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LỜI GIỚI THIỆU 
 

“Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh 

hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm 

người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực 

lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”.  

       (Thư gửi các bạn thanh niên - Hồ Chí Minh) 
 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với tuổi 

trẻ. Tình cảm của Bác đối với tuổi trẻ không chỉ là sự yêu thương, trìu mến, thắm 

thiết mà còn là sự tin tưởng, sự kỳ vọng lớn lao vào tuổi trẻ. Bác tin ở tuổi trẻ, đồng 

thời Bác cũng đặt ra cho tuổi trẻ những yêu cầu cao, đòi hỏi ở họ sự nỗ lực phấn đấu, 

tu dưỡng, rèn luyện kiên trì, bền bỉ, toàn diện về mọi mặt, mọi lúc, mọi nơi,... Trước 

lúc đi xa, Người căn dặn Đảng ta: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi 
việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải 
chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế 
xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng 

cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Những lời dạy ân cần và tấm 

gương đạo đức, phong cách của Người là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, là định hướng 

quan trọng, thôi thúc lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam không ngừng học tập, rèn luyện.  

50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy những 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn phấn đấu để xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ 

vọng của Người; luôn xác định nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt là giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Đoàn luôn thực hiện 

tốt chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa để các thế hệ thanh niên Việt Nam rèn 

luyện, cống hiến và trưởng thành… 

Tuy nhiên, hiện nay mặt trái của kinh tế thị trường đã có những tác động tiêu 

cực đến giá trị cao đẹp của đời sống xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng của thế 

hệ trẻ… Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần phải thường xuyên quan tâm đẩy mạnh việc 

giáo dục, nhắc nhở về tấm gương đạo đức cao cả, cuộc đời bình dị, trong sáng, tư 

tưởng vĩ đại và sự quan tâm chăm sóc, cùng những lời dạy của Bác Hồ đối với tuổi 

trẻ để giúp họ vững vàng vượt qua những cám dỗ, cạm bẫy tiêu cực; ra sức phấn đấu, 

học tập, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc, thực sự trở thành lực lượng kế 

tục sự nghiệp của Đảng và dân tộc ta. 

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), Thư 

viện tỉnh Sơn La biên soạn và xuất bản Thư mục địa chí chuyên đề: “Tuổi trẻ Việt 
Nam thực hiện Di chúc của Bác Hồ” nhằm giúp bạn đọc thấy rõ được tầm vóc lớn 

lao và sự quan tâm sâu sát của Bác đối với tuổi trẻ; đồng thời góp phần tích cực giáo 

dục tuổi trẻ noi gương Bác, hiểu sâu hơn về Bác, về tình cảm của Bác đối với tuổi trẻ 

để với họ, những người được sinh ra khi Bác đã đi xa, Bác vẫn luôn còn sống mãi, 

vẫn là Người dẫn dắt họ trong mỗi bước đi, chỉ bảo họ trong mỗi việc làm. 

Trân trọng giới thiệu!    

     BAN BIÊN SOẠN 
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PHẦN IV 
 CÁC BẢNG TRA CỨU 

 
I. BẢNG TRA CỨU TÊN TÁC GIẢ 

 
A 
 
Anh Thảo: 62 (Tr.79-80). 

 
B 
 
Bác Hồ: 08 (Tr.5); 10 (Tr.6-8); 29 (Tr.36-

38); 32 (Tr.40); 34 (Tr.41-42);  

Bùi Thị Đào: 38 (Tr.46-52).                           
Bùi Thị Hà: 49 (Tr.64).  
 
C 
 
C.B.: 11 (Tr.8); 12 (Tr.8-9); 16 (Tr.11-12).    
Chu Ngọc Lan: 50 (Tr.64).   
 

Đ 
 
Đào Thế Đồng: 43 (Tr.55).  
Đinh Công Sỹ: 65 (Tr.83-85).  
Đỗ Trọng Dũng: 44 (Tr.55).   
Đỗ Việt Anh: 67 (Tr.87-90).    
 
