
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác chăm sóc, giáo dục 

 và bảo vệ trẻ em 

     Trong cuộc đời hoạt động đầy cống hiến và hy sinh của mình, trẻ em luôn là lớp “công dân 

đặc biệt” được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm cụ thể, sâu sát. Cho dù ở vào những 

giai đoạn gay cấn nhất của cách mạng, cho dù bận trăm công, nghìn việc, quan tâm đến công 

tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là một trong những công việc Bác thường làm, được 

Bác coi là quan trọng và luôn thường trực trong suy nghĩ, hành động của Người . Chăm lo cho 

thế hệ trẻ, cho trẻ em được thể hiện trong phong cách sống, trong đạo đức, trong tầm nhìn 

chiến lược và khoa học của Hồ Chí Minh. 

     Ở Người, quan điểm về bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em đã sớm trở thành một bộ phận 

của tư tưởng giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội văn minh, dân giàu, nước mạnh. Dân tộc 

không được giải phóng thì trẻ em không được bảo vệ, chăm sóc, không được hưởng các 

quyền lợi cơ bản của mình. Đất nước không được giàu mạnh thì trẻ em không được ấm no, 

hạnh phúc. 

  

 

Bác Hồ thǎm trường mẫu giáo Mầm non tỉnh Thanh Hoá 

  

     Trong bài thơ “Kêu gọi thiếu nhi” - bài đầu tiên Bác viết cho thiếu nhi vào năm 1941, 

trong đó Bác khẳng định: “… Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ, biết học hành là 

ngoan…”. 

     Sau ngày miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, một hôm Bác Hồ trên đường đi công tác, 

ghé thăm một thôn nhỏ, xưa kia là vùng du kích trong kháng chiến chống Pháp. Bác âu yếm 

và phát kẹo cho các cháu, khi Bác sắp lên xe ra đi thì một cháu bé hỏi: Bác ơi, cháu lớn lên 

còn giặc để đánh không ạ. Bác xúc động, cúi xuống hôn cháu và nhẹ nhàng bảo: Bác chỉ 

muốn các cháu được học hành, lớn lên xây dựng đất nước. 



     Trong một lần xem chiếu bóng, sau khi xem xong, mọi người lục tục đứng dậy ra về. Bác 

vội đứng lên, giơ tay ra lệnh giữ trật tự và nói: Hãy khoan đã, để các cháu bé ra trước, kẻo lộn 

xộn các cháu bị lạc đấy. 

     Trong lần Bác đến thăm xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hải Dương, ngày 

20/3/1961, một xã có phong trào toàn dân chăm sóc mẫu giáo. Trước đông đảo bà con trong 

xã, Bác nói: Nghĩa dân là dân có nghĩa thì phải chăm lo từ mẫu giáo. Các cụ và bà con xã nhà 

đã biết trồng cây cho đẹp làng xóm, biết chăm sóc các cháu mẫu giáo, vậy là: Vì lợi ích mười 

năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người. 

  

 

Bác Hồ thăm lớp học vỡ lòng ở phố Hàng Than, Hà Nội 

  

     Là một nhà giáo dục vĩ đại, Bác Hồ coi trọng việc giáo dục thế hệ trẻ không chỉ ở nội dung 

mà cả phương pháp dạy học và giáo dục. Nói chuyện với lớp cán bộ đào tạo mẫu giáo, Bác 

nhắc nhở: “...làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm thế thì trước hết phải yêu trẻ. 

Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ, chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ như trồng 

cây non. Trông cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này cháu trở 

thành người tốt”. “Trong lúc học cần phải làm cho chúng vui, trong lúc vui cũng cần làm cho 

chúng học. Ở trong nhà, trong trường, trong xã hội chúng đều vui, đều học...”. Về nội dung 

giáo dục ở các cấp học, Bác cũng nhắc nhở nhiều lần: “Cần chú trọng hơn nữa về mặt đức 

dục; Dạy cho các cháu đạo đức cách mạng, biết yêu Tổ Quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu khoa 

học, yêu lao động và người lao động, thật thà, dũng cảm, sẵn sàng tham gia lao động và bảo 

vệ Tổ Quốc”. 

