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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ 
đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của 

Việt Nam, Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, 

hạnh phúc của nhân dân.  

Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu 

mực và cao đẹp. Đó là di sản vô cùng đa dạng và phong phú, thấm đượm trong toàn bộ 

cuộc đời, sự nghiệp, trong tư tưởng, đạo đức phong cách của Người. Tư tưởng và đạo 

đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn 

hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng 

để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.  

Trong những năm qua, nhiều văn kiện của Đảng nhấn mạnh đến vai trò, ý nghĩa 

của việc học tập và  làm  theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Chỉ thị số 23-

CT/TW ngày  27/3/2003 “Về đẩy mạnh nghiên  cứu, tuyên  truyền, giáo dục tư tưởng Hồ 

Chí Minh trong giai đoạn mới”, Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 về tổ chức Cuộc 

vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03-CT/TƯ 

ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy 

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

Sau một thời gian triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao 

đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trong cán 

bộ đảng viên, nhân dân. 
Nhằm tuyên truyền những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn Thư mục địa chí chuyên 

đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Thư mục gồm 3 phần: 

- Phần I: Văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước về “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh”. 

 - Phần II: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực. 

- Phần III: Sơn La học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Ngoài việc được xuất bản và ấn hành theo hình thức truyền thống, cuốn thư mục 

còn được giới thiệu rộng rãi trên Trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh Sơn La theo 

địa chỉ: thuviensonla.com.vn 

 Trong quá trình biên soạn mặc dù đã có nhiều cố gắng, song chắc chắn không 

tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của 

bạn đọc để tiếp tục có những sản phẩm thư mục địa chí với chất lượng tốt hơn. 

Trân trọng giới thiệu!    

 
BAN BIÊN SOẠN 
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PHẦN IV 

CÁC BẢNG TRA CỨU 
 

1. BẢNG TRA CỨU TÊN TÁC GIẢ 
 

A 
 

An Bình: 23 (Tr.9) 
Anh Thư: 143 (Tr.95-96) 
Bình Minh: 40 (Tr.13) 
Bùi Đình Phong: 53 (Tr.16), 79 (Tr.34-
35), 128 (Tr.82) 

 

B 
 

Bùi Trường Giang: 22 (Tr.7-9) 
 

C 
 

Cảnh Nguyên: 111 (Tr.75) 
Cao Minh: 114 (Tr.76) 
Cao Văn Thống: 85 (Tr.45-46), 10 (Tr.66-
69) 
Chí Thắng: 42 (Tr.13) 

 

D 
 

Doãn Thị Chín: 25 (Tr.9-10), 93 (Tr.61-
63 
Dương Văn Sợi: 114 (Tr.76)  

 

Đ 
 

Đào Phan: 133: (Tr.87) 
 
Đào Tam Tỉnh: 111 (Tr.75) 
 
Đinh Ngọc Giang: 92 (Tr.58-61) 
Đinh Nguyễn An: 122 (Tr.79-80) 
Đinh Thị Hương Giang: 102 (Tr.71-73) 
Đinh Xuân Thủy: 74 (Tr.28) 
Đỗ Đình Hãng: 129 (Tr.82-84) 
Đỗ Đức Hồng Hà: 01, 02 (Tr.1), 06, 11 
(Tr.2), 16 (Tr.3) 
Đoàn Mạnh Hùng: 88 (Tr.50-52) 
Đoàn Nam Đàn: 123 (Tr.80-81) 
Đoàn Phú Hưng: 90 (Tr.54-56) 

 

H 
 

Hà Bắc: 148 (Tr.100) 
Hà Sơn Thái: 86 (Tr.47-48) 

Hà Thị Mỹ Hạnh: 88 (Tr.50-52) 
Hoàng Quốc Đạt: 82 (Tr.39-41) 
Hoàng Sơn Cường: 140 (Tr.93) 
Hoàng Trang: 49 (Tr.15) 
Hoàng Văn Vân: 68 (Tr.22-24) 
Hồ Chí Minh: 127 (Tr.82) 
Huy Ngoan: 144 (Tr.96), 151 (Tr.101-
103) 
Huy Thành: 147 (Tr.99) 
Huỳnh Thị Gấm: 55 (Tr.17) 

 

