chuyện với cán bộ và 

nhân dân tại quảng trường TP. Nam Định, 

Bác vào thăm nhà máy dệt Nam Định, cái 

nôi của phong trào công nhân miền Bắc. 

Bây giờ Quỹ tiết kiệm đặt ở nhà máy có ba 

người. Ông Đoàn Duy Bảo khi đã là cán hộ 

ngân hàng tỉnh kiêm nhiệm vụ kế toán, chị 

Huỳnh Thị Vĩnh thủ quỹ, chị Trần Thị Phú 

cán bộ vận động. 

Ông Bảo nhớ lại: Sáng hôm Ấy cũng 

như thường lệ, trong khi quỹ tiết kiệm 

đang giao dịch với khách hàng thì đồng chí 

bảo vệ đến nói nhỏ: có Bác Hồ về thăm 

nhà máy, nhưng các đồng chí cứ người nào 

việc ấy nhé! 

Mọi người có mặt tại bàn tiết kiệm ai 

nấy đều hồi hộp. Mấy phút sau phía dưới 

nhà phúc lợi, vỗ tay vang lên. Bác đi đến 

đâu tiếng vỗ tay rộ lên đến đã. Mái tóc bạc 

phơ. Bác mặc bộ áo nâu gụ và lại gần phía 

bàn tiết kiệm. 

Bác đến, mọi người đứng dậy vỗ tay. 

Bác tươi cười hỏi: 

- Các cô các chú làm gì ấy? 

- Dạ thưa Bác đây là bàn tiết kiệm của 

ngân hàng đặt tại nhà máy ạ. 

Ông Bảo thưa: tiếp về kết quả vận động 

tiết kiệm được bao nhiêu công nhân? 

Ông Bảo và tôi lúng túng vì toàn nhà 

máy bây giờ có 12.000 công nhân, riêng 

bên dệt có 5.000 người. Nếu trả lời số 

người như Bác hỏi thì không chính xác 

được, mà trả lời không chính xác tức là nói 

dối Bác, sẽ ân hận suốt đời. Mất vài giây 

suy nghĩ, ông Bảo nói: 

- Dạ thưa Bác, có 80% số người gửi ạ. 

Bác lại hỏi: 

- Thế còn 20% nữa thì sao? 

Chị Phú trả lời: 

- Dạ thưa Bác 20% nữa là do hoàn cảnh 

gia đình khó khăn nên chưa gửi được ạ. 

- Mỗi lần gửi bao nhiêu chú? 

Ông thưa: 

- Dạ thưa Bác, mỗi lần khách hàng gửi 

từ một đồng trở lên ạ. 

- Thế Bác có một hào muốn gửi có 

được không? Bác hỏi và nhìn sang phía chị 

Phú. 

Chị Phú bình tĩnh: 

- Dạ thưa Bác dưới một đồng, Ngân 

hàng vận động bỏ ống được chẵn đồng thì 

đem lại gửi ạ. 

Bác để quyển sổ xuống bàn và nói: 

- Các cô, các chú tiếp tục làm việc đi 

Vì Bác hỏi chuyện cán bộ tiết kiệm khá 

lâu nên anh em công nhân biết tin kẻo đến 

rất đông. Một thanh niên cờ đỏ đang cố len 

đến gần Bác. Bác cầm chiếc băng đeo và 

hỏi: 

- Cái gì đấy chú? 

Anh thanh niên đứng nghiêm và thưa: 

- Dạ thưa Bác, đây là chiếc băng đỏ của 

thanh niên cờ đỏ làm nhiệm vụ giữ trật tự 

ạ. 

Bác cười và nói tiếp: 

- Chú làm công tác giữ trật tự mà lại 

mất trật tự.  

Tiếng cười lại rộ lên quanh Bác vì mọi 

người đều hiểu ý của Người. 

Bác đi rồi mà trong lòng ông Bảo vẫn 

bồi hồi vui sướng. 

(Theo hồi ức của ông Đoàn Quý Bảo - 

nguyên cán bộ Ngân hàng Nam Định
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ĐẠI ĐOÀN KẾT 

   Số 119 -  Ngày 19. 5. 2011 
 

Cựu vô địch 200m ếch Ganefo 1966 Vũ Thị Sen với kỷ niệm gặp Bác Hồ 

Nhớ mãi giây phút được gặp Bác 
Đã gần 46 năm trôi qua, nhưng lần gặp Bác năm ấy với nhà vô địch Gannefo Vũ 

Thị Sen vẫn cứ như mới ngày hôm qua... 

Bất ngờ được gặp Bác 

Bà Vũ Thị Sen quê ở Bình Hải - 

Nghĩa Phú - Nghĩa Hưng - Nam Định. 

Lớn lên trong một gia đình có 6 anh chị 

em, bà Sen là áp út. Ham mê bơi lội từ bé 

nhưng phải đến khi có sự dẫn dắt của 2 

HLV Tô Kim Đắc và Nguyễn Văn Lạng, 

cái tên Vũ Thị Sen mới được làng bơi 

Việt Nam biết đến. Năm 1961, bà Sen 

đoạt giải nhất giải bơi lội cấp huyện, giải 

nhất bảng B cấp tỉnh. Liên tiếp các năm 

1962, 1963, 1964 bà đều đoạt vô địch giải 

bơi lội toàn miền Bắc (bảng B) và năm 

1965 đoạt chức vô địch bơi lội toàn miền 

Bắc (bảng A). Sau đã, bà được tập trung 

vào đội tuyển và được cử tham dự Đại hội 

thể thao châu Á - Ganefo 1966 và đoạt 1 

HCV, 1HCB, phá kỷ lục châu Á. Thành 

tích vang dội đã không chỉ giúp Vũ Thị 

Sen ghi dấu ấn tại đấu trường châu lục, 

mà khi về nước bà đã có một kỷ niệm 

hạnh phúc nhất trong đời - Đã là được 

gặp Bác.  

Bà Sen kể lại: “Năm 1966, tôi và Trần 

Oanh, Nguyễn Văn Hùng (bắn súng), 

Trần Hữu Chỉ (điền kinh) là 4 người 

giành HCV tại Ganefo 1966. Thực tình, 

khi về nước chúng tôi không biết là được 

gặp Bác. Khi đang sơ tán tại Sơn Tây (Hà 

Tây cũ), có một chiếc xe đến đón chúng 

tôi về Hà Nội và họ chỉ cho biết về báo 

cáo với lãnh đạo. Khi về đến Uỷ ban 

TDTT (Tổng cục TDTT bây giờ), các 

thầy vẫn giữ bí mật và giao cho tôi nhiệm 

vụ đại diện cho 4 VĐV báo cáo thành 

tích. Xe chở chúng tôi tới Phủ Chủ tịch và 

chúng tôi ai nấy đều sung sướng  

và cảm thấy vinh dự khi Thủ tướng Phạm 

Văn Đồng ra tiếp chuyện. Đến lúc đã vẫn 

không ai nghĩ sẽ được gặp Bác. Chỉ đến 

khi Bác bất ngờ xuất hiện rồi Bác ngồi 

cùng các VĐV phía dưới chứ không ngồi 

hàng ghế trên của các lãnh đạo. Quá bất 

ngờ và sung sướng, tất cả chúng tôi bật 

khóc và nghẹn lời chào Bác...”.  

Kỷ niệm được gặp Bác sẽ theo tôi hết 

cuộc đời 

Không ai nghĩ rằng, Bác rất bận việc 

nước nhưng vẫn quan tâm đến thể dục thể 

thao, quan tâm đến các VĐV có thành 

tích hồi đã. Đã 46 năm trôi qua nhưng kỷ 

niệm lần đầu được gặp Bác với bà Sen 

vẫn nguyên vẹn như mới hôm qua. Bà 

nhớ từng động tác, lời nói của Bác. Bà 

xúc động kể: “Ngay khi xuất hiện, Bác 

nhìn chúng tôi bằng ánh mắt trìu mến và 

nói: Đánh giặc Mỹ gian khổ khó khăn 

như vậy, nhưng quân và dân ta có quyết 

tâm đánh thắng. Các cháu phải quyết tâm 

đạt thành tích cao hơn nữa. Muốn vậy 

phải đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập 

      

Bà Sen luôn giữ cẩn thận tấm ảnh chụp với Bác 
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luyện và thi đấu, phải cố gắng thật nhiều 

để xứng đáng là những VĐV của dân tộc 

anh hùng”. Tất cả chúng tôi cùng đồng 

thanh: “dạ”.  

Vũ Thị Sen may mắn được thay mặt 

anh chị em VĐV báo cáo với Bác. Khi 

Bác hỏi: “Có cháu nào ý kiến gì không?”, 

Sen đứng lên thưa với Bác: “Để có thành 

tích như hôm nay, đã là nhờ ơn của Đảng 

và Nhà nước, thầy cô, bè bạn. Chúng 

cháu sẽ cố gắng hết mình trong tập luyện 

và thi đấu, góp phần vào công cuộc kháng 

chiến chống Mỹ. Xin hết ạ!”.  

Tiếp lời, Bác căn dặn: “Thành tích của 

các cháu hôm nay là rất đáng mừng, song 

thắng không kiêu, bại không nản, các 

cháu phải cố gắng hơn nữa đem thành 

tích về cho Tổ quốc”. Cả căn phòng vỗ 

tay không ngớt, rồi Bác trao tặng huy 

chương Hồ Chí Minh cho các VĐV, sau 

đã tất cả cùng Bác và Thủ tướng Phạm 

Văn Đồng chụp ảnh lưu niệm.  

Kỷ niệm được bà Sen nhớ mãi trong 

lần gặp Bác năm đã chính là cái xoa đầu 

đầy trìu mến với từng VĐV của Bác. Bà 

Sen nhớ lại: “Chúng tôi đều được nghe kể 

về phong cách giản dị của Bác, nhưng khi 

được gặp mới thấy Bác gần gũi như thế 

nào. Trong lúc chụp ảnh, các thầy ở ngoài 

bảo tôi và mọi người vuốt tóc chụp cho 

đẹp nhưng Bác tới gần xoa đầu từng đứa 

và dừng lại ở tôi, VĐV nữ duy nhất - Bác 

cười và nói: “Các cháu làm gì có tóc mà 

vuốt”. Quả thực, khi đã, là VĐV nam hay 

nữ cũng phải để tóc ngắn nhưng không ai 

nghĩ Bác lại trực tính và vui vẻ đến thế”.  

Bà Sen luôn kể cho con cháu nghe về 

câu chuyện được gặp Bác Hồ hơn 40 năm 

về trước. Kỷ niệm được gặp Bác sẽ theo 

bà đến hết cuộc đời. Tấm ảnh chụp chung 

với Bác cũng được gia đình bà treo ở vị 

trí trang trọng nhất trong căn phòng 

khách.  
VIÊT AN
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Gặp người 19 năm lái xe  
cho Bác Hồ và Bác Tôn 

●  Ký của ĐƠN THƯƠNG 

 
Với dáng người nhỏ, cách ăn mặc giản dị, một cuộc 

sống khiêm nhường, luôn được mọi người tôn trọng và 
quý mến là những gì còn lại của một cựu lái xe của Văn 
phòng Chính phủ. Ngoài tự hào được lái xe phục vụ hai vị 
Chủ tịch nước uy tín - Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch 
Tôn Ðức Thắng - ông còn có tự hào riêng đã là việc được 
gần gũi, được học tập đạo đức và cuộc sống hết sức nhân 
văn của hai vị Chủ tịch, để mà tu sửa và rèn luyện mình. 
Từ việc được gần gũi, học tập và tu sửa này mà bao năm 
nay, ông chưa để bà con xóm làng, ngõ phố của mình ta 
thán về cá nhân một tí gì. 

 
 

Duyên may của đời 

Năm nay đã bước sang tuổi 80, 19 

năm gắn bó với chiếc vô-lăng để đón đưa 

hai vị Chủ tịch nước nổi tiếng mà không 

để lại một sơ suất gì. Tâm sự với tôi về 

cuộc đời mình, ông vẫn cho rằng việc 

được chọn để làm lái xe cho Chủ tịch Hồ 

Chí Minh là duyên may của mỗi đời 

người và ông đã là người được hưởng 

duyên may đó. 

