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Lời giới thiệu 
 

“Không quản đường xa Bác đã lên đây 

Với núi rừng, với sông, với suối 

Với dân bản còn đói nghèo tăm tối 

Với Sơn La mảnh đất anh hùng”       

                                                          (Con đường Bác đã đi qua - Vũ Xuân Sao) 

Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao vị 

trí, vai trò quan trọng của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong sự nghiệp đấu tranh 

cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người nói: “Miền núi nước ta chiếm một vị trí quan 

trọng đối với quốc phòng và đối với kinh tế”; “Là khu vực rất quan trọng cả về nông nghiệp và 

công nghiệp”. Ngày 7/5/1959 nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 

và 4 năm ngày thành lập Khu tự trị Thái Mèo, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La vô 

cùng vinh dự và tự hào được đón Bác Hồ và đoàn đại biểu Chính phủ về thăm. Trong buổi mít 

tinh, Người căn dặn: “Đồng bào, bộ đội và cán bộ toàn Khu ta cần ra sức thi đua sản xuất và 

tiết kiệm đưa Khu tự trị tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, làm cho đời sống ngày càng no ấm và 

vui tươi hơn nữa”. Thời gian qua đi, song hình ảnh cùng với sự quan tâm sâu sắc, những lời 

dạy bảo ân tình, sâu nặng của Người vẫn mãi mãi in đậm trong ký ức của cán bộ và nhân dân 

Sơn La. Người đã để lại muôn vàn tình thương yêu trong lòng đồng bào các dân tộc Sơn La. 

Thực hiện lời dạy của Bác, noi theo tấm gương đạo đức ngời sáng của Người, đội ngũ 

cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Sơn La đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần tự 

lực, tự cường, chủ động và sáng tạo, tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết trên dưới một 

lòng, chịu đựng gian khổ hy sinh, tích cực rèn luyện trong sản xuất, chiến đấu và học tập, 

không ngừng trưởng thành về mọi mặt; vận dụng sáng tạo vào thực hiện thắng lợi các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Gần sáu mươi năm qua, những thành tựu mà Đảng 

bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La đã giành được trong đấu tranh cách mạng, 

trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là vô cùng to lớn, đã khẳng định thắng lợi 

tất yếu của chủ nghĩa xã hội trên mảnh đất Sơn La; thể hiện ý chí và trái tim mỗi người dân 

Sơn La luôn hướng về Đảng, về Bác kính yêu; đoàn kết thống nhất, quyết tâm đi theo con 

đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, để cùng cả dân tộc Việt Nam đi tới mùa xuân tươi 

sáng, mùa xuân của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Chính phủ về thăm, nói 

chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Khu tự trị Thái Mèo tại huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La; Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin khoa 

học chuyên đề: “Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2019)”.  

Trân trọng giới thiệu! 

                                                                                                  BAN BIÊN SOẠN 
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BÀI NÓI TẠI CUỘC MÍT TINH Ở THUẬN CHÂU (SƠN LA) 
  

Cùng đồng bào, bộ đội và cán bộ Khu tự trị Thái - Mèo, 

Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Khu tự trị và kỷ niệm ngày chiến thắng 
Điện Biên Phủ, tôi và các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu, Phạm Ngọc Thạch thay mặt 
Đảng và Chính phủ lên thǎm đồng bào, bộ đội và cán bộ. Tôi có lời thân ái chào mừng 
đồng bào các dân tộc, toàn thể bộ đội và cán bộ, công an và dân quân, các anh hùng và 
chiến sỹ thi đua, hỏi thăm các gia đình có công với cách mạng và kháng chiến, các cụ phụ 
lão, các cháu thanh niên và nhi đồng. 

Trong mấy năm kháng chiến, đồng bào và bộ đội đã đoàn kết chặt chẽ với nhau, 
kháng chiến anh dũng, bảo vệ bản mường, đại thắng giặc Pháp ở Điện Biên Phủ, giải phóng 
đất Tây Bắc, góp phần giành lại tự do độc lập của Tổ quốc chúng ta. Từ khi hòa bình lập 
lại, đồng bào các dân tộc, bộ đội và cán bộ lại càng đoàn kết chặt chẽ, ra sức tăng gia sản 
xuất, thực hành tiết kiệm, cải thiện đời sống, giữ gìn trật tự an ninh. Đảng và Chính phủ rất 
vui lòng trước những thành tích đó. Tôi thay mặt Đảng và Chính phủ khen ngợi tinh thần 
đoàn kết kháng chiến cũng như tinh thần đoàn kết sản xuất của tất cả đồng bào, bộ đội và 
cán bộ. Hiện nay, cả miền Bắc nước ta đang ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội, hợp tác hóa 
nông nghiệp, mở mang thêm công nghiệp, phát triển văn hóa, củng cố quốc phòng, làm cho 
miền Bắc chúng ta trở nên nền tảng vững mạnh cho công cuộc đấu tranh giành thống nhất 
nước nhà. Đồng bào, bộ đội và cán bộ toàn khu ta cần ra sức thi đua sản xuất và tiết kiệm 
đưa Khu tự trị tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, làm cho đời sống ngày càng no ấm và vui tươi 
hơn nữa. Để đạt mục đích ấy, đồng bào toàn khu cần phải nhớ và làm những việc sau đây: 

Thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, gặt cho tốt vụ chiêm, chuẩn bị tốt vụ 
mùa. Đồng thời phải ra sức bảo vệ rừng cho tốt. Củng cố thật tốt các tổ đổi công và hợp tác 
xã theo đúng nguyên tắc tự nguyện, tự giác. Ra sức cải tiến kỹ thuật, làm mương phai cho 
tốt, làm phân bón cho nhiều, cày bừa cho kỹ, đề phòng sâu bọ, thú rừng. Phát triển bình dân 
học vụ khắp nơi, làm thêm nhà trường cho con em có chỗ học. Chăm lo vệ sinh, phòng 

bệnh, làm cho bản mường sạch sẽ, đồng bào mạnh khỏe, sửa sang và giữ gìn đường sá để đi 
lại cho dễ dàng, củng cố các tổ chức dân quân và tự vệ, làm tốt công tác nghĩa vụ quân sự. 
Trong mọi công việc, phải ra sức giúp đỡ đồng bào ở rẻo cao. 

Làm tốt những việc đó, thì kế hoạch phát triển kinh tế và văn hóa nǎm nay nhất định 
sẽ hoàn thành, đời sống của đồng bào các dân tộc ở khu ta nhất định càng no ấm, vui tươi 
hơn. Bộ đội phải làm cho được những việc sau đây: Nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ gìn 
trật tự an ninh, bảo vệ biên giới Tổ quốc. Tiến hành tốt công tác chỉnh huấn chính trị và 
huấn luyện quân sự. Thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chú ý cải thiện đời 
sống, ra sức xây dựng nông trường gương mẫu, dần dần phát triển công nghiệp địa phương. 
Ra sức giúp đỡ và tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt tổ đổi công và hợp tác xã, làm 
tốt công tác dân quân và nghĩa vụ quân sự. 

Bộ đội ta có nhiều thành tích thi đua tiến nhanh vượt mức kế hoạch. Nhưng không nên 
tự mãn với những thành tích đó mà còn phải nâng cao quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn 
thành nhiệm vụ, còn phải cố gắng hơn nữa để lập những thành tích to lớn hơn nữa về công 
tác học tập và lao động sản xuất. 

Cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên phải làm những việc sau đây: 
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Củng cố lập trường cách mạng, nâng cao trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa, luôn luôn 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, triệt để phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng; các cán bộ 
địa phương thuộc các dân tộc phải ra sức công tác, học tập văn hóa, chính trị và nghiệp vụ, 
đoàn kết chặt chẽ với anh em cán bộ ở nơi khác đến. Các cán bộ ở nơi khác đến thì phải yên 
tâm và tích cực công tác, hết lòng giúp đỡ và đoàn kết với anh em cán bộ địa phương. Cán 
bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên phải đoàn kết chặt chẽ, làm gương mẫu cho đồng 
bào. Trong mọi việc, hoàn thành tốt những nhiệm vụ Đảng và Chính phủ đã giao cho, để 
làm cho Khu tự trị ngày càng phồn thịnh. Các cháu thiếu nhi phải học tập tốt, lao động tốt, 
giữ kỷ luật tốt, giữ vệ sinh tốt. 

Hiện nay, trên thế giới phe ta rất mạnh, các nước xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên 
Xô rất mạnh, phong trào dân tộc giải phóng ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh rất 
mạnh, phong trào giữ gìn hòa bình thế giới rất mạnh. Nước ta thì miền Bắc ta tiến bộ rất 
mạnh, ở miền Nam mặc dù bọn Mỹ - Diệm ra sức khủng bố đàn áp, nhưng phong trào đấu 
tranh của đồng bào ta rất mạnh. 

Tôi mong rằng đồng bào, bộ đội và cán bộ Khu tự trị đã đoàn kết càng đoàn kết hơn 
nữa, đã thi đua càng ra sức thi đua hơn nữa, để hoàn thành kế hoạch Nhà nước, để làm cho 
Khu tự trị ngày càng giàu có, để góp phần củng cố miền Bắc và đấu tranh giành thống nhất 
nước nhà. Đồng bào Khu tự trị đã từng cùng bộ đội ta đánh thắng trận Điện Biên Phủ, đuổi 
hết giặc Tây, giải phóng đất nước. Ngày nay đồng bào, bộ đội và cán bộ lại càng phải cùng 
nhau đoàn kết phấn đấu để giành lấy một thắng lợi to hơn nữa là tiêu diệt cho hết giặc đói, 
giặc dốt, làm cho mọi người đều được no ấm, đều biết chữ, làm cho mọi người đều được 
hưởng hạnh phúc, yên vui. 

Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng gặp mặt đông đủ đại biểu quân, dân, chính, Đảng và 
các đại biểu các dân tộc Thái, Mèo, Mường, Mán, Thổ, U Ni, Xá, Lô Lô, Phù Lá, Chi La, 
Puộc, Lào, Lự, Dao, Len Đen, Cò Sung, Xạ Phang, Nhắng, Mãng Pư, Cùi Chu, Hoa, Kinh, 
v.v… Một lần nữa, chúng tôi chúc tất cả: 

Người người mạnh khỏe, 

Đoàn kết chặt chẽ, 

Hăng hái thi đua, 

Thành công vui vẻ. 

                                                                                        Nói ngày 7 tháng 5 năm 1959 
 

           (Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác.-H.: Chính trị Quốc gia, 2005) 
 

 
 

NÓI CHUYỆN VỚI NHÂN DÂN, BỘ ĐỘI, CÁN BỘ TẠI YÊN CHÂU (SƠN LA) 
 

Bác và đồng chí Bộ trưởng lên thăm 
bộ đội, cán bộ, thăm đồng bào đã có công, 
có thành tích trong kháng chiến, thăm các 
cháu thanh niên và nhi đồng. 

Đảng, Chính phủ và Bác rất vui lòng 
khen ngợi đồng bào châu nhà trong kháng 
chiến đã tổ chức du kích đánh Tây rất tốt, 

đã giúp đỡ bộ đội, cán bộ đánh Tây. Thế là 
tốt. 

Đặc biệt đồng bào vùng cao sinh hoạt 
gian khổ, trong kháng chiến rất anh dũng; 
Đảng và Chính phủ tỏ lời khen. 

Từ ngày hòa bình lập lại, đồng bào, 
cán bộ, bộ đội đoàn kết rất tốt, giúp đỡ nhau 
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tăng gia sản xuất, học bình dân. Như thế là 
tốt. 

Bây giờ Bác có mấy lời dặn dò đồng 
bào như sau: 

Khi trước đồng bào bị Tây áp bức, 
bây giờ không còn Tây nữa. Khi trước nhân 
dân không có ruộng, bây giờ nhờ có Đảng 
và Chính phủ, nhân dân tự đấu tranh có 
ruộng. Như thế là đời sống của đồng bào đã 
có phần sung sướng. 

Nhưng muốn sung sướng hơn phải 
làm thế nào? Phải sản xuất cho tốt. Ví dụ: 
Khi trước cấy 1 mẫu được 100 gánh, bây 
giờ đồng bào phải cố được 150, 200 gánh. 
Muốn như thế phải làm thế nào? Phải cải 
tiến kỹ thuật. Phải cải tiến kỹ thuật là đúng. 
Nhưng có việc phải làm trước hết là phải tổ 
chức tổ đổi công thật tốt rồi tiến lên hợp tác 
xã thật tốt. 

Mỗi một người phải coi tổ đổi công, 
hợp tác xã như nhà mình, phải làm lợi cho 
tổ đổi công trước, lợi cho mình sau, như thế 
mới là tốt. Ví dụ: Cái nhà hợp tác xã dột, 
nhà của mình cũng dột thì phải làm nhà cho 
hợp tác xã trước. Cán bộ đổi công, hợp tác 
xã phải công bằng, dân chủ và gương mẫu. 
Ví dụ: Làm thì cán bộ xung phong làm việc 
khó, khi thu hoạch chia hoa lợi thì để cho 
xã viên lấy trước, cán bộ lấy sau, không nên 
lấy trước, thế mới tốt. 

Bác được biết ở đây nhiều chỗ ruộng 
thiếu nước. Nếu có đủ nước làm được 2 
mùa, thiếu nước chỉ làm được một mùa 
thôi. 

Làm thế nào cho có nước? Mỗi nǎm 
mưa xuống rất nhiều nước. Khi mưa xuống 
nước nhiều bị ngập, khi nắng lên thì lại bị 
cạn. Muốn làm cho được 2 mùa phải giữ 
nước. Muốn giữ nước phải làm thủy lợi. 
Đồng bào có nghe thấy đồng bào Điện Biên 
làm thủy lợi không? Đồng bào Điện Biên 
làm thủy lợi rất tốt, mà đồng bào tự làm lấy. 
Đồng bào Điện Biên làm được thì đồng bào 
Yên Châu cũng làm được, muốn làm được 

như Điện Biên phải có tổ đổi công, phải có 
hợp tác xã. Ví dụ: Đào một cái mương dài 1 
cây số, một gia đình không làm được. Hai 
nhà cũng không đào được. Hai mươi nhà, 
bốn mươi nhà tổ chức nhau lại mới làm 
được. Có đúng thế không? Vì vậy đồng bào 
phải tổ chức nhau lại làm tổ đổi công, hợp 
tác xã. Đồng bào phải tổ chức tổ đổi công 
cho tốt, hợp tác xã cho tốt, làm mương phai 
tốt để có nhiều nước làm được 2 mùa. 

Chúng ta có mương phai, có nước rồi, 
lúa có tốt không? Người ta chỉ uống nước 
thôi mà không ăn cơm có sống được 
không? 

Lúa chỉ có nước, không có ăn cũng 
không tốt. Ngô, lúa, khoai, sắn, mía nó ăn 
gì? Nó ăn phân. Lúa ăn phân nhiều lúa càng 
tốt. Ví dụ: Ở đây bây giờ 1 mẫu chỉ được 
100 gánh vì ít phân, ở dưới xuôi có tổ đổi 
công, hợp tác xã nhiều nơi đã thu hoạch 
hơn thế nhiều vì có nhiều phân. 

Cần phải có nhiều phân. Muốn làm 
phân nhiều, nhưng từng nhà, mỗi nhà làm 
một đống có tốt không? Không. Ví dụ: Mỗi 
nhà làm một đống phân hao tốn nhiều, hợp 
tác xã làm lên một đống phân ở gần ruộng 
không hao tốn. Vì vậy, muốn làm mương 
phai tốt, phân nhiều, phải tổ chức tổ đổi 
công, hợp tác xã cho tốt. 

Đồng bào ở đây cày cuốc quen làm lối 
cũ từ những đời trước. Làm như thế rất tốn 
công mà không tốt. Bác đã đi qua thấy phụ 
nữ lấy cây tre chọc đất để giồng lúa nương. 
Như thế rất tốn công mà không tốt. Muốn 
cho lúa, ngô, khoai, sắn tốt, phải cày sâu 
bừa kỹ. Ở đây Bác thấy cái cày, cái cuốc bé 
tẹo thế này không thể cày sâu được. Ở các 
nước anh em như Liên Xô cày bằng máy 
hết. 

Bây giờ ta chưa có máy, nhưng sau 
này ta sẽ có. Có khi độ 5 năm, 10 năm nữa 
mới có. Trong thời gian đó cần phải cải tiến 
kỹ thuật, không thể cứ làm theo lối cũ để 
ngồi chờ 5 năm, 10 năm được. Muốn cải 
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tiến phải tổ chức tổ đổi công, hợp tác xã, 
từng nhà riêng không làm được. 

Đồng bào đã biết tổ đổi công, hợp tác 
xã là tốt. Vậy phải có quyết tâm làm tổ đổi 
công, hợp tác xã. Tổ chức tổ đổi công, hợp 
tác xã là phải tự nguyện, nghĩa là tuyên 
truyền giải thích ai muốn vào thì vào, 
không phải nắm cổ kéo người ta vào. Ví dụ: 
Mấy gia đình này vào hợp tác xã, tổ đổi 
công, thu hoạch 200 gánh, mấy nhà kia làm 
riêng lẻ thu hoạch 100 gánh thôi. Như thế 
những nhà làm riêng lẻ sẽ muốn xin vào. 
Như thế để người ta tự xin vào. Người ta 
thấy tổ đổi công, hợp tác xã làm tốt, người 
ta sẽ tự xin vào, không phải nắm cổ người 
ta kéo vào. 

Một điều nữa, Bác đi qua nhiều nơi 
thấy rừng bị phá rất nhiều. Những cây gỗ 
to, cao chặt để đốt hay để cho nó mục nát, 
không khác gì đồng bào tự mình đem tiền 
bạc của mình bỏ xuống sông. Có đúng 
không? Sau này đường sá tốt, bến sông làm 
tốt, đưa gỗ ấy về xuôi bán, hay bán ra nước 
ngoài, đó là của của đồng bào đấy. Chừng 
150 cây gỗ hay 200 cây gỗ chúng ta đưa ra 
nước ngoài bán, đổi được máy cày, cày 
được cả vùng này. Đồng bào có nên giữ gìn 
rừng, giữ gìn gỗ không? Có nên đốt bừa đi 
không? Phải giữ gìn rừng cho tốt. 5 năm, 10 
năm nữa, rừng là vàng là bạc, là máy móc 
cả. 

Đồng bào châu nhà kháng chiến anh 
dũng. Bây giờ hòa bình rồi, cũng phải anh 
dũng. Anh dũng là anh dũng mọi mặt. 
Trong kháng chiến anh dũng giết Tây, đuổi 
giặc; bây giờ anh dũng sản xuất, xóa nạn 
mù chữ. Về bình dân học vụ ở miền Bắc, 
nhiều xã, nhiều thị trấn đã xóa xong nạn mù 
chữ. Nhưng châu nhà chưa xóa xong nạn 
mù chữ. Như thế là còn kém, đúng thế 
không? Bây giờ phải cố gắng. Hết năm nay 
nữa, năm sau phải xóa cho xong nạn mù 
chữ. Đối với công việc này, thanh niên và 
nhi đồng phải góp nhiều vào đấy. Đối với 

những xã, những châu đã xóa xong nạn mù 
chữ, Chính phủ có thưởng huân chương, 
đồng bào ở đây có muốn được thưởng huân 
chương không? 

Một điều nữa, ở đây đồng bào nhiều 
người còn sốt rét, các cháu bé thường 
thường đau mắt hột, bụng to. Vì sao? Vì 
không biết giữ vệ sinh. Đồng bào có muốn 
có sức khỏe để sản xuất không? Có muốn 
con cháu mình không đau mắt hột, không 
bụng to thế này không? Muốn thế phải giữ 
gìn vệ sinh, ăn uống sạch sẽ, nhà cửa sạch 
sẽ, vườn cũng sạch sẽ. Công việc ấy, cán bộ 
châu phải đôn đốc đồng bào mà đồng bào 
phải tích cực làm. 

Tây, Mỹ, Diệm và bọn phản động 
khác chúng có muốn đồng bào đoàn kết 
không? Chúng có muốn đồng bào sung 
sướng không? Không, chúng không muốn 
như thế. Chúng sẽ làm thế nào? Chúng 
tuyên truyền nhảm nhí. Vì vậy đồng bào 
phải cảnh giác, chớ nghe tuyên truyền bậy 
bạ, thấy kẻ nào nói bậy bạ phải giúp công 
an, ủy ban hành chính xã, châu giáo dục, 
nếu cố tình và ngoan cố thì trừng trị. 

Một điểm nữa, để giữ gìn an ninh trật 
tự trong bản mường, phải có dân quân; để 
giữ gìn Tổ quốc mình không cho Tây, Mỹ 
vào được, phải có bộ đội. Bộ đội là ai? Bộ 
đội là con, em, cháu của đồng bào, bộ đội 
không phải trên trời rơi xuống. Vì vậy đồng 
bào nên giúp đỡ cán bộ làm nghĩa vụ quân 
sự cho tốt. 

Một điểm nữa, đồng bào muốn no ấm 
hơn phải cố gắng sản xuất. Nhưng chỉ sản 
xuất đã đủ chưa? Chưa đủ. Ví dụ: Nhà Bác 
ở đây làm được 200 gánh, nhưng lại xa phí, 
uống rượu một phần, làm cưới một phần, 
làm ma một phần, còn một ít để ăn Tết nữa. 
Như thế là hết sạch thì có nên không? 

Vì vậy, đã tăng gia sản xuất phải thực 
hành tiết kiệm. Ví dụ làm được 200 gánh 
thì ăn mặc một phần, rượu bớt đi, cưới cũng 
giảm, ma chay cũng giảm bớt đi (cái này 
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các cụ già hơi khó làm), còn thừa đem bán 
mua thêm trâu bò, nông cụ để năm sau sản 
xuất được nhiều hơn nữa. 

Hồi còn Tây, còn vua quan, đồng bào 
Kinh ăn hiếp đồng bào Thái, đồng bào Thái 
ăn hiếp đồng bào Puộc, đồng bào Xá, có 
phải thế không? Hồi trước như thế là vì 
sao? Vì Tây và vua quan muốn chia rẽ đồng 
bào, muốn làm cho đồng bào yếu đi. 

Bây giờ chúng ta, tất cả các dân tộc 
Kinh, Thái, Mường, Mèo, Mán, Xá, Puộc, 
v.v… đều là anh em ruột thịt một nhà chứ 
không phải Kinh ăn hiếp Thái, Thái ăn hiếp 
Xá, Puộc như trước nữa. Cũng ví như một 
bó que, đây là đồng bào Kinh, Thái, Mèo, 
Xá, Puộc, Mán, Mường. Từng cái một có 
thể bẻ gãy. Bây giờ đoàn kết lại thế này có 
ai bẻ gãy được không? Chẳng những không 
ai bẻ gãy được, mà ai bẻ chúng ta đánh vào 
cái đầu nó. Đồng bào phải đoàn kết chặt 
chẽ như nắm tay này. 

Cán bộ, bộ đội, nhân dân phải đoàn 
kết chặt chẽ như nắm tay thế này. Nếu mà 
Tây, Mỹ muốn xâm phạm nước ta, ta sẽ 
đánh vào đầu nó. 

