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Tư tưởng Hồ Chí Minh

Vào những năm chống Mỹ, khi có thể, vào chiều một ngày thứ bảy

trong tháng, Bác Hồ mời Bác Tôn sang nhà sàn dùng cơm. Bác Hồ ra tận

chỗ gốc cây sát bờ ao đón bạn và lên tiếng: “Chào Cụ!”. Bác Tôn cũng

chắp tay đáp lễ: “Chào Cụ!”. Với phong thái ung dung tự tại, hai vị lãnh

tụ khoác tay nhau đi dạo trên con đường trải sỏi trong vườn…

Lịch sử Cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, gắn liền với tên tuổi Hồ

Chí Minh và Tôn Đức Thắng, hai vị Chủ tịch nước kính mến, hình ảnh tiêu

biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc.

Tình cảm giữa Bác Hồ và Bác Tôn đã hình thành từ lâu, khi hai bác còn

chưa gặp nhau. Cách mạng Tháng Tám thành công, từ nhà tù Côn Đảo, Bác

Tôn trở về đất liền, tham gia lãnh đạo Cách mạng. Tháng 3/1946, Bác Tôn

được Trung ương Đảng điều động ra Bắc và lần đầu tiên được gặp Bác Hồ -

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mà Bác Tôn hằng ngưỡng mộ từ năm 1919 trên đất

Pháp và những năm tháng bị tù đày ở Côn Đảo.

Còn Bác Hồ, nghe danh người công nhân Tôn Đức Thắng đã tổ chức Công

hội bí mật từ năm 1920. Đến năm 1926, tại Trung Quốc, khi cử hai đồng chí

Nguyễn Văn Lợi và Trần Trọng Bình về Sài Gòn gây dựng cơ sở Hội Việt

Nam Cách mạng Thanh niên, đồng chí Lý Thụy (bí danh của Bác Hồ) căn

dặn: Đến Sài Gòn, phải tìm cách liên lạc được với anh Tôn Đức Thắng!

Tình hình cách mạng những ngày trước Toàn quốc kháng chiến chuyển

biến rất phức tạp. Trong phiên họp ngày 8/11/1946, kỳ họp thứ hai Quốc hội

khóa I, khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội, khi Chủ tịch Chính phủ lâm thời

Hồ Chí Minh nói lời từ chức, trao quyền để Quốc hội lựa chọn người đứng ra

thành lập Chính phủ mới, thì đại biểu Nam Bộ Tôn Đức Thắng lập tức đứng

lên, dõng dạc phát biểu: “Tôi xin giới thiệu Cụ Hồ Chí Minh, tức nhà yêu

nước Nguyễn Ái Quốc là người xứng đáng hơn ai hết, đứng ra thành lập

Chính phủ mới!”.
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Lời Bác Tôn là tiếng nói đại diện cho Nam Bộ đang anh dũng chiến đấu

bảo vệ độc lập, thống nhất của nước Việt Nam mới; là ý chí và quyết tâm

xây dựng một đất nước hòa bình, thống nhất và giàu mạnh của toàn dân

Việt Nam. Với sự tín nhiệm của quốc dân đồng bào và sự giới thiệu của

Bác Tôn, Quốc hội đã hoàn toàn tín nhiệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và ủy

nhiệm Người thành lập Chính phủ mới.

Sự kiện này đã làm nhóm đại biểu Quốc hội trong các đảng phái phản

động thất vọng, vì họ đã chuẩn bị một “danh sách tân chính phủ” gồm

không ít kẻ ôm chân ngoại bang, phản bội lại lợi ích của dân tộc.

Toàn quốc kháng chiến bùng nổ. Lịch sử và nhiệm vụ cách mạng ngày

càng kết gắn Bác Hồ và Bác Tôn. Tháng 6/1948, Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi

đua ái quốc. Trước đó, Bác Hồ và Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết

định cử Bác Tôn, Ủy viên Trung ương Đảng, làm Trưởng ban Trung ương

vận động Thi đua ái quốc.

