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LỜI GIỚI THIỆU 
 

...Nhớ những ngày tháng 5 lịch sử đón Người về thăm 

Núi rừng Sơn La như nghiêng mình chào Bác... 

Yêu đất bản Bác nhẹ nhàng chân bước 

Thương muôn dân Bác cất tiếng dặn dò 

“Toàn dân một lòng đoàn kết 
Xua đói nghèo - dốt nát vươn tới giàu sang”... 

                                   (Cà Thị Hoan) 

 
Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, tình thương yêu đồng bào vô bờ bến, từ thuở 

thiếu thời cho đến phút cuối cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình 

cho dân, cho nước. Trong trái tim tràn ngập yêu thương của Người luôn dành cho đồng 

bào các dân tộc tình cảm yêu thương chân thành, sâu sắc. Người luôn quan tâm 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”. Những tư tưởng chiến lược đó được thể 

hiện sâu sắc trong những bài nói và viết của Người đối với đồng bào các dân tộc thiểu số 

nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng. 

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”. 60 năm đã qua, 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 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 và đang tiếp tục phát huy 

truyền thống cách mạng, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn 

diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tất cả vì mục tiêu: 

Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Hòa chung không khí cả nước hướng về kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng lịch sử 

Điện Biên Phủ, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về 

thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc; Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và 

xuất bản Thư mục địa chí chuyên đề: “Kỷ niệm 60 năm - Bác Hồ với đồng bào các 
dân tộc Tây Bắc” nhằm giới thiệu với bạn đọc về những bài nói và viết của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh; những hồi ức tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Sơn 

La đối với Bác Hồ...; đặc biệt là dịp để Đảng bộ, chính quyền và đồng bào Sơn La nhớ 

về những kỷ niệm không thể nào quên, nguyện tiếp tục thực hiện thật tốt lời Bác Hồ căn 

dặn, đoàn kết một lòng xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc. 

Trân trọng giới thiệu!    
BAN BIÊN SOẠN 
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PHẦN IV 
 CÁC BẢNG TRA CỨU 

 
1. BẢNG TRA CỨU TÊN TÁC GIẢ 

 
C 
 

Cà Thị Hoan: 60 (Tr.68); 63 (Tr.69-70); 64 

(Tr.70).  

Cà Văn Cón: 61 (Tr.68-69). 

Cầm Chí Kiên: 53 (Tr.54-57). 

Cầm Hùng: 66 (Tr.71). 
Cầm Thị Chiêu: 26 (Tr.24). 
Cầm Xuân Ế: 49 (Tr.42-44). 

Cao Thành: 20 (Tr.18-19). 
 

Đ 
 

Đinh Quang Chưởng: 29 (Tr.29); 31 

(Tr.30). 

Đinh Siền: 50 (Tr.44-47). 

 

H 
 

Hoàng Chiên: 19 (Tr.18). 

Hoàng Nó: 36 (Tr.32-35). 

Hoàng Trí Thức: 37 (Tr.35-37). 

Hoàng Văn Chất: 52 (Tr.49-53). 

Hồ Chí Minh: 02 (Tr.2). 

Huyền Trang: 23 (Tr.22). 

 
K 
 

Kim Hoàn: 30 (Tr.29-30).  
 

M 
 

Mai Thu Hương: 54 (Tr.57-60). 

 
L 
 
Lương Thị Kim Duyên: 01 (Tr.1-2); 5 

(Tr.3-6); 15 (Tr.13-16); 16 (Tr.16-17); 17 

(Tr.17-18); 21 (Tr.19-21); 25 (Tr.23-24); 26 

(Tr.24); 27 (Tr.24-25); 37 (Tr.35-37); 42 

(Tr.40); 45 (Tr.41); 48 (Tr.42); 49 (Tr.42-

44); 51 (Tr.47-49); 52 (Tr.49-53); 53 (Tr.54-

57); 54 (Tr.57-60); 55 (Tr.60-62); 58 (Tr.62-

67).  

Lã Tuấn: 38 (Tr.37-38). 

Lèo Văn Chom: 62 (Tr.69). 

Lê An: 28 (Tr.26-29). 

Lê Xuân: 51 (Tr.47-49). 