Bây giờ Bác có mấy lời dặn dò cán 
bộ: 

Cán bộ từ trên xuống dưới, từ Bác đến 
cán bộ xã đều là đày tớ của nhân dân, 
không phải là vua, là quan như ngày trước 
mà đè đầu cưỡi cổ nhân dân. Tức là cán bộ 
phải chăm lo đời sống của nhân dân, phải 
giúp nhân dân tổ chức được tổ đổi công, 
hợp tác xã, dân quân. Cán bộ phải đến tận 
nơi giúp đỡ, bao giờ các tổ chức đó thật 
vững mới thôi. 

Cán bộ châu nhà có hai bộ phận hợp 
thành: Một bộ phận là cán bộ địa phương, 
một bộ phận là ở nơi khác đến và ở xuôi 
lên. 

Cán bộ địa phương thường thường có 
tâm lý tự ti, cho mình là văn hóa kém, 
chính trị kém, không muốn làm cán bộ. 
Như thế là không đúng. Nếu như thế, không 

ai làm việc cho đồng bào cả, việc làm đây 
là do cán bộ địa phương phải làm lấy. Vì 
vậy cho nên còn kém thì phải học, phải tích 
cực học cách làm việc, tích cực học chuyên 
môn cho biết. Nếu vì kém mà không làm thì 
không được. Nhiều cái mình chưa biết, 
nhưng có quyết tâm học thì phải biết, nhất 
định biết. Biết là tiến bộ. 

Cán bộ xuôi lên không yên tâm công 
tác, muốn về Hà Nội, Hải Phòng, Nam 
Định. Như thế là không đúng. Bác đã nói 
cán bộ là đày tớ của nhân dân, chỗ nào 
nhân dân cần đến mình là mình phải đến, 
bất kỳ chỗ nào cũng là Tổ quốc, là đất 
nước, cũng là cương vị công tác của cán bộ. 
Phải nhớ rằng Đảng, Chính phủ tin cậy vào 
cán bộ, nơi nào khó có cán bộ. Việc gì khó 
có cán bộ. Vì vậy cán bộ các nơi đến phải 
yên tâm, tích cực công tác, phải gương 
mẫu, phải đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ cán bộ 
địa phương được tốt. Vì vậy cán bộ địa 
phương cùng cán bộ nơi khác đến phải 
đoàn kết yêu thương nhau, làm gương cho 
nhân dân địa phương. 

Một điểm nữa: Cho đến bây giờ cán 
bộ đã chú ý giúp đỡ đồng bào rẻo cao, 
nhưng như thế vẫn chưa đủ. Từ giờ về sau 
phải chú ý hơn, giúp đỡ nhiều hơn. 

Bây giờ Bác dặn dò bộ đội và dân 
quân: 

Bộ đội, dân quân là những người được 
Đảng và Chính phủ tin cậy để giữ gìn trật 
tự, bảo vệ Tổ quốc. Các chú biết rằng miền 
Bắc đang tiến lên chủ nghĩa xã hội, đang 
xây dựng nhà máy làm cho nhân dân được 
sung sướng. Mỹ - Diệm không muốn cho 
nhân dân mình sung sướng, không muốn 
cho ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy 
chúng nó luôn luôn tìm cách phá hoại 
chúng ta. Để ngăn chặn chúng lại, đánh tan 
âm mưu của chúng, bộ đội, công an, dân 
quân phải cảnh giác; để làm tròn nhiệm vụ 
Đảng, Chính phủ và nhân dân giao cho, các 
chú phải hết sức học tập ngày càng tiến bộ, 
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phải tham gia lao động sản xuất, phải giữ 
gìn trật tự an ninh cho tốt, phải đoàn kết 
chặt chẽ với nhân dân, tùy lực lượng của 
mình mà giúp dân. 

Còn các cháu, các cháu phải làm gì? 
Cán bộ, bộ đội có việc của cán bộ, bộ đội. 
Các cháu phải học tập cho tốt, lao động cho 
tốt, giữ gìn vệ sinh cho tốt, giữ kỷ luật cho 
tốt. 

Châu nhà có trên 13.000 đồng bào. 
Hôm nay mới có một số đồng bào được tới 
đây hội họp đông vui thế này thôi, các cô, 

các chú nhớ lời Bác nói, về nói lại với nhân 
dân, sau này khu sẽ in thành tài liệu phổ 
biến rõ hơn. 

Sau cùng, Bác và đồng chí Bộ trưởng 
gửi lời hỏi thǎm đồng bào Xá, Puộc, Mèo, 
Thái, Mán, Mường, Kinh, v.v…, hỏi thǎm 
cán bộ, bộ đội và dân quân địa phương. 

              Nói ngày 8 tháng 5 năm 1959 
             

(Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời 
Bác.-H.: Chính trị Quốc gia, 2005)
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Phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Tòng 

Thị Phóng tại Lễ Khánh thành Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh, huyện Thuận Châu, 
Sơn La. 

Hôm nay, 1/1/2018, tôi và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các 
bộ, ban, ngành Trung ương rất vui mừng được đến dự một buổi lễ quan trọng: Đó là 

khánh thành Công trình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã nói chuyện tại Lễ mít tinh ngày 7/5/1959. 

Trước hết, tôi nhiệt liệt chào mừng các cụ, các ông, các bà, các bậc lão thành 
cách mạng, các đồng chí và đồng bào. 

Tôi đánh giá cao việc thực hiện công trình này và sự đóng góp to lớn của 
Thượng tọa Thích Thanh Quyết và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh 
đạo tỉnh Sơn La, lãnh đạo và đồng bào các dân tộc huyện Thuận Châu, các đơn vị và 
cá nhân tham gia xây dựng công trình quan trọng này. 

Thưa đồng bào và các đồng chí, 

Với tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn với Bác Hồ, khi học tập tư tưởng, đạo 
đức, phong cách của Bác, chúng ta đã có sự nghiên cứu sự kiện Bác Hồ thăm Sơn 

La (lúc đó có trụ sở Khu đặt tại huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La). Bác lên thăm Sơn La 
đúng vào ngày 7/5, kỷ niệm 5 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

Chuyến thăm ấy có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà thơ Tố Hữu và bác sỹ 
Phạm Ngọc Thạch. Trong chuyến công tác ấy, Bác đã phát biểu tại cuộc mít tinh ở 

Thuận Châu, Sơn La ngày 7/5/1959. Bác thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và 
đồng bào các dân tộc huyện Yên Châu ngày 8/5/1959. Bác thăm Nông trường Mộc 
Châu, nói chuyện với công nhân Nông trường huyện Mộc Châu. Cũng trong ngày 
7/5/1959, Bác đã viết thư thăm hỏi đồng bào, bộ đội, cán bộ châu Điện Biên tỉnh Lai 
Châu. 

Thời điểm Bác lên thăm Sơn La, Tây Bắc là những năm sau giải phóng, địa 
phương còn nhiều khó khăn lắm, lúc ấy tỉnh Sơn La còn thổ phỉ quấy phá, kẻ xấu thì 
kích động chia rẽ dân tộc, kích động ly khai lập xứ Thái, xứ Mông tự trị, nhưng kinh tế 
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rất khó khăn, nhiều người dân còn đói, nhiều người dân còn mù chữ, bệnh tật còn 
nhiều như sốt rét, phong, lao, tả, lỵ. Tỉnh Sơn La lúc ấy còn thiếu nhiều cán bộ, thiếu 
giáo viên, thiếu bác sỹ, thiếu cán bộ nông nghiệp. 

Do đó, có Bác và đoàn Chính phủ lên thăm lúc ấy, là nguồn sức mạnh động viên 
nhân dân, cán bộ, chiến sỹ rất kịp thời, có sức mạnh quy tụ được lòng tin tuyệt đối 
của đồng bào các dân tộc Tây Bắc với Đảng và Chính phủ. 

Tại cuộc mít tinh hôm đó, có khoảng một vạn người đại diện quân, dân, chính, 
Đảng, đại diện các dân tộc, các tầng lớp nhân dân đến dự. Có người đã cõng theo 
con nhỏ, có người phải đi đêm, vượt đèo, núi, suối sâu. Có người mang theo gói cơm, 
cá nướng, giỏ trứng, quả bí, quả bầu, cái ghế mây, cái gối, cái khăn, đi đón Bác Hồ, 
như đón người yêu thương của gia đình đi xa lâu ngày trở về, ai cũng muốn dâng 
những sản vật của quê hương lên Bác. Đó chính là những tình cảm chân thành, kính 
trọng của đồng bào đối với Bác. Đó cũng là hình ảnh thể hiện mọi người dân tuy còn 
nghèo, khó nhưng một lòng, một dạ hướng về Đảng, Bác Hồ, Chính phủ. 

Tại cuộc mít tinh, Bác đã ân cần thăm hỏi, khen ngợi đồng bào, bộ đội đã đoàn 
kết chặt chẽ với nhau, kháng chiến anh dũng, bảo vệ bản mường, đại thắng giặc 
Pháp, góp phần giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. 

Sau hòa bình, đồng bào, đồng chí lại càng đoàn kết chặt chẽ, ra sức tăng gia 
sản xuất, thực hành tiết kiệm, cải thiện đời sống, giữ gìn an ninh. Bác nói: “Đảng và 
Chính phủ rất vui lòng trước những thành tích đó”. 

Với mục đích để góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội, hợp tác hóa nông nghiệp, 
mở mang thêm công nghiệp, phát triển văn hóa, củng cố quốc phòng để đấu tranh 
giành thống nhất nước nhà, Bác đã ân cần căn dặn: 

Đồng bào, bộ đội cần ra sức thi đua sản xuất và tiết kiệm, làm cho đời sống ngày 
càng no ấm và vui tươi hơn nữa. Để đạt được mục đích ấy, cần: 

- Thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, sản xuất vụ chiêm, vụ mùa; bảo 
vệ rừng cho tốt; lập tổ đổi công và hợp tác xã theo đúng nguyên tắc tự giác - tự 
nguyện; cần cải tiến kỹ thuật, làm phân bón, cày sâu bừa kỹ, đề phòng sâu bọ và đề 
phòng thú rừng. 

- Làm mương phai cho tốt (thủy lợi). 

- Sửa sang và giữ gìn đường sá để đi lại dễ dàng. 

- Phát triển giáo dục, làm thêm nhà trường cho con em có chỗ học. 

- Chăm lo vệ sinh, phòng bệnh, làm cho bản mường sạch sẽ, đồng bào mạnh 
khỏe. 

- Củng cố các tổ chức dân quân, tự vệ, làm tốt công tác nghĩa vụ quân sự; trong 
mọi công việc phải ra sức giúp đỡ đồng bào rẻo cao. 

Bác rất tin tưởng ở đồng chí, đồng bào Tây Bắc và Sơn La, Bác nói: Nhất định 
sẽ hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, đời sống dân sẽ no ấm, vui tươi 
hơn. 

Với tình cảm ấm áp, Bác đã căn dặn đối với bộ đội, đó là:  

- Cần nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ gìn trật tự, an ninh, bảo vệ biên giới Tổ 
quốc; 

- Tiến hành chỉnh huấn, huấn luyện quân sự; 

- Thi đua tăng gia sản xuất, gương mẫu tiết kiệm, nâng cao đời sống bộ đội, xây 
dựng nông trường; 
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- Tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện hợp tác xã tự giác, tự nguyện, dân 

quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự; phát triển công nghiệp địa phương; 

- Không tự mãn, mà còn phải quyết tâm khắc phục khó khăn. 

- Cố gắng hơn để lập thành tích lớn hơn nữa về công tác học tập, lao động sản 

xuất. 

Đồng thời, Bác Hồ đã căn dặn đối với cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên 

là phải củng cố lập trường cách mạng, nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, luôn nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, triệt để phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, các cán bộ 

địa phương thuộc các dân tộc phải ra sức công tác, học tập văn hóa, chính trị và 

nghiệp vụ, đoàn kết chặt chẽ với anh em cán bộ ở nơi khác đến. Các cán bộ ở nơi 

khác đến thì phải yên tâm và tích cực công tác, hết lòng giúp đỡ và đoàn kết với anh 

em cán bộ địa phương. Cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên phải đoàn kết chặt 

chẽ, làm gương mẫu cho đồng bào, trong mọi công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Đảng và Chính phủ đã giao cho. Các cháu thiếu nhi phải học tập tốt, lao động tốt, giữ 

kỷ luật tốt, giữ vệ sinh tốt. 

Với tấm lòng yêu thương đối với đồng bào các dân tộc, Bác mong muốn đồng 

bào, bộ đội và cán bộ càng phải cùng nhau đoàn kết, phấn đấu giành thắng lợi to lớn 

hơn nữa là tiêu diệt cho hết giặc đói, giặc dốt, làm cho mọi người đều được no ấm, 

đều biết chữ, làm cho mọi người được hưởng hạnh phúc, yên vui. 

Bác nói Bác rất vui mừng gặp mặt đông đủ các đại biểu, quân, dân, chính, Đảng 

và các đại biểu các dân tộc: Thái, Mèo, Mường, Mán, Thổ, UNi, Xá, LôLô, Phù Lá, Chi 

La, Puộc, Lào, Lự, Dao, Len Đen, Cò Sung, Xạ Phang, Nhắng, Mãng Pư, Cùi Chu, 

Hoa, Kinh… 

Bác đã chúc tất cả: 

Người người mạnh khỏe 

Đoàn kết chặt chẽ 

Hăng hái thi đua 

Thành công vui vẻ. 

Với tấm lòng kính trọng với Bác, nghe lại những lời căn dặn của Bác, chúng ta 

nhận thấy tấm lòng yêu thương của Bác với đồng bào các dân tộc, sự chăm lo, động 

viên của Đảng, của Bác, của Chính phủ đối với Sơn La và các tỉnh Tây Bắc trong phát 

triển kinh tế, văn hóa, từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp, đó là xây 

dựng hợp tác xã thực sự tự giác, tự nguyện. 

Lời phát biểu của Bác là nền tảng tư tưởng định hướng về phát triển kinh tế - 

văn hóa - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi, vùng cao, biên giới và chính là 

nguyên tắc công tác dân tộc. Bác phát biểu toàn diện cả về chính trị, kinh tế - xã hội, 

cải tiến kỹ thuật, về giao thông, về thủy lợi, về lâm nghiệp, về nông nghiệp gắn với xây 

dựng con người mới, Bác mong muốn mọi người mạnh khỏe, yên vui. Chính là phải 

có đời sống vật chất - tinh thần hài hòa, cần chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, ăn ở 

sạch sẽ, phòng dịch bệnh, chăm lo phát triển bình dân học vụ, xóa mù chữ, diệt giặc 

dốt, xây dựng trường học cho con em các dân tộc, Bác rất quan tâm đồng bào nghèo 

ở vùng rẻo cao, đó chính là Bác mong đồng bào vùng thấp giúp đỡ đồng bào vùng 

cao, đoàn kết chặt chẽ, không tách rời, không để đồng bào di dịch cư, mà cùng trụ lại 

tổ chức cuộc sống mới, gắn với bảo vệ rừng, bảo vệ bản mường. 
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Những lời dặn của Bác về đoàn kết (Bác đã dùng từ đoàn kết trong bài phát biểu 
là 11 lần, đồng bào là 13 lần, yên vui 4 lần, gương mẫu 2 lần, tiết kiệm 4 lần, hợp tác 
xã 3 lần, bản mường 2 lần) như vậy truyền thống đoàn kết các dân tộc cần giữ gìn, 
phát huy. Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết Đảng với dân, đoàn kết quân với dân. Bác 
mong muốn cán bộ, đảng viên, bộ đội phải đoàn kết; cán bộ miền xuôi, cán bộ tại chỗ 
phải đoàn kết giúp nhau vì việc Đảng, việc dân, tất cả phục vụ nhân dân, phục vụ 
cách mạng. Người mong muốn tinh thần đoàn kết ấy phải làm gương mẫu cho đồng 
bào. 

Từ lời nói đến việc làm, Bác đã căn dặn các dân tộc phải đoàn kết, yêu thương 
giúp đỡ nhau; thực hiện bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau cùng phát 
triển từ vùng thấp đến vùng rẻo cao. Bác đã điểm đến 22 dân tộc từ dân tộc Thái, dân 
tộc Mèo, dân tộc Mường, Mán… nhưng đến khi đọc lời của Bác, tôi rất xúc động khi 
thấy Bác điểm đến dân tộc Kinh trong phát biểu là sau cùng. Cách nói ấy của Bác, 
chúng ta càng thấy sự tôn trọng của Bác với các dân tộc thiểu số, chúng ta càng học 
được ở Bác sự khiêm nhường, sự tế nhị trong ứng xử, phương pháp dân vận đối với 
dân tộc thiểu số và để hôm nay chúng ta thấy sự vĩ đại của một chiến sỹ cách mạng, 
một nhà văn hóa lớn, một nhân cách lãnh tụ Hồ Chí Minh.  

Làm theo lời Bác Hồ dặn: Sơn La đã có cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, 
đã phát triển kinh tế hàng hóa gắn với xuất khẩu; tỉnh ta đã có sản phẩm xoài xuất 
sang Úc, rau xuất sang Nhật, nhãn xuất sang Mỹ và Thuận Châu ta đã có sản phẩm 
quả chanh leo xuất khẩu sang Pháp và EU, trứng cá tầm đen xuất sang Nga. Tỷ lệ 
che phủ rừng ngày càng tăng. 

Về giao thông, từ Hà Nội về Sơn La, đường 41 năm xưa, nay Sơn La đã kết nối 
với Hà Nội bằng đường Quốc lộ 6 chất lượng cao. Hiện nay, mạng lưới giao thông 
Sơn La đã đến tất cả các huyện, xã và kết nối với biên giới Việt - Lào. 

Về công nghiệp, Sơn La là nơi có nhà máy thủy điện lớn nhất các nước Đông 
Nam Á. 01 ngày sản lượng điện từ nhà máy đã góp khoảng 9050 tỷ cho ngân sách 
Nhà nước. Công nghiệp địa phương phát triển các sản phẩm như sản xuất xi măng, 
gạch, ngói; công nghiệp chế biến mía đường, chè, sữa, hoa quả, cà phê đều gắn với 
vùng nguyên liệu, bảo đảm tiêu chuẩn sản phẩm sạch và nhớ lời Bác dặn, Sơn La đã 
chăm lo phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, văn hóa nghệ 
thuật, nhất là gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam 
thống nhất. 

Đến nay, Sơn La đã có trường đại học đa ngành, có các trường cao đẳng và 
trung cấp; tất cả các huyện đều có trường cấp 3, có trường phổ thông dân tộc nội trú; 
chăm lo đào tạo đội ngũ thầy thuốc, thầy giáo. Sơn La có bệnh viện đa khoa chất 
lượng cao, đang xây dựng bệnh viện quy mô 500 giường; các huyện, xã đều có bệnh 
viện, trạm y tế; đã xóa bệnh sốt rét, phong, lao. Đội ngũ giáo viên đã có bước trưởng 
thành; đặc biệt, đội ngũ giáo viên từ miền xuôi lên Sơn La sau năm 1959 theo lời Bác 
là những nòng cốt cho ngành giáo dục Sơn La phát triển như ngày hôm nay. 

Nhớ lời Bác dặn, Sơn La đã thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà 
nước, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các dân tộc, chăm lo đồng 
bào vùng rẻo cao biên giới; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 28,44%. Định canh định cư, bảo vệ 
rừng, bảo vệ an ninh trật tự vùng cao biên giới. 

Thực hiện lời dặn của Bác, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của cấp ủy Đảng, Sơn La 

đã xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn dân; thực hiện tốt công tác dân quân 
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tự vệ; thường xuyên huấn luyện, thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự. Bộ đội, Công 
an Sơn La luôn trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Làm tốt công tác dân vận giúp 
dân xóa đói, giảm nghèo, đoàn kết quân dân. Công an nhân dân Sơn La thực hiện 06 

điều Bác Hồ dạy, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, tất cả vì hạnh phúc của 
nhân dân. 

Tỉnh Sơn La đã đề cao trách nhiệm bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền biên 

giới Quốc gia, quan hệ tốt với các tỉnh Bắc Lào, xây dựng biên giới hòa bình - hữu 
nghị. 

Đặc biệt, thực hiện lời dạy của Bác, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư, đã xây dựng Đảng bộ Sơn La đoàn kết, vững mạnh; mỗi cán bộ, đảng 

viên của Đảng bộ đều phấn đấu giữ gìn phẩm chất cách mạng, là công bộc của dân. 
Xây dựng tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; 
kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh với tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí, phấn đấu 
xây dựng tỉnh Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá khu vực miền núi, trung du phía 
Bắc. 

Thưa đồng bào và các đồng chí, 

Nghiên cứu bài phát biểu của Bác, chúng ta, những người làm công tác dân tộc, 
với trách nhiệm người đại biểu cơ quan dân cử, các đồng chí Trung ương và lãnh đạo 

của các cơ quan của Quốc hội, đảng viên Chi bộ Vụ Dân tộc Đảng bộ Văn phòng 
Quốc hội và các đồng chí đảng viên Đảng bộ tỉnh Sơn La càng nhận thức sâu sắc 
hơn nhiệm vụ công tác dân tộc trong thời kỳ mới. 

Tất cả các nội dung Bác nói, Bác căn dặn cán bộ, đồng bào các dân tộc từ năm 

1959 ấy còn nguyên giá trị về lý luận và thực tiễn, khẳng định Đảng, Nhà nước, Bác 
Hồ đặc biệt quan tâm công tác dân tộc, Bác Hồ đã để lại muôn vàn tình yêu thương 
trong lòng đồng bào các dân tộc Sơn La. 

Nay thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp đổi mới đã đạt 

được những thành quả quan trọng, xây dựng nông thôn mới là một bước chuyển 
mình trong nông nghiệp, nông thôn, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dần từ sản 
xuất tự túc, tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Nhưng vẫn rất kiên trì chăm lo cho sự 
phát triển toàn diện của các dân tộc, vì điểm xuất phát thấp, địa hình cát cứ, giao 

thông đi lại khó khăn, sự phát triển mặt bằng dân trí giữa các dân tộc không đồng 
đều, nguồn cán bộ dân tộc một số nơi còn thiếu, an ninh trật tự một số điểm còn tiềm 
ẩn những phức tạp; do đó, xuất phát từ quan điểm đầu tư cho vùng nghèo, vùng dân 
tộc và miền núi là đầu tư cho phát triển của cả nước, để thực hiện cho được mong 
muốn của Bác Hồ là: Đồng bào, bộ đội và cán bộ lại càng phải cùng nhau đoàn kết 

phấn đấu để giành thắng lợi to hơn nữa là tiêu diệt cho hết giặc đói, giặc dốt, làm cho 
mọi người đều được no ấm, đều biết chữ, làm cho mọi người đều được hưởng hạnh 
phúc, yên vui. 