Ông tên đầy đủ là Nguyễn Văn Mùi, 

sinh năm 1931 tại thôn Bắc Cầu (Xuân 

Hùng, Xuân Trường, Nam Định). Sinh ra 

tại miền quê, lớn lên, khắp xóm làng chịu 

ách đô hộ của thực dân Pháp và tầng lớp 

phong kiến, năm 17 tuổi ông tự nguyện 

tham gia du kích. 

Vào những năm giữa của thập niên 

này, do phong trào cách mạng và dân 

quân du kích phát triển mạnh nên thực 

dân Pháp và bè lũ tay sai đã đàn áp dã 

man. Nhiều tổ chức cách mạng, nhiều 

phong trào du kích của ta thời kỳ này bị 

phá vỡ. Theo chủ trương tiêu thổ kháng  

chiến, không nề hà, chia tay với xóm 

làng, người quen, ông tìm lên Chiến khu 

Việt Bắc với ý định tìm, tham gia và đóng 

góp tiếp cho cách mạng. 

Lên đến Việt Bắc, đang trong lúc tìm 

tòi móc nối với các cơ sở cách mạng thì 

ông gặp anh trai mình, lúc này đang làm 

ở xưởng đúc tiền của Chiến khu Việt Bắc. 

Gặp anh trai, ông trình bày lý do, không 

nề hà, anh trai ông đã rủ ông xin vào làm 

công nhân của xưởng đúc tiền. Đúc tiền,  

 
 

 

Bác Hồ chúc tết anh em công nhân vùng mỏ.     
 Ảnh: TL 
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làm công nhân cũng là đang góp cho cách 

mạng, ông Mùi đã đồng ý ngay và trở 

thành công nhân của xưởng đúc tiền ngay 

sau đó. 

Năm 1950, sau Chiến dịch Biên giới, 

lúc này ta chuyển từ tiêu tiền xu sang tiền 

giấy, xưởng không việc làm, ông trở 

thành “thất nghiệp” tạm thời. Là người 

chăm chỉ, với mong muốn tìm lên Việt 

Bắc là góp sức cho cách mạng, không 

chấp nhận cảnh “ăn không ngồi rồi”, ông 

chuyển sang bộ phận áp tải lương thực ở 

chiến khu. 

Lúc này, tại bộ phận áp tải lương có 2 

chiếc Môn-tô-lô-va, trong khi làm nhiệm 

vụ, do tính ham học hỏi, lúc rỗi ông lại 

nhờ mấy anh em dạy cách xử lý và tập 

học lái xe. Do là người thông minh, 

nhanh nhẹn nên sau đó một thời gian ông 

đã lái được xe. 

Do bộ phận tải lương của ông đóng 

gần Ban kiểm tra 12, một bộ phận của cơ 

quan chuyên phục vụ lãnh đạo của Chính 

phủ kháng chiến lúc bấy giờ nên lúc rỗi 

rãi ông thường qua chơi. Năm 1952, đúng 

lúc Ban kiểm tra 12 thiếu lái xe, thấy ông 

hiền lành, có đạo đức nên họ đã đặt vấn 

đề với ông.  

Cuộc đời ông chính thức có sự chuyển 

đổi về nghề và phận hết sức đặc biệt vào 

năm 1954, lúc này ông Vũ Hoàng, phụ 

trách hành chính của Ban 12 đã gọi ông 

lên giao nhiệm vụ lái xe chở đội cảnh vệ 

tháp tùng Bác Hồ về tiếp quản Thủ đô. 

Từ đây chính thức ông trở thành lái xe 

của Ban 12. 

Năm 1961, ông không ngờ duyên may 

lại đến với ông một lần nữa, ấy là khi ông 

Vũ Hoàng lại cho gọi ông lên. Một nhiệm 

vụ đặc biệt, nằm ngoài mơ tưởng của ông 

được ông Vũ Hoàng giao: Ông sẽ trở 

thành người trực tiếp lái xe cho Bác Hồ. 

Thế là cuộc đời ông, sự nghiệp của 

ông từ đây đã gắn liền với Bác Hồ, ông 

có trách nhiệm đưa đón Bác mỗi khi Bác 

đi công vụ. Ông làm nhiệm vụ thiêng 

liêng và đầy tự hào này đến ngày Bác 

mất. Sau đó, đến tháng 10/1969, ông lại 

được giao tiếp nhiệm vụ lái xe cho Chủ 

tịch Tôn Đức Thắng thêm 11 năm nữa.  

Những kỷ niệm thiêng liêng 

Hiện nay đã về nghỉ hưu, thế nhưng 

khi nhắc lại thời kỳ được lái xe cho hai vị 

Chủ tịch nước, ông Mùi như trẻ lại, với 

những kỷ niệm thật bồi hồi, xao xuyến và 

đầy nâng niu. Ông bảo, những gì ông có 

được như ngày hôm nay, nhất là về đạo 

đức và lối sống cho một con người, đều 

do ông học được, tự tu sửa và rèn luyện 

mình từ cuộc sống đời thường, đến công 

việc mà ông đã từng thấy, từng chứng 

kiến từ hai vị Chủ tịch kính yêu.  

Với Bác Hồ, trong hàng nghìn, hàng 

vạn cử chỉ, hành vi về đạo đức, ông nhớ 

nhất là bản tính tiết kiệm và giản dị của 

Người. Hồi mới về lái xe cho Bác, ban 

đầu đội xe phục vụ toàn là xe Gát do Liên 

Xô (cũ) sản xuất. Sau đã, Liên Xô có tặng 

Bác một chiếc Zít-nanh-đơ, xe này sản 

xuất cho các nguyên thủ thời ấy nên rất 

sang, xe có cả kính chắn đạn. 

Nhận xe về nhưng Bác không thường 

xuyên sử dụng vì Bác bảo xe sang quá đi 

đâu hay gây sự chú ý, không an toàn và 

không gây thân thiện với các tầng lớp, 

nhất là nhân dân lao động. Vì lý do này 

nên Bác đã chuyển sang dùng thường 

xuyên xe Pô-bê-đa. 

 

Tận tâm với Bác trong công việc hàng ngày và túc trực 
bên linh cữu người 

 (ông Mùi người đứng cuối, bên trái ảnh). 
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Sau đã nhiều lần, vì lo cho Bác nên 

cán bộ văn phòng có ý đổi xe. Mỗi lần 

như vậy Bác thường gọi ông Mùi ra hỏi 

xem chiếc xe đang sử dụng còn tốt không. 

Ông Mùi bảo xe còn tốt thì Bác bảo: Tốt 

thì nên dùng. Đổi xe lãng phí và Bác vẫn 

dùng xe cũ. 

Trong thời gian lái xe phục vụ Bác, 

ông Mùi còn có một kỷ niệm không quên, 

ấy là có một chiều ông lái xe đưa Bác đi 

công tác về. Ông đang làm công tác bảo 

dưỡng xe thì Bác lại gần chỉ một chi tiết 

trong động cơ hỏi ông nó có tác dụng gì? 

Sau khi nghe ông giải thích, Bác lại ôn 

tồn: Từ ngày mai, thỉnh thoảng chú rảnh, 

dành thời gian dạy Bác học lái xe với. 

Ông Mùi chưa kịp hiểu đề xuất của Bác 

thì Bác lại ôn tồn: Học để biết, nếu có 

tình huống gì thì mình tự biết để mà xử 

lý.  

Thông thường, sáng nào cũng vậy, cứ 

đúng giờ là ông Mùi lại có mặt ở cơ quan. 

Việc lái xe đưa Bác đi đâu ông thường 

được văn phòng thông báo trước. Gần 10 

năm lái xe cho Bác, ông chưa hề bị Bác 

quở mắng và tuyệt nhiên chưa bao giờ 

ông bị Bác sai đi làm việc riêng. 

11 năm lái xe cho Bác Tôn ông cũng 

có nhiều kỷ niệm. Bác Tôn vốn xuất thân 

từ thợ máy nên Bác sống cũng hết sức 

mộc mạc, giản dị và thẳng thắn. Sau khi 

Bác Hồ mất, theo đề xuất, ông Mùi lại 

tiếp tục lái xe cho Bác Tôn. Thời gian lái 

xe cho Bác Tôn, ông Mùi được quản lý 

hai chiếc xe, một chiếc Volga và một 

Com-măng-ca. Thế nhưng, cũng như Bác 

Hồ, chỉ khi nào tiếp khách quan trọng 

Bác Tôn mới sử dụng xe Volga, còn bình 

thường Bác chỉ dùng xe Com-măng-ca 

cho dân dã. 

Bác Tôn thường hay thể dục buổi sáng 

và môn thể dục Bác ưa chuộng nhất là 

đạp xe. Thế nhưng để giữ an toàn cho 

Bác nên sáng nào cũng vậy mỗi khi Bác 

đạp xe là lại có hai, ba cảnh vệ đạp xe 

cùng để bảo vệ Bác. Vì là người giản dị 

không thích làm phiền người khác nên có 

lần Bác Tôn đã bảo với anh em: Bác già 

rồi, các chú cứ mặc kệ Bác. Bác không 

làm sao đâu, các chú cứ ngủ nghỉ cho 

khỏe, dậy sớm làm gì (Bác Tôn thường 

dậy và đạp xe tập thể dục vào lúc 5h 

sáng). Và nhiều lúc, để đỡ phiền phức cho 

anh em nên có hôm Bác Tôn đã một mình 

đạp xe ra cổng làm anh em cảnh vệ “trở 

tay” không kịp…  

Niềm vui của tuổi già 

Từ du kích đến công nhân xưởng đúc 

tiền và vinh dự được lựa chọn để lái xe 

cho hai vị Chủ tịch nước đáng kính, với 

sự tận tụy của mình, ông Mùi còn được 

lái xe cho các lãnh đạo cao cấp khác như 

Nguyễn Lương Bằng, Võ Chí Công, Đỗ 

Mười… Từ một lái xe, với những học hỏi 

và rèn luyện nên ông Mùi đã được bầu 

làm Đội trưởng đội xe của Văn phòng 

Chính phủ. 

Trong ngôi nhà giản dị, nằm ở đường 

Phương Mai, ông Mùi vẫn đang sống một 

cuộc sống giản dị bằng đồng lương hưu 

của mình với người con trai duy nhất, 

hiện anh cũng đang làm bên bộ phận lễ 

tân của Văn phòng Chính phủ. Ông tâm 

sự, trong cuộc đời mình, điều ông cảm 

thấy tâm đắc nhất đó là đức tính giản dị 

mà mình đã học được và rèn luyện để có 

được từ hai vị Chủ tịch đáng kính là Hồ 

Chí Minh và Tôn Đức Thắng. Đây là tài 

sản lớn nhất và duy nhất còn lại của cuộc 

đời ông và ông vẫn đang dành thời gian 

còn lại của mình để truyền dạy cho cháu 

con. Và theo ông thì chính đức tính khiêm 

tốn, giản dị sẽ đem lại cho con người ta 

một sự thanh thản nhất trong cuộc đời kể 

cả lúc ra đi về với cõi vĩnh hằng.  
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 BẢO VỆ PHÁP LUẬT 

 SỐ 01 (783)  -  NGÀY 31.12 - 4.1.2011 

 

Nhà thơ Hải Như: 
“Tôi học ở Bác Hồ cách làm người” 
 

Nhà thơ Hải Như tên thật là Vũ Như 
Hải, ông sinh ngày 23/12/1923 tại làng 
Bái Dương, xã Nam Dương, Nam Trực, 
Nam Định. Ông tham gia cách mạng 
trước năm 1945 trong Hội truyền bá 
quốc ngữ ở Hà Nội. Năm 1946, ông vào 
quân đội, tham gia lớp đào tạo báo chí 
cách mạng đầu tiên mang tên Huỳnh 
Thúc Kháng ở chiến khu Việt Bắc. Sau 
đã, ông lần lượt công tác ở các báo 
Sông Lô, Vệ quốc quân, Cứu quốc và 
báo Giác Ngộ.  

Năm nay ông đã bước vào tuổi 88 và 
hiện ông đang sinh sống tại TP.HCM. 
Nhân dịp năm mới, chúng tôi đã có cuộc 
trò chuyện với ông về những bài thơ mà 
ông viết về Hồ Chí Minh. 

