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TẤM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI CHIẾN SĨ 

 

Đối với chiến sĩ là những người hy sinh nhiều nhất cho dân tộc, Bác Hồ thường 

dành cho anh em sự chăm lo săn sóc ân tình, chu đáo nhất. 

Mùa đông, thương anh em chiến sĩ rét mướt ở rừng núi hay bưng biền, Bác đem tấm 

áo lụa của mình được đồng bào tặng, bán đấu giá để lấy tiền mua áo ấm gửi cho các chiến 

sĩ. 

Bác thường nói: "Chiến sĩ còn đói khổ, tôi ăn ngon sao được!". "Chiến sĩ còn rách 

rưới, mình mặc thế này cũng là đầy đủ lắm rồi"'. 

Mùa hè năm ấy (1967), trời Hà Nội rất nóng. Sức khỏe Bác Hồ đã kém, thần kinh 

tuổi già cũng suy nhược, dễ bị toát mồ hôi, ướt đầm, có ngày phải thay mấy lần quần áo, 

có khi hong tại chỗ, rồi lại thay ngay. Bác không cho dùng máy điều hòa nhiệt độ. Bác 

bảo: mùi nó hôi lắm, Bác không chịu được! (Bác không dùng nên nói vậy thôi, chứ máy 

đã có nút xả thơm). 

Thấy trời oi bức quá, Bác nói với đồng chí Vũ Kỳ: 

- Nắng nóng thế này, các chú bộ đội trực phòng không trên nóc hội trường Ba Đình 

thì chịu sao được? Các chú ấy có đủ nước uống không? Chú thử lên tìm hiểu xem thế nào, 

về cho Bác biết. 

Đồng chí Vũ Kỳ lên, được biết trên đó có một tổ súng máy 14 ly 5. Ụ cát sơ sài, nếu 

địch bắn vào thì chỉ có hy sinh, rất nguy hiểm. 

Trời nắng chói, đứng một lúc mà hoa cả mắt. Đồng chí Vũ Kỳ hỏi: 

- Các đồng chí có nước ngọt uống không? 

- Nước chè thường còn chưa có, lấy đâu ra nước ngọt! 

Đồng chí Vũ Kỳ về nói lại với Bác, Bác gọi điện ngay cho đồng chí Văn Tiến Dũng: 

- Sao các chú không lo đủ nước uống cho các chiến sĩ trực phòng không? Nghe nói 

ụ súng trên nóc hội trường Ba Đình rất sơ sài, chú phải lo sửa ngay để đảm bảo an toàn 

cho chiến sĩ trong chiến đấu! 

Sau đó Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ đi lấy sổ tiết kiệm của Bác, xem tiền tiết kiệm của 

Bác còn bao nhiêu. 

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH 

HỒ CHÍ MINH 
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Tại sao Bác có tiền tiết kiệm? Lương Bác cao nhất nước, nhưng hàng tháng cũng chỉ 

đủ tiêu. Mọi chi phí cho sinh hoạt của Bác, từ cái chổi lông gà, đều ghi vào lương cả. 

Tiền tiết kiệm của Bác là do các báo trả nhuận bút cho Bác. Bác viết báo nhiều, có 

năm hàng trăm bài. Các báo gửi đến bao nhiêu, văn phòng đều gửi vào sổ tiết kiệm của 

Bác. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác cũng đã có tiền tiết kiệm. Đến dịp tết 

Nguyên đán, Bác lại đem chia cho cán bộ các cơ quan chung quanh Bác, mua lợn để đón 

xuân. 

Đồng chí Vũ Kỳ xem sổ và báo cáo: 

- Thưa Bác, còn lại tất cả hơn 25.000 đồng (lúc đó là một món tiền rất lớn, tương 

đương với khoảng 60 lạng vàng). 

Bác bảo: 

- Chú chuyển ngay số tiền đó cho Bộ Tổng tham mưu và nói: đó là quà của Bác tặng 

để mua nước ngọt cho anh em chiến sĩ trực phòng không uống, không phải chỉ cho những 

chiến sĩ ở Ba Đình, mà cho tất cả các chiến sĩ đang trực chiến trên mâm pháo ở khắp miền 

Bắc. Nếu số tiền đó không đủ thì yêu cầu địa phương nào có bộ đội phòng không trực 

chiến góp sức vào cùng lo! 

