
Bác Hồ và những lá thư cho thiếu nhi Việt Nam 

  

Sinh thời, Bác Hồ là người rất yêu quý thiếu nhi. Người luôn dành tình cảm quan tâm đặc 

biết đối với thế hệ trẻ. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho lứa tuổi thiếu nhi được xem 

như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta. Đó cũng chính là những quan 

điểm, phương hướng mà Đảng, Nhà nước ta đã và sẽ tiếp tục lấy đó làm phương châm để giao dục, 

rèn luyện thế hệ măng non của đất nước. Nhân dịp kỷ niêm 74 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ 

Chí Minh (15/5/1941-15/5/2015), Tháng “Hành động vì trẻ em”, và ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, 

chúng ta cùng tìm hiểu những tình cảm của Bác Hồ dành cho các em thiếu niên, nhi đồng qua 

những lá thư Người gởi đến thiếu nhi khi Người còn sống. 

          Mở đầu lá thư cho nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 1951, Bác Hồ viết: 

“Trung thu trăng sáng như gương 

Bác Hồ ngắm cảnh, nhớ thương nhi đồng”… 

 

  

            Trong thư gửi Hội nghị cán bộ phụ trách nhi đồng toàn quốc vào ngày 25/8/1950, Bác đã 

viết: “Cần làm cho chúng (trẻ em) biết yêu tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, 

giữ kỷ luật, học văn hóa. Đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, sinh động trẻ 

trung của chúng, chớ nên làm cho chúng hóa ra già cả … bởi vì “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, 

biết ngủ, biết học hành là ngoan”. 

  

            Trẻ em cần có tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, biết yêu thiên nhiên, yêu loài vật; biết kính 

yêu và tôn trọng mọi người thân quanh mình như cha mẹ, ông bà, bà con làng xóm và biết yêu Tổ 

quốc; biết nhân ra và có thái độ yêu ghét đúng đắn với những hiện tượng tốt, xấu quanh mình… 

  

            Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đội thiếu niên Tiền phong 5/1961, Bác đã gửi thư 

cho thiếu niên nhi đồng. Trân trọng tình cảm yếu quý của Bác Hồ, thiếu niên nhi đồng cả nước đón 

nhận 5 lời dạy thiêng liêng của Người như là mục tiêu phấn đấu, là tiêu chuẩn để đánh giá đội viên: 

  

“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào 

Học tập tốt, lao động tốt 

Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt 

Giữ gìn vệ sinh thật tốt 

Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. 

  

Cũng ngay trong lá thư này, Bác ân cần nhắc nhở thiếu niên nhi đồng:”Mai sau các cháu sẽ là 

người chủ của nước nhà. Cho nên ngay từ rày, các cháu cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng để 

chuẩn bị trở nên người công dân tốt, người cán bộ tốt của nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc 

lập, dân chủ, giàu mạnh”. 



  

Hết lòng yêu thương và ân cần dạy bảo thiếu niên nhi đồng, Bác Hồ rất tin tưởng và luôn xác 

định rõ trách nhiệm trọng đại của thiếu nhi đối với tương lai đất nước. Trong thư gửi học sinh vào 

tháng 9/1945, Bác đã viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam 

có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ 

một phần lớn ở công học tập của các cháu” 

  

Vào Tết trung thu năm 1952, Bác đã gửi cho các em thiếu nhi những câu thơ nhắn nhủ, dạy 

bảo thật ân cần: 

“Mong các cháu cố gắng 

Thi đua học và hành 

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ 

Tùy theo sức của mình… 

Các cháu hãy xứng đáng 

Cháu Bác Hồ Chí Minh.” 

 

Không chỉ yêu thương thiếu niên, nhi đồng, Bác Hồ còn khẳng định trách nhiệm chăm sóc 

giáo dục các em không phải của riêng ngành nào, tổ chức nào mà là trách nhiệm của toàn Đảng, 

toàn dân. Bác đã viết: 

“Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt 

các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiêm trì, bền bỉ… Vì tương lai 

của con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu 

bé cho tốt”. 

 

  



Trước lúc người đi xa, cũng nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6/1969, Bác đã có lời căn dặn toàn 

Đảng, toàn dân cần nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng. Trong di chúc 

của mình, Người khẳng định:”…Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng 

và rất cần thiết”. 

  

Tình yêu thương của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ, đối với thiếu niên, nhi đồng đã, đang và sẽ là 

hành trang cho bao thế hệ trẻ bước vào đời, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ta đàng hoàng 

hơn, giàu đẹp hơn. 

  

Ngày nay, thiếu niên, nhi đồng nước ta được Đảng, nhà nước, các đoàn thể và toàn xã hội 

quan tâm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, thể hiện qua các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính 

sách, nghị quyết của Đảng và chương trình, kế hoạch hoạt động của chính quyền, mặt trận, đoàn thể 

từ Trung ương đến địa phương, đây lại càng có cơ hội lớn để trẻ em được cả xã hội tập trung quan 

tâm, bồi dưỡng và vun đắp như mong muốn của Chủ tịch Hồ  Chí Minh vĩ đại./. 

  

                                                                                                                                                      

                    Như Thủy (st) 
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