J 
 

John Lê Văn Hóa: 131 (Tr.87) 
 

K 
 

Kim Dung: 42 (Tr.13) 
 

L 
 

Lã Minh: 145 (Tr.97-98)  
Lã Tuấn: 141 (Tr.93-94) 
Lê Đức Hoàng: 120 (Tr.77) 
Lê Mai Hoa: 01, 02 (Tr.1), 06, 11 (Tr.2), 
16 (Tr.3) 
Lê Phương Mai: 21 (Tr.6-7) 
Lê Quang Minh: 03 (Tr.1), 08 (Tr.2), 60 
(Tr.18) 
Lê Quang Phi: 96 (Tr.64) 
Lê Quốc Phong: 121 (Tr.77-79) 
Lê Trung Kiên: 80 (Tr.36-37) 
Lê Văn Đính: 58 (Tr.18) 
Lê Văn Yên: 61 (Tr.19) 
Lê Xuân Vũ: 134 (Tr.87) 

 

M 
 

Mạc Văn Trọng: 104 (Tr.74) 
Mai Văn Ninh: 20 (Tr.4-6) 
Mạnh Quang Thắng: 54 (Tr.16-17), 81 
(Tr.37-39), 83 (Tr.41-42) 
Nghiêm Đình Vỳ: 56 (Tr.18) 
Ngô Kim Ngân: 64 (Tr.19-20) 
Ngô Thị Thu Ngà: 75 (Tr.28-30) 
Nguyễn An Tiêm: 52 (Tr.15) 
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Nguyễn Đức Tước: 114 (Tr.76) 
Nguyễn Duy Phương: 75 (Tr.28-30) 
Nguyễn Gia Nùng: 132 (Tr.87) 
Nguyễn Hoài Đông: 51 (Tr.15) 
Nguyễn Hồng Vinh: 135 (Tr.87-90) 
Nguyễn Lê Thạch: 98 (Tr.65-66) 
Nguyễn Ngọc Ánh: 101 (Tr.69-71) 
Nguyễn Nguyên: 52 (Tr.15) 
Nguyễn Như Ý: 52 (Tr.15)    
Nguyễn Sông Lam: 40 (Tr.13) 
Nguyễn Thanh Giang: 91 (Tr.56-59) 
Nguyễn Thế Thắng: 66 (Tr.66-67) 
Nguyễn Thị Kim Dung: 115 (Tr.76) 
Nguyễn Thị Mai Anh: 92 (Tr.58-61) 
Nguyễn Thị Thọ: 130 (Tr.85-85) 
Nguyễn Thị Thúy Hồng: 21 (Tr.6-7) 
Nguyễn Trọng Phúc: 70 (Tr.25-26) 
Nguyễn Tuấn: 146 (98-99) 
Nguyễn Văn Chung: 105 (Tr.74) 
Nguyễn Văn Dương: 99 (Tr.66) 
Nguyễn Văn Giang: 101 (Tr.69-71) 
Nguyễn Văn Khoan: 104 (Tr.74) 
Nguyễn Văn Quang: 65 (Tr.20-21), 97 
(Tr.64-65) 
Nguyễn Văn Trường: 98 (Tr.65-66) 
Nguyễn Việt Long: 131 (Tr.87) 
Nguyễn Viết Vượng: 95 (Tr.63) 
Nguyễn Vũ: 107 (Tr.74) 
Nguyễn Xuân Trung: 87 (Tr.48-50) 
Nguyễn Yến: 149 (Tr.100-101) 
Nhóm P.V: 152 (Tr.103) 
Nhóm phóng viên: 153 (Tr.103), 155 
(Tr.105) 

 

P 
 

Phạm Ngọc Anh: 48 (Tr.14-15) 
Phạm Ngọc Hòa: 76 (Tr.30-31) 
Phạm Quang Thanh: 84 (Tr.42-45) 
Phạm Quốc Thành: 62 (Tr.19) 
Phạm Văn Rính: 140 (Tr.93) 
Phan Ngọc Liên: 106 (Tr.74) 
Phan Thị Ánh Tuyết: 67 (Tr.22), 118 
(Tr.76), 119 (Tr.77) 
Phan Tuyết: 69 (Tr.24), 112 (Tr.75), 113 
(Tr.76), 116, 117 (Tr.76)  
PV: 19 (Tr.4) 
 