Lò Minh Hiến: 01 (Tr.1-2); 5 (Tr.3-6); 15 

(Tr.13-16); 16 (Tr.16-17); 17 (Tr.17-18); 21 

(Tr.19-21); 25 (Tr.23-24); 26 (Tr.24); 27 

(Tr.24-25); 37 (Tr.35-37); 42 (Tr.40); 45 

(Tr.41); 48 (Tr.42); 49 (Tr.42-44); 51 

(Tr.47-49); 52 (Tr.49-53); 53 (Tr.54-57); 54 

(Tr.57-60); 55 (Tr.60-62); 58 (Tr.62-67).  

Lường Chựa: 45 (Tr.41). 

Lường Hoàn: 48 (Tr.42). 

Lường Thị Chum: 42 (Tr.40). 
 

N 
  

Nguyễn Châu Quỳ: 15 (Tr.13-16).  
Nguyễn Hoành: 65 (Tr.70-71).  
Nguyễn Hữu Chiến: 55 (Tr.60-62). 

Nguyễn Minh Hòa: 01 (Tr.1-2); 5 (Tr.3-6); 

15 (Tr.13-16); 16 (Tr.16-17); 17 (Tr.17-18); 

21 (Tr.19-21); 25 (Tr.23-24); 26 (Tr.24); 27 

(Tr.24-25); 37 (Tr.35-37); 42 (Tr.40); 45 

(Tr.41); 48 (Tr.42); 49 (Tr.42-44); 51 

(Tr.47-49); 52 (Tr.49-53); 53 (Tr.54-57); 54 

(Tr.57-60); 55 (Tr.60-62); 58 (Tr.62-67).  

Nguyễn Tuấn: 39 (Tr.38-39).  
Nguyễn Thanh Sâm: 33 (Tr.31); 34 

(Tr.31).  
Nguyễn Trọng Tăng: 21 (Tr.19-22); 22 

(Tr.22); 57 (Tr.62) 

 
P 
 

Phan Tân: 18 (Tr.18). 
 

T 
 

Tặng Đào: 46 (Tr.41). 

Tổ lịch sử Đảng: 56 (Tr.62). 

Trần Đại Tạo: 08 (Tr.6-8); 35 (Tr.31).  

Trần Đương: 59 (Tr.67-68).  
 

V 
 
Việt Anh: 24 (Tr.23); 40 (Tr.39). 

Vương Luyện: 32 (Tr.30-31). 
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2. BẢNG TRA CỨU TÊN TÀI LIỆU 
 
B 
 

Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, chính quyền, 
các đoàn thể, cán bộ, bộ đội, các cháu 
thiếu nhi và nhân dân các dân tộc huyện 
Yên Châu: 07 (Tr.6).  
Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc: 12 

(Tr.11).    
Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Mộc 
Châu: 43 (Tr.40-41).  
Bác Hồ với Sơn La: 36 (Tr.32-35).  
Bác Hồ với sự nghiệp phát triển nông - 
lâm nghiệp Sơn La: 51 (Tr.47-49). 

Bài nói tại cuộc mít tinh ở Châu Thuận: 
02 (Tr.2); 03 (Tr.2-3). 

Bài nói tại cuộc mít tinh ở Thuận Châu 
(Sơn La): 01 (Tr.1-2); 04 (Tr.3).    
Bài phát biểu của đồng chí Hoàng Văn 
Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh nhân dịp hoàn thành Nhà tưởng 
niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện 
Thuận Châu: 13 (Tr.11-13); 14 (Tr.13).  
Bài phát biểu của đồng chí Tòng Thị 
Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ 
tịch Thường trực Quốc hội nhân dịp hoàn 
thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tại huyện Thuận Châu, Sơn La: 10 

(Tr.9-11).   
Bài phát biểu của đồng chí Tòng Thị 
Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ 
tịch Thường trực Quốc hội nhân dịp hoàn 
thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tại huyện Thuận Châu: 11 (Tr.11).   
 
C 
 

Công ty giống bò sữa Mộc Châu làm theo 
lời dạy của Bác Hồ: 57 (Tr.62). 

Chiềng Ly theo chân Bác: 59            

(Tr.67-68).   
Chuyện về người hai lần được gặp Bác 
Hồ: 27 (Tr.24-25).  