Về sau, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân báo cáo lại cho Văn phòng Phủ Chủ 

tịch biết: số tiền của Bác đủ mua nước uống cho bộ đội phòng không, không quân được 

một tuần! 

Trần Đức Hiện (ghi lời kể của đồng chí Vũ Kỳ) 

Nguồn: Sách Một số lời dạy và mẩu chuyện về  

tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

2. Lời Bác dạy 

“a) Nhân là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Vì thế mà 

kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân. Vì thế mà 

sẵn lòng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vì thế mà... không 

e cực khổ, không sợ oai quyền. 

Những người đã... không e, không sợ gì thì việc gì phải họ đều làm được. 

b) Nghĩa là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải 

giấu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng, không có lợi ích riêng phải lo toan. Lúc Đảng giao cho 

việc, thì bất kỳ to nhỏ, đều ra sức làm cẩn thận. Thấy việc phải thì làm, thấy việc phải thì 

nói. Không sợ người ta phê bình mình, mà phê bình người khác cũng luôn luôn đúng đắn. 
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c) Trí vì không có việc tư túi nó làm mù quáng, cho nên đầu óc trong sạch, sáng 

suốt. Dễ hiểu lý luận. Dễ tìm phương hướng. Biết xem người. Biết xét việc. Vì vậy, mà 

biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho Đảng, biết vì Đảng mà cất nhắc người tốt, đề 

phòng người gian. 

d) Dũng là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm có gan 

sửa chữa. Cực khổ khó khăn, có gan chịu đựng. Có gan chống lại những sự vinh hoa, phú 

quý, không chính đáng. Nếu cần, thì có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, 

không bao giờ rụt rè, nhút nhát. 

e) Liêm là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không 

ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hóa. 

Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ. 

Đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức đó không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo 

đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích chung của 

Đảng, của dân tộc, của loài người. 

Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải 

có gốc. không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì 

dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải 

phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự tình không có đạo đức, không có căn 

bản, tự mình đã hủ hoá, xấu xa thì còn làm nổi việc gì?” 

Nguồn: Sửa đổi lối làm việc, tháng 10-1947, Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính 

trị quốc gia Hà Nội, 1995, t.5, tr. 251-253 

 

 

 
 

Những ngày đáng nhớ trong tháng 11: 

------- 

- 04/11: Kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu 

biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (4/11/1909-4/11/2019). 

- 20/11: Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 
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Sổ tay nghiệp vụ Đoàn 
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 1. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 

2017 “Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống 

suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 

bộ”; các nội dung về xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới và Nghị quyết 

Trung ương 4 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. 

2. Tuyên truyền các nội dung hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương đến 

đông đảo đoàn viên, thanh niên; thông tin tình hình thời sự an ninh, chính trị, xã hội,... tại 

địa phương, đơn vị. 

3. Tuyên truyền tới đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý nghĩa của Chiến dịch 

Làm cho thế giới sạch hơn và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 

hậu. Sử dụng thống nhất bộ công cụ tuyên truyền do Trung ương Đoàn ban hành bao gồm 

tuyên truyền trực quan và trên internet, như: Băng rôn, phướn dọc, avartar, cover 

facebook... 

4. Thường xuyên nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên trước các 

sự việc, hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong xã hội; không tham gia bình luận, chia sẻ các 

bài viết, hình ảnh, video clip trên các trang mạng xã hội (Facebook, Youtube,…) có nội 

dung xuyên tạc, bóp méo sự thật, cổ vũ lối sống phóng túng, coi thường pháp luật. Đẩy 

mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên 

mạng xã hội và cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới” nhằm 

thu hút, đoàn kết, tập hợp thanh niên. 

 

 

 

 

 

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG SINH HOẠT THÁNG 10/2019 