 
 

T 
 

Thành Lê: 142 (Tr.94-95) 
Trần Đức Huy: 03 (Tr.1), 08 (Tr.2), 60 
(Tr.18) 
Trần Đương: 94 (Tr.63), 110 Tr.75), 125 
(Tr.82) 
Trần Đình Huỳnh: 64 (Tr.19-20) 
Thảo Linh: 59 (Tr.18) 
Thúy Ngà: 140 (Tr.93) 
Trần Minh Trưởng: 73 (Tr.26-28), 90 
(Tr.54-56) 
Trần Nhâm: 57 (Tr.18) 
Trần Quy Nhơn: 126 (Tr.82) 
Trần Sâm: 111 (Tr.75) 
Trần Thị Minh Tuyết: 78 (Tr.32-34) 
Trần Viết Hoàn: 103 (Tr.73-74) 
Trương Quốc Uyên: 137 (Tr.92) 
Trương Thị Thanh Quý: 136 (Tr.90-92) 
Trương Xuân Hùng: 138 (Tr.92) 

 

V 
 

Văn Thị Thanh Mai: 72 (Tr.26) 
Võ Nguyên Giáp: 46, 47 (Tr.14) 
Vũ Dương Thúy Ngà: 124 (Tr.81) 
Vũ Thị Hằng: 71 (Tr.26) 
Vũ Trung Kiên: 89 (Tr.52-54) 
Vũ Trường Giang: 129 (Tr.82-84) 
Vũ Văn Hiền: 77 (Tr.31-32) 
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2. BẢNG TRA CỨU TÊN TÀI LIỆU 
 

B 
 

365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh:  41 (Tr.13) 
Bác dạy chúng ta nói và viết: 118 
(Tr.76) 
Bác dạy chúng ta về đức tính chuyên 
cần:  117 (Tr.76) 
Bác Hồ - Người soi sáng cho muôn 
đời: 103 (Tr.73-74) 
Bác Hồ dạy chúng ta nói và viết:  104 
(Tr.74) 
Bác Hồ với nhân sĩ, trí thức:  94 
(Tr.63) 
Bác Hồ với những mầm non đất 
nước:  108 (Tr.75) 
Bác Hồ với sự nghiệp trồng người: 
111  (Tr.75) 
Bác Hồ với thanh thiếu nhi thế giới: 
110  (Tr.75 ) 
Bác Hồ với thiếu nhi:  114 (Tr.76) 
Bác Hồ với việc đọc và tự học: 124 
(Tr.81) 

 

C 
 

Các địa phương sơ kết 2 năm học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh:  155 (Tr.105) 
Cán bộ, đảng viên học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh về nêu gương:  72 (Tr. 
26) 
Câu hỏi trắc nghiệm về tư tưởng kinh 
điển Hồ Chí Minh:  51 (Tr.15) 
Công an huyện Vân Hồ học tập Bác 
bằng những việc làm thiết thực, ý 
nghĩa: 148 (Tr.100) 
Công nhân viên chức, cán bộ công 
đoàn học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh: 60 (Tr.18) 
Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác 
phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh”: 142 (Tr.94-95) 
 

Chỉ thị 05 xây dựng nền tảng về tư 
tưởng, đạo đức cách mạng:  23 (Tr.9) 
Chỉ thị 06-CT-TW của Bộ Chính trị 
về tổ chức cuộc vận động “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”:  03 (Tr.1) 
Chỉ thị số 03-CT-TW ngày 14 tháng 5 
năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:  
07, 08 (Tr.2) 
Chỉ thị số 05-CT-TW ngày 15 tháng 5  
năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 17 
(Tr.3-4) 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chuẩn 
bị đại hội Đảng: 63 (Tr.19) 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần 
học và tự học:  123 (Tr.80-81) 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sách báo 
và thư viện: 140 (Tr.93) 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với thể dục thể 
thao: 138 (Tr.92) 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với tuổi trẻ thế 
giới: 109 (Tr.75) 
Chuyện kể Bác Hồ với nhà giáo: 112  
(Tr.75) 
Chuyện kể Bác Hồ với thanh niên: 99 
(Tr.66) 
Chuyện kể về Bác Hồ với tuổi trẻ Việt 
Nam: 125 (Tr.82) 
 