 
D 
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân 
các dân tộc Sơn La luôn làm theo lời Bác 
Hồ: 37 (Tr.35-37). 
  
Đ 
 

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Mộc 
Châu ghi sâu và làm theo lời dạy của Bác 
Hồ: 44 (Tr.41).  
Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Mộc 
Châu ghi sâu và làm theo lời Bác Hồ dạy: 
45 (Tr.41). 
Đồng bào Tây Bắc với Bác Hồ: 29 

(Tr.29). 
  
H 
 
Hình ảnh Bác Hồ còn lưu mãi giữa đất 
trời Mường Vạt quê tôi: 19 (Tr.18).  
Hình ảnh Bác mãi trong trái tim tôi: 23 

(Tr.22).  
Huyện Yên Châu ghi nhớ công ơn, thực 
hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: 
48 (Tr.42).  
 
K 
 
Ký ức của người vinh dự được quay 
phim Bác Hồ: 24 (Tr.23). 

Kỷ niệm những lần được gặp Bác Hồ: 26 

(Tr.24).  
 
L 
 
Làm theo Bác xây dựng tỉnh ta ngày 
càng đổi mới và phát triển: 39 (Tr.38-39).   
Làm theo lời Bác: 61 (Tr.68-69). 

Làm theo lời Bác, Công ty cổ phần giống 
bò sữa Mộc Châu không ngừng lớn 
mạnh: 55 (Tr.60-62). 
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Làm theo lời Bác Nông trường Mộc Châu 
không ngừng lớn mạnh: 56 (Tr.62). 

Lễ khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tại Thuận Châu: 09 (Tr.9). 
Lời Bác dạy: 62 (Tr.69). 
Lời của Bác mãi bên bản mường:           
60 (Tr.68).   
Lực lượng vũ trang Sơn La thực hiện lời 
dạy của Bác Hồ “khắc phục khó khăn, 
hoàn thành nhiệm vụ”: 49 (Tr.42-44). 

Lược ghi bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch 
với nhân dân, bộ đội, cán bộ tại Yên 
Châu 8/5/1959: 06 (Tr.6).  
 
M 
 
Mãi nhớ Bác Hồ: 31 (Tr.30).  
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La 
làm theo lời Bác “Xây dựng và tăng 
cường khối đại đoàn kết các dân tộc”: 53 

(Tr.54-57).  
Một số hình ảnh gương “Người tốt, việc 
tốt” qua báo chí, được Bác tặng thưởng 
“Huy hiệu Bác Hồ”: 58 (Tr.62-67).  
 
N 
 
Nói chuyện với nhân dân, bộ đội, cán bộ 
tại Yên Châu (Sơn La): 05 (Tr.3-6).  
Ngày Bác Hồ lên thăm Sư đoàn 335 Mộc 
Châu: 21 (Tr.19-22). 
Người phụ nữ dân tộc Thái vinh dự nhiều 
lần được gặp Bác Hồ: 25 (Tr.23-24). 

Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời 
Bác: 38 (Tr.37-38). 

Nhân dân Tây Bắc đón Bác Hồ: 15 

(Tr.13-16).   
Nhớ lại Bác Hồ qua Yên Châu năm 1959: 
18 (Tr.18).   
Nhớ lại ngày Bác Hồ thăm Sư đoàn 335 
Mộc Châu: 22 (Tr.22). 
Nhớ lời Bác dặn: 65 (Tr.70-71).   
Nhớ lời Bác dặn năm xưa: 66 (Tr.71).  

Nhớ mãi ngày Bác về Thuận Châu: 20 

(Tr.18-19).  
 
Nhớ mãi ngày lịch sử Bác Hồ về thăm 
Yên Châu: 17 (Tr.17-18).  
Nhớ ngày Bác đến: 30 (Tr.29-30)  
Nhớ ngày gặp Bác: 28 (Tr.26-29).  
Như lời Bác dặn: 63 (Tr.69-70).  

Những ngày gặp Bác: 16 (Tr.16-17).  
 
Q 
 
Quà tặng Bác: 33 (Tr.31); 34 (Tr.31). 
Quê hương Bác đã đến thăm: 32      

(Tr.30-31).  
 