 

 

- Thưa nhà thơ Hải Như, nói đến cuộc 

đời thơ ca của ông, không thể không nói 

đến mảng thơ viết về Hồ Chí Minh, cho 

đến nay ông đã sáng tác được bao nhiêu 

bài thơ về Người? 

- Tôi đã viết được 41 bài thơ về con 

người Hồ Chí Minh, một con người vĩ đại 

nhưng rất con người Việt Nam. 

- Trước ông đã có nhiều nhà thơ nổi 

tiếng viết về Hồ Chí Minh, ông là người đi 

sau, ông không sợ cái bóng của họ trùm 

lên mình? 

- Không, bởi tôi chọn cho mình một lối 

đi riêng, tôi viết về con người Hồ Chí 

Minh chứ không viết về lãnh tụ Hồ Chí 

Minh. Trong bài thơ “Một lối đi riêng” 

viết về Hồ Chí Minh, tôi cũng đã viết: 

Bác không muốn giẫm lên mọi đường 

mòn có sẵn 

Khi đích đã nhắm rồi 

Người luôn luôn tạo cho mình: 

Một lối đi riêng. 

         - Quả là viết về Bác Hồ, ông đã chọn 

cho mình một cách viết riêng, ngay như 

viết về đôi dép cao su của Bác, nhà thơ Tố 

Hữu cũng đã viết nhưng ông đã phát hiện 

ra ở Người không chỉ là sự giản dị mà còn 

là sự  nhân văn: 

Bác Hồ đi dép lốp cao su 

Đâu chỉ vì giản dị 

     Mà vì lẽ cao hơn 

  ………………… 

Khi trái đất này còn những trẻ em 

Chưa có đủ giày đi 

  …………………. 

 - Khi viết bài thơ này, ông không chỉ 

kính trọng Bác Hồ mà còn trân trọng cả 

những đứa trẻ nghèo, không có giày đi? 

- Hồ Chí Minh làm cách mạng chỉ với 

ham muốn: “Tôi chỉ có một ham muốn, 

ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta 

được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn 

toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo 

mặc, ai cũng được học hành”. Khi đồng 

 

 
Nhà thơ Hải Như và nguyên chủ tịch quốc hội 

Nguyễn Văn An 
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bào đang bị đãi, Người đã nhịn bữa để 

nhường gạo cho dân thì việc Người đi dép 

lốp vì nhiều trẻ em chưa có giày đi cũng là 

điều dễ hiểu. Tôi viết những câu thơ này, 

không chỉ vì sự giản dị, nhân văn của Bác 

Hồ mà còn gửi gắm cả nỗi niềm mong sao 

trẻ em luôn được người lớn quan tâm một 

cách thiết thực như Bác chứ không chỉ là 

hô to khẩu hiệu: “Trẻ em là tương lai của 

đất nước”.                   

- Bài thơ đầu tiên ông viết về Hồ Chí 

Minh: “Chúng cháu canh giấc ngủ, Bác 

Hồ ơi!”, được ông sáng tác sau 50 ngày 

Bác mất. Bài thơ đã được đăng trên báo 

Nhân dân, ngày 20/9/1969 làm lay động 

bao lòng người. Sau đã Chủ tịch Ủy ban 

thường vụ Quốc hội Trường Chinh đã đọc 

bài thơ và lấy bút gạch chân 16 câu tâm 

đắc và nhận xét: Bài thơ “Bác ơi!” của 

nhà thơ Tố Hữu sáng tác cùng thời điểm 

là bài thơ con khóc cha, còn bài thơ 

“Chúng cháu canh giấc Bác ngủ, Bác Hồ 

ơi” của Hải Như là bài thơ quần chúng 

khóc lãnh tụ. Khi đã, ông cảm nhận thế 

nào về lời nhận định của ông Trường 

Chinh? 

- Mỗi người đều có cách cảm thụ, thẩm 

mĩ riêng về một tác phẩm văn học.  Khi đã 

tôi không mấy quan tâm đến lời nhận xét 

về nội dung bài thơ của Chủ tịch Trường 

Chinh mà thấy rất cảm động vì ông 

Trường Chinh, một chính khách tuy rất 

bận mải nhưng vẫn dành thời gian để đọc 

thơ, không những đọc mà còn suy ngẫm 

kỹ càng. Đã là một hành động rất văn hoá 

của một nhà văn hoá lớn Trường Chinh. 

- Hơn 40 năm trước, Chủ tịch Ủy ban 

thường vụ Quốc hội Trường Chinh đã tâm 

đắc bài thơ của ông viết về Bác Hồ, nghe 

nói ngày nay, nguyên Chủ tịch Quốc hội 

Nguyễn Văn An cũng hay đọc thơ của ông 

viết về Hồ Chí Minh? 

- Ông Nguyễn Văn An cũng là  một 

chính khách yêu văn chương, những tác 

phẩm mà tôi tặng, ông ấy đều đọc và có 

nhiều chia sẻ với tác giả. Mỗi khi có dịp ra 

Hà Nội, gặp ông Nguyễn Văn An, chúng 

tôi lại đàm đạo về tư tưởng và con người 

Hồ Chí Minh. Một chính khách và một 

nhà thơ đều có chung sự tâm đắc về tư 

tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 

“Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là dân là 

chủ, Chính phủ là đầy tớ của dân. Bao 

nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền 

hạn đều của dân…”, có lẽ thế mà chúng 

tôi trở thành những người bạn của nhau. 

- Bài thơ nào của ông viết về Bác Hồ 

mà ông Nguyễn Văn An thích đọc, thưa 

ông? 

- Ông Nguyễn Văn An tâm đắc với bài 

thơ “Người sau không bị khuất”: 

Bác Hồ đứng 

Người sau không bị khuất 

Ta đứng (thường quên) 

Che lấp… 

 Bạn mình! 

 - Thưa nhà thơ, ông lấy cảm hứng từ 

đâu để  sáng tác bài thơ  giản dị nhưng rất 

sâu sắc này? 

- Qua những tấm ảnh, qua những câu 

chuyện và những thước phim về Người, 

tôi phát hiện ra một điều, khi thì Người 

hoà lẫn vào đám đông, khi thì Người ở vị 

trí trung tâm nhưng Người dường như 

không lấy mất không gian của người khác. 

Thế là tôi bám lấy chi tiết rất đời thường 

này của Người để sáng tác ra bài thơ: 

“Người sau không bị khuất”.  

- Ông không chỉ có sự qua sát tinh tế, 

Bác Hồ đứng không che khuất người xung 

quanh mà ông còn cảnh tỉnh chính mình 

khi đứng thường che lấp bạn mình. 40 

năm rồi, nhưng thưa ông, xem ra bây giờ 

“ta” vẫn hay che lấp bạn mình, thậm chí 

nhiều hơn? 

- Đã  một nỗi buồn nhưng không đáng 

sợ bằng điều mà trước lúc ra đi Bác đã căn 

dặn và tôi cũng đã chuyển tải vào thơ 

mình: 

Không đáng sợ kẻ thù trước mặt 

Sợ nhất 

Kẻ thù ẩn náu trong ta! 
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- Vâng, kẻ thù ẩn náu trong ta bao giờ 

cũng nguy hiểm và đáng sợ hơn nhiều kẻ 

thù bên ngoài. Theo ông làm thế nào để ta 

thắng được kẻ thù trong ta? 

- Nhà Phật cho rằng trong mỗi chúng 

ta đều có cái thiện và cái ác, cái ác chính 

là kẻ thù trong ta. Vậy nên làm cho cái 

thiện trong mỗi chúng ta lấn át, diệt được 

cái ác chính là ta đã thắng được kẻ thù 

trong ta. 

Nhà triết gia cho rằng trong mỗi người 

đều có hai phần: Con và Người. Phần Con 

là bản năng, mang nhiều dục vọng, là kẻ 

thù tiềm ẩn trong ta. Phần Người là văn 

hóa, mang chở cái thiện, tính nhân văn. 

Vậy nên làm cho phần Người trong mỗi 

chúng ta lớn hơn phần Con, ấy là ta đã 

chiến thắng được kẻ thù trong ta. 

- Thưa ông, bây giờ ông còn làm thơ 

về Bác Hồ nữa không? 

- Ở  cái tuổi gần 90, sức đã cạn, bút lực 

cũng đã mòn, tôi không làm thơ về Bác 

Hồ nữa nhưng tôi vẫn học Người. 

- Ông học gì ở Bác Hồ? 

- Tôi học ở Bác Hồ cách làm người 

chứ không học làm lãnh tụ. 

- Học làm người là rất khó, tôi tin ông 

đã thành công khi làm thơ về Bác Hồ thì 

nhất định ông cũng sẽ thành công khi học 

làm người từ con người Hồ Chí Minh. 

                                                                       

VŨ THƯ
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Vũ Năng An và kỷ niệm bức ảnh chân dung đầu tiên về 

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
• TRẦN ĐƯƠNG 

Trong ngày lịch sử vĩ đại 2-9-1945, 

lần đầu tiên giới nhiếp ảnh Việt Nam 

được chụp ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đang trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc 

lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ 

cộng hòa. Song, cũng vì không lên được 

lễ đài và không có ống kính chụp xa, 

hôm đó không một nhà nhiếp ảnh nào có 

được bức ảnh cận cảnh đặc tả về vị Chủ 

tịch đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình 

mùa Thu lịch sử. Dẫu sao, trên những 

bức ảnh toàn cảnh lễ đài, nhân dân ta và 

bạn bè khắp năm châu lần đầu đã nhận ra 

hình dáng vị lãnh tụ tối cao. Sau sự kiện 

đã không lâu, do yêu cầu của cách mạng, 

một số nhà nhiếp ảnh đang hoạt động tại 

thủ đô Hà Nội được cử vào Phủ Chủ tịch 

chụp ảnh chân dung Người. 

Vũ Năng An, tác giả bức ảnh chân 

dung được chọn và phổ biến rộng rãi, kể 

lại: 

 “Anh Trần Kim Xuyến, phụ trách 

Nha Tuyên truyền Việt Nam đã triệu tập 

32 đại diện của các hiệu ảnh Hà Nội về 

họp tại trụ sở của Nha ở phố Đinh Lễ. 

Trong không khí cởi mở, anh Trần Kim 

Xuyến nói rằng, việc chụp ảnh chân dung 

của vị Chủ tịch nước được tiến hành một 

cách dân chủ, nghĩa là 32 vị đại diện sẽ 

cử ra 6 người đi chụp, chứ Nha Tuyên 

truyền không “độc quyền” cử đích danh 

ai cả. Nhưng cũng có người tỏ ra ngần 

ngại vì sợ chụp không thành công và lại 

được biết Cụ Hồ cũng từng là thợ chụp 

ảnh thì rất khó chụp. Sau cùng, có 6 người  

 

 

được cử đi, gồm có: Đại diện hiệu Hương 

Ký, hiệu Khánh Ký, ông Hựu, tôi (Vũ 

Năng An, làm việc ở hiệu Photo Atơ-li-e 

Hà Nội) và hai người nữa. 

Đúng 2 giờ chiều của ngày đầu tuần 

thứ hai mùa thu tháng 9-1945, chúng tôi 

mang theo dụng cụ để chụp bằng ánh 

sáng đèn chứ không thể chụp “flash”. Từ 

cửa chính, chúng tôi được dẫn lên tầng 2, 

vào một buồng trống. Những người khác 

mang máy rất to, khá náo nhiệt. Tôi mang 

nhẹ, nhưng nghĩ rằng phải rất chủ động 

về ánh sáng. Chừng 5 phút sau, Bác Hồ 

xuất hiện. Tôi nhớ như in: Người mặc 

quần soóc, áo ka-ki đơn sơ, trong có áo sơ 

mi cài cúc và đi giày vải màu chàm. Mọi 

người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy vị 

Chủ tịch nước bình dị như một lão nông. 