 H 
 
Hà Văn Đông: 68 (Tr.90).     
Hồ Chí Minh: 01 (Tr.1); 02 (Tr.1); 03 

(Tr.1-2); 04 (Tr.2); 05 (Tr.2-3); 06 (Tr.3-4); 

07 (Tr.4-5); 09 (Tr.6); 13 (Tr.9-10); 14 

(Tr.10); 15 (Tr.10-11); 17 (Tr.12-13); 19 

(Tr.14-16); 20 (Tr.16-18); 21 (Tr.18-24); 22 

(Tr.24-25); 23 (Tr.25-26); 24 (Tr.26-28); 25 

(Tr.29-31); 26 (Tr.31-32); 27 (Tr.32-34); 28 

(Tr.34-36); 30 (Tr.38); 31 (Tr.38-40); 33 

(Tr.40-41); 35 (Tr.42-44).  

Hồng Sơn: 58 (Tr.74-75).                           
Huy Thành: 64 (Tr.81-82).          
Huyền Trân: 59 (Tr.75).                            
 
L 
 
Lại Hạnh: 37 (Tr.44-46).                         
Lê Quý Đức: 42 (Tr.52-55).   
  

M 
 
Minh Thu: 70 (Tr.92-93).        
 

N 
  

Ngô Minh Hoàng: 51 (Tr.64).  
Ngô Vương Anh: 49 (Tr.64).  
Nguyễn Ngọc Vân: 69 (Tr.90-91).      
Nguyễn Tiến Thủ: 45 (Tr.55).  
Nguyễn Thế Anh: 46 (Tr.55-60).     
Nguyễn Thị Kim Dung: 38 (Tr.46-52);  

41 (Tr.52); 42 (Tr.52-55); 51 (Tr.64).   
Nguyễn Văn Thanh: 39 (Tr.52).                          
Nguyễn Văn Thành: 52 (Tr.64-67).  
Nhật Minh: 55 (Tr.72-74).                          
 

P 
 
Phạm Cốc: 41 (Tr.52).                             
Phạm Ngọc Bảo Liêm: 48 (Tr.63-64).  
Phạm Văn Dương: 47 (Tr.60-63).        
Phong Lưu: 71 (Tr.93-94).         
Phương Anh: 56 (Tr.74).                          
 
Q 
 
Quang Anh: 57 (Tr.74).                           
Quốc Văn: 36 (Tr.44).                         
 
T 
 

Thu Hà: 53 (Tr.68-70).   
Trần Thăng Long: 55 (Tr.70-71).  
Trần Thị Nhuần: 38 (Tr.46-52);  

41 (Tr.52); 42 (Tr.52-55); 51 (Tr.64).     
Trương Khánh Vọng: 40 (Tr.52).                            
 
V 
 
Văn Thị Thanh Mai: 47 (Tr.60-63).      
Vũ Trung Kiên: 61 (Tr.77-79); 63 (Tr.80).          
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II. BẢNG TRA CỨU TÊN TÀI LIỆU 
 
B 
 

“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau 
là một công việc rất cần thiết”: 49 (Tr.64).   
365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:   
36 (Tr.44).                         
Bác Hồ với giáo dục đạo đức cho thế hệ 
trẻ: 41 (Tr.52).                             
Bác Hồ với việc “bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau”: 48 (Tr.63-64).     
Bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc Đoàn thanh niên Lao động Việt 
Nam: 20 (Tr.16-18).                                                                                                                    
Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của 
Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam:   
25 (Tr.29-31);                                                                                                                                       
Bài nói chuyện tại Đại hội toàn quốc lần 
thứ II của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam: 26 (Tr.31-32).                                                                                                                            
Bài nói chuyện tại Hội nghị Cán bộ Đoàn 
Thanh niên Lao động Việt Nam toàn 
miền Bắc: 27 (Tr.32-34).                                                                                                                    
Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần 
thứ hai: 22 (Tr.24-25).                                                                                                                        
Bài nói tại Đại hội thanh niên cứu quốc 
toàn xứ: 05 (Tr.2-3).  
Bài nói tại Đại hội Thanh niên Thủ đô:  
28 (Tr.34-36). 