D 
 

Danh ngôn Hồ Chí Minh:  42 (Tr.13) 
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
định hướng công tác xây dựng Đảng 
Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong 
sạch, vững mạnh: 66 (Tr.21-22) 
“Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho 
đời sau:  98 (Tr.65-66) 
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Đ 
 

Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh: 132 
(Tr.87) 
Đảng ủy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh: 
Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-
CT-TW của Bộ Chính trị:  153 
(Tr.103-105) 
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai 
đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh:  91 (Tr.56-58) 
Đấu tranh, bảo vệ bản chất cách 
mạng và khoa học của tư tưởng Hồ 
Chí Minh: 25 (Tr.9-10 ) 
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh - Kết quả nổi bật sau ba năm tổ 
chức thực hiện và phương hướng, 
nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian 
tới: 22 (Tr.7-9) 
Đỉnh cao tư tưởng Hồ Chí Minh về 
văn hóa:  128 (Tr.82) 
Đổi mới văn học, nghệ thuật dưới ánh 
sáng chủ nghĩa Mác -  Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh:  135 (Tr.87-90) 

 

G 
 

Giá trị thời đại của bản Di chúc Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay: 76  
(Tr.30-31) 
Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, lý 
tưởng cách mạng cho học sinh theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh:  115 (Tr.76) 
Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt 
Nam theo Di chúc Bác Hồ:  119 (Tr. 
77) 
Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách 
mạng cho cán bộ, đảng viên theo Di 
chúc Bác Hồ: 67 (Tr.22) 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh: 
Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng 
khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: 50  
(Tr.15) 
Giữ gìn kỷ luật của Đảng theo tinh 
thần của Hồ Chí Minh:  83 (Tr.41-42) 

 

H 
Hiện thực hóa tư tưởng, đạo đức của 
Bác vào cuộc sống:  145 (Tr.97-98) 
Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng 
dân tộc và danh nhân văn hóa:  133 
(Tr.87) 
Hồ Chí Minh một huyền thoại kỳ vĩ: 
59 (Tr.18) 
Hồ Chí Minh nhà tư tưởng thiên tài: 
57 (Tr.18) 
Hồ Chí Minh toàn tập. T.1: 26 (Tr.10) 
Hồ Chí Minh toàn tập. T.2: 27 (Tr.10) 
Hồ Chí Minh toàn tập. T.3: 28 (Tr.10) 
Hồ Chí Minh toàn tập. T.4: 29 (Tr.11) 
Hồ Chí Minh toàn tập.T.5: 30 (Tr.11 ) 
Hồ Chí Minh toàn tập. T.6: 31 (Tr.11)  
Hồ Chí Minh toàn tập. T.7: 32 (Tr.11) 
Hồ Chí Minh toàn tập. T.8: 33 (Tr.11)  
Hồ Chí Minh toàn tập. T.9: 34 (Tr.12)  
Hồ Chí Minh toàn tập.T.10: 35(Tr.12) 
Hồ Chí Minh toàn tập.T.11: 36(Tr.12) 
Hồ Chí Minh toàn tập.T.12: 37(Tr.12) 
Hồ Chí Minh về giáo dục:  106 (Tr. 
74) 
Hồ Chí Minh với ngành giáo dục: 107  
(Tr.74 ) 
Hồ Chí Minh với văn nghệ sỹ, văn 
nghệ sỹ với Hồ Chí Minh: 139 (Tr.93) 
Học tập Hồ Chí Minh thu hút, trọng 
dụng nhân tài: 93 (Tr.61-63) 
Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí 
Minh trong giai đoạn hiện nay: 58 
(Tr.18) 
Học tập và làm theo lời Bác: 143 (Tr. 
95-96) 
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức 
Hồ Chí Minh qua tác phẩm đạo đức 
cách mạng: 48 (Tr.14-15) 
Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh về trung với nước hiếu với dân: 
44 (Tr.13-14) 
Học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện 
Mai Sơn: 149 (Tr.100-101) 
Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm 
thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị 
(khóa X): 19 (Tr.4) 
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Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 
2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT: 154 
(Tr.105) 
Hỏi và đáp tư tưởng Hồ Chí Minh: 49  
(Tr.15) 