Tôi đã từng nghe về lãnh tụ Hồ Chí Minh, 

song không tài nào hình dung ra hình ảnh 

Người. Ấn tượng thị giác của tôi đã rõ nét 

gương mặt của Bác có vầng trán rộng với 

 
Bức chân dung đầu tiên về  

Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

                           Ảnh: VŨ NĂNG AN 
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những đường gân hằn rõ hai bên thái 

dương, có bộ râu thưa, đặc biệt là đôi mắt 

sáng lạ thường trên hai gò má gầy, với 

phong độ giản dị nhưng rất đỗi tự nhiên 

của Người, không chỉ ở bộ quần áo ka-ki 

và đôi giày vải màu chàm. 

Nhà nhiếp ảnh Vũ Năng An, trong 

giờ phút ấy, điều khiển máy và đèn chụp, 

đã cố gắng nhìn thật tinh những nét nhân 

hậu và quắc thước tượng hình ở gương 

mặt của Người. Ông An kể rằng, khi 

bước ra, Bác tươi cười nói: 

- Chào các chú, cảm ơn các chú! 

Thế nào, làm ăn có tốt không? 

Cũng như mọi người, ông An chỉ 

vâng dạ một cách lễ phép, trong lòng 

đang lo không biết chụp Bác có đạt yêu 

cầu không. Bác Hồ nói tiếp: 

- Các chú có cả thảy 6 người. Bác đề 

nghị thế này: Mỗi chú chụp 5 phút, 6 

người hết nửa tiếng. Bác chỉ có chừng ấy 

thời gian. 

Ai cũng đòi chụp trước. Ông An 

bình tĩnh chụp sau, vì còn để nghiên cứu 

cho kỹ. Ông nghĩ: 5 phút không nhiều, 

phải cố chụp được 3 ảnh. Những người 

khác chụp xong còn đứng lại xem chụp. 

Khi ông An chuẩn bị ánh sáng, họ xô vào, 

rất ảnh hưởng đến công việc của ông. Bác 

Hồ rất nghiêm. Người có vẻ khó chịu về 

cảnh xô đẩy kia, nhưng lại nhìn ông An 

mỉm cười như khích lệ. Ông An chụp 

đúng 3 kiểu. Ông nghĩ: Nếu xin Bác một 

kiểu nữa thì chắc Bác cũng cho thôi, xong 

ông không muốn lợi dụng lòng tốt của 

Người, ông nhỏ nhẹ thưa: Chúng cháu đã 

chụp xong, xin cảm ơn Bác! 

Bác gật đầu có vẻ hài lòng: Thôi, về 

làm cho tốt nhé! 

Trở về hiệu ảnh, ông tráng phim 

ngay, được hai kiểu còn một kiểu bị rung. 

Cả hai kiểu đều được chấp nhận. Tấm ảnh 

nhìn thẳng được phóng to có điều đặc 

biệt, nhìn vào mắt Bác như có hai con 

ngươi, Bác đã chọn tấm này để gửi tặng 

các bạn bè quốc tế. Ông An được vinh dự 

đưa ảnh lên để Bác đề tặng cho các bạn 

của Người. Ông nhớ phía sau ảnh tặng 

các đồng chí Mô-rít Tô-rê, Ca-sanh, Cu-

tuy-ri-ê, Đuy-clô…, Người ghi: “Với tất 

cả trái tim” và ký tên. 

Tấm ảnh này được in ra, phổ biến 

nhanh, thực sự đáp ứng lòng mong mỏi 

của toàn dân tộc khi được thấy vị lãnh tụ 

kính yêu. Ở bức chân dung này, tóc 

Người chưa bạc lắm, đôi mắt sáng ngời, 

chùm râu đen thân thương trên gương mặt 

gầy, vầng trán rộng… 

Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 

24-8-1995 có đăng bài “Chân dung Chủ 

tịch Hồ Chí Minh trên cao nguyên Phiêng 

Sa” kể lại một chuyện về tình cảm của 

nhân dân Lào đối với Bác Hồ khi họ được 

chiêm ngưỡng bức ảnh chân dung Chủ 

tịch Hồ Chí Minh sau Cách mạng Tháng 

Tám 1945. Ông Thống Lý ở Phiêng Sa đã 

phát hiện ra mắt của Hồ Chủ tịch như có 

hai con ngươi, ông nói: “Mắt Hồ Chủ tịch 

có hai con ngươi, khác người thường, 

Người hiểu thấu khát vọng của mọi người 

dân, bất kể người đó là dân tộc nào”. 

Câu chuyện về “Mắt Bác Hồ có hai 

con ngươi” cũng từng lưu truyền nhiều 

năm trong nhân dân ta. Tác giả tấm ảnh 

này, ông Vũ Năng An đã giải thích rằng, 

trên đôi mắt Người có hai điểm sáng là do 

ảnh chiếu tạo hình của hai đèn tụ quang 

tăng điện thế. 
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THƯ GỬI CỤ CHÍ TÀI 

Gửi cụ Chí Tài, huyện Hải Hậu, Nam Định, 

Tôi rất vui lòng được báo cáo rằng cụ đã quyên giúp cho anh em du kích 100 thùng thóc, 
cử chỉ của cụ rất là đáng quý, vậy tôi gửi lời khen ngợi và cảm ơn cụ. Tôi lại mong cụ kêu gọi 
đồng bào trong làng và tự làm kiểu mẫu trong cuộc Thi đua ái quốc này. Tôi chúc cụ mạnh 
khoẻ và gửi cụ lời chào thân ái và quyết thắng. 

Ngày 5 tháng 5 năm 1948 

Chủ tịch Chính phủ 

HỒ CHÍ MINH 

 

Báo Quân du kích,  
số 4, ngày 15-6-1948 
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THƯ KHEN CHIẾN SĨ TRẦN VĂN DIÊN 

Ngày 11 tháng 6 năm 1948 

 

Gửi chiến sĩ Trần Văn Diên, 
 Nhờ UBKCHC Nam Định trao. 

Tôi rất vui lòng biết rằng: Trong vòng 5 tháng, từ tháng 10-1947 đến tháng 3-1948, chú 
đã giật địa lôi: 

Diệt được giặc 103 tên, 
Làm bị thương 28 tên, 
Phá được xe tăng 4 cái, 
Phá cam nhông 9 cái. 

Tôi gửi lời khen chú, và chuẩn y cái tên vinh dự mà bộ đội đã tặng cho chú, là: 

Anh hùng địa lôi 

Đồng thời, tôi khuyên chú: chớ vì được khen thưởng mà kiêu ngạo tự đắc. Chú phải 
khiêm tốn hơn, tập luyện học hỏi thêm, cố gắng để lập công thêm trong cuộc luyện quân lập 
công mới (cuộc Thi đua ái quốc). 

Có như vậy, mới xứng đáng là một chiến sĩ anh hùng Việt Nam. 

Chào thân ái và quyết thắng 

HỒ CHÍ MINH 

Bản gốc lưu tại  

Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
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THƯ GỬI CỤ TẠ QUANG YÊN 

Kính gửi cụ Tạ Quang Yên ở Nam Định, 

Tôi rất cảm động được báo cáo rằng cụ có 8 người con, trong đã 6 người tham gia kháng 
chiến, mà 4 người đã oanh liệt hy sinh vì Tổ quốc. Tôi trân trọng thay mặt Chính phủ gửi lời 
khen ngợi và tặng cụ mấy chữ: 

"Một nhà trung hiếu, 

Muôn thuở thơm danh" 

Nhân dịp này tôi xin biếu cụ một cái áo mà đồng bào đã biếu tôi. 

Chúc cụ mạnh khoẻ và sống lâu. 

Chào thân ái và quyết thắng 

Tháng 9 năm 1948 

Chủ tịch Chính phủ 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

HỒ CHÍ MINH 

 

Tài liệu lưu tại Bảo tàng  

Cách mạng Việt Nam.  

Sách Hồ Chí Minh Toàn tập,  

Xuất bản lần thứ nhất,  

Nxb Sự thật, Hà Nội, 1985,  

t.5, tr.145. 
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THƯ GỬI HỘI LIÊN VIỆT 

HUYỆN MỸ LỘC 

Tôi rất vui lòng biết rằng Hội Liên Việt Mỹ Lộc đã kêu gọi được 114 đồng bào (trước lầm 
đường ra làm hội tề) trở về với Tổ quốc. Hội lại tổ chức ban nghiên cứu có 10 thân hào, thân 
sĩ tham gia. Đã là những sáng kiến rất hay. 

Tôi mong Hội kêu gọi toàn thể đồng bào trong huyện hăng hái xung phong Thi đua ái 
quốc làm cho Mỹ Lộc tiến lên về mọi mặt và trở nên một huyện kiểu mẫu. 

Đồng thời, Hội Liên Việt Mỹ Lộc nên thách Liên Việt các huyện khác thi đua trong mọi 
công việc kháng chiến và kiến quốc. 

Tôi chúc Hội Liên Việt Mỹ Lộc sẽ thành công vẻ vang. 

 

Tháng 9 năm 1948  

HỒ CHÍ MINH 

 

Sách Hồ Chí Minh Toàn tập,  

xuất bản lần thứ nhất,  

Nxb Sự thật, Hà Nội, 1985,  

t.5, tr.146. 
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THƯ CẢM ƠN ÔNG VŨ HỮU ĐỦNG 

Ông Vũ Hữu Đủng, chủ hiệu chè 
Cộng Hoà, xã Phú Ninh, huyện Hải Hậu, 
Nam Định 

Cảm ơn ông đã gửi chè biếu tôi. Nước ta sĩ, nông, công, thương, binh đều phải Thi đua ái 
quốc. 

Tôi mong hiệu của ông cũng thi đua, chế chè cho ngon, cho tốt, cho nhiều, để giúp sức 
phát triển thương nghiệp của nước nhà. Thế cũng là ích lợi cho kháng chiến và kiến quốc. 

 

Chào thân ái và quyết thắng  

Tháng 3 năm 1949  

HỒ CHÍ MINH 

 

B¶n chôp bøc th lu t¹i  
ViÖn Hå ChÝ Minh. 
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CẢ NHÀ KHÁNG CHIẾN 

"Con đi đi. Đi đi con, 

Đánh Tây, để giữ nước non Lạc Hồng, 

Bao giờ kháng chiến thành công, 

Con về giúp mẹ vun trồng lúa khoai". 

Đại khái đã là lời bà cụ Nguyễn Thị Vĩnh dạy các con của bà cụ như thế. 

Bà cụ Vĩnh quê ở Nam Định. Ngày trước, lên làm ăn ở Tam Đảo. Nay tản cư đến Thái 
Nguyên. Năm nay 50 tuổi. 

Bà cụ có 6 người con - 5 trai và 1 gái. Cả 6 người đều ở bộ đội. 

Tuy nhà nghèo, bà cụ Vĩnh vẫn hăng hái giúp đỡ cán bộ và bộ đội như con cháu ruột thịt. 
Bà cụ nói: "Con mình ở bộ đội, đi đến đâu cũng được đồng bào thương yêu giúp đỡ, vậy đối 
với con cháu đồng bào ở bộ đội, mình cũng phải thương yêu giúp đỡ như con cháu mình". 

Bà cụ Vĩnh chẳng những là mẹ hiền của 6 chiến sĩ con cụ, mà còn là mẹ chung của cả các 
chiến sĩ Việt Nam. 

Vì cả nhà kháng chiến, bà cụ Vĩnh và các con cụ thật xứng đáng với Tổ quốc. 

Và bà cụ thì xứng đáng là gương mẫu cho các bà mẹ Việt Nam. 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 34, 
ngày 29-11-1951. 
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GƯƠNG MẪU DÂN VẬN, 

NGUYỄN VĂN M. 

Âm mưu của địch là dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. 
Chính sách của ta là phá tan mưu mô ấy, bằng cách đoàn kết nhân dân và phát triển du kích ở 
vùng sau lưng địch. Cán bộ ta có quyết tâm thực hiện chính sách ấy. Đây là một gương mẫu: 

Đồng chí Nguyễn Văn M., năm nay độ 30 tuổi, bần nông, phụ trách dân quân du kích ở 
xã X. (Nam Định), tham gia cách mạng từ năm 1945, vào Đảng từ năm 1949. Từ một tổ du 
kích 12 người, đồng chí M. phát triển thành 2 đội, và 1.000 tự vệ. 