Để thực hiện được lời căn dặn của Bác, mỗi cán bộ dân cử, đại biểu Quốc hội, 

đại biểu Hội đồng nhân dân, cán bộ làm công tác dân tộc càng phải gương mẫu, thấm 
nhuần tình cảm cách mạng với đồng bào, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Thưa các đồng chí, 

Hôm nay, chúng ta được trở về địa danh lịch sử này, được dâng hương tưởng 
nhớ Bác, tất cả chúng ta càng thấy chuyến thăm Sơn La lần này thật sự có ý nghĩa. 
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Trong ngày đầu xuân năm 2018, chúng ta học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của 
Bác, chúng ta càng tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ kính yêu. Trước anh linh 
của Bác, mỗi chúng ta đã tự soi lại mình đã làm được gì cho Tổ quốc, cho đồng bào 
để có quyết tâm cao hơn trong năm tới 2018. 

Chúng ta đã trồng cây tại Khu Di tích, đề nghị tỉnh Sơn La sẽ chính thức phát 
động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại tỉnh Sơn La và mong rằng huyện Thuận Châu 
sẽ chăm lo, phát huy ý nghĩa lịch sử của Khu Di tích, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ này. 

Tôi có niềm tin tưởng sâu sắc: Nhớ lời Bác Hồ dặn, đồng bào các dân tộc Sơn 
La sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, anh hùng, phấn đấu xây dựng quê 
hương Sơn La bình yên, giàu đẹp, văn minh. 

Chúc tất cả chúng ta có mặt tại đây năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành 
công. 

Xin trân trọng cám ơn. 
 

(daibieunhandan.vn - Ngày 01/01/2018) 
 

 
  

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN CHẤT, BÍ THƯ TỈNH ỦY, 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NHÂN DỊP HOÀN THÀNH NHÀ TƯỞNG NIỆM  

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI HUYỆN THUẬN CHÂU 
 

Kính thưa đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 
Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc 
hội; 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Dân tộc; Ban Công tác đại biểu; Văn 
phòng Quốc hội; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam; 

Kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Thuận Châu qua các thời kỳ, các 
đồng chí đang công tác; 

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí! 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, tôi trân trọng 
bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm và tình cảm của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đã bố trí thời gian về thăm và phát biểu với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân 
tộc tỉnh Sơn La, huyện Thuận Châu; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các 
Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Văn phòng Quốc 
hội, cùng các đồng chí đại biểu khách quý đã dành thời gian về thăm tỉnh Sơn La vào ngày 
đầu năm mới 2018, nhân dịp hoàn thành Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại huyện Thuận Châu, 
kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 

Kính thưa các đồng chí! 



 
 

“Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2019)”   

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 6/2018 12 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt 
trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, năm 2017, tỉnh Sơn La tiếp tục đạt 
được những kết quả quan trọng. 

1 - Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ước đạt 9,59%, đứng thứ 03/14 tỉnh trung du và 
miền núi phía Bắc. Khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,11%; công nghiệp - xây dựng tăng 
18,02%; khu vực dịch vụ tăng 6,47% (năm 2017, thu hút gần 2 triệu lượt khách du lịch, 
trong đó có 60.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu 1.040 tỷ đồng); thuế sản phẩm trừ 
trợ cấp sản phẩm tăng 7,32%. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 
32,8 triệu đồng/người/năm (tăng 2,6 triệu đồng so với năm 2016). Thu ngân sách Nhà nước 
trên địa bàn đạt 4.459 tỷ đồng, tăng 453 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2016. 

2 - Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thu hút các doanh 
nghiệp đầu tư 6 nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu. Năm 2017, công bố thương hiệu sản 
phẩm cà phê Sơn La, nhãn Sông Mã, cam Phù Yên, thành 9 sản phẩm đã được cấp văn 
bằng bảo hộ nhãn hiệu; công bố sản phẩm chanh leo đạt tiêu chuẩn GlobalGAP; xuất khẩu 
thêm được sản phẩm xoài, nhãn, chanh leo sang thị trường Úc, Mỹ, Pháp, Thụy Sỹ, Hàn 
Quốc; đã có 315 hợp tác xã nông nghiệp, 3 liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp 
tác xã 2012; 47 chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn (15 chuỗi rau; 25 chuỗi quả; 2 
chuỗi thịt lợn; 1 chuỗi sản xuất mật ong; 4 chuỗi nuôi thủy sản). Tỉnh đã tổ chức Hội nghị 
biểu dương 782 hộ gia đình có thu nhập trong trồng trọt từ 300 triệu đồng/ha đất sản xuất, 
nuôi cá lồng 2 tỷ đồng/ha mặt nước; 54 hợp tác xã và 15 doanh nghiệp nông nghiệp có thu 
nhập bình quân trong trồng trọt từ 200 triệu đồng/ha đất sản xuất, nuôi cá lồng 1 tỷ đồng/ha 
mặt nước trở lên để nhân diện thực hiện. 

3 - Tổ chức 12 hoạt động chủ yếu trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 
2017”. Trong đó, tổ chức thành công 4 hoạt động cấp Quốc gia tại tỉnh: (1) Lễ trao tặng 
Huân chương của Đảng, Nhà nước Việt Nam cho lãnh đạo 15 tỉnh bạn Lào; (2) Ngày hội 
giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2; (3) Lễ khánh 
thành Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào; (4) Hội thảo kinh nghiệm hoạt động 
của hội đồng nhân dân các cấp của 10 tỉnh Việt Nam có đường biên giới với 16 tỉnh của 
Lào. Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức thành công Lễ tri ân người có công 14 tỉnh 
vùng Tây Bắc và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 
(27/7/1947 - 27/7/2017). 

4 - Tỉnh có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 8 xã so với năm 2016; đã có 14 xã 
đạt 15 - 18 tiêu chí để xét công nhận năm 2018. Năm 2016 và 2017, đã cứng hóa được 
đường ô tô đến trung tâm 16 xã, thi công đường đến trung tâm 22 xã, còn 5 xã tiếp tục cân 
đối nguồn vốn để hoàn thành vào năm 2020; từ năm 2014 đến nay, đã xây dựng được 7.800 
tuyến đường bê tông xi măng dài 1.800km tại 199 xã, theo phương châm “Nhân dân làm, 
Nhà nước hỗ trợ”. Năm 2016 và 2017, có thêm 142 bản với 10.222 hộ được sử dụng điện 
lưới Quốc gia, nâng tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 91,5% số hộ trong toàn 
tỉnh. 

Kính thưa các đồng chí! 

Các đây gần 59 năm, nhân kỷ niệm 5 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 
4 năm thành lập Khu tự trị Thái - Mèo, ngày 7/5/1959, Bác Hồ và đoàn đại biểu Chính phủ 
về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Khu tự trị Thái Mèo tại 
huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (khi đó Thuận Châu là thủ phủ của Khu tự trị); Chủ tịch 
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Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho quân, 
dân, chính, Đảng Khu tự trị về những thành tích trong kháng chiến và tiến bộ trong hòa 
bình. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào, cán bộ, chiến sỹ vùng Tây Bắc. 
Tình cảm và những lời căn dặn của Người ngày ấy mãi mãi là sự cổ vũ, động viên sâu sắc 
đối với Đảng bộ, chính quyền, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc Tây Bắc, 
với tỉnh Sơn La. 

Hôm nay, chúng ta được đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ 
tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ôn lại và chia sẻ 
những kỷ niệm đầy ý nghĩa, trọng đại này; thể hiện lòng tưởng nhớ, thành kính, biết ơn vô 
hạn đối với Bác Hồ; tỉnh Sơn La xin được trân trọng tiếp thu, khắc ghi lời Bác dặn và tiếp 
tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Kính thưa các đồng chí! 

Để ghi nhớ và đáp ứng nguyện vọng, tình cảm biết ơn sâu sắc của đồng bào các dân 
tộc Tây Bắc nói chung, các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng với Bác Hồ kính yêu; hướng tới 
kỷ niệm 60 năm (ngày 07/5/1959) ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Chính phủ về thăm, 
nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc tại tỉnh Sơn La; 
Tỉnh ủy đã trình và được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ 
trương xây dựng “Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” tại thành phố Sơn 
La, tỉnh Sơn La. 

Trên cơ sở đó, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng Đề án và triển khai các bước xây dựng Tượng 
đài Bác Hồ theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Trong đó, đã quyết định thành lập 
Ban chỉ đạo; Tổ công tác; giao chủ đầu tư thực hiện các bước xây dựng mẫu phác thảo 
Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” xin ý kiến nhân dân, các cấp, các 
ngành, các tỉnh Tây Bắc theo quy định. Ngày 27/12/2017 vừa qua, Tỉnh ủy đã trực tiếp báo 
cáo và được Ban Bí thư Trung ương Đảng nhất trí mẫu phác thảo Tượng đài Bác Hồ: 

- Tượng đài Bác Hồ: Kích thước cao 12,6m; trong đó tượng cao: 7,9m (tượng trưng 
cho 79 mùa xuân), bệ tượng cao 4,7m. Tượng Bác bằng đồng, bệ tượng bằng đá. 

- Bức phù điêu: Chất liệu bằng đá xanh Thanh Hóa; chiều cao (chỗ cao nhất) là 18m; 
chiều dài 54m. Là hình tượng bông hoa ban cách điệu có 5 cánh, là loài hoa đặc trưng của 
núi rừng Tây Bắc. Mặt trước bức phù điêu thể hiện hình ảnh nhân dân các dân tộc Tây Bắc; 

các nét đặc trưng văn hóa, lễ hội, quá trình chiến đấu, xây dựng và phát triển của 6 tỉnh Tây 
Bắc (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và tỉnh Yên Bái). Mặt sau khắc họa 
một số hoạt động văn hóa, kiến trúc - cảnh quan nổi bật của tỉnh Sơn La. 

Hiện nay, tỉnh đang tập trung chỉ đạo thi công mẫu phác thảo; triển khai các hạng mục 
trong khuôn viên để phục vụ cho việc xây dựng tượng đài; phấn đấu hoàn thành công trình 
vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (ngày 07/5/2019). 

Kính thưa các đồng chí! 

Để tổ chức tốt các hoạt động thi đua, chào mừng đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị 
trong năm 2018, thay mặt Tỉnh ủy, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, 
đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố và huyện Thuận Châu thực hiện tốt một số nội dung 
trọng tâm sau: 
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1 - Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; 
xác định rõ chỉ tiêu của từng năm; tổ chức các phong trào thi đua gắn với kế hoạch, chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng ngành, từng địa phương, phấn đấu cơ 
bản hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra vào năm 2019. Trong đó, xác định 
rõ các chỉ tiêu sẽ hoàn thành trong năm 2018; thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 “Xây dựng phong cách tác phong 
công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. 

2 - Tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 
về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
Tập trung chỉ đạo thực hiện các chủ trương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành: Chỉ 
thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02/5/2015 về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 01/12/2016 về quy định trách nhiệm và xem xét trách 
nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 14-
CT/TU ngày 04/4/2017 về phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày 
Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và 
đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La... 

3 - Tiếp tục đổi mới phong cách, tác phong làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí, tiêu cực, tham nhũng; chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần “nói đi đôi 
với làm” trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bằng những hành động và việc 
làm cụ thể. Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển 
hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; 
không ngừng củng cố, vun đắp quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. 

4 - Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”; nâng cao chất lượng từng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông 
thôn mới; thực hiện tốt các chủ trương lớn của tỉnh về làm đường giao thông nông thôn, 
khai thác quỹ đất đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị; tổ chức nấu ăn cho 47.000 học 
sinh bán trú thuộc các xã đặc biệt khó khăn; ghép cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả trên đất 
dốc, trồng cây phân tán nhân dịp Tết cổ truyền và ngày sinh nhật Bác Hồ hàng năm; củng 
cố 315 hợp tác xã, 03 liên hiệp hợp tác xã đã có và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp 
tiếp theo theo Luật Hợp tác xã 2012; xây dựng chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản 
bền vững; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nông 
nghiệp đã xuất khẩu được. 

5 - Triển khai có hiệu quả công tác phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình 
tiêu biểu; tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Chú trọng phát động 
phong trào thi đua nhân rộng các mô hình hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã làm kinh tế 
giỏi, có thu nhập cao và ổn định; tổ chức hội nghị biểu dương vào ngày 03/2 và ngày 19/5 
sắp tới. 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 120-TB/TU ngày 30/11/2015 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về chủ trương trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết trồng cây hàng 
năm. Năm 2018 này, rất vinh dự cho tỉnh Sơn La được đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên 
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Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và Đoàn công tác của Trung ương trồng cây đầu tiên tại tỉnh trong ngày đầu của năm 
mới 2018; tỉnh Sơn La phát động Tết trồng cây ngay từ những ngày đầu năm 2018 và Tết 
cổ truyền, ngày 26/3 và ngày 19/5; trồng cây tại khu Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí 
Minh - huyện Thuận Châu, khu Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và 
dọc kè suối Nậm La - thành phố Sơn La; triển khai đồng loạt trên 12 huyện, thành phố 
trong toàn tỉnh. 

Khắc ghi lời Bác dặn, Đảng bộ, chính quyền, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân 
dân các dân tộc Sơn La tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm xây dựng Sơn La thành tỉnh 
phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc. 

Một lần nữa, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La xin 
được trân trọng cảm ơn đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch 
Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đoàn công tác của 
Trung ương đã bố trí thời gian về thăm, làm việc và động viên tại tỉnh Sơn La. Kính chúc 
các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công! 

Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí. 
                                                                                

                                                                                       (baosonla.org.vn - Ngày 02/01/2018) 
 

 
 

NHÂN DÂN TÂY BẮC ĐÓN BÁC HỒ 
 

Nhân dân Tây Bắc vui 
mừng đón tiếp Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, vị lãnh tụ kính 
yêu của các dân tộc anh em 
trong đại gia đình Việt 
Nam. 

Tuy là đến bây giờ 
mới thấy nhưng hình ảnh và 
lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã từ lâu ghi sâu 
trong tấm lòng của người 
dân Tây Bắc và đã là một 
nguồn sáng soi rọi đường đi 
không gì làm tắt được, ngay 
cả trong những ngày đen 
tối, thiếu thốn nhất. 

Thật không còn gì 
cảm động bằng khi nghe 
những mẩu chuyện kính 
yêu, tin tưởng, biết ơn của 
đồng bào các dân tộc Tây 
Bắc đối với Chủ tịch Hồ 
Chí Minh trong những năm 

kháng chiến lâu dài và gian 
khổ. Đến nay, mỗi lần nhắc 
đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
người dân Tây Bắc thường 
kể lại những chuyện trước 
đây sống bên đồn địch đã 
cất giấu ảnh Cụ Hồ như thế 
nào, đã bí mật liên lạc, tiếp 
tế, làm lán cho cán bộ và bộ 
đội Cụ Hồ như thế nào. 

Chính vì tin tưởng ở 
Chủ tịch Hồ Chí Minh như 
vậy, mà trước đây quân và 
dân Tây Bắc đã đủ sức 
đương đầu với quân giặc 
tàn ác hơn thú dữ; thiếu 
gạo, thiếu muối, ruộng rẫy 
bị phá hoại, làng bản bị tập 
trung quanh đồn, nhưng các 
khu căn cứ du kích vẫn mọc 
lên, khoét sâu vào lòng 
địch, góp phần vào chiến 
thắng Điện Biên Phủ..., 

cũng chính vì tin tưởng như 
vậy mà từ hòa bình trở lại 
trong bốn năm xây dựng 
Khu tự trị, nhân dân Tây 
Bắc đã thu được nhiều 
thắng lợi về mọi mặt. Lần 
đầu tiên trong lịch sử Tây 
Bắc, nạn đói lưu niên đã 
căn bản chấm dứt. Đời sống 
vật chất và văn hóa ngày 
càng được cải thiện. Rồi 
đây dưới ánh sáng của Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 
14, nhân dân các dân tộc 
Tây Bắc càng ra sức phấn 
đấu để tiến lên giành những 
thắng lợi to lớn hơn nữa. 

Trong dịp Khu Tây 
Bắc đón mừng kỷ niệm 
năm năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ, bốn năm thành 
lập Khu tự trị và chào mừng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
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chúng tôi đã được gặp đại 
biểu của hơn 30 dân tộc ở 
17 châu trong khu. Họ là 
đại biểu của những người 
dân Tây Bắc luôn luôn đi 
theo tiếng gọi của Đảng và 
Chính phủ, vững tin ở lời 
dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trong kháng chiến 
anh dũng trước đây và 
trong lao động sản xuất 
hiện nay. 

Nét mặt mọi người 
đều vui vẻ, sung sướng và 
tự hào. Gặp chúng tôi, câu 
nói trước tiên của họ là tỏ 
lòng biết ơn của dân tộc 
mình đối với Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Họ đã kể cho 
chúng tôi nghe những cảnh 
khổ sở đói rét trước kia 
dưới thời Pháp thuộc để so 
sánh với đời sống bây giờ 
ngày càng yên vui và no 
ấm. Anh hùng quân đội 
Sùng Phái Sinh đã nói với 
chúng tôi: “Người Mèo 
chúng tôi không biết nói 
làm sao cho hết được lòng 
kính mến và biết ơn Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Tôi đã 
được gặp Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ở Hà Nội, nhưng lần 
này được gặp Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ở đây, tôi vui 
mừng và cảm động lắm! 
Tôi lại càng thấm thía công 
ơn của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đối với đồng bào Mèo 
cũng như đồng bào các dân 
tộc khác trong Khu”. 

Đồng chí Tòng Văn 
Din, một chiến sỹ du kích 
người Thái ở Thuận Châu, 

cũng đã nói: “Trong kháng 
chiến, đồng bào các dân tộc 
chúng tôi đã đi theo tiếng 
gọi của Pú Hồ, đã đánh 
đuổi được thằng Tây, giành 
được cơm áo. Ngày nay 
đồng bào chúng tôi kiên 
quyết làm theo lời dặn của 
Đảng, Chính phủ của Pú Hồ 
để xây dựng Khu tự trị ngày 
càng giàu mạnh, làm cho có 
nhiều cơm, nhiều áo”. 

Tuy tiếng nói khác 
nhau, nhưng tất cả các dân 
tộc Tây Bắc ở vùng cao hay 
vùng thấp đều nói: “Công 
ơn của Pú Hồ cao như núi 
Pú Luông”. 

Pú Hồ lên thăm Tây 
Bắc đúng vào ngày hội tưng 
bừng của Khu tự trị Thái - 
Mèo kỷ niệm năm năm 
chiến thắng Điện Biên Phủ 
và bốn năm thành lập Khu 
tự trị. Thuận Châu cũng 
như các châu khác đỏ rực 
những cổng chào, cờ, băng, 
khẩu hiệu viết bằng chữ 
Thái, chữ Mèo giăng lên 
khắp nẻo... Đồng bào các 
dân tộc miền núi áo quần 
nhiều màu chen vai với các 
đồng chí bộ đội, cán bộ, 
công nhân của các công 
trường suốt ngày tấp nập ra 
vào các cửa hàng mậu dịch, 
sân vận động hay rạp chiếu 
bóng... Và đêm đến, ánh 
đèn điện sáng rực cho đến 
tận sáng. 

Một khu triển lãm giới 
thiệu những kết quả và tiến 
bộ của Khu tự trị về các 
mặt nông nghiệp, thương 

nghiệp, văn hóa, y tế, giáo 
dục của nhân dân các dân 
tộc và sự trưởng thành của 
quân đội trong phong trào 
tiến nhanh vượt mức kế 
hoạch. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vừa đến Thuận Châu 
là đi thăm ngay khu triển 
lãm này. Qua mỗi gian 
phòng, Người chăm chú 
đến những kết quả bốn năm 
qua của nhân dân và bộ đội 
Tây Bắc. Người chú ý đến 
những kết quả về đào tạo 
cán bộ dân tộc ít người, về 
văn hóa giáo dục. Người đã 
xem rất kỹ các bảng chữ 
Mèo phiên âm theo mẫu 
chữ Latinh và chữ Thái 
thống nhất, và rất quan tâm 
hỏi xem các chữ đó đã được 
áp dụng trong các nhà 
trường như thế nào, có 
được đông đảo quần chúng 
các dân tộc công nhận hay 
không. Người cũng rất chú 
ý đến những công trình xây 
dựng của bộ đội ở Điện 
Biên Phủ, nơi cách đây năm 
năm là mồ chôn giặc Pháp 
và bây giờ đang từng ngày, 
từng giờ đổi mới để trở 
thành một thành phố giữa 
núi rừng Tây Bắc. 

Sáng ngày 7 tháng 5, 
hơn một vạn đồng bào các 
dân tộc, bộ đội, cán bộ, 
công nhân, nhân viên, gia 
đình quân nhân, đại biểu 
cho trên 30 dân tộc của 17 
châu trong Khu đã họp mít 
tinh kỷ niệm ngày 7 tháng 5 
và chào mừng Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. 
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Trong không khí ấm 
áp của đại gia đình các dân 
tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thân mật nói chuyên với 
đồng bào, bộ đội và cán bộ. 
Người thay mặt Đảng và 
Chính phủ khen ngợi những 
thành tích của quân và dân 
Tây Bắc, trong những năm 
kháng chiến đã anh dũng 
bảo vệ bản mường, đại 
thắng giặc Pháp ở Điện 
Biên Phủ, góp phần giành 
lại độc lập cho Tổ quốc, và 
từ ngày hòa bình lập lại đã 
ra sức tăng gia sản xuất, 
thực hành tiết kiệm, cải 
thiện đời sống, giữ gìn trật 
tự an ninh. Sau đó, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đề ra cho 
đồng bào, cán bộ và bộ đội 
toàn Khu nhiệm vụ thi đua 
tăng gia sản xuất và thực 
hành tiết kiệm đưa Khu tự 
trị tiến dần lên chủ nghĩa xã 
hội, xây dựng đời sống 
ngày càng no ấm và vui 
tươi. Đối với đồng bào các 
dân tộc, đối với bộ đội, đối 
với cán bộ các ngành, cả 
đối với các cháu thiếu nhi, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đều 
có những câu dặn riêng cụ 
thể và rõ rệt... Nét mặt của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh rất 
hiền từ, giọng nói của 
Người ấm áp, vui vẻ, những 
lời dạy bảo của Người rành 
rọt đi sâu vào lòng mỗi 
người, đem lại ánh sáng và 
sức mạnh thúc giục mọi 
người tiến lên không 
ngừng... 

Giữa tiếng hô “Pú Hồ 
xen pi”, “Pú Hồ sống lâu 

muôn tuổi”, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã thay mặt 
Chính phủ trao tặng Huân 
chương Lao động hạng 
Nhất cho toàn thể quân, 
dân, chính, Đảng Khu tự trị 
Thái - Mèo về những thành 
tích trong kháng chiến và 
những tiến bộ trong hòa 
bình. 