 

K 
 

Kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05: 
Nhiều mô hình hay từ việc nói và làm 
theo Bác: 21 (Tr.6-7) 
Kết quả bước đầu thực hiện cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”: 141 
(Tr.93-94) 
Kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh về 
xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng 
cầm quyền: 65 (Tr.20-21) 

 

L 
 

Làm theo Bác xây dựng tỉnh ta ngày 
càng đổi mới và phát triển: 146 
(Tr.98-99) 

 

M 
 

120 bức điện của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh: 40 (Tr.13 ) 
Một số kết quả sau một năm thực 
hiện Chỉ thị 05-CT-TW của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh: 20 (Tr.4-6) 
Một số vấn đề về nghiên cứu tư tưởng 
Hồ Chí Minh: 47 (Tr.14) 
Một số vấn đề xây dựng đạo đức cách 
mạng trong Đảng nhìn từ góc độ văn 
hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh: 81 
(Tr.37-39) 

 

N 
 

Nâng cao năng lực tự học, thực học và 
học tập suốt đời của cán bộ, đảng viên 
theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
102 (Tr.71-73) 
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của 
cán bộ, đảng viên, công chức theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh: 100 (Tr.66-69) 

Nghiên cứu, học tập và làm theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh: 46 (Tr.14) 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên 
đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam:  61 (Tr.19) 
Nhân cách Hồ Chí Minh và ý nghĩa 
đối với việc giáo dục và rèn luyện cán 
bộ, đảng viên hiện nay: 97 (Tr.64-65) 
Nhận thức thêm về sự nghiệp và tư 
tưởng Hồ Chí Minh:  54 (Tr.16-17) 
Nhớ về Bác và làm theo lời Bác: 144 
(Tr.96) 
Nhìn nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí 
Minh từ những ảnh hưởng lan tỏa 
trên thế giới: 53 (Tr.16) 
Những bài viết của Bác Hồ trên báo 
Nhân dân. T.2: 38 (Tr.12) 
Những bài viết của Bác Hồ trên báo 
Nhân dân. T.3: 39 (Tr.12-13) 
Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo 
tư tưởng của đảng viên: 86 (Tr.47-48) 
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về 
cán bộ trong tác phẩm “Sửa đổi lối 
làm việc” với công tác sử dụng, bổ 
nhiệm cán bộ hiện nay: 90 (Tr.54-56) 

 
P 

 

Phần I: Những văn bản chỉ đạo về 
việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh:  04 (Tr.01); 13 
(Tr.3) 
Phần II. Những văn bản chỉ đạo về 
việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh: 09 (Tr.2); 10 
(Tr.2); 14 (Tr.3) 
Phần V. Hệ thống văn bản liên quan 
đến cuộc vận động “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”: 01, 02 (Tr.1), 06, 11 (Tr.2), 16 
(Tr.3) 
Phần VII: Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, Phương hướng nhiệm vụ trong 
thời gian tới: 05 (Tr.1); 15 (Tr.3); 18 
(Tr.4) 
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Phong cách nêu gương của Bác Hồ: 
69  (Tr.24) 

 

Q 
 

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về xây dựng chi bộ “bốn tốt”: 
80 (Tr.36-37) 
Quan điểm của Hồ Chí Minh về 
“Trường học lớn thanh niên xung 
phong”: 120 (Tr.77) 
Quan điểm về xây dựng Đảng qua Di 
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 75 
(Tr.28-30) 

 

R 
 

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội 
ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 77 (Tr.31-
32) 

 

S 
 

65 năm nền thể dục thể thao cách 
mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh: 137 (Tr.92) 
60 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc: 
43 (Tr.13) 
6 năm thực hiện cuộc vận động “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chi Minh” và một số bài dự thi 
đoạt giải:  24 (Tr.9) 
Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của 
Bộ Chính trị  và biểu dương các tập 
thể, cá nhân điển hình học tập và làm 
theo Bác: 152 (Tr.103) 
Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của 
Bộ Chính trị: 147 (Tr.99) 
Sống - học tập - làm việc theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh: 52 (Tr.15) 
“Sửa đổi lối làm việc” để xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh: 82 
(Tr.39-41 ) 
 