Tại chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ thường mời Bác Tôn đến gặp để đàm

đạo, trao đổi ý kiến về những công việc cụ thể nhằm đẩy mạnh phong trào

thi đua kháng chiến kiến quốc. Tháng 11/1948, Bác Hồ gửi thư tới Bác

Tôn, thư viết: “...Theo thiển ý của tôi, chúng ta cần huấn luyện cán bộ, mà

huấn luyện cán bộ xã là trước hết. Rồi lựa chọn những cán bộ có năng lực

nhất, đưa dần lên làm cán bộ huyện, tỉnh và khu... Nói tóm lại, cần có

chương trình huấn luyện hẳn hoi... Thiển ý như thế, xin Cụ và Ban Thi đua

Trung ương xét bàn kỹ. Kính chúc Cụ mạnh khỏe và gửi Cụ lời chào thân

ái và quyết thắng”...

Trong quá trình sưu tầm tư liệu cho bài viết này, chúng tôi may mắn

được gặp ông Lê Hữu Lập, nguyên cán bộ Văn phòng Phủ Chủ tịch, Thư

ký riêng của Bác Tôn. Vượt qua tuổi bát tuần nhưng ông Lập còn hồng hào

khỏe mạnh và có một trí nhớ mẫn tiệp.

- Tháng 7/1960 - ông Lập hồi tưởng - Bác Tôn được Quốc hội bầu làm

Phó Chủ tịch nước. Năm đó Bác Tôn 72 tuổi, Bác không nhận thư ký riêng

giúp việc, với lý do công việc không nhiều, sử dụng một cán bộ là lãng

phí. Bác Hồ không tán thành ý kiến đó và nói anh em Văn phòng chúng tôi

sắp xếp công việc để có người giúp việc bên Bác Tôn. Thế là đầu năm

1962, tôi được giao thêm nhiệm vụ phục vụ Bác Tôn...
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Được phục vụ cả Bác Hồ và Bác Tôn trong nhiều năm, tôi thấy Bác Hồ và

Bác Tôn đều hết lòng, hết sức vì cách mạng, vì nhân dân; cần, kiệm, giản dị

trong sinh hoạt. Hai Bác đều xưng hô với nhau rất thân mật bằng đại từ “cụ”.--

PageBreak--

Bác Tôn luôn coi Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, còn Bác Hồ trân trọng Bác

Tôn như một người đồng chí, một người bạn chiến đấu thân thiết, thủy chung.

Vào ngày chủ nhật, Bác Hồ thường sang thăm gia đình Bác Tôn (tại nhà số 35

Trần Phú, Hà Nội); trong một lần như vậy, thấy Bác Tôn ở tầng hai, phải đi lại

cầu thang tốn sức, Bác Hồ nhắc chúng tôi: Phải đưa Cụ xuống tầng dưới, ít

phải đi lại, xuống hầm cũng nhanh hơn.

Khi có thể, vào chiều một ngày thứ bảy trong tháng, Bác Hồ mời Bác Tôn

sang nhà sàn dùng cơm. Bác Hồ ra tận chỗ gốc cây sát bờ ao đón bạn, và lên

tiếng: “Chào Cụ!”. Bác Tôn cũng chắp tay đáp lễ: “Chào Cụ!”. Với phong thái

ung dung tự tại, hai vị lãnh tụ khoác tay nhau đi dạo trên con đường trải sỏi

trong vườn... Được ngắm nhìn hình ảnh cảm động đó, ai cũng liên tưởng đến

tình đoàn kết hai miền Nam - Bắc và tin tưởng vào ngày thống nhất đất nước

đang đến gần.

Năm 1958, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Bác Tôn (20/8), Quốc

hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định tặng Bác Tôn Huân chương

Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất. Tại lễ trao tặng, trước khi gắn tấm

Huân chương Sao Vàng lên ngực áo Bác Tôn, Bác Hồ rất vui và xúc động phát

biểu: “...Đồng chí Tôn Đức Thắng 70 tuổi nhưng rất trẻ, đối với Đảng, đồng

chí là 28 tuổi; đối với nước Việt Nam độc lập, đồng chí là 13 tuổi. Là một

chiến sĩ cách mạng dân tộc và chiến sĩ cách mạng thế giới, đồng chí Tôn Đức

Thắng là một trong những người Việt Nam đầu tiên đã tham gia đấu tranh bảo

vệ Cách mạng Tháng Mười vĩ đại...