Trên đường về, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh lần lượt 
qua thăm Nà Sản, Yên 
Châu, Mộc Châu. Ở mỗi 
nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đều ở lại nói chuyện với 
đồng bào, cán bộ, bộ đội. 
Cũng vẫn những nhiệm vụ 
đã đề ra trong cuộc nói 
chuyện ở Thuận Châu 
nhưng ở mỗi nơi Chủ tịch 
Hồ Chí Minh lại căn cứ vào 
đặc điểm tình hình phong 
trào của địa phương, nhấn 
mạnh những vấn đề cần giải 
quyết khiến cho ở đâu mỗi 
người nghe đều thấy rõ sự 

quan tâm không bờ bến của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đối 

với từng công việc làm ăn, 
sinh sống, lo lắng và ước 
mong của cuộc đời mình. Ở 
Yên Châu, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã để một buổi tối 

gặp cán bộ địa phương hỏi 
về đời sống của đồng bào 
Puộc và đồng bào các vùng 

rẻo cao. Sau cuộc mít tinh 
buổi sáng ở Yên Châu, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã ân cần 

vỗ vai anh Huy Văn In, 
người phụ trách hợp tác xã 
đầu tiên của đồng bào Puộc 
trong châu và căn dặn: “Bác 

vui mừng thấy đồng bào 
Puộc cố gắng trong việc 
làm ăn tập thể. Đây là bước 
đầu, còn phải cố gắng để 
xây dựng hợp tác xã cho tốt 
hơn nữa...”. 

Ở Mộc Châu, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã đến 
thăm đơn vị bộ đội X, một 
trong những đơn vị đầu tiên 
trong phong trào thi đua 
tiến nhanh vượt mức kế 
hoạch của quân đội ta. Ở 
đây có những chiến sỹ 
trong suốt tám, chín năm 
trường kháng chiến đã từng 
lặn lội trên những chiến 
trường hiểm nghèo, gian 
khổ nhất, bây giờ hòa bình 
trở lại, theo lệnh Đảng và 
Chính phủ tiến lên đây bạt 
núi, khai hoang, ra công 
xây dựng chủ nghĩa xã 
hội... Và họ đã thắng muôn 
vàn nỗi khó khăn, trở ngại 
của thiên nhiên, cũng như 
đã thắng gian lao trong lúc 
kháng chiến, đạt được 
nhiều thành tích đáng kể về 

mặt học tập quân sự chính 
quy hóa, cũng như về mặt 

xây dựng nông trường, cầu 
đường, giúp đỡ đồng bào 
địa phương... Phần lớn cán 

bộ và chiến sỹ, từ ngày 
tham gia bộ đội, phải chiến 
đấu ở những chiến trường 

xa xôi, nên chưa bao giờ 
được gặp mặt Bác. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh lên đây, các 

chiến sỹ ta như con lâu 
ngày mới được gặp mặt 
cha, không có lời nào có thể 
diễn tả được những tình 
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cảm tràn ngập trong tâm 
hồn họ! 

Ở mỗi nơi Chủ tịch 
Hồ Chí Minh dừng lại nói 
chuyện, tin bay đi rất nhanh 
đến các bản mường, từ 
những cánh đồng bát ngát ở 
vùng thấp cho đến những 
mỏm núi cao xa xôi tận 
biên giới. Đồng bào được 
tin đều tranh thủ đi đón Pú 
Hồ. Có những người đã đi 
suốt đêm, vượt hàng chục 
cây số đèo cao, bồng bế cả 
con nhỏ đi. Có những người 
đến đón Bác Hồ đã xách 
theo vài giỏ trứng gà, củ 
khoai làm quà, giản dị và 
chân thành như đi đến với 
người thân yêu trong gia 
đình của mình. Một cán bộ 
ở Mai Sơn kể lại với chúng 
tôi: Một cụ già người Mèo 
khi được tin Bác Hồ đến 
thăm, đã khóc lên vì quá 
sung sướng và cảm động. 

Cụ nhất định đòi xuống núi 
để đi đón, nhưng cụ già lại 
đang ốm, cán bộ không 
dám để cụ đi đường xa 
hiểm trở. Cán bộ nói mãi, 
cụ mới chịu nghe, nhưng 
với điều kiện là cán bộ phải 
làm hai việc: Một là, báo 
cáo để Chủ tịch Hồ Chí 
Minh biết rằng đời sống của 
đồng bào Mèo bây giờ khá 
hơn trước nhiều, có đủ 
muối ăn, có thuốc uống; hai 
là, thay mặt cho đồng bào 
Mèo hứa với Pú Hồ rằng 
đồng bào Mèo trước sau 
như một, bao giờ cũng làm 
theo lời dạy của Pú Hồ để 
Người vui lòng. 

Ở những nơi Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đi qua, đồng 
bào các dân tộc, bộ đội, cán 
bộ đều cố làm sao mà nhìn 
được mặt, nghe được lời 
Bác dặn cho thật rõ, thật 
lâu, như để giữ lại mãi mãi 

trong trí nhớ, trong cuộc 
đời mình hình ảnh kính yêu 
của Người. 

Bây giờ đây, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã rời Tây 
Bắc về xuôi. Nhưng những 
lời Người ân cần dạy bảo 
trong các buổi gặp gỡ đồng 
bào, bộ đội, cán bộ Tây Bắc 
mãi mãi còn vang trong các 
đơn vị, các công trường, 
các bản mường xa xôi, để 
trở thành những việc làm cụ 
thể hàng ngày trên mặt 
ruộng, trong núi rừng, làm 
cho đời sống nhân dân Tây 
Bắc mỗi ngày một đổi mới, 
tiến dần lên chủ nghĩa xã 
hội, ấm no và vui tươi hơn 
nữa. 

 

Nguyễn Châu Quỳ 
(Nhân dân các dân tộc Sơn 

La làm theo lời Bác.-H.: 
Chính trị Quốc gia, 2005)

 
 

 
 

  
  

 

DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, 

 NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC SƠN LA LUÔN LÀM THEO LỜI BÁC HỒ 
 

Cách đây 60 năm, trong những ngày 

tháng Tám lịch sử, hưởng ứng lời hiệu triệu 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lệnh tổng 

khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh, cùng 

với đồng bào cả nước, nhân dân các dân tộc 

Sơn La với nòng cốt là các đội vũ trang 

dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh đã 

nhất tề đứng lên khởi nghĩa, giành chính 

quyền về tay nhân dân. Ngày 26 tháng 8 

năm 1945, tại đồi Khau Cả, Ủy ban cách 

mạng lâm thời tỉnh được thành lập, đánh 

dấu thời khắc lịch sử, cuộc khởi nghĩa 

giành chính quyền ở Sơn La đã hoàn toàn 

thắng lợi. Chính quyền đã về tay nhân dân, 

xóa bỏ hoàn toàn chế độ bóc lột của bọn 

thực dân, phong kiến. Nhân dân từ kiếp 

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC SƠN LA  

LÀM THEO LỜI BÁC 
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“cuông nhốc” nô lệ đã trở thành người làm 

chủ cuộc đời mình, làm chủ bản mường, 

làm chủ đất nước. 

Cách mạng tháng Tám thành công ở 
Sơn La, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh đã bay 
phấp phới trên miền đất phía Tây của Tổ 
quốc, mở đầu cho thời kỳ nhân dân các dân 
tộc Sơn La tiến lên theo con đường mà Bác 
Hồ kính yêu và Đảng ta đã lựa chọn: Độc 
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì 
một cuộc sống mới “bình đẳng, tự do và 
hạnh phúc”. 

Sáu mươi năm cùng với cả nước, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân 
tộc Sơn La đã một lòng, một dạ sắt son, 
phấn đấu dưới ngọn cờ của Đảng và đã 
giành được những thắng lợi vẻ vang: Đánh 
thắng thực dân Pháp xâm lược và ngụy 
quyền, giải phóng Sơn La; góp phần vào 
chiến thắng lịch sử vĩ đại Điện Biên Phủ; 
đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế 
quốc Mỹ, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước; thực hiện nhiệm vụ quốc tế 
cao cả với cách mạng nhân dân Lào anh 
em; cùng cả nước đi lên xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa, đưa lại những biến đổi sâu 
sắc và toàn diện trong đời sống chính trị, 
kinh tế, văn hóa và xã hội của nhân dân 
trong tỉnh. 

Ngay sau Cách mạng tháng Tám 
thành công, chính quyền cách mạng non trẻ 
và đồng bào các dân tộc Sơn La phải đối 
mặt với những khó khăn và thử thách to 
lớn: Nạn đói, dịch bệnh hoành hành nghiêm 
trọng, 20 vạn quân Tưởng lấy cớ Đồng 
minh tràn vào nước ta, kéo theo bọn phản 
động và thực dân Pháp, hòng bóp chết 
chính quyền cách mạng non trẻ. Hưởng ứng 
lời kêu gọi của Bác, dưới sự lãnh đạo của 
Tỉnh bộ Việt Minh và Ủy ban cách mạng 

lâm thời, nhân dân các dân tộc Sơn La đã 
đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, đẩy 
mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết 
kiệm, từng bước đẩy lùi được nạn đói; sản 
xuất nông nghiệp dần dần được phục hồi và 
có mặt phát triển hơn. Phong trào chống 
nạn mù chữ, vận động xây dựng nếp sống 
văn hóa mới được đồng bào nô nức hưởng 
ứng và tham gia đông đảo. Nhân dân các 
dân tộc hăng hái tham gia tổng tuyển cử, 
bầu Quốc hội Khóa I của nước Việt Nam 
độc lập; đoàn kết xung quanh chính quyền 
cách mạng và Mặt trận Việt Minh, kiên 
quyết và khôn khéo chống âm mưu khiêu 
khích của quân đội Tưởng và bọn phản 
động tay sai, buộc chúng phải rút quân khỏi 
Sơn La, bảo vệ được chính quyền cách 
mạng, xứng đáng với lời khen ngợi của 
Bác... nhờ sự hy sinh phấn đấu của tất cả 
đồng bào mà chúng ta giành được quyền tự 
do, độc lập và xây dựng nước dân chủ cộng 
hòa. 

Âm mưu xâm lược nước ta của thực 
dân Pháp ngày càng lộ rõ. Đảng bộ và 
nhân dân các dân tộc Sơn La đã triệt để 
chấp hành chỉ thị của Trung ương Đảng, 
“... không ngừng một phút công việc sửa 
soạn, săn sàng kháng chiến bất cứ lúc 
nào...”, tranh thủ thời gian để củng cố và 
phát triển lực lượng cách mạng, xây dựng 
lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị, đào 
tạo cán bộ người địa phương, phát triển sản 
xuất, tăng cường xây dựng và củng cố khối 
đại đoàn kết các dân tộc. Ngày 19 tháng 12 
năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc 
“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”: 
“Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu 
làm nô lệ”. Nhân dân các dân tộc Sơn La 
cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến 
trường kỳ chống thực dân Pháp, bảo vệ nền 
độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Trong khó khăn gian khổ của những 
ngày đầu kháng chiến, trong tình thế không 
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cân sức về lực lượng và vũ khí trang bị, 
nhưng biết dựa vào dân, được sự chỉ đạo và 
chi viện của Trung ương, khôn khéo và 
quyết tâm, Đảng bộ Sơn La đã lãnh đạo 
nhân dân vừa đánh giặc, vừa xây dựng lực 
lượng, thành lập các khu căn cứ kháng 
chiến, các khu tranh đấu, đẩy mạnh đấu 
tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính 
trị, thực hiện phương châm “kháng chiến 
trường kỳ, toàn dân, toàn diện”. 

Tháng 9 năm 1952, Bộ Chính trị 
Trung ương Đảng và Bác Hồ quyết định 
mở Chiến dịch Tây Bắc nhằm giải phóng 
đồng bào các dân tộc thoát khỏi ách thống 
trị của thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Thực 
hiện lời căn dặn của Bác, “Chiến dịch này 
là một chiến dịch rất quan trọng. Các chú 
phải đánh cho thắng”, phải “Quyết tâm 
chiến đấu... Bền bỉ dẻo dai, vượt qua mọi 
gian khổ, khắc phục mọi khó khăn. Tiêu 
diệt thật nhiều địch, giành cho được toàn 
thắng”. Đảng bộ, quân và dân các dân tộc 
Sơn La vừa tích cực huy động tất cả nhân 
lực, vật lực cho chiến dịch, vừa trực tiếp 
tham gia chiến đấu, góp phần quan trọng 
vào chiến thắng của Chiến dịch Tây Bắc, 
giải phóng Sơn La, đập tan âm mưu xây 
dựng “xứ Thái tự trị” giả hiệu của thực dân 
Pháp. 

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La vừa 
ra sức xây dựng, củng cố chính quyền cách 
mạng, thi đua lao động sản xuất, vừa tích 
cực chi viện sức người, sức của cho mặt 
trận Điện Biên Phủ. Sơn La đã trở thành 
hậu phương lớn của tiền tuyến lớn, góp 
phần xứng đáng vào chiến thắng lịch sử 
Điện Biên Phủ, giải phóng hoàn toàn miền 
Bắc. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, đáp lại lời kêu gọi của Bác “Chiến 
tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm 
hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và 
một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn 

phá, song nhân dân Việt Nam quyết không 
sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, 
quân và dân Sơn La đã trực tiếp chiến đấu, 
cùng miền Bắc đánh bại cuộc chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ. Khẩu hiệu hành 
động “Tiền tuyến cần người, Sơn La có đủ; 
tiền tuyến cần của, Sơn La sẵn sàng” đã 
thấm sâu vào trái tim và khối óc mỗi người 
dân Sơn La, với quyết tâm đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược. Hàng vạn thanh niên Sơn La 
đã tình nguyện tòng quân lên đường đánh 
giặc. Vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến, 
cả Sơn La là một trận địa chống Mỹ, mỗi 
người dân là một chiến sỹ, sẵn sàng hy sinh 
để bảo vệ quê hương, góp phần cùng cả 
nước làm nên chiến thắng lịch sử mùa Xuân 
1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ 
quốc, đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Ngày 7 tháng 5 năm 1959, kỷ niệm 5 
năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 
Đảng bộ, chính quyền và toàn thể đồng bào 
các dân tộc Sơn La vô cùng vinh dự và tự 
hào, được đón Bác Hồ và trực tiếp nghe 
Bác nói chuyện, những lời chỉ bảo ân cần 
về xây dựng cuộc sống mới. 

Thực hiện lời căn dặn của Bác, phát 
huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, ý 
chí tự lực tự cường, được Trung ương giúp 
đỡ, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn 
La đã anh dũng, kiên trì vượt qua nhiều khó 
khăn thử thách, giành được những thành 
tựu cực kỳ quan trọng trên tất cả các lĩnh 
vực. 

Thành tựu to lớn và cơ bản nhất mà 

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La đã 

giành được là độc lập, tự do và dân chủ; với 
thành công của cuộc khởi nghĩa giành chính 

quyền tháng Tám 1945, nhất là sau chiến 
thắng Tây Bắc 1952, chế độ áp bức bóc lột 

và ách nô dịch của thực dân, phong kiến bị 

xóa bỏ hoàn toàn. Chính quyền cách mạng 
và chế độ chính trị dân chủ được thiết lập, 

được bảo vệ, củng cố và ngày càng phát 
triển vững mạnh. Đảng bộ tỉnh Sơn La luôn 
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coi việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở 
và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân 

tộc là công tác quan trọng bậc nhất và có 

tác dụng quyết định nhất đối với quá trình 
thực hiện đường lối cách mạng, đường lối 

dân tộc của Đảng, coi “đào tạo cán bộ dân 

tộc là một trong những nhiệm vụ mấu chốt 
để thực hiện quyền bình đẳng các dân tộc, 

đoàn kết nội bộ dân tộc, đoàn kết các dân 
tộc, đưa phong trào miền núi tiến lên mạnh 

mẽ và vững chắc”. Vì vậy hệ thống chính 

trị từ tỉnh đến cơ sở được xây dựng và phát 
triển từng bước vững chắc, do chính đội 

ngũ cán bộ các dân tộc trong tỉnh đảm 
nhiệm. Năm 1954 cả tỉnh Sơn La mới có 

1.701 cán bộ, hầu hết là do Trung ương 

tăng cường từ miền xuôi lên, thì đến năm 
1984, đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số đã có 

hơn 8.000 người, chiếm 20% tổng số cán 
bộ toàn tỉnh. Đến nay, đội ngũ cán bộ người 

dân tộc thiểu số ngày càng phát triển cả về 

số lượng và chất lượng, từng bước trưởng 
thành nhanh chóng, có mặt ở tất cả các cấp, 

các ngành và lĩnh vực; có đồng chí đã là Bí 

thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh; nhiều đồng chí nắm các chức 
vụ đầu ngành của tỉnh. 

Năm 1954, cả tỉnh mới có 431 đảng 

viên, với 38 chi bộ. Đến năm 2005, Đảng 
bộ tỉnh Sơn La đã có trên 4,3 vạn đảng 

viên, sinh hoạt tại 728 tổ chức cơ sở Đảng 

của 17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Dân cư 
ở hầu hết các bản, tổ dân phố đều ổn định; 

các trường học, trạm y tế đều có đảng viên 
và tổ chức Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn 

diện trên mọi địa bàn, mọi lĩnh vực của đời 

sống xã hội. 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Sơn 

La đi lên chủ nghĩa xã hội từ hai bàn tay 

trắng với nền kinh tế phong kiến sơ kỳ, sản 
xuất nhỏ, tự túc, tự cấp, độc canh, du cư, du 

canh; lại bị tàn phá dữ dội bởi cuộc chiến 

tranh đánh phá tàn bạo, hủy diệt của đế 
quốc Mỹ. Đến năm 1975, nền kinh tế của 

tỉnh vẫn là nền kinh tế tự nhiên, tự túc, tự 

cấp, sự liên hệ với các vùng trong tỉnh và 
với cả nước còn rất hạn chế. 

Trong 10 năm thử thách (1976 - 
1986), dù gặp nhiều khó khăn của cơ chế 
tập trung quan liêu bao cấp, nhưng Đảng bộ 
Sơn La đã nỗ lực lãnh đạo và cùng với nhân 
dân vượt lên mọi khó khăn, vừa tập trung 
giải quyết những vấn đề bức xúc trước mắt, 
vừa tập trung nghiên cứu, tổng kết thực 
tiễn, quyết tâm tìm ra hướng đi đúng, phát 
huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tư duy 
về ba vùng kinh tế, về 10 tiểu vùng chuyên 
canh, về tách hộ, giãn bản, nhận đất, nhận 
rừng, phát triển kinh tế trang trại đã ra đời 
trong những ngày khó khăn đó và ngày nay 
vẫn còn nguyên giá trị, được phát triển lên 
tầm cao hơn. Sau 10 năm thực hiện chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế của 
tỉnh Sơn La cơ bản thoát ra khỏi sự trì trệ 
và khủng hoảng của cơ chế cũ cũng như sự 
đảo lộn, sa sút của thời kỳ đầu chuyển đổi; 
mở ra thế phát triển đi lên với thế và lực 
mới vững mạnh hơn. Những tiền đề quan 
trọng đó đã tạo điều kiện cho nền kinh tế 
của tỉnh Sơn La liên tục đạt mức tăng 
trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích 
cực theo hướng sản xuất hàng hóa, phát huy 
lợi thế, gắn với thị trường. Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế đạt 11,65% so với 9,5% thời 
kỳ 1991 - 2000. An ninh lương thực được 
bảo đảm, sản lượng lương thực tăng từ 22,9 
vạn tấn năm 2000 lên 35 vạn tấn năm 2005, 
nguyên nhân chủ yếu là nhờ thâm canh, 
tăng vụ, áp dụng những tiến bộ khoa học và 
công nghệ mới. Sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp phát triển mạnh, đạt tốc độ 
tăng trưởng cao, nhất là công nghiệp chế 
biến nông, lâm sản và sản xuất vật liệu xây 
dựng. Năm 1984, giá trị sản xuất công 
nghiệp mới đạt gần 200 triệu đồng (tăng 
gấp 37 lần so với năm 1975), thì năm 2005 
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đã đạt 407 tỷ đồng. Với sự phát triển của 
nền công nghiệp, giai cấp công nhân Sơn 
La thực sự phát triển cả về số lượng và 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần 
củng cố ngày càng vững chắc khối liên 
minh công nông, nòng cốt của khối đại 
đoàn kết các dân tộc. 

Mạng lưới giao thông được nâng cấp 
và mở rộng, nhất là các tuyến đường liên 
xã, liên bản, đã làm thay đổi nhanh chóng 
cả tư duy kinh tế, tập quán sản xuất và sinh 
hoạt của nhân dân. Giao thông đã “mở 
đường” để người dân chuyển mạnh sang 
sản xuất hàng hóa, thoát khỏi vòng luẩn 
quẩn tự túc, tự cấp. 

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, văn hóa, 
y tế, thông tin phát triển mạnh mẽ và rộng 
khắp, đạt được những thành tựu đáng tự 
hào. Sau hòa bình lập lại năm 1954, nền 
giáo dục Sơn La hầu như chưa có gì, 99% 
số dân không biết chữ, thì đến năm 1999, 
tỉnh Sơn La đã được công nhận đạt chuẩn 
Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học - xóa 
mù chữ, năm 2007 sẽ hoàn thành phổ cập 
trung học cơ sở. Tỷ lệ hộ đói nghèo trong 
tỉnh chỉ còn 11%. Đây là thành tựu quan 
trọng, nổi bật. Tất cả các huyện, thị trong 
tỉnh đều có trường phổ thông trung học, 
trung tâm giáo dục thường xuyên, phổ 
thông dân tộc nội trú; các xã đều có trường 
mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; các 
bản dù xa xôi nhất cũng có lớp học, xã nào 
cũng có trường học cao tầng kiên cố. Toàn 
tỉnh đã có một trường đại học, một trường 
cao đẳng, ba trường trung cấp, một trường 
dạy nghề cùng với hệ thống các trung tâm 
giáo dục thường xuyên, các trường phổ 
thông dân tộc nội trú đã tạo điều kiện quan 
trọng để đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc 
thiểu số. Hệ thống y tế đã vươn tới các bản; 
100% xã có trạm xá, 71,4% số bản có nhân 
viên y tế; các trung tâm y tế, các bệnh viện 
được đầu tư xây dựng, nâng cấp, làm tốt 

nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
Những căn bệnh nguy hiểm như phong, lao, 
sốt rét, bạch hầu, bướu cổ cơ bản được đẩy 
lùi. 

Văn hóa thông tin đã có những tiến 
bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời 
sống xã hội, trong việc bảo tồn và phát huy 
những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân 
tộc Sơn La; củng cố, vun đắp khối đại đoàn 
kết các dân tộc. Năm 2005, có 8/11 huyện, 
thị đã xây dựng hoàn thành, đưa trung tâm 
văn hóa - thông tin vào hoạt động; 183/193 
xã có nhà văn hóa, 1.600 đội văn nghệ bản, 
tiểu khu thường xuyên hoạt động. Nhiều 
loại báo, tạp chí như báo Nhân dân, báo 
Sơn La, cũng như đài phát thanh truyền 
hình, đã tới được các bản xa xôi, hẻo lánh 
nhất, chuyển tải kịp thời những chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước đến với 
nhân dân. 

Những thành tựu quan trọng đạt được 
về kinh tế - xã hội, đã góp phần củng cố 
vững chắc tiềm lực và thế trận quốc phòng, 
an ninh của tỉnh. Là một tỉnh vùng cao biên 
giới, với nhiều dân tộc, hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, để giữ vững ổn định chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, tỉnh đã xây dựng và 
thực hiện đồng bộ các chính sách phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội, chính sách cán bộ, 
củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị 
cơ sở, góp phần quan trọng tạo nên thế trận 
lòng dân vững chắc, cốt lõi của thế trận 
quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. 

