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Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính 

yêu của dân tộc Việt Nam, đi xa nhưng những giá trị to lớn trong tư tưởng 

của Người vẫn còn mãi. Các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở 

nước ngoài trong thời gian qua đã góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc 

hơn về Bác và dân tộc Việt Nam. 

 

Triển lãm “Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp”. 

 

Năm 1987, Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên 

hợp quốc (UNESCO) ra Nghị quyết kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, với tư cách là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất”. 

Nghị quyết ghi nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật kiệt xuất 

đã có dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại và kêu gọi các quốc gia cùng 

tôn vinh Người thông qua các hoạt động tưởng niệm khác nhau. Nghị quyết của 

UNESCO là sự công nhận của thế giới đối với những giá trị nhân văn của dân tộc 

Việt Nam kết tinh trong con người Bác, thể hiện sự tôn vinh một con người mang 

trong mình những ý tưởng cao đẹp mà nhân loại chia sẻ và hướng tới là hòa bình, 

độc lập dân tộc, bình đẳng giữa các quốc gia, giải phóng các dân tộc khỏi áp bức, 

bất công. 



 

 

               Với những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, trong những năm 

qua, nhiều hoạt động tôn vinh Người đã được triển khai ở nước ngoài. Tại “Hội 

nghị tổng kết 10 năm thực hiện các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài”, 

diễn ra mới đây tại Hà Nội, PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng 

Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, các hoạt 

động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài đã đạt nhiều thành công trong 

những năm qua. Các hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của 

các chính đảng, giới học giả, truyền thông địa phương và phát huy được hiệu quả 

tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, nhân cách của Bác dưới cả hai góc độ “Anh 

hùng giải phóng dân tộc” và “Nhà văn hóa kiệt xuất”. 

Đến nay, tại 22 quốc gia trên thế giới đã có 35 công trình tượng, tượng đài 

Bác. Tại những nơi Người từng sống và hoạt động, nhiều khu di tích tưởng niệm, 

bảo tàng đã được xây dựng, tu sửa. Nhiều quốc gia đã đặt tên trường, lớp, tên 

đường phố, quảng trường mang tên Bác… Các công trình này là biểu tượng của 

tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và các nước sở tại, là nơi lưu giữ những 

kỷ niệm về Bác và tổ chức các hoạt động giao lưu với người dân, bạn bè quốc tế, 

qua đó giúp tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Nguyên 

Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chu Đức Tính xúc động chia sẻ, điều đặc biệt 

là nhiều khu di tích tưởng niệm, bảo tàng được xây dựng từ nguồn kinh phí của 

nước sở tại, như các công trình ở Trung Quốc, Thái-lan, Lào, Nga… Ông Chu 

Đức Tính kể lại, năm 2014, ông cùng đoàn cán bộ Việt Nam đến Ma-đa-ga-xca 

để khảo sát nhằm tu sửa lại Tượng đài Bác Hồ tại đây. Sau khi bày tỏ với các cơ 

quan chức năng Ma-đa-ga-xca về mong muốn của Việt Nam, người dân và chính 

quyền nước bạn đã đề nghị tự chi kinh phí tu sửa Tượng đài Bác. Điều này là minh 

chứng sống động cho sự trân trọng, tình cảm yêu mến của nhân dân thế giới dành 

cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. 

PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc khẳng định, những hoạt động tôn vinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài rất đáng trân trọng và cần tiếp tục được phát huy. 

Theo PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, để hoạt động tôn vinh Bác ở nước ngoài có 

chiều sâu hơn nữa, cần chú trọng ba vấn đề. Trước hết, phải luôn thống nhất hai 

danh hiệu “Anh hùng giải phóng dân tộc” và “Nhà văn hóa kiệt xuất”, bởi sự 

nghiệp giải phóng dân tộc của Bác chứa đựng những giá trị văn hóa, nhân văn, 

đạo đức rất cao. Và chính những giá trị ấy lại có tác động trở lại đối với sự nghiệp 

giải phóng dân tộc và khẳng định vị trí của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, phải luôn 

gắn kết Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam, vì Người là hiện thân của 

dân tộc, là lãnh tụ của dân tộc và kết tinh những giá trị văn hóa của dân tộc. Tôn 

vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là tôn vinh dân tộc, giới thiệu Việt Nam ra thế 

giới. Cuối cùng, nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói về sự nghiệp của Đảng, của 



Nhà nước Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Bác gắn liền quá trình lãnh đạo 

của Đảng và sự phát triển của Nhà nước. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, trong 

bối cảnh đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới và hội 

nhập quốc tế sâu rộng, những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh càng cần được tôn vinh, truyền tải, lan tỏa rộng rãi, nhất là 

trong cộng đồng quốc tế và các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài. Điều này 

vừa để các thế hệ người Việt Nam cả trong nước và nước ngoài củng cố và phát 

huy niềm tự hào dân tộc, vừa để thế giới ngày càng biết đến nhiều hơn hình ảnh 

đất nước Việt Nam với lịch sử hào hùng, nền văn hóa đậm đà bản sắc, yêu chuộng 

hòa bình và trách nhiệm với công việc chung của thế giới. 
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