Lần đầu tiên giặc càn quét làng, anh chị em du kích vì chưa quen đánh nên đều rút lui. 
Đồng chí M. tự bảo: người đảng viên chỉ có tiến, không thể lùi. Bèn ở lại giật mìn, diệt được 6 
tên giặc Pháp. Do đã, nhân dân và du kích đã tự tin, trở nên gan dạ, không sợ địch nữa. Địch 
báo thù càn quét làng mấy lần rất dữ dội. Đồng chí M. và mấy cán bộ bám sát lấy dân, hoạt 
động bí mật. Mẹ và vợ đồng chí cũng ra sức giúp việc. 

Một lần, đồng chí M. bị địch bắt. Dụ dỗ hết cách không được, chúng đánh M. chết đi sống 
lại mấy lần. Chúng buộc giẻ đổ dầu vào 10 ngón tay đồng chí và đốt như 2 bó đuốc. M. cứ 
nghiến răng chịu, và trong lòng cứ niệm câu "người đảng viên nhất định không khuất phục". 
Sau cùng, địch trói M. cùng 3 cán bộ nữa đem trôi sông. May đồng chí M. biết bơi, giả chết 
một lúc, rồi vừa bơi vừa để sóng dạt vào bờ, cách chỗ địch 1 cây số. 

Ngót 2 tháng thuốc thang, M. mới khỏi. Tuy đã thành tàn tật, đồng chí M. cũng cứ xin đi 
công tác. Xây dựng được cơ sở, địch lại càn quét. Mấy lần như vậy, M. vẫn không nản lòng. 
Suốt 2,3 tháng, ban ngày thì nằm kín ở bụi cây, bờ ruộng, chịu gió rét mưa dầm. Đêm tối lại 
mò vào làng tuyên truyền, tổ chức. Bà cụ L., công giáo, thấy vậy, khóc nức nở và bảo: "Đồng 
chí cứ về đây mà ở, nếu không may mà chết, thì mẹ con ta cùng chết với nhau, chết cho kháng 
chiến, Đức Chúa sẽ phù hộ chúng ta!". 

Cách làm việc của đồng chí M. là nhẫn nại và kiên quyết, làm từng bước, thuyết phục 
từng người, không sợ khó, không sợ khổ, cho nên đồng bào giáo cũng như lương đều mến 
phục. 

Kết quả là: trong 9 tháng, đồng chí M. đã lập được cơ sở trong xã, kéo được hơn 1.000 
"hương vệ" biến thành tự vệ kháng chiến. Tổ chức được hơn 60 du kích trung kiên. Thu được 
gần 2.000 thúng thóc thuế nông nghiệp. Gần 100 gia đình lương và giáo đảm bảo nuôi cán bộ. 
Phá được 2 ban tề. Triệt được vị trí địch trong xã. 

Việc đồng chí M. làm được thì mỗi cán bộ, mỗi đảng viên đều có thể làm được. Nếu các 
cán bộ, đảng viên ta ở vùng sau lưng địch ai cũng làm như thế thì địch nhất định thua, ta nhất 
định thắng. 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 77, 

ngày 9-10-1952. 
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NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN  

NHÀ MÁY DỆT NAM ĐỊNH 

Trước hết Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến thăm anh chị em. 

Hôm nay Bác nói chuyện đặc biệt với anh chị em công nhân Nhà máy dệt Nam Định, 

nhưng tất cả anh chị em công nhân, cán bộ các ngành và đồng bào lao động nghe cũng có ích. 
Bác nói chuyện, có tốt thì Bác khen, có khuyết điểm thì phê bình và phê bình đến nơi đến 

chốn để anh chị em sửa chữa. 
Trước khi thành phố được giải phóng, anh chị em đã cố gắng đấu tranh giữ máy móc, 

không cho địch phá và tháo mang đi. Đấy là một điểm tốt đáng khen. Từ ngày ta tiếp quản, 
anh chị em đã cố gắng bảo đảm mức sản xuất. Đã là điểm thứ hai đáng khen. Điểm thứ ba: 
trong lúc sản xuất, cán bộ, công nhân cũ lành nghề đã cố gắng sản xuất và tích cực giúp đỡ 
công nhân mới để mở rộng sản xuất. Đấy cũng là điều đáng khen. 

Chế độ thực dân phong kiến nó coi khinh phụ nữ. Từ ngày ta tiếp quản, phụ nữ đã được 

chú ý cất nhắc. Trong các ban quản đốc, đã có 2 phụ nữ. Đã là tốt, nhưng còn ít, chưa đủ. Phải 

cất nhắc nhiều hơn nữa. Ở các nước bạn ta như Liên Xô, Trung Quốc thường thường giám 

đốc là phụ nữ vì nhà máy dệt thuộc về công nghệ nhẹ. Bây giờ phụ nữ ta có dám làm như thế 

không? Cố học thêm thì làm được, nhưng giao cho các cô ngay, chắc chưa làm được đâu. Nay 

nước ta đã được độc lập, nam nữ được bình quyền, việc lớn, việc nhỏ đều cần cất nhắc phụ 

nữ, nên phụ nữ phải cố gắng. Khi tiến bộ thì làm được, thế thì cố mà làm. 
Trong nhà máy, công tác chính trị, văn hoá, vệ sinh, mỹ thuật phần đông có tiến bộ, 

nhưng chưa đủ, cần cố gắng nữa. Thí dụ: khi Bác vào thăm nhà máy thấy bụi bông bay nhiều. 
Công nhân hút phải nhiều bụi, như thế không hợp vệ sinh. Bác có hỏi: Sao không làm vải che 
mồm? Đồng chí phó giám đốc trả lời: đã làm, nhưng chị em phụ nữ không thích đeo vì sợ mất 
duyên dáng và không ăn trầu được. Như thế là không đúng, không giữ được vệ sinh, sẽ mắc 
bệnh, phải đi bệnh viện, tốn thuốc lại bỏ sản xuất. 

Điều đáng được khen nữa là Bác được nghe báo cáo cả năm ngoái nhà máy bầu được 94 
chiến sĩ. Năm nay, mấy tháng đầu năm đã bầu được 1.334 lao động xuất sắc. Như thế là tốt 
nhưng chưa đủ, vì một vạn công nhân mà mới có hơn nghìn lao động xuất sắc, còn ít quá. Các 
cô, các chú phải cố gắng nữa cho đại đa số công nhân là xuất sắc thì nhà máy mới là nhà máy 
tiến bộ, nhà máy xuất sắc. Các cô, các chú có cố gắng không? Lần sau có tiến bộ Bác sẽ về 
thăm, không tiến bộ Bác không về thăm. 

Tóm lại, nhà máy đã cố gắng: giữ được máy móc, bảo đảm sản xuất, có nhiều chiến sĩ thi 
đua và lao động xuất sắc, công tác văn hoá xã hội cũng khá. Đã là những điểm đáng khen. 

Sau đây là phê bình: 
Nhà máy này trước đây là nhà máy của ai? Của thực dân Pháp; nó làm có lãi không? lãi 

ai ăn? Thực dân Pháp nó hưởng, thế là nó làm chủ. Dân tộc ta trước làm nô lệ cho thực dân 
Pháp thì công nhân cũng làm nô lệ cho thực dân Pháp, nhưng công nhân làm trong nhà máy 
còn làm nô lệ cho tư bản Pháp nữa. Như vậy là công nhân chịu hai tầng nô lệ. Nay nhờ nhân 
dân, bộ đội kháng chiến anh dũng, đánh đuổi thực dân Pháp, nhà máy hiện nay là của nhân 
dân, nhân dân giao cho Đảng, Chính phủ, Đảng và Chính phủ lại giao cho công nhân trực tiếp 
làm chủ. 
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Mình là chủ phải làm thế nào cho xứng đáng là chủ. Phải theo gương công nhân các nước 
bạn yêu máy như yêu con, yêu nhà máy như nhà mình. Đã là làm chủ xứng đáng. Cái gì lợi 
cho nhà máy là ích lợi cho mình, cái gì hại cho nhà máy là hại cho nhà mình. Đã là thái độ 
của người làm chủ, làm chủ nước nhà, làm chủ nhà máy. 

Ngày nay miền Bắc nước ta đang khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá, tiến dần lên chủ 

nghĩa xã hội. Các cô, các chú có tán thành tiến lên chủ nghĩa xã hội không? Tiến lên chủ 

nghĩa xã hội không phải muốn là tức khắc có, mà phải làm thế nào cho nó tiến lên, tức là phải 

lao động, lao động thiết thực. Tất cả mọi người phải lao động. Có lao động thì mới có ăn. 

Không lao động thì không có ăn. Lao động nhiều hưởng nhiều, lao động ít hưởng ít. 
Công nhân trong nhà máy, lao động trí óc và chân tay đều có lương bổng. Lương bổng 

theo sức lao động của mình, tuỳ theo mức sản xuất, chất lượng sản xuất. Làm tốt, làm nhiều: 
hưởng nhiều, làm xấu, làm ít: hưởng ít, có khi phải bồi thường lại cho Nhà nước. Chính phủ 
không phát lương cho người ngồi ăn không . 

Bác lấy thí dụ: nhà máy hơn một vạn công nhân, trực tiếp sản xuất có 8.000 người, không 
trực tiếp sản xuất hơn 2.000 người. Thế là nhiều, không đúng với xã hội chủ nghĩa vì xã hội 
xã hội chủ nghĩa người sản xuất phải thật nhiều, người gián tiếp phải thật ít. Số vải nhà máy 
dệt ra phải bán, mà phải bán có lãi. Người trực tiếp dệt nhiều chừng nào, lãi nhiều chừng ấy. 

Gián tiếp sản xuất cũng cần. Phải có người làm bàn giấy, tính toán, đánh máy, v.v. mới 
phục vụ cho người trực tiếp sản xuất, nhưng nhiều quá có bao nhiêu lãi chén hết. Bây giờ nhà 
máy số gián tiếp sản xuất còn nhiều quá. 

Một điều nữa là một ngày có từ 12 đến 15% công nhân không đi làm. Thế là không tốt. 
100 người mà từ 12 đến 15 người bỏ sản xuất thì ảnh hưởng tới dây chuyền sản xuất. Muốn 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, phải khắc phục điểm đã. 

Thường thường còn một số công nhân, đến 2 giờ mới đổi kíp, nhưng 1 giờ 45 phút hay 1 
giờ 40 phút đã  nghỉ việc. Như vậy là ăn bớt của Nhà nước, của công nhân, của nhà máy mất 
10 phút, 15 phút. Nếu mỗi người nghỉ trước 6 phút thì 10 người là 1 tiếng, cứ thế tính cho 
nhiều người thì ảnh hưởng không tốt đến sản xuất. Như vậy là chưa phải thái độ làm chủ. Các 
nước anh em người ta làm sức máy phải chạy 100% từ lúc bắt đầu cho máy chạy đến khi khoá 
máy lại, không có giờ chết. Sản xuất 100% là đưa lại lợi cho Nhà nước 100%. Nhưng ta chạy 
có 70%, thế là 30% máy phải chết. Máy chết như vậy là hại trực tiếp đến nhà máy, đến các cô, 
các chú. Các cô, các chú phải cố gắng mới tiến lên chủ nghĩa xã hội được. 

Một điểm nữa là trong các lớp học sản xuất, tiết kiệm, nhiều nhất là 70% công nhân tham 

gia, còn 30% công nhân không tham gia. Số người tham gia còn ít quá. Công nhân không 

tham gia không phải chỉ khuyết điểm ở công nhân mà còn khuyết điểm ở chỗ tổ chức hướng 

dẫn học tập nữa. Khai hội nhiều, học nhiều làm công nhân mệt mỏi là hại sản xuất, cả hai cần 

phải sửa chữa. Về phía cán bộ, cần tổ chức học tập cho tốt, nhẹ nhàng, có ích. Về phía công 

nhân cần tham gia, không tham gia là không tiến bộ. 
Bác phê bình thêm một điểm nữa: nhà máy đang có hiện tượng tham ô lãng phí, mà nhất 

là lãng phí. Như vậy là thiệt cho ai? Thiệt cho công nhân, thiệt cho Nhà nước, thiệt cho nhân 
dân. Nếu chỉ giám đốc và cán bộ chống tham ô lãng phí, có làm nổi không? Phải có công 
nhân cùng làm. Các cô, các chú phải khắc phục, vì tham ô lãng phí là có tội với nhân dân, với 
Nhà nước. Tất cả cùng chống tham ô, lãng phí thì sẽ hết được. 