Bài nói tại Đại hội Thanh niên tích cực 
lao động xã hội chủ nghĩa: 24 (Tr.26-28).                                                                                         
Bài nói tại Đại hội thi đua các đội thanh 
niên xung phong chống Mỹ, cứu nước 
toàn miền Bắc: 33 (Tr.40-41). 
Bài nói tại Hội nghị Cán bộ Đoàn Thanh 
niên Lao động Việt Nam: 23 (Tr.25-26).                                                                                           
Bài nói tại Lễ kỷ niệm lần thứ 35 ngày 
thành lập Đoàn Thanh niên Lao động 
Việt Nam: 31 (Tr.38-40).       

“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau 
là một công việc rất cần thiết”:                
49 (Tr.64).   
Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau 
theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh:      
56 (Tr.74).                           
Bồi dưỡng thế hệ trẻ là việc quan trọng: 
47 (Tr.60-63).     
 

C 
 
Chăm lo xây dựng đoàn viên, thanh niên 
“vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu   
cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: 60 

(Tr.75-77).                             
  
D 
 
Di chúc của Bác Hồ và sự nghiệp bồi 
dưỡng thế hệ trẻ: 50 (Tr.64).  
Di chúc của Bác Hồ về bồi dưỡng thế hệ 
cách mạng cho đời sau: 61 (Tr.77-79).                
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (công 
bố năm 1969): 01 (Tr.1).   
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công 
bố năm 1969: 02 (Tr.1). 
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 
giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn 
viên thanh niên: 40 (Tr.52).                            
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
thanh niên và công tác thanh niên của 
Đảng: 52 (Tr.64-67).   
 
Đ 
 

Để xứng danh kế thừa niềm tin và kỳ 
vọng của Bác tuổi trẻ hôm nay phải làm 
gì và làm như thế nào: 55 (Tr.70-71).   
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Đoàn Thanh niên Công an tỉnh: Hội nghị 
tổng kết phong trào thi đua “Thanh niên 
Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu 
điều Bác Hồ dạy”: 71 (Tr.93-94).          
Đoàn Thanh niên học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức của Bác  
Đội thanh niên xung phong: 12 (Tr.8-9).   
Đội thanh niên xung phong Thủ đô: 16 

(Tr.11-12).     
 

G 
 
Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 
lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di 
chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: 57 (Tr.74).               
 
H 
 
Hiệu quả từ Cuộc vận động “Tuổi trẻ 
Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”: 
67 (Tr.87-90).     
 
L 
 
Lời kêu gọi thanh niên Nam Bộ: 04 (Tr.2).         
 
N 
 
Năm điều Bác Hồ dạy thanh niên: Thư 
gửi thanh niên nhân dịp Lễ kỷ niệm lần 
thứ 20 Cách mạng tháng Tám: 30 (Tr.38).    
Nói chuyện tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam: 19 

(Tr.14-16).                                                                                                                    
Nói chuyện với cán bộ, đảng viên và 
thanh niên lao động Hải Phòng: 21 

(Tr.18-24).                                                                                                                                             
Nói chuyện với nam nữ thanh niên học 
sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, 

Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội): 
15 (Tr.10-11).                                                         
Nhân dịp Hội nghị quốc tế bảo vệ quyền 
lợi thanh niên: 11 (Tr.8).  
Nhân lên những tin tốt, chuyện đẹp: 62 

(Tr.79-80).  
Nhiệm vụ của thanh niên ta: 18 (Tr.13-

14).     
Những lời dạy của Bác Hồ đối với thanh 
thiếu nhi: 35 (Tr.42-44).                         
 