     Bên cạnh việc coi trẻ em là những chủ thể còn non nớt về thể chất và trí tuệ, phải có sự 

quan tâm, dìu dắt, chăm sóc và bảo vệ đặc biệt; Người đã đặt niềm tin mạnh mẽ vào trí tuệ 

phẩm chất của thế hệ trẻ. Trong bức thư gửi các cháu nhân ngày khai trường của nước Việt 

Nam độc lập, Bác Hồ khẳng định: “Non sông Việt Nam 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 em”. Với người, trẻ em là tương lai 

của đất nước, dân tộc và thế giới vì sự định hình nhân cách, lý tưởng của trẻ em hôm nay 

quyết định thế giới sẽ tồn tại thế nào trong tuơng lai. 

     Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bạn lớn của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Đảng Cộng Sản 

Mỹ đã viết về Người: “Tấm lòng ưu ái đầy thi vị mong muốn một thế giới tốt đẹp có hương 

hoa tươi thắm và những tiếng cười náo nức của trẻ em, đã thấm nhuần vào chủ nghĩa nhân 

đạo toàn diện của cuộc đời mà Người đã sống, thấm nhuần vào những việc kỳ diệu mà Người 

đã làm, vào sự nghiệp mà trọn đời Người phục vụ”. 

     Tình yêu trẻ thơ của Bác là mối tình cảm sâu sắc, rộng lớn xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo 

cao cả với ý thức rõ rệt là các cháu sẽ là những người tiếp tục sự nghiệp của cha ông, những 

người trực tiếp xây dựng xã hội tương lai. Tình yêu đó, sự quan tâm đặc biệt đó còn bắt nguồn 

từ lý tưởng cao đẹp của Người: suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp vĩ đại: giải phóng dân tộc, 

giải phóng con người. Những tình cảm ấy của Bác đối với dân tộc, đối với con người đã khiến 

nhà thơ Tố Hữu phải thốt lên: “Bác ơi tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông mọi kiếp 

người”. 

  

 

Bác Hồ với các cháu thiếu niên, nhi đồng năm 1969 

  

     Trước khi từ biệt thế giới này để gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh 

khác, Bác viết: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy chăm sóc 

giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên 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”. 

     Thấm nhuần lời dạy và tấm gương của Người, trong thời kỳ đất nước đổi mới, cùng với 

nhiều chính sách kinh tế, xã hội được ban hành, Nhà nước ta đã phê chuẩn Công ước quốc tế 

về quyền trẻ em (20/02/1990). Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên 



thế giới phê chuẩn Công ước này. Điều đó đã làm thay đổi khá nhanh nhận thức, hành động 

đối với trẻ em và thực hiện quyền trẻ em Việt Nam. Chúng ta đã ban hành luật, chính sách, 

văn bản hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chương trình hành động, chương trình mục 

tiêu, các dự án, xây dựng tổ chức bộ máy, bố trí và đào tạo cán bộ quản lý, xây dựng và phát 

triển các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Nhờ đó, công tác 

bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống giáo dục 

quốc dân khá hoàn chỉnh được phát triển, bao gồm đủ các cấp học, bậc học dưới nhiều hình 

thức theo hướng xã hội hóa; cơ sở vật chất cho phát triển giáo dục được tăng cường; công tác 

chăm sóc sức khỏe trẻ em ngày càng được cải thiện. Mạng lưới y tế được củng cố và nâng 

cấp; nhận thức của trẻ em và người chưa thành niên đã từng bước được nâng cao. Các em 

được cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng để tự chăm sóc và bảo vệ mình; cơ hội và hoạt động 

tăng cường sự tham gia của trẻ em đang dần được mở rộng. Các em ngày càng có điều kiện 

bày tỏ ý kiến và tham gia các hoạt động có liên quan đến bản thân; gia đình, cộng đồng đã 

luôn quan tâm, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em phát triển 

đầy đủ thể chất và tinh thần, nhiều em đã được hưởng các chính sách, chế độ và được nhận 

nuôi dưỡng. 

     Sự quan tâm, tình cảm yêu thương, những hành động thiết thực của Bác Hồ đối với thế hệ 

trẻ, những mầm non tương lai của đất nước và những lời dặn dò của Người sẽ mãi là những 

bài học, tấm gương quý giá, là định hướng, kim chỉ nam cho mọi chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em của Việt Nam hôm nay và 

mãi mãi về sau. 

  

Hồ Thị Nghĩa 
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