Một điểm nữa cũng cần nói thêm: khi lao động có tiến bộ ít nhiều, là tốt, nhưng tiến bộ 
thì phải đề phòng tự mãn, chủ quan: dệt 15 mét vải, thấy làm được 18 mét, 20 mét thì cho là 
ổn rồi. Mình tiến bộ là tốt, nhưng so với các nước bạn thì còn kém xa. 

Bác kể hai câu chuyện: 
1. Ở Liên Xô khi bắt đầu khôi phục kinh tế, chưa có ai giúp. Ở  nhà máy, công nhân vừa 

làm vừa học. Có một nữ công nhân thấy làm thế này thì hại sức khoẻ, vừa chậm vừa sản xuất 
được ít, phải làm sao Tổ quốc giàu mạnh, nước nhà tiến lên được chủ nghĩa xã hội, đời sống 
công nhân được cải thiện. Sau ít tháng, chị đề nghị tổ chức sắp xếp từ coi 2 máy đến 4 máy 
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lên 6 máy, sau coi cả vòng máy và lúc đã chị được bầu là anh hùng. Tên chị là Vinôtơracôva. 
Kinh nghiệm này được phổ biến khắp nhà máy dệt Liên Xô, làm cho sức sản xuất tăng hàng 
triệu thước trong tất cả mọi nhà máy Liên Xô. 

2. Ở  Trung Quốc có nữ công nhân 18 tuổi cũng học kinh nghiệm nước bạn, áp dụng cho 
hợp hoàn cảnh mình, hôm sau mức tăng lên. Kinh nghiệm được truyền khắp các nhà máy, số 
vải tăng hàng triệu thước. Tên chị là Hách Kiến Tú. 

Các nước bạn như Liên Xô có Vinôtơracôva, Trung Quốc có Hách Kiến Tú, phụ nữ ta có 
làm được không? Ta có Liên Xô, Trung Quốc giúp đỡ. Nước bạn làm được, ta cũng làm 
được. Phải cố gắng cho nước ta có nhiều Vinôtơracôva và Hách Kiến Tú. 

Đối với cán bộ: 
Đây không nói riêng gì giám đốc, mà nói chung cán bộ đều tích cực, cố gắng, nhưng 

cũng có khuyết điểm. 
- Một là không gần gũi anh chị em công nhân. Thế là quan liêu. 
- Thấy nhà máy có thành tích thì chủ quan, tự mãn, không nhận rõ thành tích là của 

chung, cán bộ có góp một phần, nhưng công nhân nhiều hơn. 
- Anh chị em công nhân phê bình góp ý kiến, cán bộ tiếp thu khó khăn, miễn cưỡng. 
- Trong cán bộ phê bình và tự phê bình cũng kém. Cán bộ với công nhân, công nhân với 

công nhân, phê bình, tự phê bình cũng kém. 
Đảng Lao động Việt Nam sở dĩ trưởng thành là nhờ có sự phê bình và tự phê bình. Phê bình và 

tự phê bình là một cách giúp nhau tiến bộ. Không phê bình và tự phê bình là không tiến bộ, không 
dân chủ. 

- Có cất nhắc cán bộ phụ nữ nhưng chưa mạnh dạn, tức là còn phần nào chưa coi trọng trí 
tuệ, tài năng phụ nữ. Vậy phụ nữ phải làm sao cho người ta thấy phụ nữ giỏi, lúc đã cán bộ 
không cất nhắc, anh chị em công nhân sẽ cử mình lên. 

Bây giờ sang nhiệm vụ chung của Đảng, Chính phủ và của nhân dân, cán bộ, của tất cả 

chúng ta là cố gắng hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước 1957. Trong kế hoạch có nông nghiệp, 

công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải, v.v.. Nhưng ở đây là nói thiết thực, trách 

nhiệm của giai cấp công nhân phải làm gì? 
Các cô, các chú muốn hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước thì phải: tăng năng suất, 

tăng chất lượng, đồng thời phải hạ giá thành. Tóm lại: phải làm mau, làm tốt, làm rẻ, làm 
nhiều. Dệt vải ít mà tốt không đủ cho nhân dân dùng, nhà máy ít lãi; làm tốt rồi lại phải nhiều, 
nhưng nếu giá thành cao, nhân dân ít tiền mua thì được ít lãi, nên phải rẻ, làm rẻ nhưng xấu 
thì không có ích. Nên phải bảo đảm cả bốn điểm trên. 

Muốn thực hành bốn điểm trên phải tiết kiệm, tiết kiệm thì giờ, nguyên vật liệu, máy 
móc. Phải nâng cao kỷ luật lao động. Tình trạng muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi, 
nghỉ sớm, không ốm cũng cáo ốm để nghỉ, đều là thiếu kỷ luật lao động. Bộ đội không có kỷ 
luật, đánh giặc nhất định thua; nhà máy không có kỷ luật lao động, không phải là nhà máy tốt. 
Kỷ luật lao động không phải Bác đưa ra hay ở đâu đưa đến, mà chính là các cô, các chú bàn 
bạc, thông qua, tự giác thi hành. Thông qua rồi, ai không theo không được. 

Lại phải có chế độ trách nhiệm: giữ máy cho bền, cho sạch, phải lau chùi, không để máy 
chết. Tinh thần người chủ phụ trách việc gì phải làm cho tốt, cho đẹp việc ấy. 

Chế độ làm khoán là một điều kiện của chủ nghĩa xã hội, nó khuyến khích người công 
nhân luôn luôn tiến bộ, cho nhà máy tiến bộ. Làm khoán là ích chung và lại lợi riêng. Công 
nhân sản xuất ra nhiều vải, cố gắng nhiều, hưởng được nhiều; làm khoán tốt thích hợp và 
công bằng dưới chế độ ta hiện nay. Nếu người công nhân nào thiếu tinh thần trách nhiệm, 
thiếu kỷ luật lao động thì làm cho mau nhưng không tốt; như vậy là không đúng và làm khoán 
phải nâng cao số lượng, nhưng luôn luôn phải giữ chất lượng. 

Cán bộ công nhân phải đoàn kết. Điều đã rất cần. Ta làm Cách mạng Tháng Tám thắng 

lợi, kháng chiến thành công, lúc ấy nhân dân và bộ đội ta lực lượng còn yếu, không súng, 

không tiền mà đánh thắng cũng là nhờ có đoàn kết. Khó như cách mạng, khó như kháng chiến 

mà đoàn kết còn thắng lợi, thì làm cho nhà máy tiến bộ có khó bằng cách mạng, bằng kháng 
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chiến không? Công nhân già trẻ, nam nữ, Hoa kiều, Bắc Nam đoàn kết giúp đỡ nhau tiến bộ. 

Công nhân, cán bộ đoàn kết chịu trách nhiệm trước Đảng, cán bộ tốt, công nhân cũng tốt; cán 

bộ không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến công nhân. 
Cán bộ kỹ thuật và hành chính phải đoàn kết, học hỏi lẫn nhau; cán bộ hành chính không 

biết kỹ thuật thì không làm tròn nhiệm vụ; ngược lại, cán bộ kỹ thuật không học chính trị 
cũng không làm tròn nhiệm vụ, không giúp đỡ cho công nhân được tốt, nhất là dưới chế độ 
dân chủ, người cán bộ nào cũng phải am hiểu chính trị. 

Muốn nhà máy tiến bộ, muốn thật là đoàn kết phải dân chủ. Dân chủ là dân chủ chân 
chính, xây dựng, thật thà phê bình. Công nhân có quyền phê bình cán bộ, phê bình lẫn nhau. 
Thật thà phê bình là dân chủ chân chính, chứ không phải dân chủ quá trớn. 

Ở nhà máy có hơn 400 đảng viên Đảng Lao động Việt Nam; trên một vạn công nhân có 
400 đảng viên. Như vậy cũng chưa nhiều, nhưng cũng không ít. Nếu những đảng viên làm 
tròn trách nhiệm của mình thì giúp cho sự tiến bộ nhà máy rất nhiều. 

Nhà máy cũng có 400 đoàn viên thanh niên lao động, cũng còn ít. Nếu những đoàn viên 
thanh niên lao động làm tròn nhiệm vụ, cộng với 400 đảng viên tức 800 người thì giúp ích rất 
nhiều cho tiến bộ của nhà máy. 

Nhà máy có một số bộ đội phục viên. Lúc kháng chiến, các cô, các chú đi đánh giặc, có 
truyền thống của quân đội ta là anh dũng xung phong, gan dạ, không sợ khổ, sợ khó, khắc phục 
mọi gian khổ như: Điện Biên Phủ, Hoà Bình và rất nhiều trận khác. Bây giờ các cô, các chú 
chuyển ngành, song phải giữ truyền thống anh dũng đã, cộng với đảng viên, thanh niên lao động, 
sẽ giúp cho nhà máy tiến bộ. 

Nhà máy lại có một số anh chị em miền Nam là con em của Thành đồng Tổ quốc. Khi ở 

miền Nam, các cô, các chú không sợ giặc, không sợ gian khổ, bây giờ các cô, các chú phải 

giữ danh dự Thành đồng Tổ quốc, vì các cô, các chú là một bộ phận của Thành đồng Tổ quốc, 

phải phát huy truyền thống anh dũng đó trong sản xuất. 

Nhà máy còn có công đoàn. Công đoàn là trường học tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiến lên 

chủ nghĩa cộng sản. Công đoàn sẽ giáo dục cho công nhân nam nữ biết quản lý nhà máy của 

mình. Chúng ta có hơn 7.000 đoàn viên công đoàn. Nếu các cô, các chú làm hết nhiệm vụ sẽ 

đẩy mạnh đà tiến lên của nhà máy. 

Nói tóm lại: đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động, đoàn viên công đoàn, bộ đội phục 

viên, cán bộ công nhân miền Nam là những chiến sĩ cần phải gương mẫu, cần đẩy mạnh sự 

tiến bộ của nhà máy, cần làm đầu tàu trong sản xuất, tiết kiệm. Làm được như vậy sẽ hoàn 

thành tốt vượt mức kế hoạch Nhà nước năm nay, làm tròn nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ và 

nhân dân, góp phần thiết thực vào công cuộc củng cố miền Bắc, làm hậu thuẫn vững chắc cho 

miền Nam, đấu tranh thống nhất nước nhà. 

Chúc các cô, các chú giữ đúng lời hứa và nhờ các cô, các chú chuyển lời Bác hỏi thăm 

anh chị em bận sản xuất không đến đây được. 
 

 
Nói ngày 24-4-1957.  

Sách Nam Hà làm theo lời Bác,  

Ban nghiên cứu lịch sử Đảng 

Nam Hà, 1976, tr. 36-49. 
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NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ  

TỈNH NAM ĐỊNH 

Bác thay mặt Đảng và Chính phủ gửi lời thăm các cô, các chú cán bộ xã, huyện, tỉnh 

Nam Định. 

Cán bộ, đảng viên và nhân dân Nam Định trong kháng chiến đã có truyền thống chiến 

đấu anh dũng, ngày nay, trong hoà bình cũng phải giữ vững truyền thống tốt đẹp ấy mà trước 

hết là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu giữ vững truyền thống ấy. 

Cán bộ, đảng viên phải nâng cao chí khí chiến đấu, nâng cao lòng tin tưởng. Trong 

kháng chiến rất khó khăn nếu chí khí chiến đấu của bộ đội, cán bộ, nhân dân mà sụt thì sẽ thất 

bại... Muốn có chí khí chiến đấu thì trước hết phải có lòng tin tưởng: tin tưởng vào sự nghiệp 

cách mạng của Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương, tin tưởng vào đường lối, 

chính sách của Đảng, tin tưởng vào sự cố gắng của bản thân, tin tưởng vào lực lượng của 

nhân dân, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng nhất định về ta. 