S 
 
Sơn La làm theo lời Bác: 64 (Tr.70).  
 
T 
 
Tấm lòng của Bác Hồ đối với đồng bào, 
bộ đội, cán bộ Sơn La, Tây Bắc qua 
những áng thơ ca: 08 (Tr.6-8).  
Tuổi trẻ các dân tộc Sơn La làm theo lời 
Bác dạy: 54 (Tr.57-60).  
Tháng năm nhớ Bác: 35 (Tr.31).   
Thuận Châu ghi nhớ và làm theo lời Bác: 
41 (Tr.39); 42 (Tr.40).  
Thuận Châu khắc ghi lời Bác: 40 (Tr.39).  
Thực hiện lời Bác: “Phải chăm lo đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các dân tộc 
thiểu số”: 52 (Tr.49-53). 

Thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an 
Sơn La xây dựng, chiến đấu và trưởng 
thành: 50 (Tr.44-47).  
 
Y 
 
Yên Châu học và làm theo Bác:               
46 (Tr.41).  
Yên Châu thực hiện lời dạy của Bác Hồ 
kính yêu: 47 (Tr.42). 
 



Thư mục địa chí chuyên đề:  
“Kỷ niệm 60 năm - Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” 
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AÛnh 8: Phoù Chuû tòch Quoác hoäi Toøng Thò Phoùng 

phaùt bieåu taïi leã khaùnh thaønh Nhaø töôûng nieäm 

Baùc Hoà taïi huyeän Thuaäân Chaâu, tænh Sôn La.

(Nguoàn: laodong.vn)

CHÆ ÑAÏO BIEÂN SOAÏN

Hoà Thò Kim Dung

Phoù giaùm ñoác Thö vieän tænh Sôn La

 CHÒU TRAÙCH NHIEÄM NOÄI DUNG

Hoaøng Thò Hueä

 Tröôûng phoøng Boå sung xöû lyù taøi lieäu vaø Ñòa chí

TOÅ BIEÂN SOAÏN

Hoaøng Thò Hueä 

TRÌNH BAØY

Löông Tuaán Cöôøng 

Ñieâu Thò Phöôïng

AÛnh 9: Phoù Chuû tòch Quoác hoäi

 Toøng Thò Phoùng chuïp aûnh löu nieäm 

cuøng caùc ñaïi bieåu taïi Nhaø töôûng nieäm 

Baùc Hoà huyeän Thuaän Chaâu, tænh Sôn La.

(Nguoàn: daibieunhandan.vn)

AÛnh 10: Phoù Chuû tòch Quoác hoäi 

Phuøng Quoác Hieån, laõnh ñaïo tænh Sôn La 

cuøng caùc ñaïi bieåu troàng caây xanh

 taïi khu vöïc ao caù Baùc Hoà tænh Sôn La. 

(Nguoàn: baosonla.org.vn)



“... Khoâng quaûn ñöôøng xa Baùc ñaõ leân ñaây

Vôùi nuùi röøng, vôùi soâng, vôùi suoái

Vôùi daân baûn coøn ñoùi ngheøo taêm toái

Vôùi Sôn La maûnh ñaát anh huøng

Con suoái naøo cuõng chaûy veà soâng

Baùc ñaõ ñi xa vaãn coäi nguoàn daân toäc

Cho con ñöôïc giöõ gìn daáu chaân Baùc

Treân con ñöôøng Baùc ñaõ ñeán Sôn La.”

(Trích thô: Con ñöôøng Baùc ñaõ ñi qua - Vuõ Xuaân Sao)

 THÖ MUÏC ÑÒA CHÍ CHUYEÂN ÑEÀ

          KyÛ NIEÄM 60 NAÊM BAÙC HoÀ

               VÔÙI ÑOÀNG BAØO CAÙC DAÂN TOÄC TAÂY BAÉC

                                                                     

THÖ VIEÄN TÆNH SÔN LA

Toå 8, phöôøng Toâ Hieäu, thaønh phoá Sôn La, tænh Sôn La

ÑT: 0212 3852 044/3859 418

Email: thuviensonla@gmail.com

Website: thuviensonla.com.vn  