P 
 

Phát biểu tại Đại hội đại biểu thanh niên 
Hà Nội: 03 (Tr.1-2). 
Phong trào hành động cách mạng - môi 
trường thực tiễn sinh động để đào tạo, 
bồi dưỡng thanh niên theo Di chúc Chủ 
tịch Hồ Chí Minh: 58 (Tr.74-75).                           
  Q 
 
Quan điểm của Đảng và Bác Hồ về       
xây dựng đạo đức mới cho thanh niên:   
39 (Tr.52).                            
 
T 
 
Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh về công 
tác giáo dục thanh niên, học sinh: 45 

(Tr.55).    
Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt 
Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ 
niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch 
Hồ Chí Minh (1969 - 2019): 53 (Tr.68-70).  
Tuổi trẻ Công an Sơn La học và làm theo 
Bác: 70 (Tr.92-93).         
Tuổi trẻ Mộc Châu làm theo lời Bác: 69 

(Tr.90-91).       
Tuổi trẻ Mộc Châu nhớ lời Di chúc theo 
chân Bác: 68 (Tr.90).      
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Tuổi trẻ Sơn La học tập và làm theo lời 
Bác: 65 (Tr.83-85).   
Tuổi trẻ Sơn La học và làm theo lời Bác 
từ những việc cụ thể: 66 (Tr.85-87).            
Tuổi trẻ Sơn La sôi nổi các hoạt động 
hưởng ứng Hành trình “Tuổi trẻ Việt 
Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”: 64 

(Tr.81-82).           
Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với việc giáo 
dục thanh niên: 43 (Tr.55).   
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý 
tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ: 38 

(Tr.46-52).                          
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thế hệ 
trẻ: 42 (Tr.52-55).  
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi 
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau: 51 

(Tr.64).   
Từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
suy nghĩ về công tác giáo dục - đào tạo 
thế hệ trẻ: 44 (Tr.55).   
Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh 
niên: 46 (Tr.55-60).     
Thanh niên phải có chí tự cường, tự lập: 
37 (Tr.44-46).                          
Thanh niên phải làm gì?: 07 (Tr.4-5).        
Thư gửi các bạn thanh niên: 06 (Tr.3-4).  
Thư gửi cán bộ, chiến sỹ và thanh niên       
 
 
 
 

nam nữ vùng địch tạm chiếm: 13       

(Tr.9-10).                                               
Thư gửi Đội thanh niên xung phong số 
333: 34 (Tr.41-42).      
Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh 
niên và nhi đồng: 17 (Tr.12-13). 
Thư gửi nam nữ thanh niên và nhi đồng 
Nam Bộ: 08 (Tr.5).  
Thư gửi thanh niên: 09 (Tr.6); 29      

(Tr.36-38).                        
Thư gửi thanh niên về thi đua ái quốc:   
10 (Tr.6-8). 
Thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh 
niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã 
chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ:   
14 (Tr.10).                                               
Thư khen thanh niên xung phong chống 
Mỹ, cứu nước: 32 (Tr.40).    
 
X 
 

Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, 
vừa chuyên” theo Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh: 55 (Tr.72-74).                         
Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, 
vừa chuyên” và việc rèn luyện lề lối, tác 
phong cán bộ Đoàn theo tư tưởng,        
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:     
59 (Tr.75).                             
 

 



AÛnh 8: Hình aûnh taïi Hoäi traïi “Tuoåi treû Sôn La 

hoïc taäp laøm theo lôøi Baùc” naêm 2019.

(Nguoàn: doanthanhnien.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: Trieån laõm aûnh “Soùng Tröôøng Sa vaø 

khoaûnh khaéc tình nguyeän” 

taïi Hoäi traïi Tuoåi treû Sôn La hoïc taäp 

vaø laøm theo lôøi Baùc. 

(Nguoàn: doanthanhnien.vn)

AÛnh 10: Löïc löôïng ñoaøn vieân thanh nieân 

huyeän Möôøng La giuùp nhaân daân 

khaéc phuïc haäu quaû möa luõ.

(Nguoàn: baosonla.org.vn)
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