Tất cả cán bộ, đảng viên phải giữ tính kỷ luật, tính tổ chức. Nhớ rằng không có việc gì làm 

ngoài tổ chức, ngoài kỷ luật mà thành công. Từ trước tới nay, Đảng ta gặp rất nhiều khó khăn, 

nhưng Đảng ta vẫn phát triển được là nhờ có tính tổ chức, tính kỷ luật. Trong dịp Tết có chỉ thị 

nghỉ 3 ngày, nhưng có đồng chí nghỉ tới 4,5 ngày, có người nghỉ tới 10 ngày, như thế là kém 

tính kỷ luật, tính tổ chức. Tóm lại phải đoàn kết chặt chẽ, phải nâng cao chí khí chiến đấu, 

nâng cao lòng tin tưởng; có tính kỷ luật, tính tổ chức, như thế chưa đủ còn phải kiên nhẫn tức 

là phải chịu khó, chịu khổ, dẻo dai. Ví dụ: ở nơi có đạo Thiên Chúa, đồng bào bị bọn phản 

động lừa bịp, đe dọa; nếu không kiên nhẫn tuyên truyền giải thích thì không giác ngộ được 

đồng bào. Cần nhận rõ: nhân dân ta bất kỳ lương hay giáo đều tốt cả, nhưng hiện nay trong 

đồng bào theo đạo Thiên Chúa có bọn lợi dụng tôn giáo chia rẽ, lừa bịp, đe dọa nên tạm thời 

chí khí đấu tranh của đồng bào có bị mờ đi, nếu ta kiên nhẫn thì sẽ giác ngộ, tranh thủ được 

đồng bào. Cách mạng không phải làm một buổi, một tháng, một năm mà xong được. Ở đây 

không có đồng chí nào già hơn Bác, Bác năm nay ngoài 60 tuổi mà vẫn kiên nhẫn công tác, 

nếu Bác cũng nghỉ thì ai làm gương cho các cô, các chú? 
Nước ta còn tạm chia làm hai miền: ở miền Bắc đang kiến thiết khôi phục kinh tế, phát 

triển văn hoá tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, bọn Mỹ - Diệm không muốn ta thành công, nó tìm 
mọi cách để phá như tuyên truyền xuyên tạc nói xấu ta, tung tay chân vào trong đoàn thể, cơ 
quan, vào xí nghiệp, vào nông thôn để phá ta. Ở miền Nam, chúng in lại báo Nhân văn, nói 
trên đài phát thanh để phản tuyên truyền ta, lừa gạt đồng bào miền Nam, gây nghi ngờ đối với 
miền Bắc. Chúng còn lợi dụng bọn phản động đội lốt tôn giáo gây chia rẽ trong nhân dân. Vì 
vậy các cô, các chú phải luôn luôn nâng cao cảnh giác đối với âm mưu của bọn phá hoại. 

Chúng ta phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng kinh tế dân chủ nhân dân 
tiến dần lên chủ nghĩa xã hội như Liên Xô, Trung Quốc, tức là thực hiện lối làm ăn tập thể, 
cùng làm chung hưởng chung, nông thôn ta cũng sẽ tiến lên như thế. Muốn thế phải tổ chức tổ 
đổi công là hình thức thấp nhất, rồi tiến lên hợp tác xã nông nghiệp, từ hợp tác xã nhỏ phát triển 
thành hợp tác xã to dùng máy móc trong nông nghiệp. Tiến lên chủ nghĩa xã hội mau hay chậm 
không phải là do Bác, do Trung ương mà do các cô, các chú có chịu khó giải thích cho nông 
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dân hiểu không, có chú ý tổ chức tổ đổi công không? Phải giải thích cho nông dân nhìn xa 
thấy rộng, thấy rõ tương lai tươi sáng sau này, không nên suy tị sào ruộng, góc trâu, phải có 
tinh thần hữu ái tương trợ lẫn nhau, nếu các cô, các chú nói cho nông dân hiểu như Bác nói với 
các cô, các chú hôm nay thì mọi việc nhất định giải quyết được tốt. 

Cuối cùng Bác nhắc lại phải đoàn kết. Đoàn kết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, 

cán bộ cũ, mới đoàn kết, đảng viên cũ, mới đoàn kết, lương giáo đoàn kết. Các cô, các chú 

phải cố gắng làm thế nào Nam Định có những xã kiểu mẫu, có huyện kiểu mẫu tiến lên thành 

tỉnh kiểu mẫu. Nếu được như thế là các cô, các chú có công to với Đảng, Chính phủ. Bác hứa 

trước sẽ đề nghị với Đảng và Chính phủ khen thưởng. 

Khởi đầu cách mạng, lực lượng ta rất ít, đế quốc khủng bố dã man, hoạt động rất khó 

khăn nhưng do lòng tin tưởng, do đoàn kết phấn đấu nên đã thành công; ngày nay chúng ta có 

lực lượng to lớn của Đảng, của Mặt trận, của nhân dân. Nếu ta biết nắm vững đường lối, chính 

sách của Đảng, luôn luôn tin tưởng, đoàn kết phấn đấu thì khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua 

được. 

Bác mong các cô, các chú mạnh khoẻ, phấn khởi, quyết tâm làm tốt mọi nhiệm vụ và Bác 

nhờ các cô, các chú chuyển lời thăm của Bác đến các đồng chí và đồng bào trong tỉnh. 
 
 

Nói ngày 24-4-1957.  

Sách Nam Hà làm theo lời Bác,  

Ban nghiên cứu lịch sử Đảng  

Nam Hà, 1976, tr. 50-54. 
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BÀI NÓI VỚI CÁN BỘ  

VÀ ĐỒNG BÀO TỈNH NAM ĐỊNH 

Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ về thăm các cô các chú để khuyến khích 
đồng bào và cán bộ quyết tâm thực hiện vụ mùa thắng lợi.  

Trước hết, chúng ta phải rút những kinh nghiệm của vụ chiêm vừa qua.  
Trong vụ chiêm, tỉnh nhà đã cấy được 95% diện tích, như thế là khá. Nhưng thu hoạch chỉ 

được 73% kế hoạch đã định, tức là đã rút bớt 44.000 tấn thóc. Vì sao?  
Vì nhiều nguyên nhân, như hạn hán, sâu bọ, v.v..  
Chúng ta phải nhận rằng việc chống hạn đã thắng lợi một phần. Nếu lúc đã không ra sức 

chống hạn, thì thu hoạch còn kém hơn nữa.  
Nhưng chúng ta cũng phải nhận rằng nguyên nhân chính đã gây ra sự sút kém là vì cán bộ 

lãnh đạo đã mắc bệnh chủ quan nặng, cho nên việc chống hạn, diệt sâu, trữ nước, bón phân... 
đều không tích cực, không kịp thời. Kết quả là đã sút kém 44.000 tấn thóc.  

Ở đây cũng nên nêu lên một điểm: các huyện phía nam ruộng đất tốt hơn các huyện phía 
bắc. Nhưng vụ chiêm vừa rồi, vì đồng bào phía bắc đã cố gắng hơn, không chủ quan, cho nên 
đã thu hoạch khá hơn phía nam. Như xã Lộc Hoà, đã gặt được mỗi mẫu tây 2.170kg, đồng chí 
Hoà (Bí thư xã Lộc Yên) được 3.500 kg mỗi mẫu tây. Đã là một bài học cần phải nhớ.  

Kinh nghiệm vụ chiêm là: Cán bộ lãnh đạo phải hết sức tránh chủ quan.  
*  

*       * 
Vụ mùa này, kế hoạch định 202.800 mẫu ta, cả tỉnh đã cấy được 181.800 mẫu. Bước đầu 

như thế là khá. Nhưng còn phải cố gắng cấy cho hết 21.000 mẫu còn lại. Bác rất vui lòng 
khen 3 huyện Ý Yên, Vụ Bản và Mỹ Lộc đã cấy hơn vụ mùa năm ngoái 5.238 mẫu. Đó là một 
cố gắng mà đồng bào các huyện khác nên làm theo.  

Về sản lượng, cả tỉnh đặt mức trung bình 23 tạ một mẫu tây, như thế là khá. Nhưng có thể 
cố gắng hơn nữa.  

Huyện Ý Yên có đồng bào định mức 45 tạ.  
Huyện Nam Trực có 287 người định mức 45 tạ. 
Huyện Xuân Trường có 174 hộ định mức 65 tạ và mức bình quân toàn huyện là 25 tạ.  
Như thế là rất tốt. Mong toàn thể đồng bào trong tỉnh ra sức thi đua với những bà con đó.  
Chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa thi đua:  
Thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm là nhằm mục đích ích nước và lợi nhà 

(những tập thể và cá nhân thi đua tốt nhất lại được danh hiệu vẻ vang là Anh hùng và Chiến sĩ 
lao động). Vì vậy, chúng ta nói: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua.  

Thi đua không phải là tranh đua, không phải là giấu nghề. Trái lại, trong thi đua, bà con 
phải giúp đỡ nhau, khuyến khích lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm cho nhau để cùng tiến bộ. Vì 
vậy, chúng ta nói: Thi đua phải đoàn kết, đoàn kết để thi đua.  

*  
*       * 

Muốn thu hoạch nhiều, tục ngữ ta có câu: Một nước, hai phân, ba cần, bốn cải tiến kỹ 
thuật.  

- Về nước - Hiện nay nước tạm đủ. Nhưng phải hết sức chú ý chống úng. Đồng thời phải 
giữ lấy nước cho vụ chiêm.  

- Về phân - Tỉnh định mức mỗi sào 8 đến 10 gánh. Thanh niên nhận làm 15 gánh.  
Một số hợp tác xã, tổ đổi công và cá nhân thi đua bón 20 gánh. Như thế là khá. Song thế 

vẫn còn ít. Cần phải cố gắng bón nhiều phân hơn nữa.  
- Ba cần - Là từ khi chọn giống làm mạ cho đến khi lúa đã về nhà, phải siêng chăm nom 

từng việc, từng bước. Nếu cho cấy xong là xong, mà không "cần", tức là không chịu khó làm 
cỏ, bỏ phân, diệt sâu, phòng hạn... thì nhất định lúa không tốt và thu hoạch sẽ kém.  
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- Bốn là cải tiến kỹ thuật - Thế giới ngày nay có máy móc tối tân, có vệ tinh nhân tạo. 
Nhưng cách cày cấy của ta còn rất cũ kỹ, rất lạc hậu, vì vậy khó nhọc nhiều mà thu hoạch ít. 
Để tiến bộ, chúng ta phải cải tiến kỹ thuật.  

Hiện nay ở nông thôn Nam Định có 7.171 đảng viên, 39.039 đoàn viên thanh niên, 2 hợp 
tác xã nông nghiệp, 10.209 tổ đổi công, có nông hội, có chiến sĩ nông nghiệp, lại có các đồng 
chí bộ đội. Đã là đội quân chủ lực để đảm bảo vụ mùa thắng lợi.  

Tuy vậy, còn có 2.803 đảng viên và 13.800 đoàn viên chưa tham gia tổ đổi công hoặc hợp 
tác xã. Thử hỏi các đồng chí ấy làm gì mà không tham gia? Và như thế, phải chăng là làm 
đúng nhiệm vụ của người đảng viên và đoàn viên?  

Còn trong số tổ đổi công, mới có 2.157 tổ là thường xuyên, 350 tổ thì không hoạt động. 
Nhiệm vụ cần kíp của các cấp uỷ đảng và Đoàn là phải giúp đỡ, củng cố và làm cho tất cả các 
tổ đổi công và hợp tác xã hoạt động thật sự, hoạt động tốt.  

Nhân dịp này, Bác có lời khen ngợi đồng bào xã Vụ Bản đã toàn thể tham gia tổ đổi công 
và đồng bào xã Dao Lạc đã vượt khó khăn tổ chức được 15 tổ đổi công. Mong đồng bào hai 
xã ấy cố gắng và tiến bộ hơn nữa.  

Một việc nữa cần phải hết sức chú ý là giữ đê, phòng lụt. Năm nay Nam Định đắp đê đúng 
kỳ hạn, chất lượng tương đối khá, nhưng có nơi như huyện Nghĩa Hưng thì còn kém. Nói 
chung việc tập dượt chưa đều đặn, chưa đạt mức. Mọi người phải hiểu rằng: muốn chắc vụ 
mùa thắng lợi, thì việc giữ đê phòng lụt phải làm đến nơi đến chốn. Trong mùa mưa, cán bộ 
phải luôn luôn đi kiểm tra chu đáo, nhân dân các xã phải luôn luôn sẵn sàng phòng lụt, hộ đê.  