Đồng chí Tôn Đức Thắng là một tấm gương đạo đức cách mạng: suốt đời

cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ

nhân dân... Thay mặt nhân dân và Chính phủ, tôi trân trọng trao tặng đồng chí

Tôn Đức Thắng Huân chương Sao Vàng, là huân chương cao quý nhất của

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà đồng chí Tôn Đức Thắng là người đầu

tiên và là người rất xứng đáng được tặng Huân chương ấy”.
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Bác Tôn xúc động đáp từ: “Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm nay sẽ mãi mãi khuyến

khích tôi trung thành đến phút cuối cùng trong cuộc đấu tranh cho hòa bình và thống

nhất của đất nước thân yêu, cho chủ nghĩa xã hội, cho hạnh phúc và yên vui của toàn

thể nhân loại”.

Đến năm 1968, Bác Tôn tròn 80 tuổi, Bác Hồ đã đến chúc thọ người bạn già và tặng

Bác Tôn hai câu thơ:

“Càng già, chí khí càng dai,

Chống Mỹ, cứu nước ít ai hơn Già”

Bác Hồ rất quan tâm đến sức khỏe của Bác Tôn. Người thường căn dặn các bác sĩ

và cán bộ phục vụ phải dành sự chăm sóc tốt nhất cho Bác Tôn. Bác Tôn là người năng

hoạt động, tập luyện thể thao, Bác rất thích đi xe đạp ra ngoại thành vào buổi sáng sớm.

Biết vậy, Bác Hồ dặn Bác Tôn lúc tập luyện, nhất là đi xe đạp phải thận trọng, đảm bảo

an toàn.

Những lần tiếp khách, đặc biệt là tiếp đại biểu Nam Bộ hay các cháu nhi đồng

miềnNam vào thăm, Bác Hồ đều mời Bác Tôn cùng dự. Những năm sức khỏe Bác Hồ

giảm sút, bước chân đi không còn nhanh nhẹn như xưa, một lần cùng Bác Tôn xuất hiện

trước đông đảo đồng bào, Bác Hồ bảo: “Để tôi nắm tay Cụ đi, cho đồng bào khỏi

thấy!”. Câu nói ấy của Bác Hồ đã khiến nhiều anh chị em phục vụ trào nước mắt.

Sau khi Bác Hồ qua đời, trong phiên họp đặc biệt trung tuần tháng 9/1969, Quốc hội

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bầu Bác Tôn làm Chủ tịch nước. Khi nhận trọng

trách này, Bác Tôn xúc động phát biểu: “Được kế tiếp chức vụ của Hồ Chủ tịch là điều

rất vinh quang đối với tôi”.

Ngày 30/4/1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Bác Tôn vào Sài Gòn dự lễ

mừng chiến thắng. Sáng 15/5/1975, trong buổi lễ trọng thể tổ chức trước Dinh Thống

Nhất, Bác Tôn đọc lời chào mừng quân và dân cả nước, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn

công lao trời biển của Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Bác Tôn nhắc lại di chúc của Bác Hồ: “Đến ngày thắng lợi, tôi sẽ đi khắp hai

miền Nam- Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng...”. Sự hân hoan

và cảm động thể hiện rõ trên khuôn mặt của đồng chí, đồng bào, nhiều người đã không

cầm được nước mắt...

Trong ngày vui đại thắng của dân tộc, mọi người dân Việt Nam đều cảm thấy

“như có Bác Hồ”; và Bác Tôn chính là người thay mặt Bác Hồ trên chặng đường vẻ

vang đó của đất nước trong ngày ca khúc khải hoàn.
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CÁCH MẠNG THÁNG 8
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Nghiệp vụ công tác Đoàn
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Ngày Kỷ niệm

Tháng 8

Ngày vì nạn nhân Chất độc da cam 

Ngày chiến thắng phát xít Nhật

Chiến thắng Cách mạng Tháng 8

10/8

15/8/1945

19/8/1945 

1/8/1930 Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo

Ngày thành lập Công an Nhân dân

Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

19/8/1945

20/8/1888

28/8 Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan 

hành chính nhà nước
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1. Tiếp tục triển khai thực hiện 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”; Các cấp bộ đoàn tổ
chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập 02 chuyên đề: Đối
với cán bộ Đoàn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn
sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở.”;
Đối với đoàn viên, thanh niên “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí.”

2. Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động có ý
nghĩa kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-
19/8/2018) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-
02/9/2018); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

3. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục tổ chức cho đoàn viên thanh
niên học tập, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp gắn với
xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp
với các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.

4. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức, tuyên truyền các hoạt
động thiết thực cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên
trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Định hướng