Sáu mươi năm qua, những thành tựu 
mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các 
dân tộc Sơn La đã giành được trong đấu 
tranh cách mạng, trong xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là vô cùng to lớn, 
đã khẳng định thắng lợi tất yếu của chủ 
nghĩa xã hội trên mảnh đất Sơn La; thể hiện 
ý chí và trái tim mỗi người dân Sơn La luôn 
hướng về Đảng, về Bác kính yêu, đoàn kết 
thống nhất, quyết tâm đi theo con đường 
mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, để cùng 
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cả dân tộc Việt Nam đi tới mùa xuân tươi 
sáng, mùa xuân của độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. 

Thực hiện lời dạy của Bác, noi theo 
tấm gương đạo đức ngời sáng của Người, 
đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các 
dân tộc Sơn La đã phát huy tốt sức mạnh 
đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, chủ 
động và sáng tạo, tuyệt đối trung thành với 
Đảng, đoàn kết trên dưới một lòng, chịu 
đựng gian khổ hy sinh, tích cực rèn luyện 
trong sản xuất, chiến đấu và học tập, không 
ngừng trưởng thành về mọi mặt; vận dụng 
sáng tạo vào thực hiện thắng lợi các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
xây dựng quê hương Sơn La ngày càng giàu 
đẹp. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu 
to lớn và quan trọng đã giành được, trong 
quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh 
cũng còn không ít yếu kém và khuyết điểm, 
cả trong xây dựng phát triển kinh tế, văn 
hóa, chăm lo đời sống nhân dân, trong xây 
dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính 
quyền các cấp thật sự “của dân, do dân, vì 
dân”. Không ít việc còn chưa được nhận 
thức đầy đủ và làm đúng theo những lời căn 
dặn ân cần của Bác. Kinh tế phát triển chưa 
vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, 
thế mạnh của tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch chậm; vùng sâu, vùng xa vẫn còn hình 
thức sản xuất tự nhiên, tự túc, tự cấp; văn 
hóa xã hội còn có mặt yếu kém; một số vấn 
đề xã hội bức xúc, đời sống của một bộ 
phận nhân dân nhất là ở vùng cao, vùng 
sâu, vùng xa, vùng từng là căn cứ kháng 
chiến còn rất nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ 
nghèo còn cao. Cải cách hành chính chậm, 
còn nhiều thủ tục phiền hà. Một bộ phận 
đảng viên, cán bộ, công chức thiếu tu 
dưỡng rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về 
nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức lối 
sống, quan liêu, quan cách, tham nhũng, 
lãng phí, sách nhiễu nhân dân, gây bức xúc 
trong xã hội, làm xói mòn lòng tin của nhân 

dân vào chính quyền và các cơ quan Nhà 
nước các cấp. Công tác đào tạo bồi dưỡng 
cán bộ tuy đã được đẩy mạnh, nhất là trong 
những năm gần đây, nhưng tỷ lệ cán bộ nữ, 
cán bộ người dân tộc thiểu số nắm các 
cương vị chủ chốt còn ít, tỷ lệ cán bộ quản 
lý và lãnh đạo, cán bộ khoa học kỹ thuật là 
người dân tộc thiểu số còn thấp. Đảng bộ, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể 
nhân dân các dân tộc, đặc biệt là các cấp 
ủy, chính quyền phải nghiêm túc nhìn nhận 
với tinh thần tự phê bình và phê bình cao 
nhất về những yếu kém, khuyết điểm của 
mình để sửa chữa, khắc phục. Tại lễ kỷ 
niệm trọng thể 115 năm ngày sinh của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và trao tặng Tượng 
Bác Hồ cho Đảng bộ và nhân dân các dân 
tộc của 201 xã, phường, thị trấn trong toàn 
tỉnh Sơn La, ngày 10 tháng 5 năm 2005, 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã kêu gọi 
toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến 
sỹ, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong 
tỉnh, tiếp tục học tập, rèn luyện tư tưởng và 
đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, nhận 
thức đầy đủ và thực hiện tốt hơn nữa những 
lời dạy của Bác Hồ kính yêu, để xứng đáng 
với tình cảm và muôn vàn tình thương yêu 
mà Bác Hồ đã dành cho tất cả đồng bào 
tỉnh Sơn La. 

Trước anh linh của Người, Đảng bộ, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân 
các dân tộc Sơn La đã hứa với Bác: Tiếp 
tục triển khai sâu rộng và toàn diện cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê 
bình và phê bình, thực hiện nghiêm Di chúc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) Khóa VIII, 
nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng bộ, của từng tổ chức cơ 
sở Đảng, nâng cao tinh thần tiên phong 
gương mẫu của đảng viên, cán bộ; làm cho 
mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên thanh niên 
cộng sản, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn 
nhiệm vụ mà Đảng giao phó, toàn tâm, toàn 
ý phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp 
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cách mạng. Đẩy mạnh phong trào học tập 
và noi theo đạo đức cách mạng cần, kiệm, 
liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây 
dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ hết lòng 
trung thành với sự nghiệp cách mạng, với 
đất nước và nhân dân, đoàn kết thống nhất 
trong tình thương yêu đồng chí giúp đỡ lẫn 
nhau, phục tùng và nghiêm túc thực hiện 
các nguyên tắc và kỷ luật của Đảng: Sống 
khiêm tốn và giản dị, nói đi đôi với làm và 
quyết tâm làm thành công, góp phần xứng 
đáng vào việc xây dựng Đảng ta ngày càng 
trong sạch vững mạnh. 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính 
sách dân tộc của Đảng, tăng cường đầu tư, 
chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa các xã, 
bản, vùng cao, biên giới còn nhiều khó 
khăn, nhất là các bản chưa ổn định sản xuất 
và đời sống, không ngừng cải thiện và nâng 
cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần 
cho nhân dân, củng cố ngày càng vững chắc 
thế trận lòng dân tin Đảng, một lòng đi theo 
con đường Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa 
chọn. Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi 
dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc 
thiểu số, cán bộ nữ; đẩy mạnh công tác phát 
triển đảng viên mới, phát triển chi bộ ở 

những nơi chưa có đảng viên, chưa có chi 
bộ để mọi chủ trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước và của tỉnh đến được với đồng 
bào các dân tộc nhanh chóng hơn, đầy đủ 
hơn, được thực hiện tốt hơn; giúp các cấp 
ủy, chính quyền hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn 
nguyện vọng và mong muốn của nhân dân 
nhằm “đặt chủ trương và kế hoạch cho 
đúng để cải thiện đời sống nhân dân”. 

Nhân dân các dân tộc Sơn La sẽ tiếp 
tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc, tranh thủ thời cơ xây dựng Nhà 
máy Thủy điện Sơn La, vượt qua khó khăn, 
thách thức để tăng tốc phát triển nhanh và 
bền vững, tiếp tục đẩy nhanh hơn công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng 
cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ 
vững ổn định chính trị - xã hội, phấn đấu 
đến năm 2010 đưa Sơn La ra khỏi tình 
trạng kém phát triển, tạo các yếu tố cơ bản 
để vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá 
trong khu vực miền núi phía Bắc nước ta. 

 

Hoàng Chí Thức 
(Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời 

Bác.-H.: Chính trị Quốc gia, 2005)  

 

 
 

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG SƠN LA  

THỰC HIỆN LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ “KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ” 
 

Qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc của nhân dân; kế thừa truyền thống quật 
cường, bất khuất của dân tộc, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La đã 
phấn đấu không ngừng, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, cùng Đảng bộ và nhân dân 
các dân tộc viết nên trang sử truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc 
Sơn La. Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Cách mạng 
tháng Tám, Quốc khánh 2 tháng 9; cán bộ, đảng viên và chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh 
Sơn La tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, học tập và làm theo những lời dạy của Bác ngày 7 
tháng 5 năm 1959 tại Thuận Châu khi Người lên thăm Sơn La: “Bộ đội phải làm cho được 
những việc sau đây: Nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ biên giới 
Tổ quốc. Tiến hành tốt công tác chỉnh huấn chính trị và huấn luyện quân sự. Thi đua tăng 
gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chú ý cải thiện đời sống, ra sức xây dựng nông trường 
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gương mẫu, dần dần phát triển công nghiệp địa phương. Ra sức giúp đỡ và tuyên truyền 
vận động nhân dân làm tốt tổ đổi công và hợp tác xã, làm tốt công tác dân quân và nghĩa vụ 
quân sự. 

Bộ đội ta có nhiều thành tích thi đua tiến nhanh vượt mức kế hoạch. Nhưng không nên 
tự mãn với những thành tích đó mà còn phải nâng cao quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn 
thành nhiệm vụ, còn phải cố gắng hơn nữa để lập những thành tích to lớn hơn nữa về công 
tác học tập và lao động sản xuất”. Tiếp tục xây lực lượng vũ trang Sơn La cách mạng, chính 
quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. 

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Tây Bắc Tổ quốc - nơi có truyền thống cách 
mạng được ươm trồng từ phong trào đấu tranh bất khuất, kiên trung của các chiến sỹ cộng 
sản bị giam cầm trong nhà ngục Sơn La, lực lượng vũ trang Sơn La được hình thành từ 
những đội du kích vũ trang ở các châu: Phù Yên, Mai Sơn, Mường La, Yên Châu, Thuận 
Châu... Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau khi giành chính quyền ở Mường La, Mai Sơn thắng 
lợi, ngày 23 tháng 8 năm 1940, lực lượng vũ trang ở hai châu chia thành nhiều mũi phối 
hợp bao vây đồi Khau Cả và tiến công các mục tiêu quan trọng khác. Trước sức mạnh của 
quân khởi nghĩa và áp lực của cách mạng, ngày 25 tháng 8 năm 1945, ông Lò Văn Mười - 
trưởng trại Bảo an binh được các chiến sỹ trong nhà ngục Sơn La cảm hóa từ trước, đã mở 
cửa trại xin hàng, giải tán binh lính, trao nộp vũ khí cho ta. Trước tình thế đó, quân Nhật 
buộc phải đầu hàng. Ngày 26 tháng 8 năm 1945, hàng ngàn quần chúng nhân dân ở quanh 
tỉnh lỵ kéo về đồi Khau Cả dự cuộc mít tinh do Việt Minh tổ chức. Khởi nghĩa giành thắng 
lợi, Ủy ban cách mạng lâm thời được thành lập, chính quyền cách mạng về tay nhân dân, 
đánh dấu mốc son lịch sử quan trọng về sự thống nhất các lực lượng, sự hợp nhất của các 
đội tự vệ vũ trang ở các châu, mường của tỉnh Sơn La, làm nòng cốt cho cuộc khởi nghĩa 
thắng lợi. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La, 
được cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc Sơn La và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 
quyết định chọn ngày 26 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh 
Sơn La. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng 
vũ trang Sơn La vừa trực tiếp tham gia chiến đấu, vừa cùng nhân dân các dân tộc xây dựng 
tỉnh Sơn La trở thành căn cứ địa vững chắc, là hậu phương giữ vai trò quan trọng trong việc 
cung cấp nhân lực và lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến chiến đấu thắng lợi. Trong 
Chiến dịch Tây Bắc và Chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ. 
chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Sơn La tích cực hưởng ứng lời dạy của 
Bác, ra sức thi đua với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, 
vừa trực tiếp chiến đấu tiêu diệt dịch, giải phóng quê hương, vừa tích cực tham gia mở 
đường, tiếp lương, tải đạn, đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân hăng say lao động 
sản xuất, do đó, đã đóng góp cho chiến dịch gần 5.000 tấn lương thực, 200 tấn thịt, 140 tấn 
rau và gần 3 triệu ngày công phục vụ tiền tuyến, làm đường giao thông ra mặt trận. Huy 
động hàng ngàn trâu, bò, ngựa kéo, thuyền để vận chuyển hàng ngàn tấn lương thực, thực 
phẩm, vũ khí ra tiền tuyến, góp phần cùng nhân dân Tây Bắc và cả nước làm nên chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, hàng ngàn thanh niên ưu tú 
là con em các dân tộc Sơn La đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, của Bác Hồ kính yêu 
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hăng hái lên đường ra mặt trận. Tại hậu phương, những cô gái bàn tay “trắng nõn búp 
măng”, không sợ bom đạn quân thù, vừa sản xuất, vừa trực tiếp chiến đấu ngay trên quê 
hương. Thực hiện khẩu hiệu “giặc đến là đánh, giặc đi lại sản xuất”, “giặc đánh ngày ta sản 
xuất ban đêm”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, chiến sỹ dân quân các dân tộc Sơn La 
chỉ với các loại vũ khí thô sơ đã sát cánh cùng bộ đội chủ lực giáng trả không quân Mỹ 
những đòn đích đáng. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, lực lượng vũ trang 
Sơn La đã bắn rơi 76 máy bay địch, bắt sống và tiêu diệt nhiều giặc lái Mỹ, chặn đứng âm 
mưu thả gián điệp, biệt kích của địch hòng gây bạo loạn, làm mất ổn định chính trị ở vùng 
biên giới miền Tây Bắc của Tổ quốc. Đồng thời, lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La đã tích cực 
lao động sản xuất lương thực, thực phẩm, cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh chi viện cao 
nhất sức người, sức của cho tiền tuyến lớn, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện 
thắng lợi công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ cách mạng Lào. 

Ngay sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, 
chiến sỹ lực lượng vũ trang Sơn La cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng 
lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, tích cực, chủ 
động, sáng tạo thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Sáu mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân 
khu 2, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, sự 
giúp đỡ của nhân dân các dân tộc, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Sơn 
La luôn khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi những lời dạy của Bác, 
không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống, tích cực 
học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt cả về tổ chức chỉ huy và chuyên môn nghiệp 
vụ, sử dụng thành thạo, làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. 

Ghi nhận những chiến công và thành tích của quân và dân các dân tộc Sơn La, Đảng 
và Nhà nước đã tặng thưởng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” 
cho quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La năm 1978 và phong tặng danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân cho 31 tập thể (Công an 3, Biên phòng 1). 11 cá nhân có thành tích 
đặc biệt xuất sắc: 42 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Mẹ Việt Nam 
Anh hùng”. Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Sơn La đã được Nhà nước tặng thưởng Huân 
chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng 
Nhì trong các cuộc kháng chiến và Huân chương Chiến công hạng Nhất trong thời kỳ đổi 
mới cùng nhiều cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc” của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 
và tỉnh Sơn La. Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã 
tặng thưởng Huân chương Ítxala - Huân chương cao quý của Nhà nước Lào cho quân và 
dân Sơn La vì đã có cống hiến to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng của nhân dân 
Lào. 

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với chức năng là đội quân 
chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tiếp tục thực hiện những lời dạy 
của Bác Hồ, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Sơn La đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về 
nhiệm vụ quân sự quốc phòng hàng năm, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX) 
về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, 
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thực hiện tốt công tác củng cố, xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện và diễn tập thành 
thạo các phương án chiến đấu, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực 
lượng vũ trang, sẵn sàng đập tan các âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù trong mọi tình 
huống. 

Trước tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp khó lường, để thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục thực hiện những lời dạy của Bác Hồ, 
phát huy truyền thống “Trung thành, Tự lực, Đoàn kết, Anh dũng, Chiến thắng”, lực lượng 
vũ trang Sơn La đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX) và 
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị về phát 
triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó. 

 

                                                           Đại tá Cầm Xuân Ế 
           (Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác.-H.: Chính trị Quốc gia, 2005) 

 

 
 

LÀM THEO BÁC XÂY DỰNG TỈNH TA NGÀY CÀNG ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN 
 

Ngày 7/5/1959, tại sân vận động Thuận Châu (thủ phủ của khu Tây Bắc) đồng 
bào các dân tộc Tây Bắc vinh dự được đón Bác Hồ và Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ 
lên thăm, nhân dịp kỷ niệm 5 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong buổi mít tinh, 
Người căn dặn: “Đồng bào, bộ đội, cán bộ Tây Bắc cần ra sức thi đua sản xuất và tiết 
kiệm, đưa Tây Bắc lên chủ nghĩa xã hội, làm cho đời sống ngày càng ấm no và vui tươi 
hơn nữa”... 

Vâng lời Bác, hơn nửa thế kỷ qua, đồng bào các dân tộc anh em từ vùng thấp tới vùng 
cao, vùng biên giới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, đoàn kết một lòng, vượt 
qua khó khăn thử thách, tự lực tự cường thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng Sơn La ngày càng phát triển. 

Sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động và 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy, 
chính quyền, các cấp, ngành, đoàn thể đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân 
về ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị to lớn của tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính 
yêu; chú trọng nêu gương các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác. Các tổ chức 
Đảng đổi mới nội dung sinh hoạt, học tập các chuyên đề với nhiều hình thức phong phú, tạo 
sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, góp phần từng bước khắc phục những 
biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; nâng 
cao tinh thần tự giác phê bình, tự phê bình, nhận rõ khuyết điểm, khắc phục, sửa chữa theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, về công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy, tổ 
chức Đảng đã vận dụng sáng tạo nội dung “học tập và làm theo” vào thực tế với nhiều hoạt 
động phong phú, thiết thực. Theo đó, các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị và từng 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện, phù hợp. 
Các tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh đã chủ động chỉ đạo xây dựng bổ sung các chuẩn mực 
đạo đức theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực nghề nghiệp, trên cơ sở 
các chuẩn mực đó mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện, học tập theo gương 
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Bác. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 95% tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên xây dựng 
xong kế hoạch phấn đấu và đăng ký những việc “làm theo” phù hợp với tình hình thực tiễn 
và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố 
và phát triển. 

Qua 2 năm triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã có nhiều mô hình tiêu biểu, cách 
làm hay như: Mô hình cơ quan, đơn vị “sửa đổi lối làm việc”, “cán bộ, đảng viên tận tụy, 
trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, “cán bộ, đảng viên gần dân, hiểu dân, 
học dân, vì nhân dân phục vụ” của Đảng bộ thành phố Sơn La; mô hình “xây dựng quỹ tiết 
kiệm của cơ quan, đơn vị giúp đỡ hộ nghèo” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận 
Châu... 

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo tiền đề quan trọng, 
là giải pháp hàng đầu để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XI 
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; khắc phục tình trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, củng cố, xây 
dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các 
cấp. Nhiều tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng rèn luyện phẩm 
chất, đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh: Phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp chè, cà phê, cao su, mía 
đường, đưa năng suất cây lương thực ngày một tăng; tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, 
gia cầm và thủy sản, duy trì ngành nghề truyền thống, phát triển nghề rừng và bảo vệ rừng; 
xây dựng nông thôn mới; mở rộng liên doanh liên kết, phát triển du lịch, khai thác mỏ, xây 
dựng các khu công nghiệp chế biến... làm cho nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền 
vững, đời sống của người dân ngày một cải thiện. 

Để xây dựng tỉnh mạnh, dân giàu, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và 
các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 
Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc “làm theo” tấm 
gương đạo đức của Bác. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan và các đoàn thể một cách thường xuyên bằng nhiều 
hình thức phù hợp, trên cơ sở phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; khắc phục 
tâm lý ỷ lại, chờ đợi cấp trên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác 
trong rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên. Đặc biệt, thực hiện 
trách nhiệm “nêu gương”, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, nhất là người đứng đầu 
cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
theo chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong 
cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng 
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, tạo phong trào thi đua rộng khắp, góp phần 
thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, xây dựng tỉnh ta ngày càng đổi mới và phát 
triển. 

 

                                                                                                  Nguyễn Tuấn 
                                                                                (baosonla.org.vn - Ngày 20/5/2016) 
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NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC SƠN LA LÀM THEO LỜI BÁC 
 

Những tuyến đường 
bê tông trải nhựa rộng mở 

về với bản, với mường. 

Từng dòng sông, con suối 
đã được chế ngự thành 

nguồn thủy năng vô tận. 

Một góc thành phố 
Sơn La hôm nay 

Nơi chân núi, triền đồi 

ngút ngàn cà phê, cây trái, 
chè xanh gọi nắng, lúa đầy 

bồ, ngô thêm hạt cùng gần 

bảy ngàn ha cao su tạo 
nguồn “vàng trắng”, từng 

công trình cụm công nghiệp 
mọc lên, phố núi, bản 

mường điện sáng thay sao, 

rộn ràng lời đang, câu khắp, 
vấn vít điệu xòe đậm âm 

hưởng dân gian hòa quyện 
trong cung bậc núi rừng... 

Đó là thành quả của đồng 

bào các dân tộc trong tỉnh 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, 

đoàn kết một lòng, học và 
làm theo lời Bác dạy, khơi 

nguồn lực, tiềm năng, cho 

Sơn La đẹp giàu, làm sáng 
lên hòn ngọc miền Tây Bắc 

Tổ quốc. 

Đếm nhịp thời gian, 
kể từ ngày 7/5/1959, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh về thăm 

và nói chuyện với đồng bào 

các dân tộc Tây Bắc tại 

Thuận Châu đến nay vừa 

tròn 55 năm. Người căn 

dặn: “Ngày nay, đồng bào, 

bộ đội và cán bộ lại càng 
phải cùng nhau đoàn kết 

phấn đấu để tiêu diệt cho 

hết giặc đói, giặc dốt, quét 
sạch hết bọn phá hoại làm 

cho mọi người đều được no 

ấm, đều được biết chữ, làm 
cho mọi người đều được 

hưởng hạnh phúc, yên vui”. 

Hơn nửa thế kỷ, Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân 

các dân tộc Sơn La luôn 
khắc cốt, ghi tâm, thường 

xuyên đổi mới, nâng cao 

năng lực lãnh đạo của cấp 
ủy, chính quyền, chăm lo 

đời sống cho đồng bào như 
lời Bác hằng mong muốn. 

 Trong lĩnh vực xóa 

“giặc đói”, Đảng bộ tỉnh đã 
lãnh đạo các cấp, các 

ngành, địa phương thực 

hiện đồng bộ các giải pháp 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

hình thành các vùng sản 
xuất tập trung, đa dạng 

ngành nghề, cây trồng, vật 

nuôi, ứng dụng khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất, tăng sản 

phẩm hàng hóa. Nhờ đó, 

kinh tế của tỉnh duy trì mức 
tăng trưởng khá, giá trị tổng 

sản phẩm trong tỉnh năm 
2013 tăng 10,02%, thu ngân 

sách địa phương đạt 2.072 

tỷ đồng, tổng vốn đầu tư 

toàn xã hội trên 12.564 tỷ 

đồng. Chương trình xóa đói 

giảm nghèo đạt kết quả, đời 

sống nhân dân cải thiện, 

đến nay không còn hộ đói, 
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 

27%. Học Bác, cùng với 

thực hiện các chính sách 

của Nhà nước, nhân dân 
trong tỉnh có nhiều việc làm 

thiết thực: 898 mô hình phụ 

nữ tiết kiệm với “Hũ gạo 
tình thương”, “Ống tre tiếp 

sức”, “Nuôi heo đất”... 