Trong việc tranh thủ vụ mùa thắng lợi, tỉnh nhà có nhiều sáng kiến, có nhiều thuận lợi, 
nhưng cũng có một số khó khăn tạm thời.  

Có người lầm tưởng rằng sản xuất nhiều thì sẽ phải nộp thuế nhiều. Tưởng như vậy là 
không đúng. Bác đảm bảo với đồng bào như sau: nơi nào đã làm xong việc định diện tích sản 
lượng, thì sẽ nộp thuế nông nghiệp theo diện tích sản lượng, nơi nào chưa làm xong thì cố làm 
cho xong và có thể tạm nộp theo mức thuế năm ngoái. Chính phủ quyết không tăng thuế vào 
số sản xuất vượt mức.  

Nông dân ta quen thói bón phân quá ít, thậm chí có nơi còn cấy chay. Đối với thói quen 
bảo thủ ấy, cán bộ phải ra sức tuyên truyền, giải thích, giáo dục cho mọi người hiểu rằng: 
"phân cho lúa là của cho người".  

Có vài nơi, chị em phụ nữ không quen cày cấy. Thậm chí không gánh được phân mà phải 
đội. Đối với điểm này, chị em phải cố gắng thi đua với nam giới, nam nữ phải bình quyền cơ 
mà. Cán bộ cũng phải chịu khó tuyên truyền giáo dục. Trước kia phụ nữ ta có học quân sự 
bao giờ; nhưng trong kháng chiến có những đội nữ du kích đánh giặc rất giỏi. Đánh giặc là 
việc nguy hiểm, thế mà phụ nữ ta đã tỏ ra rất oanh liệt. Không lẽ việc cày cấy làm ăn mà chị 
em lại chịu thua người!  

Bác mong chị em những nơi đó cố gắng học tập và thi đua, noi gương những nữ anh hùng 
lao động đã được tuyên dương trong Đại hội thi đua công nông binh vừa rồi ở Thủ đô.  

Để tranh thủ vụ mùa thắng lợi, cán bộ lãnh đạo từ tỉnh đến huyện, đến xã cần phải:  
Nhớ kỹ bài học vụ chiêm, tuyệt đối chớ chủ quan, tự mãn. Phải đi thật sát với quần chúng. 

Mọi việc phải lãnh đạo kịp thời, chu đáo. Từ bây giờ cho đến khi thóc vào bồ, ngô vào cót, 
luôn luôn phải lãnh đạo chặt chẽ. Làm vụ mùa cho tốt đồng thời phải chuẩn bị tốt cho vụ 
chiêm sau. Phải hết sức chú ý giữ nước phòng hạn, giữ đê phòng lụt.  

Với tinh thần đoàn kết và truyền thống anh dũng của đồng bào Nam Định, chắc rằng cán 
bộ sẽ biến quyết tâm của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của toàn dân, quyết ra sức thi đua 
làm cho vụ mùa năm nay thành một vụ mùa thắng lợi lớn. Những đơn vị nào thu hoạch vụ mùa 
khá nhất trong tỉnh, sẽ được giải thưởng đặc biệt. 

  

Nói ngày 13-8-1958.  

Tài liệu lưu tại Bảo tàng  

Hồ Chí Minh.  
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NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ 

VÀ NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Gần đây cán bộ và đồng bào Nam Định đã cố gắng chống hạn, giải quyết được 4 vạn mẫu, 
nhưng cũng còn hơn 2 vạn mẫu bị hạn, cần phải tranh thủ, cố gắng giải quyết cho hết.  

Nam Định có khuyết điểm là không biết giữ nước (như Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc). Ở ta, 
tuy nông nghiệp lạc hậu nhưng nhân dân nói chung, các cụ già nói riêng có rất nhiều kinh 
nghiệm giữ nước. Vì cán bộ không nhìn xa, không gần gũi, học hỏi kinh nghiệm quần chúng 
nên không biết giữ nước.  

Còn vì sao Nam Định dân đông, nguồn nước nhiều mà diện tích hạn rộng thế?  
Đã là vì tư tưởng chưa thông, sợ khó, sợ khổ. Vì sợ khó, sợ khổ nên đào mương, vét kênh, 

tát nước, gánh nước tưới kém.  
Ở Nam Định, lãnh đạo tỉnh, huyện, xã kém quyết tâm. Gần đây có quyết tâm, nhưng còn 

phải bền bỉ biến quyết tâm ấy thành quyết tâm của tất cả cán bộ và quần chúng.  
Do thiếu quyết tâm ấy mà nảy ra bệnh ỷ lại vào cấp trên, ỷ lại vào bộ đội giúp, ỷ lại vào 

máy bơm, ỷ lại vào trời.  
Trời đã làm ra hạn, lụt, sâu bọ, bệnh tật. Vì vậy ta không ỷ lại vào trời mà phải chống lại 

trời. Mùa trước đây nhân dân đã "vắt đất ra nước thay trời làm mưa" thì nay phải tiếp tục thực 
hiện.  

Vì khuyết điểm như thế cho nên Nam Định còn hơn 2 vạn mẫu bị hạn. Bây giờ cứ tính 
trung bình với cố gắng đã làm được, mỗi mẫu tây là 2 tấn 500 thôi, thì nếu để mất 23.000 mẫu 
tức là mất 57.500 tấn thóc.  

Một khuyết điểm nữa là hoa màu ở đây năm nay cũng kém. Lúa và hoa màu hai cái phải đi 
đôi với nhau, cái nọ giúp cho cái kia. Nếu hoa màu, cây công nghiệp không có, kém thì rồi 
cũng ảnh hưởng đến lúa. Lúa kém ảnh hưởng đến hoa màu. Hoa màu, cây công nghiệp, chăn 
nuôi phải rất chú ý.  

Giờ đây phải tập trung lực lượng lại, tìm nguồn nước, khơi mương rãnh mà tát, phải có kế 
hoạch giữ nước và trong lúc chống hạn, phòng hạn thì phải có kế hoạch phòng úng.  

Muốn làm tròn nhiệm vụ ấy phải chống tư tưởng bảo thủ, tư tưởng sợ khó, tư tưởng mệt 
mỏi, tư tưởng ỷ lại, tức là phải quyết tâm, quyết tâm và quyết tâm nữa, quyết tâm mãi làm cho 
đến thắng lợi.  

Ngoài những việc trên, nhân dân ta phải phòng sâu và diệt sâu, phòng chống bệnh cúm. 
Việc phòng và chống bệnh cúm là nhiệm vụ của mọi cán bộ và nhân dân không phải chỉ riêng 
ngành y tế. Đồng thời với các nhiệm vụ trên, cần củng cố các tổ đổi công, các hợp tác xã, làm 
cho tổ đổi công, hợp tác xã đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ những đồng bào còn làm 
riêng lẻ. Đặc biệt là phải cố gắng thi đua bảo đảm cấy hết diện tích, tương trợ giúp đỡ nhau cả 
về vật chất và tinh thần, nhất là đối với một số đồng bào hiện nay còn thiếu thốn để bảo đảm 
sản xuất, bảo đảm vụ Đông - Xuân thắng lợi.  

Nhân dịp này Bác trao lại cho tỉnh 12 huy hiệu của Bác để làm giải thưởng cho đơn vị, cá 
nhân nào có thành tích chống hạn khá.  

 
Nói ngày 15-3-1959.  

Sách Nam Hà làm theo lời Bác,  

Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng  

tỉnh Nam Hà, 1975, tr. 59-61. 
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LỜI CĂN DẶN ĐẢNG UỶ 

NHÀ MÁY DỆT NAM ĐỊNH 

1. Phải làm công tác phát động quần chúng cải tiến quản lý xí nghiệp gọn và tốt. Về thời 
gian và các bước đi, cần vận dụng linh hoạt. Nhà máy bắt đầu phát động từ tháng 11, đến nay 
đã được 5 tháng mà chưa mở rộng ra cho công nhân học tập. Thế là dài quá. Kéo dài sẽ làm 
cho công nhân mệt. Nhưng làm ngắn thì phải bảo đảm làm tốt; ngắn và qua loa, làm không tốt 
thì cũng không được.  

2. Không được để hụt mức sản xuất. Phải bảo đảm kế hoạch cả về sản lượng và chất 
lượng. Phải làm nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Mức sản xuất có cao hơn năm ngoái, nhưng không phải 
là cao quá. Không kể Liên Xô, nếu chỉ so sánh với Trung Quốc và Triều Tiên thì mức sản 
xuất của ta còn quá thấp. Vả lại ta đang có phong trào thi đua với công nhân nhà máy dệt Bình 
Nhưỡng (Triều Tiên). Sản xuất hụt mức là tại cán bộ, tại lãnh đạo. Các cô, các chú chưa biết 
tuyên truyền giải thích cho công nhân, cho đảng viên và đoàn viên thanh niên, làm cho quyết 
tâm của lãnh đạo trở thành quyết tâm của toàn thể đảng viên, đoàn viên và công nhân. Trong 
một trận chiến đấu, thắng là do toàn thể bộ đội, bại là do người chỉ huy. Người chỉ huy biết 
trông nom bộ đội, cảm thông bộ đội, có kế hoạch đúng và biết tổ chức động viên bộ đội thì sẽ 
đánh thắng. Người chỉ huy kém thì sẽ thất bại. Trong công xưởng cũng vậy.  

3. Cán bộ lãnh đạo, đảng viên, đoàn viên thanh niên cũng như cán bộ công đoàn phải xung 
phong gương mẫu. Nội bộ lãnh đạo phải đoàn kết nhất trí, cán bộ phải đi vào công nhân, phải 
sắp xếp công việc để mỗi tuần tham gia lao động một ngày. Phải lắng nghe sáng kiến và lời phê 
bình của công nhân, phải thật sự dựa vào công nhân, đi đúng đường lối quần chúng, nắm vững 
chính sách của Đảng.  

4. Công nhân bây giờ làm chủ, không phải đi làm thuê như trước, phải khéo tổ chức công 
nhân tham gia quản lý nhà máy. Phải động viên công nhân có gì nói hết, ý kiến công nhân có 
đúng, có sai, nhưng đúng nhiều hơn. Thí dụ: công nhân yêu cầu tổ chức giữ trẻ cho tốt là 
đúng, lãnh đạo phải chăm lo thực hiện. Nhưng cũng có chỗ sai: như một số anh chị em công 
nhân kêu lương ít thì phải giải thích và để công nhân thảo luận cho rõ: hoàn cảnh đất nước bị 
chiến tranh tàn phá, lại tạm bị chia cắt, phải xây dựng nhiều, bây giờ công nhân phải khắc 
phục khó khăn. Bao giờ sản xuất nhiều, rẻ, Nhà nước mới có thể tăng thêm phúc lợi cho công 
nhân. Liên Xô và Trung Quốc lúc đầu cũng vậy. Nếu các cô, các chú biết giải thích thì công 
nhân nhất định sẽ hiểu, sẽ tin.  

5. Phải chú trọng công tác phát triển đảng viên và đoàn viên thanh niên. Đảng viên và 
đoàn viên mới có hơn 1.600 trong số hơn 1 vạn công nhân. Như thế còn ít, phải chăm lo bồi 
dưỡng và phát triển những công nhân có đủ tiêu chuẩn vào Đảng và Đoàn. Đảng uỷ phải chú 
trọng bồi dưỡng và cất nhắc cán bộ nữ, nhất là trong nhà máy, quá nửa công nhân là phụ nữ.  

Hôm nay Bác đi chống hạn bận không đến thăm công nhân được. Bác nhờ các chú, các cô 
chuyển lời Bác hỏi thăm anh chị em công nhân và gia đình công nhân.  

 

Nói ngày 15-3-1959.  

Sách Nam Hà làm theo lời Bác,  

Ban nghiên cứu lịch sử  

Đảng tỉnh Nam Hà, 1975,  

tr. 62-65.  
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