được hơn 11,4 tỷ đồng cho 
3.550 hội viên vay, góp 18 

tấn thóc, gạo hỗ trợ 1.554 
hội viên. Đảng viên Lường 

Văn Hợp, bản Nông Cốc A, 

xã Long Hẹ (Thuận Châu), 
phát huy bản chất bộ đội Cụ 

Hồ, trồng 133ha rừng 
thông, 10ha sơn tra, nuôi 86 

con trâu, bò và thả cá, thu 

trên 300 triệu đồng/năm. 
Thanh niên Quàng Văn 

Chom, bản Nà Lìu, Dồm 
Cang (Sốp Cộp), lúc đầu 

trồng 1,5ha tre bát độ, nuôi 

20 con trâu bò, khi có vốn 
thành lập Hợp tác xã Hải 

An cung ứng giống, vật tư 

nông nghiệp và chế biến 
nông sản, đấu thầu 16ha đất 

trồng sắn, dong riềng, đầu 
tư máy nghiền bột, tạo việc 

làm cho 10 - 12 lao động 

địa phương... 

 Nhận rõ sự cần thiết 

của việc học, các bậc tiền 

nhân xưa đã răn: “Nên thợ, 
nên thầy nhờ có học. No 

cơm, ấm áo bởi hay làm”.  
Trong xóa “giặc dốt”, Đảng 

bộ tỉnh đã lãnh đạo mở rộng 

hệ thống mạng lưới trường 

lớp với 827 trường học, hơn 

290 nghìn học sinh. Cơ sở 

vật chất đang được đầu tư 
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xây dựng, trong tổng số 
12.976 phòng học các cấp, 

tỷ lệ kiên cố chiếm 52,42%, 

con em đồng bào đã được 
đến trường, chất lượng giáo 

dục toàn diện được nâng 

lên. Không chỉ vậy, cùng 
với chính sách hỗ trợ gạo 

cho học sinh tại các trường 
ở khu vực có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn của Chính phủ, Hội 
đồng nhân dân tỉnh đã ban 

hành chính sách hỗ trợ nấu 
ăn tại các trường có học 

sinh bán trú. Sau bốn tháng, 

có 95 trường tổ chức nấu ăn 
tập trung cho 11.217 học 

sinh. Hiện, toàn tỉnh có trên 
40.000 học sinh được 

hưởng chính sách hỗ trợ 

bán trú của Nhà nước, hàng 
tháng, mỗi học sinh được 

cấp 15kg gạo và hỗ trợ 

460.000 đồng tiền ăn, góp 
phần giúp các em yên tâm 

học tập, nâng bước tương 
lai. Câu chuyện xúc động 

của Tòng Văn Hòa, Bí thư 

Chi đoàn bản Khiềng, xã 
Chiềng Ve (Mai Sơn) trong 

làm theo Bác đã xây dựng 
mô hình “Tiếng trống học 

bài trong đêm” có sức lan 

tỏa sâu sắc. Hòa cùng đoàn 
viên chi đoàn vừa tuyên 

truyền cho bà con hiểu về 
sự học vừa trực tiếp giúp 

các hộ dùng gỗ tạp đóng 

bàn, ghế, tủ sách, tạo 107 

góc học tập cho các em. Cứ 

19h30 hàng ngày, tiếng 

trống từ nhà văn hóa bản 

vang lên, thôi thúc các em 
vào học và anh chị đoàn 

viên kiểm tra thường 

xuyên. Bây giờ, việc học 
của trẻ nền nếp được phụ 

huynh, nhà trường đồng 

tình cao và đưa vào hương 
ước của bản cùng thực hiện. 

Học và làm theo Bác 

trong xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân, minh 

chứng sinh động nhất là 35 
năm với hai cuộc di chuyển 

dân, 5.200 hộ dân dự án 

Thủy điện Hòa Bình, 
12.584 hộ dự án Thủy điện 

Sơn La đã đồng thuận 
chuyển tới các khu tái định 

cư với tinh thần “Tất cả vì 

dòng điện ngày mai của Tổ 
quốc”. Cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cư” đã huy động 

sức dân làm 1.778 ngôi nhà 
“Đại đoàn kết”, 225 “Mái 

ấm cho người nghèo nơi 

biên giới”, giúp đỡ hàng 
nghìn hộ nghèo có vốn sản 

xuất. Trong xây dựng nông 
thôn mới, toàn tỉnh đã làm 

298 tuyến đường bê tông 

nội bản, tiểu khu, dài 85km, 
trị giá 64,4 tỷ đồng, trong 

đó nhân dân đóng góp 45,2 
tỷ đồng từ hiến đất, góp vật 

liệu, ngày công... Nhân dân 

thị trấn Nông trường Mộc 

Châu, đóng góp hơn 9,1 tỷ 

đồng làm đường giao 

thông; nhân dân xã Mường 

Khoa (Bắc Yên) hiến 

1.742m² đất mở đường nội 

bản; hộ gia đình ông Lèo 
Văn Trường tiêu biểu trong 

xã Mường Khoa góp 300m² 

đất trị giá 60 triệu đồng... 

 Lĩnh vực văn hóa, xã 

hội, y tế duy trì, phát huy 

theo hướng xã hội hóa. Bản 
sắc văn hóa các dân tộc 

được tôn vinh, giữ gìn. Các 

vấn đề xã hội được tập 
trung giải quyết; an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã 
hội tiếp tục giữ vững với 

bước đột phá trong việc hỗ 

trợ người cai nghiện ma 
túy, đấu tranh quyết liệt với 

tệ nạn, tội phạm về ma túy, 
tội phạm hình sự, mang lại 

bình yên cho bản làng. 

Tiềm lực quốc phòng, quân 
sự được bảo đảm; quan hệ 

đối ngoại và hợp tác quốc tế 
được tăng cường, mở rộng. 

 Đến nay, Đảng bộ 

tỉnh có gần 68.000 đảng 
viên; 1.031 tổ chức cơ sở 

đảng, 4.786 chi bộ trực 

thuộc đảng ủy cơ sở. Thực 
hiện Di chúc thiêng liêng 

của Người, Đảng bộ tỉnh đã 

coi trọng công tác xây dựng 
Đảng về chính trị, tư tưởng 

và tổ chức. Thực hành dân 
chủ rộng rãi, thường xuyên 

và nghiêm chỉnh tự phê 

bình và phê bình, đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng. Mỗi 

đảng viên và cán bộ luôn 
thấm nhuần đạo đức cách 

mạng, thật sự cần, kiệm, 

liêm, chính, chí công vô tư. 

Thực hiện Chỉ thị 03 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy 
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mạnh việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh gắn với thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 4, Khóa XI về công 

tác xây dựng Đảng, cùng 

với kiện toàn tổ chức, nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức 

chiến đấu của tổ chức Đảng 
và đảng viên, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ 

thị số 25-CT/TU về nêu cao 
trách nhiệm và chấn chỉnh 

tác phong của cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức. 

Việc làm đầy ý nghĩa đã tạo 

dư luận tích cực, sự đồng 
thuận, hưởng ứng và chấp 

hành nghiêm túc của các cơ 

quan, đơn vị, cán bộ, đảng 
viên và nhân dân trong tỉnh.  

Dẫu chưa thể nêu hết 

những tập thể điển hình, cá 
nhân tiên tiến và việc làm 

của đồng bào các dân tộc 

nhưng điều khẳng định học 
và làm theo Bác là việc làm 

liên tục, thường xuyên, 
hàng ngày để rèn luyện 

phẩm chất, đạo đức, lối 

sống, hoàn thiện chính 
mình, từ đó nâng cao trách 

nhiệm, tận tụy với công 
việc, phục vụ Đảng, phục 

vụ nhân dân. Có như vậy 

mới hiện thực lời Bác Hồ 
từng mong ước: “Tôi chỉ có 

một sự ham muốn, ham 

muốn tột bậc, là làm sao 
cho nước ta được hoàn toàn 

độc lập, dân ta được hoàn 
toàn tự do, đồng bào ai 

cũng có cơm ăn áo mặc, ai 

cũng được học hành”. 
 

Lã Tuấn 
(baosonla.org.vn 
 Ngày 20/5/2016)

 

 
 

THUẬN CHÂU KHẮC GHI LỜI BÁC 
  

Cách đây gần 59 năm, ngày 7/5/1959, Bác Hồ lên thăm và nói chuyện với đồng bào 

các dân tộc Tây Bắc tại huyện Thuận Châu. Tại đây, Bác đã dành nhiều tình cảm, động viên 

dặn dò đồng bào nhân dân các dân tộc Tây Bắc. Thời gian trôi qua, những lời căn dặn của 
Bác Hồ vẫn in đậm trong trái tim mỗi người dân nơi đây, là “kim chỉ nam” đưa đường, dẫn 

lối để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu phát huy tinh thần 
đoàn kết, vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống no ấm, hạnh phúc. 

Đúng ngày 1 tháng 1 năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện 

Thuận Châu vinh dự được đón đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ 
tịch Thường trực Quốc hội; cùng các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, một số bộ, ban, ngành 

của Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự các hoạt động nhân dịp hoàn thành Nhà 

tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện. Đồng chí Tòng Thị Phóng và các vị đại biểu 
đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ và trồng cây lưu niệm tại Nhà tưởng niệm 

Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng tại khu vực sân vận động huyện Thuận Châu, nơi 
cách đây 59 năm, Bác Hồ cùng Đoàn công tác của Chính phủ lên thăm đồng bào Tây Bắc. 

Công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên khuôn viên rộng gần 

1.800m² gồm: Nhà tưởng niệm; nhà tả vu, hữu vu và các hạng mục phụ trợ. Việc xây dựng 

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đáp ứng lòng mong mỏi, niềm kính yêu vô hạn của 

nhân dân các dân tộc Tây Bắc nói chung, huyện Thuận Châu nói riêng đối với Bác Hồ, vị 

Cha già kính yêu của dân tộc. 

Nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu đồng chí 

Tòng Thị Phóng đã nhắc lại lời Bác ân cần thăm hỏi, khen ngợi đồng bào, bộ đội đoàn kết, 
góp phần giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Với tấm lòng yêu thương đối với đồng bào các 
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dân tộc, Bác mong muốn đồng bào, bộ đội và cán bộ càng phải cùng nhau đoàn kết, phấn 
đấu giành thắng lợi to lớn hơn nữa là tiêu diệt cho hết giặc đói, giặc dốt, làm cho mọi người 

đều được no ấm, đều biết chữ, làm cho mọi người được hạnh phúc, yên vui... Đồng chí 

khẳng định, những lời Bác căn dặn cán bộ, đồng bào các dân tộc từ năm 1959 ấy còn 
nguyên giá trị về lý luận và thực tiễn, khẳng định Đảng, Nhà nước, Bác Hồ đặc biệt quan 

tâm công tác dân tộc. Bác Hồ đã để lại muôn vàn tình yêu thương trong lòng đồng bào các 

dân tộc Tây Bắc nói chung, Sơn La nói riêng. Đồng chí Tòng Thị Phóng tin tưởng rằng, 
nhớ lời Bác Hồ dặn, đồng bào các dân tộc Sơn La sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn 

kết, anh hùng, phấn đấu xây dựng quê hương Sơn La bình yên, giàu đẹp, văn minh. 

Hòa trong dòng người về tham dự các hoạt động nhân dịp hoàn thành Nhà tưởng niệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Lường Văn Trọng, hơn 70 tuổi, ở bản Pán, xã Chiềng Ly, 

người vinh dự được gặp Bác Hồ năm đó, bồi hồi nhớ lại: Khi đó, tôi mới 14 tuổi, học lớp 4; 
đến bây giờ cảm xúc khi được nhìn thấy Bác bằng da, bằng thịt vẫn còn in đậm trong trái 

tim. Sáng mùng 7/5/1959, tôi có mặt ở sân vận động từ rất sớm. Khi đó, chưa ai biết được 

đón Bác Hồ, chỉ biết là có phái đoàn Trung ương lên. Khi phái đoàn xuất hiện, thấy mọi 
người hô vang “Pú Hồ, Pú Hồ xen pi; Hồ Chủ tịch muôn năm!”. Tuy thời gian Bác ở thăm, 

nói chuyện với đồng bào không lâu, nhưng những lời dặn dò của Bác, đồng bào các dân tộc 
nơi đây luôn khắc ghi và truyền lại cho các thế hệ con cháu. Bởi vậy, việc xây dựng Nhà 

tưởng niệm Hồ Chí Minh là nguyện vọng thiết tha của toàn thể bà con nơi đây. Ai cũng vui 

mừng, phấn khởi. 

Chào mừng hoàn thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với màn múa hát “Sơn 

La đón Bác Hồ về”, lời thơ của  đồng chí Tòng Thị Phóng, do nhạc sỹ Hồ Hữu Thới phổ 

nhạc, với những lời ca giàu cảm xúc, rộn ràng với nhịp trống chiêng vang vọng núi rừng, 
mang đậm bản sắc vùng Tây Bắc. Tất cả tay trong tay trong vòng xòe đoàn kết, thể hiện 

quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La luôn đoàn kết thực hiện tốt 
những lời Bác dặn. 

Thực hiện lời dạy của Bác, trải qua nhiều thế hệ nối tiếp, Đảng bộ, chính quyền huyện 

Thuận Châu luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt tiềm 
năng, lợi thế phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất, 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước ổn định, nâng cao đời sống nhân dân, 

góp phần xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững. Trong đó, tập trung xây dựng các mô 

hình kinh tế, hình thành các vùng cây công nghiệp. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng, giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân. 

Nổi bật trong năm 2017, kinh tế của huyện giữ được tốc độ tăng trưởng khá và chuyển 

dịch theo hướng tích cực; các lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ 

tiếp tục được duy trì và phát triển; tổng giá trị sản xuất toàn huyện năm 2017 ước đạt hơn 

1.548 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, là việc triển khai thực hiện 

tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả thấp sang cây ăn quả chất lượng cao. 

Huyện đã hỗ trợ ghép mắt cải tạo vườn tạp cho 2.450 hộ tại 22 xã, thị trấn với 9.315 cây 

nhãn, xoài, nâng tổng diện tích cây ăn quả trồng mới năm 2017 hơn 1.000ha. Thực hiện thí 

điểm thành công trồng cây chanh leo với diện tích 53,6ha tại 8 xã: Chiềng Ly, Phổng Lái, 
Chiềng Bôm, Phổng Lập, Bon Phặng, Muổi Nọi, Chiềng Pha, Mường É với 122 hộ tham 
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gia, bước đầu đã mang lại thu nhập đáng kể cho nông dân. Huyện Thuận Châu tiếp tục phối 
hợp với Công ty cổ phần Nafoods Tây Bắc tổ chức rà soát địa điểm và cho các hộ dân đăng 

ký trồng mới cây chanh leo vụ cuối năm 2017 với tổng diện tích 47ha và trồng mới năm 

2018 với diện tích khoảng 200ha. Tại các xã vùng cao, hiện nay, diện tích cây sơn tra đã 
được quy hoạch, giao cho các hộ khoanh nuôi bảo vệ. Trạm Khuyến nông huyện thường 

xuyên mở các lớp tập huấn hướng dẫn bà con cách trồng, chăm bón cây sơn tra đúng kỹ 

thuật. Toàn huyện hiện có hơn 4.178ha cây sơn tra, trong đó, diện tích đã cho thu hoạch 
khoảng 500ha, năng suất bình quân 4 tấn/ha, sản lượng ước đạt 2.000 tấn, đã mang lại mùa 

xuân no ấm cho người dân vùng cao. Cùng với đó, Thuận Châu còn khai thác tốt diện tích 
lòng hồ Thủy điện Sơn La để phát triển nuôi cá lồng bè, đến nay, toàn huyện có 399 lồng 

nuôi thủy sản, tăng 5,7 lần so với cùng kỳ năm 2016. Triển khai xây dựng nhãn hiệu tập 

thể, nhãn hiệu chứng nhận cho 4 sản phẩm nông sản chủ lực của huyện như: Cá sông Đà, 
táo sơn tra Sơn La, chè Phổng Lái, khoai sọ Thuận Châu. 

Xác định doanh nghiệp, hợp tác xã là một trong những thành phần kinh tế chủ lực, 

tiên phong góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại địa phương. Thuận 
Châu luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển, thực 

hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong năm 
2017, đã thành lập mới 15 hợp tác xã, 1 doanh nghiệp; trên địa bàn huyện hiện có 76 doanh 

nghiệp, 31 hợp tác xã, trong đó có 7 doanh nghiệp và 26 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh 

vực nông, lâm nghiệp. Theo đánh giá, hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên địa 
bàn đã có bước phát triển nhanh về cả số lượng và chất lượng, cơ cấu, quy mô, lĩnh vực 

hoạt động ngày càng phong phú. Nhờ vậy, tỷ trọng đóng góp của các doanh nghiệp, hợp tác 
xã vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện luôn chiếm tỷ lệ cao, hàng năm đóng góp 

khoảng 40% vào tổng thu ngân sách của huyện. Đồng thời, tạo nhiều công ăn việc làm cho 

người lao động. Huyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động thành lập Chi hội doanh nghiệp 
huyện Thuận Châu với 41 thành viên là những doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu của 

huyện. 

Một mùa xuân mới lại về, những thành quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân các dân tộc Thuận Châu là những bó hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ kính yêu, 

nguyện một lòng tiếp tục thực hiện tốt lời Bác Hồ căn dặn, đoàn kết một lòng xây dựng 

cuộc sống ấm no và hạnh phúc, xứng đáng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi 
Bác Hồ về thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. 

 

                                                                                                        Việt Anh 
                                                                                (baosonla.org.vn - Ngày 06/2/2018) 
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YÊN CHÂU HỌC VÀ LÀM THEO BÁC 
 

Yên Châu là một trong 3 huyện của tỉnh vinh dự được Bác Hồ đến thăm, khắc 

sâu lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên 
Châu luôn thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 

phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, gắn việc học tập với những việc 
làm cụ thể. 

Nhờ đó, học và làm theo Bác đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng 

nhân dân tham gia. 

Để việc học và làm theo Bác có sức lan tỏa sâu rộng. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở chủ 
động xây dựng kế hoạch thực hiện, phổ biến tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền tới toàn 

thể nhân dân. Tổ chức học tập theo chuyên đề. Đồng thời, tổ chức đăng ký việc làm theo 
phù hợp với điều kiện, công việc của mỗi người, mỗi tổ chức, cơ quan, địa phương. Phát 

động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, địa phương để việc 

học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả. 

Từ phong trào chung, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cơ sở đã có những cách làm riêng để 

cụ thể hóa việc học và làm theo Bác như: Chi cục Thuế với “Thu thuế phải được lòng dân”; 

Bệnh viện Đa khoa huyện, các trạm y tế xã, thị trấn phấn đấu thực hiện “Lương y như từ 
mẫu”; các trường học phát động phong trào: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự 

học và sáng tạo”, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Công an phát động 

thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”... Qua đó, đã xuất hiện 
nhiều tập thể, cá nhân là những điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác hiệu quả. Hội 

Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên xây dựng hơn 
80 mô hình gửi tiền tiết kiệm, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho các hội viên 

nghèo vay vốn để phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình vườn rau sạch, mô hình gia đình 

hạnh phúc. Hội Người cao tuổi thị trấn quyên góp hàng chục kg gạo, hàng trăm áo ấm trao 

tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn xã Chiềng On và xã Phiêng Khoài. Trường Trung học 

cơ sở Nguyễn Cảnh Toàn tích cực tổ chức các chương trình, hoạt động gắn với học tập, 

ngoại khóa, nâng cao ý thức của giáo viên và học sinh trong việc nghiêm túc học và làm 

theo Bác. Đoàn viên Hà Văn Quân, bản Thàn, xã Chiềng Pằn góp đất xây dựng nông thôn 

mới. Phó Bí thư đoàn xã Phiêng Khoài Phạm Thị Óng vươn lên làm giàu từ mô hình chăn 
nuôi. Ông Sồng A Chu, bản Noong Khéo, xã Sặp Vạt có hơn 30 năm với công tác khuyến 

học của địa phương... 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo biên soạn, đưa nội dung giáo dục 

truyền thống và lịch sử Đảng bộ huyện vào giảng dạy trong các buổi học ngoại khóa cho 

học sinh tại các trường học trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các tổ chức Đoàn hướng dẫn đoàn 

viên, thanh, thiếu nhi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những 

việc làm cụ thể, thiết thực như: Thi đua lao động, học tập, công tác; thực hiện tiết kiệm 

trong lao động và sản xuất; tích cực tham gia thực hiện các hoạt động đảm bảo an sinh xã 
hội. 

 

                                                                                                        Tặng Đào 
                                                                                (baosonla.org.vn - Ngày 20/5/2016) 
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BÁC HỒ VỚI NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC MỘC CHÂU 
 

Trong suốt cuộc đời hoạt động của Bác mặc dù bận trăm công nghìn việc của đất 

nước nhưng Bác vẫn thường xuyên quan tâm chăm sóc và dành tình thương yêu tới 
nhân dân các dân tộc Tây Bắc. Ngay từ những ngày đầu cách mạng Bác đã gửi thư 

khen đồng bào: “Từ nay về sau các dân tộc đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã phấn 
đấu càng phấn đấu hơn nữa, để giữ gìn độc lập cho vững vàng, xây dựng một nước 

Việt Nam mới giàu mạnh, ấm no và hạnh phúc”. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, mặc 

dù Bác chưa có điều kiện trực tiếp lên thăm Sơn La, nhưng Bác vẫn luôn biên thư, gửi 
điện thăm hỏi, khen ngợi, dõi theo từng bước đi và tiến bộ của đồng bào. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với đồng bào, cán bộ, bộ đội, công nhân 

Nông trường Mộc Châu, ngày 8/5/1959. 

 Trong bức thư gửi đồng bào nhân dịp hợp nhất hai tỉnh Sơn La và Lai Châu năm 

1948 Bác viết: “Sơn Lai, tuy ở xa Chính phủ nhưng lòng Chính phủ vẫn gần Sơn Lai”. 

Người còn gửi tặng đồng bào với lời dạy: “Thi đua thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư”. 

Ngày 1/1/1952, Bác gửi thư cho cán bộ, chiến sỹ Tây Bắc, Bác nhắc nhở “Chiến dịch 

Tây Bắc là chiến dịch rất quan trọng” Bác thường xuyên sát sao tình hình chiến sự, kịp thời 
động viên quân và dân Tây Bắc. 

Sau ngày hòa bình lập lại Bác nhiều lần gửi thư thăm hỏi đồng bào Sơn La, khuyên 

răn đồng bào phải đoàn kết chặt chẽ, thường xuyên giúp đỡ nhau như anh em một nhà, thi 
đua tăng gia sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên giới, cảnh giác, sẵn sàng giúp đỡ 

bộ đội, công an chống mọi âm mưu của địch. Thư nào Bác cũng không quên gởi lời hỏi 
thăm các cụ phụ lão, các cháu thiếu niên nhi đồng. Trong các hội nghị có các bộ dân tộc về 

dự, Bác luôn dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện, thăm hỏi đồng bào. Đáp lại tình cảm, sự 

quan tâm đặc biệt của Bác, nhân dân các dân tộc Sơn Lai đoàn kết, chung sức xây dựng quê 
hương và bảo vệ vững chắc vùng đất phía Tây Bắc của Tổ quốc. 

Năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Với khí 

thế chiến thắng, với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Cùng 
với quân và dân cả nước, nhân dân các dân tộc Sơn La hăng hái bắt tay vào khôi phục kinh 

tế, thi đua sản xuất, sáng tạo cần cù lao động, quyết tâm vượt qua mọi thử thách xây dựng 
lại quê hương Sơn Lai và mơ ước được đón Bác lên thăm để chứng kiến sự đổi mới của 

đồng bào các dân tộc. 

Ngày 7/5/1959, nhân dịp kỷ niệm 5 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và kỷ niệm 4 năm 
thành lập Khu tự trị Thái - Mèo, Bác Hồ cùng Đoàn đại biểu Chính phủ đã lên thăm nhân 

dân các dân tộc Sơn La. Cả Sơn La đỏ rực cờ hoa, biểu ngữ, giăng khắp nẻo. Hơn một vạn 

đồng bào các dân tộc, bộ đội, cán bộ, công nhân, các cháu thiếu niên nhi đồng đại diện cho 
hơn 30 dân tộc trong khu dự mít tinh lớn diễn ra tại Kỳ đài Thuận Châu chào mừng Bác Hồ 

cùng Đoàn đại biểu Chính phủ. 

Trong không khí ấm áp của đại gia đình các dân tộc, Bác thân mật nói chuyện với 
đồng bào. Bác thay mặt Đảng và Chính phủ khen ngợi những thành tích của quân và dân 

Tây Bắc, Bác đại diện cho nhân dân Thủ đô Hà Nội trao cho nhân dân các dân tộc Khu tự 

trị bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Thi đua - Thắng lợi” được thêu bằng hai thứ 
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chữ: Chữ Việt và chữ Thái. Giữa tiếng hô “Pú Hồ xen pi” (Bác Hồ muôn năm) Bác trao 
tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho toàn thể quân, dân, chính, Đảng Khu tự trị Thái 

- Mèo về những thành tích trong kháng chiến và những tiến bộ trong hòa bình. 

Đồng chí Lò Văn Hặc, Chủ tịch Khu tự trị Thái - Mèo thay mặt nhân dân các dân tộc 
trong khu đọc diễn văn chào mừng Bác cùng đoàn đại biểu Chính phủ, cán bộ, nhân dân, 

các em thiếu niên nhi đồng phấn khởi vui mừng đón Bác, dâng lên những sản phẩm địa 

phương do chính bàn tay lao động sáng tạo của bà con, từ những thứ rất bình dị như: Rau, 
quả, gà, vịt, đôi đũa, chiếc chiếu, chiếc gối, vải thổ cẩm, ngà voi,… Bác thân mật nói 

chuyện với các đại biểu phụ nữ các dân tộc, các cháu thiếu nhi, xem đoàn văn công biểu 

diễn. 

Mặc dù chuyến thăm Tây Bắc của Bác không dài nhưng Bác vẫn dành thời gian viếng 

Nghĩa trang liệt sỹ, Nhà tù Sơn La, Bác thăm và nói chuyện với đồng bào huyện Mộc Châu, 

Mai Sơn và Mường La. 

Ngày 8/5/1959, sau khi thăm huyện Yên Châu. Bác đã đến thăm và nói chuyện với 

nhân dân các dân tộc Mộc Châu. Tại sân vận động Ủy ban Hành chính huyện, từ 5h sáng tất 

cả các ngả đường, cán bộ, bộ đội, công nhân, học sinh ăn mặc quần áo đẹp nhất, ai cũng 
mang theo cờ hoa, biểu ngữ đi đón Bác. Theo lời kể của cô giáo Phan Thị Lý nguyên là 

giáo viên Trường Tiểu học Mường Sang (Mộc Châu) (Người được giao nhiệm vụ đưa các 
em học sinh Mường Sang đi đón Bác: Trong đó tốp học sinh tiêu biểu được chọn trong đội 

dâng hoa đón Bác có: Ngô Thị Tuyết Lâm, Lữ Thị Xuyến, Nguyễn Văn Thắng, Hà Văn 

Bến, Lường Văn Kít, Lò Thị Tắm lúc đó là học sinh cấp I, Trường Mường Sang). 

Thời tiết hôm đó trời nắng to, gió lộng. Nơi đón Đoàn cán bộ Chính phủ được tổ chức 

tại khu làm việc của Ủy ban Hành chính huyện (Nay thuộc Tiểu khu 11, thị trấn Mộc 

Châu), kỳ đài được kê cao bằng gỗ ván, có trang trí các khẩu hiệu, cờ, phông rực rỡ “Đảng 
Lao động Việt Nam”, “Ra sức thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch để chào mừng Bác Hồ 

lên thăm Tây Bắc”. 

Khoảng 9h30 sáng ngày 8/5/1959, niềm hạnh phúc lớn lao và giây phút thiêng liêng 

ấy đã đến. Rừng người, rừng cờ sôi động hẳn lên khi thấy đoàn xe con xuất hiện. Những 

tràng pháo tay vang lên không ngớt khi Bác Hồ từ trên xe bước xuống tiến về kỳ đài. Mọi 

người rưng rưng nước mắt xúc động vừa vỗ tay vừa hô to “Bác Hồ muôn năm, Bác Hồ 

muôn năm”, Bác giơ tay vẫy chào mọi người rồi đi nhanh lên kỳ đài. Sau lời giới thiệu của 

các đồng chí lãnh đạo huyện, Bác ân cần thăm hỏi sức khỏe của cán bộ, nhân dân và thầy 
cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, Bác đã ân cần dặn dò cán bộ, nhân dân Mộc Châu: 

Tây Bắc có vị trí rất quan trọng, trong đó Mộc Châu là cửa ngõ của Tây Bắc, Mộc Châu 
phải phấn đấu xây dựng Mộc Châu phát triển hơn nữa. Muốn vậy, cán bộ và nhân dân các 

dân tộc Mộc Châu phải: Đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và chăm 

lo sức khỏe cho nhân dân. 

Bác nói rất nhanh nhưng rõ ràng, cụ thể, sau đó Bác đi xuống bắt tay các cụ già và ân 

cần thăm hỏi sức khỏe. Bác đến chỗ có các cháu học sinh đại diện cho con em đồng bào các 

dân tộc trong huyện đang đứng dưới kỳ đài đón Bác, đến gần các cháu học sinh Bác nói: 
Thầy cô giáo của các cháu đâu? Cô giáo Phan Thị Lý đứng cạnh đó liền bước đến bên Bác 

và trả lời: Thưa Bác cháu là cô giáo của các em đây ạ! Bác Hồ bắt tay cô giáo và nói: Cháu 

lên lâu chưa? Thưa Bác cháu mới lên ạ! Cháu dạy học ở đây có thấy khó khăn không? Thưa 
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Bác có ạ! Bởi vì ngôn ngữ bất đồng, cháu chưa hiểu tiếng dân tộc. Nghe cô giáo trả lời 
xong Bác ân cần nói với cô giáo: Cháu phải học nói tiếng dân tộc để khi giảng dạy nếu học 

sinh không hiểu tiếng phổ thông thì mình nói luôn tiếng dân tộc học sinh sẽ hiểu ngay. Bác 

nói tiếp: Quê cháu ở đâu? Thưa Bác quê cháu ở Hà Nội ạ! Bác lại hỏi: Lên đây có thấy khổ 
không? Thưa Bác chắc dần cháu cũng quen ạ. (Theo lời kể của cô giáo Phan Thị Lý - 

nguyên là giáo viên có mặt tại buổi đón Bác Hồ đến thăm Mộc Châu tại Ủy ban Hành chính 

huyện Mộc Châu). 

Với phong cách giản dị, với lời so sánh dễ hiểu, tình cảm giữa lãnh tụ và nhân dân, 

các thầy cô giáo các em học sinh đã trở nên gần gũi, thân thiết. Bác đi đến từng hàng các 

em học sinh nhẹ nhàng căn dặn: Các cháu phải cố gắng chăm ngoan học thật giỏi vâng lời 
thầy cô, tương lai của đất nước phụ thuộc vào các cháu. Học sinh miền xuôi cũng như miền 

ngược đều là con, là cháu của Bác, phải thương yêu lấy nhau, đoàn kết học tập lẫn nhau coi 
nhau như anh em một nhà và cùng nhau xây dựng quê hương. (Theo lời kể của các nhân 

chứng lịch sử nguyên là học sinh lớp 3 Trường Mường Sang (Mộc Châu). 

Kết thúc buổi mít tinh, Bác bắt nhịp cho toàn thể cán bộ, nhân dân, các thầy cô giáo 
cùng toàn thể các em học sinh hát bài “Kết đoàn”. 

Ngày 8/5/1959, đã thực sự trở thành một mốc son lịch sử, một kỷ niệm sâu sắc trong 

đời sống của nhân dân các dân tộc Mộc Châu. Nơi Bác Hồ đứng nói chuyện với cán bộ, 
nhân dân vẫn còn đây, hình ảnh và những lời dặn dò chỉ bảo ân cần của Bác mãi còn in đậm 

trong lòng cán bộ, nhân dân, các thầy cô giáo và các em học sinh Mộc Châu đó là niềm cổ 

vũ lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện triệt 
để chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đưa Mộc Châu vững bước tiến 

lên. 

Cảm động trước tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc của Bác ai cũng ghi lòng tạc 
dạ những lời dạy bảo quý báu của Bác thầm hứa quyết tâm thực hiện bằng được những điều 

Bác mong. 

Đất nước thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội sau hai mươi năm đổi 
mới Mộc Châu đã có những bước trưởng thành toàn diện về mọi mặt: Kinh tế - văn hóa - an 

ninh quốc phòng. 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Mộc Châu 
đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu quyết tâm xây dựng quê hương phát triển ngày càng giàu 

mạnh. 
 

                                                                                (baosonla.org.vn - Ngày 20/5/2016) 
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TÌNH CẢM CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TÂY BẮC VỚI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
 

Ngày 7/5/1959, trong chuyến lên thăm Tây Bắc và dự Lễ Kỷ niệm năm năm chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ được tổ chức trọng thể tại trung tâm huyện Thuận Châu, 
Sơn La (thời điểm đó Thuận Châu là thủ phủ của Khu tự trị Thái Mèo), Bác Hồ đã 
dành nhiều thời gian nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc. 

Năm 1959, Sơn La - Tây Bắc mới được giải phóng, còn bộn bề khó khăn, giặc giã, thổ 
phỉ quấy phá làm lòng dân chưa yên. Do vậy lúc đó, sự có mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà thơ Tố Hữu, Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch 
và đoàn đại biểu Chính phủ tại Kỳ đài huyện Thuận Châu đã tạo được lòng tin tuyệt đối của 
đồng bào Tây Bắc với Bác Hồ, với Chính phủ. 

Các cụ già ở Chiềng Ly, huyện Thuận Châu vẫn nhớ như in sự kiện Bác Hồ đến thăm 
đồng bào vào năm 1959, khi hơn 10.000 cán bộ, bộ đội và đồng bào các dân tộc từ khắp 
mọi miền náo nức kéo về trung tâm huyện Thuận Châu, chờ đợi giây phút được đón Bác 
Hồ. Nói chuyện tại cuộc mít tinh ở Thuận Châu, Bác ân cần dặn dò đồng bào, cán bộ, chiến 
sỹ lực lượng vũ trang phải cùng nhau đoàn kết, ra sức thi đua sản xuất tiết kiệm, làm cho 
đời sống ngày càng no ấm và vui tươi hơn nữa. 

Bác nói: “Tôi mong rằng đồng bào, bộ đội và cán bộ Khu tự trị đã đoàn kết càng đoàn 
kết hơn nữa, đã thi đua càng ra sức thi đua hơn nữa, để hoàn thành kế hoạch Nhà nước, để 
làm cho Khu tự trị ngày càng giàu có, để góp phần củng cố miền Bắc và đấu tranh thống 
nhất nước nhà. Đồng bào Khu tự trị đã từng cùng bộ đội ta đánh thắng trận Điện Biên Phủ, 
đuổi hết giặc Tây, giải phóng đất nước. Ngày nay đồng bào, bộ đội và cán bộ lại càng phải 
cùng nhau đoàn kết phấn đấu để giành lấy một thắng lợi to hơn nữa là tiêu diệt cho hết giặc 
đói, giặc dốt, làm cho mọi người đều được no ấm, đều biết chữ, làm cho mọi người đều 
được hưởng hạnh phúc, yên vui”. 

Các cụ cao tuổi ở Thuận Châu còn kể: Nét mặt hiền từ của Bác, giọng nói ấm áp, 
truyền cảm của Bác thấm sâu vào từng con tim làm cho ai cũng trào dâng một cảm xúc lạ 
kỳ. Trong lúc nói chuyện, mọi người đang chăm chú hướng lên khán đài, Bác nhìn một lượt 
rồi bất ngờ hỏi một câu bằng tiếng Thái: “Pi noọng phăng hụ báu?” (Anh em nghe tôi nói 
có hiểu không?). Mọi người ngỡ ngàng, lặng đi giây lát, rồi đồng thanh đáp: “Hụ dá lọ!” 
(Có ạ! Hiểu rồi ạ!). Rồi từ trong đám đông có tiếng hô vang: “Pú Hô xen pi, Pú Hô xen pi” 
(Cụ Hồ sống lâu! Cụ Hồ muôn năm!) Thế là mọi người hô theo, tiếng vang dội vào vách 
núi, lan truyền như những đợt sóng âm vang cả núi rừng. Nhiều cụ già sung sướng trào 
nước mắt, vì lần đầu được nghe Bác Hồ nói tiếng của dân tộc mình. Kết thúc buổi nói 
chuyện, Bác Hồ ân cần chúc mọi người bằng bốn câu thơ đầy ý nghĩa: “Người người mạnh 
khỏe/ Ðoàn kết chặt chẽ/ Hăng hái thi đua/ Thành công vui vẻ”. 

TÌNH CẢM CỦA NHÂN DÂN CÁC  

DÂN TỘC SƠN LA VỚI BÁC HỒ 
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Trong kháng chiến chín năm, dù bận trăm công nghìn việc, Bác Hồ vẫn dành thời gian 
viết thư thăm hỏi, động viên đồng bào. Lá thư đề tháng 6/1949 gửi toàn thể đồng bào, các 
cơ quan, đoàn thể, các cán bộ liên tỉnh Sơn - Lai (Sơn La - Lai Châu), Bác Hồ đã viết: “Sơn 
- Lai tuy ở xa Chính phủ, nhưng lòng Chính phủ vẫn gần Sơn - Lai...”. 

Trên đường về Thủ đô, Bác và phái đoàn Chính phủ còn vào thăm, nói chuyện với 
nhân dân huyện Yên Châu, Mộc Châu. Ở mỗi nơi Bác đi qua, tin bay đi rất nhanh đến các 
bản mường, từ vùng thấp đến tận vùng cao biên giới xa xôi. Ðồng bào được tin đã đi đón 
Bác Hồ. Có người đi suốt đêm, băng rừng vượt suối qua hàng chục cây số, bồng bế cả con 
nhỏ đi theo. Có người đón Bác còn xách theo giỏ trứng, con gà, củ khoai làm quà, giản dị 
và chân thành như đón người thân yêu trong gia đình. 

Những địa danh nơi Bác Hồ và đoàn đại biểu đến thăm, giờ đây đã trở thành những di 
tích lịch sử văn hóa, như Kỳ đài Thuận Châu (nơi Hồ Chủ tịch nói chuyện với nhân dân các 
dân tộc Tây Bắc vào ngày 7/5/1959) tại thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn 
La; Khu Di tích lịch sử Bác Hồ tại tiểu khu 5, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, nơi diễn 
ra buổi nói chuyện của Bác Hồ với nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu sáng 8/5/1959.  

Công trình Di tích lịch sử Bác Hồ được xây dựng vào năm 2013 trên diện tích 
1.458m², gồm các hạng mục chính như nhà tưởng niệm, khuôn viên cây xanh. Khu di tích 
này là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ nhằm khắc ghi lời dặn của Bác: 
“Đồng bào châu nhà kháng chiến anh dũng. Bây giờ hòa bình rồi cũng phải anh dũng. Anh 
dũng là anh dũng mọi mặt. Trong kháng chiến anh dũng giết Tây, đuổi giặc; bây giờ anh 
dũng sản xuất, xóa nạn mù chữ...”. 

Tại cao nguyên Mộc Châu, vào năm 2010, huyện Mộc Châu đã xây dựng khu “Di tích 
nơi Bác nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ công nhân Nông trường Mộc Châu” để ghi nhớ sự 
kiện ngày 8/5/1959 - ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, công nhân 
Nông trường Mộc Châu. Di tích nằm tại Tiểu khu Xưởng sữa, cạnh Tiểu khu 19-5 và Tiểu 
khu 77. Công trình gồm các hạng mục sân đỗ xe, đi dạo; sân chuyển tiếp; sân hành lễ gồm 
hai cấp, phía trong có mái che, đặt tượng bán thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới chân 
tượng khắc 16 chữ vàng của Bác ghi trong Sổ truyền thống của thị trấn Nông trường: “Luôn 
luôn cố gắng/ Khắc phục khó khăn/ Tiến lên thật hăng/ Làm tròn nhiệm vụ”. 

Ông Ngô Văn Phán, ở Tiểu khu 19-8, thị trấn Nông trường Mộc Châu, khi vào thăm 
di tích này đã chia sẻ: “Tôi đã từng được gặp Bác năm xưa ngay chính nơi này. Nay đến 
thăm lại, tôi vẫn thấy Bác như đang ở đâu đây”. 

Bác đã đi xa nhưng đồng bào các dân tộc Tây Bắc, đặc biệt là đồng bào Sơn La mãi 
ghi sâu lời Bác và những tình cảm của Người dành cho đồng bào các dân tộc. 

 

                                                                      (baobinhphuoc.com.vn - Ngày 05/5/2017) 
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HÌNH ẢNH BÁC MÃI TRONG TRÁI TIM TÔI 
 

Cứ mỗi dịp tháng năm về, những ký ức về Bác Hồ của ông Điêu Chính Dụng, 80 
tuổi, ở xóm 7, xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) lại ùa về. Trong sự nghiệp làm báo, ông 

đã trải qua thời kỳ gian khó của chiến tranh, nhưng điều may mắn nhất của ông là 

được quay những thước phim vô giá về Bác Hồ - Người Cha già kính yêu của dân tộc. 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình với truyền thống cách mạng ở bản Hé, xã 

Mường Chiên (Quỳnh Nhai), hai người anh của ông Dụng đều là liệt sỹ, hy sinh thời kỳ 

kháng chiến chống Pháp. Năm 1953, ông tham gia cách mạng, công tác tại Ty Tuyên truyền 
tỉnh Lai Châu, phục vụ trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ, sau đó được chuyển về công tác tại 

Sở Văn hóa Khu Tây Bắc. Ông Dụng nhớ lại: Lần đầu tiên tôi được gặp Bác là vào ngày 

7/5/1959 tại Thuận Châu. Nhiều lần chỉ được nhìn Bác qua phim, ảnh, nay được thấy Bác, 
tôi vô cùng sung sướng, hạnh phúc. Mong ước có một ngày mình cũng sẽ được ở bên Bác 

và quay những thước phim về Bác kính yêu. 

Ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Vào năm 1961, do nhu cầu công tác, tôi được cử 
đi học quay phim tại Xưởng phim Thời sự tài liệu Trung ương. Vào thời điểm này, ở Khu 

Tây Bắc có nhà quay phim, kiêm đạo diễn Lò Minh học tại lớp Ðiện ảnh khóa I cùng với 
các diễn viên nổi tiếng như: Trà Giang, Lâm Tới. Riêng tôi được đào tạo vừa học, vừa làm 

trực tiếp tại xưởng phim. Năm 1964 học xong, tôi được kết nạp Ðảng và giữ lại làm việc ở 

xưởng phim. Từ đó tôi thường xuyên được bố trí quay phim tư liệu, chụp những hình ảnh 
về các hoạt động tại Phủ Chủ tịch. Trong đó có 2 lần đặc biệt nhất đối với tôi. 

Lần đầu tôi ghi hình về Bác là ngày 1/1/1968, Đoàn đại biểu thanh niên dũng sỹ miền 

Nam ra Hà Nội báo cáo thành tích với Bác. Tôi chăm chú quay không thiếu một chi tiết nào 
những hình ảnh xúc động về tình cảm của Bác đối với các đại biểu thanh niên dũng sỹ. 

Hôm đó, Bác ân cần hỏi tôi: Cháu ở xưởng phim nào? Tôi trả lời: Dạ thưa Bác. Cháu ở 
Xưởng phim Thời sự tài liệu ạ. Bác Hồ nói tiếp: Trong tác nghiệp báo chí không những để 

giải trí mà còn làm công tác tuyên truyền giáo dục. Đất nước ta còn chiến tranh, đế quốc 

Mỹ bắn phá miền Bắc, các cháu phải ghi lại những hình ảnh đó để tố cáo tội ác của chúng 
với thế giới. 

Lần thứ hai, sáng mùng 2 Tết năm 1969, tôi được lệnh quay phim tư liệu Bác trồng 

cây tại xã Bất Bạt, tỉnh Hà Tây. Thấy mọi người chuẩn bị chiếu và ghế để Bác ngồi nghỉ, 
Bác hỏi những người phục vụ: Các cháu làm cái gì thế này? Họ trả lời: Dạ thưa Bác, chúng 

cháu chuẩn bị chỗ ngồi để đón Bác và đoàn công tác, mời Bác và đoàn vào ngồi ạ. Bác 
không nói gì, tránh sang bên cạnh, rồi lấy vài lá cây phủi qua mặt đất và ngồi xuống lá cây 

khô, lúc đó mọi người đều theo Bác ngồi xuống ghế làm bằng... lá khô. Trước khi làm việc, 

Bác ân cần hỏi thăm sức khỏe, công việc của những nhà báo đi theo Bác. 

Với những thành tích đạt được trong công tác, năm 1970, tôi và một đồng nghiệp 

được Xưởng phim cử làm đại diện đoàn Việt Nam tham dự Liên hoan phim thế giới lần thứ 

13 tại Berlin (Đức). Và sau đó, tôi vinh dự được cử sang nước bạn Lào làm chuyên gia 
hướng dẫn quay phim. Trong hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn nhớ lời Bác dạy, điều đó đã giúp 

tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người làm báo cách mạng.  

Hồi đó tác nghiệp vất vả lắm, máy móc còn lạc hậu, nặng nề; phương tiện đi lại chỉ 
có... đôi chân là chính. Khó khăn nhất là những lúc máy bay Mỹ ném bom, mọi người thì 
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xuống hầm tránh bom, còn những người làm báo như chúng tôi phải xông ra chiến trường, 
quay những thước phim khốc liệt để tố cáo tội ác của giặc Mỹ. 

Chỉ cho chúng tôi xem những bức ảnh đen trắng mà ông đã chụp, ông Dụng nói: Tôi 
luôn giữ gìn như những báu vật, đây cũng là tư liệu vô cùng quý giá về Bác Hồ, về sự 
nghiệp báo chí cách mạng của tôi trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đến khi nghỉ hưu, 
tôi vẫn luôn nhớ những lời dạy của Bác Hồ, tôi luôn giáo dục con cái học tập tấm gương 
đạo đức của Người. 

Và cứ mỗi dịp sinh nhật Bác, ông lại mang những hình ảnh về Bác mà ông đã ghi 
được để kể lại cho con cháu nghe về người Cha già kính yêu của dân tộc. Hình ảnh của 
Người mãi khắc sâu trong trái tim ông...  

 

                                                                                              Huyền Trang 
                                                                     (Ghi theo lời kể của ông Điêu Chính Dụng)                                  
                                                                             (baosonla.org.vn - Ngày 20/5/2016) 
 

 
 

NGƯỜI PHỤ NỮ DÂN TỘC THÁI VINH DỰ NHIỀU LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ 
 

Bà Điêu Thị Như ở bản Chẩu Quân, 
xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, nay 
đã vào tuổi 91, với 54 năm tuổi Đảng, 30 
năm công tác Hội Phụ nữ. Bà còn nhớ mãi 
những sự kiện diễn ra trong cuộc đời công 
tác của mình nhất là bảy lần được gặp Bác 
Hồ. 

Trải qua biết bao biến cố thăng trầm, 
bao kỷ niệm buồn vui, từ một người bình 
thường, giản dị, bà sớm nhận thức, giác ngộ 
và đi theo cách mạng. 

Suốt 30 năm công tác hội, bà đã hoạt 
động ở huyện Quỳnh Nhai, Lai Châu, 
Tuyên Quang, Suối Lúa, Suối Rút (Hòa 
Bình), Văn Yên (Văn Chấn), Đèo Khế 
(Thái Nguyên). Năm 1947, bà phụ trách 
phụ nữ tản cư ở bến Đông - Lục Hành - 
Yên Sơn - Tuyên Quang, vào Ban Chấp 
hành phụ nữ cứu quốc, là Phó bí thư và Bí 
thư phụ nữ huyện Quỳnh Nhai. Năm 1976 
bà được nghỉ hưu. 

Bà tâm sự: Năm 1933, Quỳnh Nhai 
dưới sự cai trị của Pháp, không ai biết tiếng 
Kinh và chữ Kinh, có ông Bế Văn Thắng 
quê ở bản Phạt, xã Chi Phương - Tràng 
Định - Lạng Sơn lên làm giáo viên... sau đó 
bà quen và kết hôn với ông Thắng. Ông 

Thắng chuyên dạy chữ và dạy các bài hát 
về cách mạng, năm 1945 ông bị bắt, khi đó 
ông là Thư ký Ủy ban hành chính Tuần 
Giáo - Lai Châu và năm 1949, Pháp xử bắn 
ông ở Lai Châu. Trong thời gian ông Thắng 
bị bắt ở Lai Châu, ông dặn bà “bà nhớ đi 
theo Chính phủ... và bà là Việt Minh”, giặc 
Pháp tuyên bố “Việt Minh dù nhỏ bằng hạt 
đỗ cũng phải tiêu diệt”. Biết được tình thế 
đó, năm 1945 sau khi ông Thắng bị bắt, bà 
quay lại Quỳnh Nhai với bốn đứa con thì 
gặp bộ đội tên là ông Khang, ông Dính, ông 
Thu... Bà đưa cả bà ngoại và bốn đứa con 
tản cư theo bộ đội xuôi thuyền sông Đà 
xuống Pá Mu (Mường La), Suối Lúa, Suối 
Rút (Hòa Bình) mỗi nơi khoảng một tháng 
và đến Tuyên Quang năm 1946. Đến cơ sở 
cách mạng Tuyên Quang, được ông 
Nguyễn Văn Tạo - Bộ trưởng Bộ Lao động 
đến thăm chỗ ăn, nghỉ. Ở đó bà được phân 
công làm tổ trưởng tổ phụ nữ tản cư ở bến 
Đông, thôn Lục Hành, xã Cứu Quân, huyện 
Yên Sơn - Tuyên Quang. Bà vận động phụ 
nữ làm nương, may áo trấn thủ, may bao 
gạo, ủng hộ tiền, tiết kiệm gạo (mỗi bữa bỏ 
một nắm vào bình), một tháng lấy ra và 
giao cho bộ đội. 
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Năm 1947, do làm tốt phong trào vận 
động phụ nữ, bà được bầu vào Ban Chấp 

hành phụ nữ xã Cứu Quân, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang. Bà tiếp tục vận động 
phụ nữ đi dân công ở Đèo Khế (Thái 

Nguyên). Sau đó, bà xung phong đi trước 

dẫn đường cho dân công và bộ đội. Trong 
15 ngày đi dân công bà được Đảng thử 

thách và được biểu dương, kết nạp Đảng 
ngày 15 tháng 6 năm 1950, xét chính thức 

ngày 27 tháng 11 năm 1950 tại Yên Sơn - 

Tuyên Quang. 

Tuyên Quang giải phóng, tỉnh tổ chức 

mít tinh đón đồng bào sơ tán trở về. Bà 

được cử lên cắt băng tại cây đa Tân Trào, 
năm đó bà được gặp Bác Hồ. Sau đó, bà trở 

lại Quỳnh Nhai cùng với ông Diễn là cán 
bộ cách mạng. Bà tham gia Ban Chấp hành 

phụ nữ huyện, vận động đồng bào trồng 

sắn, làm nương theo tổ, đội; vận động phụ 
nữ có chồng bị bắt đi lính cho Pháp làm 

ruộng, nương cùng với dân. Một số vợ lính 
đã giác ngộ chồng là “đừng làm việc cho 

Tây, làm theo Tây chỉ khổ dân mình”. 

Năm 1962, bà làm Hội phó Hội Phụ 
nữ huyện Quỳnh Nhai, bà đã tích cực vận 

động phụ nữ cấy thẳng hàng, lấy phân xanh 

bón ruộng, đan cót, đan rổ, rá mà bà đã học 
được từ Tuyên Quang. 

Năm 1967, bà được bầu làm Hội 

trưởng Hội Phụ nữ Quỳnh Nhai. Bà đã cùng 
Hội Phụ nữ vận động chị em trồng sắn, 

trồng bông dệt vải, làm chăn, đệm; phát 

động phụ nữ thực hiện phong trào “Ba đảm 
đang” do Trung ương hội phát động... 

Những năm đó, phong trào phụ nữ Quỳnh 
Nhai luôn đạt danh hiệu xuất sắc. 

Trong suốt thời gian hoạt động cách 

mạng của mình, bà đã được gặp Bác Hồ 
bảy lần: 

-  Lần thứ nhất: Khi tỉnh Tuyên Quang 

đón nhân dân vào tiếp quản tại cây đa Tân 
Trào năm 1953. 

-  Lần thứ hai: Bác đi Chiêm Hóa, ghé 
thăm Bến Đông - Lục Hành - Yên Sơn - 
Tuyên Quang (năm 1953). 

-  Lần thứ ba: Bác đến thăm trường 
Nguyễn Ái Quốc năm 1955, khi bà đang 
học tại trường. 

-  Lần thứ tư: Đoàn phụ nữ tỉnh Sơn 
La báo cáo thành tích tại nhà sàn của Bác 
năm 1956. 

-  Lần thứ năm: Theo đoàn cán bộ 
miền núi tỉnh thăm Bác tại nhà sàn năm 
1958. 

-  Lần thứ sáu: Vào dịp Bác Hồ thăm 
nhân dân các dân tộc Sơn La tại Thuận 
Châu ngày 7 tháng 5 năm 1959. 

Tại Thuận Châu, bà được chụp ảnh 
với Bác. Bác hỏi thăm toàn thể chị em, Bác 
ngắm trang phục của mọi người. Bà kể lại: 
Khi đó, tôi mặc áo dài ngày hội dân tộc 
Thái, Bác vỗ vai và cầm tay tôi nói: “Cháu 
ơi! Đây là một sản vật quý của dân tộc, 
cháu hãy giữ lấy, trong số các cháu ở đây 
cháu nào chưa có chồng thì lấy chồng sinh 
con, có con nuôi con cho tốt và công tác 
tiến bộ, Bác có hai khuyết điểm là không 
xây dựng gia đình và nghiện thuốc lá”. 

- Lần thứ bảy: Đại hội phụ nữ toàn 
quốc lần thứ III năm 1961, tại Hà Nội, Bác 
đến thăm và chúc mừng Đại hội, Bác tặng 
dép cho phụ nữ Khu tự trị Thái - Mèo và 
Khu tự trị Việt Bắc. Bác nói: “Quà Bác 
không có nhiều, cháu nào không được đừng 
có tị nhau, các cháu cố gắng học tập và 
công tác tốt”. Đôi dép đó là kỷ vật quý báu 
mà bà gìn giữ tới tận hôm nay. Nghỉ hưu 
rồi, thỉnh thoảng bà lấy đôi dép đó đi trong 
những ngày lễ tết, ngày hội, khi tỉnh, 
huyện, các ngành mời hội họp. 

Với công lao đóng góp của mình, bà 
được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến 
hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng 
Nhì và nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, 
huyện và các ngành. 

Thực hiện lời Bác Hồ dạy, trong suốt 
30 năm công tác, bà đã không quản ngại 
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khó khăn, phấn đấu công tác và học tập, 
tích cực vận động phụ nữ trong các thời kỳ: 
Chống Pháp, chống Mỹ, thời kỳ xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Bà là một tấm gương 
điển hình của phụ nữ các dân tộc Sơn La 
vinh dự được gặp Bác Hồ và nhận quà của 

Bác, là nguồn động viên cho thế hệ sau này 
học tập và làm theo lời Bác. 

 

(Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo  

lời Bác.-H.: Chính trị Quốc gia, 2005)

 

 
 

KỶ NIỆM NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ 
 

Đang dự trại hè năm 1956, tôi được báo tin: “Cô Chiêu chuẩn bị đi Hà Nội cùng Ban 
Giám đốc sở để dự Hội nghị Giáo dục toàn quốc”. Vui mừng khôn xiết! Tôi tíu tít chuẩn bị, 
ra chợ Chiềng Lề mua một mét vải kép hồng nhung may áo cóm. 

Đoàn đi có bảy người, mình tôi là nữ. Trên đường đi ròng rã ba ngày liền, tôi say xe 
nhắm mắt suốt ngày. Xe đến đoạn dưới Hòa Bình, ông Trần Ngọc Sính, Phó giám đốc sở 
lay vai, nhắc tôi: “Cô Chiêu mở mắt ra xem miền xuôi này”. Xe chạy vun vút. Tôi bừng 
tỉnh, nhìn loang loáng những cánh đồng mông mênh, chẳng mấy chốc, phố phường xuất 
hiện, người đông đúc. Đây rồi, đã đến Hà Nội. Đoàn chúng tôi vào nghỉ tại Trường Sư 
phạm miền núi Trung ương, tại phố Cửa Bắc, Hà Nội. 

Sáng hôm sau lên hội trường, nghe ban tổ chức phổ biến nội dung và chương trình hội 
nghị. Chúng tôi phải làm việc cả ba buổi: Sáng, chiều và tối. Đầu giờ buổi tối, mọi người 
đang hối hả chuẩn bị cho buổi làm việc, bỗng loa phóng thanh của trường vang lên: “Mời 
toàn thể đại biểu, chỉnh tề xuống hội trường tập trung, đoàn nào đoàn ấy ngồi đúng chỗ của 
mình. Khẩn trương! Khẩn trương!”. 

Nhận được thông báo, các đoàn nhanh chóng tập trung và ổn định. Bất chợt có tiếng 
kêu khẽ: “Bác đến! Bác đến!” Cả hội trường nhốn nháo đứng dậy. Hoan hô Bác đến! Hoan 
hô! Hoan hô! Xen lẫn có tiếng hô: “Bác Hồ muôn năm” vang dội cả hội trường lớn. Nhiều 
người đứng lên ghế, đứng lên bàn, rồi trèo lên vai nhau, công kênh nhau lên để nhìn rõ Bác. 
Tôi thấp bé, run rẩy, bàng hoàng, cuống quít không biết làm sao được, bực mình ngồi thụp 
xuống. Một lát sau Bác bảo: “Các cô, các chú ngồi xuống!”. Tôi cầm luôn lấy sổ để ghi lời 

Bác nhưng mắt lại không muốn rời Bác. Bác nói: “Phải chú ý đến giáo dục miền núi”, rồi 
Bác chỉ xuống chỗ tôi ngồi nói: “Có cả cô giáo dân tộc đấy phải không! Quý lắm!”. Tôi 
được Bác nhìn thấy, chỉ xuống, sướng quá, ngây ngất cả người, ngồi thần ra không nhúc 
nhích, cũng chẳng thưa với Bác được lời nào. Mọi người xung quanh nhắc tôi: “Cô Chiêu 
đứng dậy chạy lên với Bác đi”. Đáng tiếc thay, khi tôi chợt tỉnh, đứng dậy thì Bác đã nói 
sang phần khác. Tôi thầm nghĩ hãy tập trung nghe và ghi lời Bác, lát nữa giải lao sẽ đến tận 
nơi chào Bác. 

Nhưng thôi! Có ai biết Bác chỉ đến thăm và nói chuyện với hội nghị có 15 phút. Bác 
ra về, cả hội trường tản ra. Tôi vội vàng luồn lách giữa đám đông, ngơ ngác tìm Bác. 
Những tưởng Bác sẽ còn chuyện trò ngoài sân, hóa ra Bác đã đi từ lâu rồi. Tôi thất vọng 
chạy về buồng, nằm vật xuống giường, giở sổ tay ra xem. Ôi! Những dòng chữ ngoằn 
ngoèo trèo non lội suối, đọc chẳng ra câu nào; chỉ đọng lại trong trí nhớ lời Bác dặn là: “... 
chú ý giáo dục miền núi, vùng dân tộc ít người, sao cho mọi người đều được đến trường 
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học...”. Nhớ về Bác, tôi cũng chỉ hình dung lúc ấy, Bác có dáng cao cao, vầng trán rộng, đôi 
mắt sáng long lanh. Là cô giáo, nhưng trình độ văn hóa mới lớp ba, trong tâm trạng xúc 
động, mừng mừng, tủi tủi ấy làm sao tôi ghi được lời Bác. 

Hối tiếc, biết thế mình chỉ tập trung nghe và nhìn Bác cho đã. Đang nghĩ thế thì có 
chú phóng viên đến phỏng vấn tôi. Tôi nói: “Tôi rất sung sướng được gặp Bác. Nhưng tôi 
cũng rất ân hận vì không nhanh chân chạy lên thật gần Bác cho thỏa lòng...”, sau đó tôi nói 
lên một số cảm nghĩ vui mừng và hứa thực hiện tốt lời Bác dạy. Khi nghe bản tin Đài Tiếng 
nói Việt Nam có phát tin về cảm nghĩ của tôi được gặp Bác, tôi rất mừng vì đã chuyển được 
cảm nghĩ của mình tới Bác, tôi nhẹ nhõm cả người, tiếp tục dự hội nghị rồi hớn hở về địa 
phương công tác. 

Đến năm 1959, Bác lên thăm Khu tự trị, tôi vinh dự đứng trước lễ đài, cùng khối học 
sinh Trường Phổ thông Tô Hiệu, rất gần Bác. Lần này tôi rút kinh nghiệm chỉ chú ý nghe 
Bác nói và tập trung nhìn Bác từ ngón tay út tới chòm râu của Bác cho thỏa lòng. 

Vui sướng nhất đời tôi, được hai lần gặp Bác, người tiếp sức cho tôi nguồn sinh lực 
mạnh mẽ nhất để vượt qua muôn vàn khó khăn vươn lên. Từ cô giáo cấp I, tôi vừa học vừa 
làm để nâng cao học thức và năng lực công tác. Ngày gặp Bác tôi tròn 20 tuổi. Sau 10 năm 
gặp Bác tôi được đề bạt làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La, và từ đó tôi cống hiến suốt 
cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. 

 

(Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác.-H.: Chính trị Quốc gia, 2005)  
 

 
 

CHUYỆN VỀ NGƯỜI HAI LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ 
 

Đó là ông Lò Văn Ọm, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã, Chủ tịch 

Hội Người cao tuổi thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Nay ông đã ở tuổi 

ngoài 70. 

Vào năm 1960, ông làm Bí thư chi bộ xã Chiềng Xôm, huyện Sông Mã, (nay là xã 

Dồm Cang, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La). Lúc đó, ông và Chi bộ xã đang tập trung chỉ đạo 

triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng hợp tác hóa, kết hợp hoàn thành cải cách dân 

chủ. Xã Chiềng Xôm được chọn làm thí điểm, ông được cử đi tham quan học tập ở Thủ đô 

Hà Nội và dự lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. 

Ngày 10 tháng 5 năm 1960, ông đang ở nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động thì được 

báo: Chuẩn bị đi gặp Bác Hồ. Tất cả mọi người trong đoàn đều nhảy lên, reo hò sung 

sướng. Niềm vui đến quá lớn, vì không ai dám nghĩ mình sẽ được gặp Bác Hồ. Xe ô tô đưa 

đoàn tới phòng tiếp khách của Bác, sau khi ổn định chỗ ngồi, mọi người đều hồi hộp, chăm 

chú nhìn ra cửa chính chờ đợi, bỗng nghe tiếng Bác ấm áp vang lên : 

-  Các cô, các chú đi đường có mệt không? 

Mọi người đều bất ngờ và ngoảnh lại thì thấy Bác đã đến từ phía cửa sau. Không ai 

bảo ai, cùng đồng thanh đáp: 

-  Thưa Bác! Không ạ! 

Bác vui vẻ hỏi thăm sức khỏe cả đoàn và căn dặn: Các cô, các chú về thăm Thủ đô, 

thăm Trung ương Đảng, Chính phủ, thăm Bác, sau đó đi thăm một số nhà máy, hợp tác xã, 
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thăm bảo tàng; khi về các địa phương, tăng cường đoàn kết các dân tộc anh em, cố gắng 

tăng gia sản xuất, xây dựng tổ đổi công, hợp tác xã ở miền núi cho tốt. 

Bác ân cần chia kẹo cho mọi người. Bác đi được một lúc rồi mà ông vẫn còn bàng 

hoàng, cầm chặt trong tay chiếc kẹo của Bác, không biết thật hay mơ. Sau đó ông còn được 

đi thăm một số nhà máy, thăm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Hợp tác xã Hoàng Văn 

Thụ, Nhà máy Dệt Nam Định, các bảo tàng... 

Một tháng sau mới trở về đến địa phương, ông báo cáo ngay kết quả chuyến đi với chi 

bộ, rồi thống nhất tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ 

trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong xã. 

Luôn ghi nhớ lời dạy của Bác, ông đã cùng với Chi bộ Chiềng Xôm lãnh đạo nhân 

dân các dân tộc trong xã đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tích cực làm thủy lợi, đẩy 

mạnh sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, thời gian này Chi bộ Chiềng Xôm đã thực hiện thành 

công việc vận động đồng bào dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú làm ruộng nước. Đây là một 

việc làm hết sức khó khăn, bởi lẽ, lúc bấy giờ (năm 1960 - 1965) đồng bào chủ yếu làm 

nương rẫy, không biết cày, bừa, cấy lúa. Ông phải cùng với dân quân vừa làm, vừa hướng 

dẫn cho bà con, dần dần thành quen, bà con tự làm được. 

Năm 1965, 1966 máy bay Mỹ bắn phá rất ác liệt. Chi bộ phải tổ chức các tiểu đội du 

kích thường xuyên vừa giúp dân sản xuất, vừa trực tiếp chiến đấu, bắn máy bay địch, bảo 

vệ an toàn cho các công trình thủy lợi, bảo vệ sản xuất. 

Thực hiện lời dạy của Bác, Chi bộ Chiềng Xôm đã đạt nhiều thành tích trong sản xuất, 

chiến đấu, xây dựng cuộc sống mới, được Khu tự trị Tây Bắc tặng bằng khen và được công 

nhận là một trong hai chi, đảng bộ “Bốn tốt” của miền núi. Ông được chọn đi dự Hội nghị 

tổng kết xây dựng chi, đảng bộ “Bốn tốt” toàn quốc tại Hà Nội từ ngày 10 đến ngày 13 

tháng 4 năm 1966. Một vinh dự nữa lại đến với ông: Lần thứ hai được gặp Bác Hồ. 

Vào chiều ngày 13 tháng 4 năm 1966, Bác Hồ đến dự Hội nghị tổng kết công tác xây 

dựng chi, đảng bộ “Bốn tốt”. Bác đã biểu dương các chi, đảng bộ làm tốt phong trào. Bác 

đã đặc biệt nhắc đến những thành tích của các chi bộ “Bốn tốt” ở vùng công giáo, vùng núi 

xa xôi và vùng đồng bào rẻo cao biên giới, trong đó có Chi bộ xã Chiềng Xôm, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. 

Sau đó ông cùng với các đại biểu được vinh dự chụp ảnh chung với Bác. Đây là lần 

thứ hai và cũng là lần cuối cùng ông được gặp Bác Hồ.  

Tháng 12 năm 1966, ông được nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có nhiều 

thành tích xuất sắc trong sản xuất, góp phần chống Mỹ, cứu nước. 

Hai lần được gặp Bác và được nhận phần thưởng cao quý của Người, là niềm vinh dự 

và tự hào nhất trong suốt những năm tháng công tác của mình. Niềm vinh dự đó càng thôi 

thúc ông nguyện suốt đời quyết tâm phấn đấu, thực hiện nhiều việc tốt, có ích cho đời như 

lời dạy của Bác. 

Bốn mươi năm, kể từ ngày được gặp Bác, dù ở cương vị nào ông cũng luôn thể hiện là 

một đảng viên mẫu mực, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ kính 

yêu, không ngừng rèn luyện, học tập đạo đức, tác phong và lẽ sống của Bác. 

Năm 1990, được nghỉ hưu, tuy tuổi đã cao, nhưng ông vẫn hăng hái, xung phong tham 

gia hoạt động trong Hội Người cao tuổi thị trấn Sông Mã. Với tinh thần trách nhiệm của 
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Chủ tịch Hội, ông đã không ngừng quan tâm chăm lo xây dựng hội ngày một vững mạnh. 

Đồng thời, ông vẫn thường xuyên nhắc nhở, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, lao 

động sản xuất, xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Đến tận bây giờ ông vẫn thấy tự hào, vinh dự và sung sướng nhớ lại những lần được 
gặp Bác Hồ. Ông nguyện mãi mãi là người đảng viên gương mẫu, tiếp tục phát huy tinh 

thần của đảng viên “Bốn tốt” năm xưa, đóng góp sức mình để xây dựng quê hương. 
 

           (Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác.-H.: Chính trị Quốc gia, 2005) 
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