T 
 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát của Đảng Cộng sản Việt Nam theo 
tư tưởng Hồ Chí Minh: 84 (Tr.42-44) 

Tăng cường phương thức nêu gương 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh: 71 
(Tr.26) 
Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong giảng dạy môn lịch sử ở trường 
phổ thông: 56 (Tr.18) 
Tìm hiểu nền tảng văn hóa dân tộc 
trong tư tưởng cách mạng Hồ Chí 
Minh: 131 (Tr.87) 
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-
CT/TW của Bộ Chính trị:  151 (Tr. 
101-103) 
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và sự 
vận dụng của Đảng trong xây dựng 
đạo đức cán bộ thời kỳ mới:  96 (Tr. 
64) 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về bố trí cán 
bộ chủ chốt không phải là người địa 
phương: 101 (Tr.69-71) 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống 
bệnh quan liêu: 79 (Tr.34-35) 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác 
kiểm tra, giám sát trong thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ủy 
ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện hiện 
nay: 88 (Tr.50-52) 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm 
quyền: 64 (Tr.19-20) 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và 
sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt 
Nam trong sự nghiệp đổi mới: 105 
(Tr.74) 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện 
cán bộ và học tập không ngừng đối 
với cán bộ, đảng viên: 92 (Tr.58-61) 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu 
nước với việc bồi dưỡng, giáo dục thế 
hệ trẻ hiện nay: 122 (Tr.79-80) 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính nhân 
văn trong công tác kiểm tra, giám sát, 
kỷ luật Đảng: 85 (Tr.45-47) 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng 
trí thức và những gợi mở cho hôm 
nay: 89 (Tr.52-54) 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của 
thanh niên trong cách mạng Việt 
Nam: 126 (Tr.82) 
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Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa: 
129 (Tr.82-84) 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, 
văn nghệ: 130 (Tr.85-87) 
Tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh:  68 (Tr.22-24) 
Thực hiện Di chúc của Bác gắn với 
trách nhiệm nêu gương: 70 (Tr. 25-26) 
Trong ánh sáng tư tưởng văn hóa Hồ 
Chí Minh:  134 (Tr.87) 
Trường Chinh - Những bài nói, bài 
viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh: 45 (Tr. 
14) 
Trường học của Bác: 116 (Tr.76) 
Truyện kể Bác Hồ với ngành giáo 
dục: 113 (Tr.76) 

 

V 
 

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong 
sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam: 62  
(Tr.19) 
Vận dụng quan điểm của Hồ Chí 
Minh về phát triển thể chất con người 
Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc: 136 (Tr.90-92) 
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào 
nhận thức lý luận và hoạt động thực 
tiễn: 55 (Tr.17) 
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 
cán bộ vào công tác xây dựng đội ngũ 
cán bộ Công đoàn: 95 (Tr.63) 
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 
cần, kiệm, liêm, chính vào xây dựng 
Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện 
nay: 78 (Tr.32-34) 
Về giáo dục và tổ chức thanh niên: 
127 (Tr.82) 
Việc học tập và làm theo gương Bác 
phải được thực hiện thường xuyên, 
lâu dài, bền bỉ: 150 (Tr.101) 
 

 
 
 
 
 

X 
Xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu 
trong hệ thống Đảng hiện nay theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh: 87 (Tr.48-50) 
Xây dựng người cán bộ đoàn, đoàn 
viên theo phong cách Hồ Chí Minh:  
121 (Tr.77-79) 
Xây dựng phong cách công tác của 
người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn 
vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh: 73 (Tr.26-28) 
Xây dựng phong cách lãnh đạo của 
người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh: 74 (Tr.28) 



AÛnh 8: Noâng daân xaõ Taân Laäp, hyeän Moäc Chaâu 

thi ñua saûn xuaát, kinh doanh gioûi.

(Nguoàn: baosonla.org.vn)

CHÆ ÑAÏO BIEÂN SOAÏN

Hoà Thò Kim Dung

Phoù giaùm ñoác Thö vieän tænh Sôn La

 CHÒU TRAÙCH NHIEÄM NOÄI DUNG

Ñoaøn Thò Nguyeân

 Tröôûng phoøng Boå sung Xöû lyù taøi lieäu vaø Ñòa chí

TOÅ BIEÂN SOAÏN

Ñoaøn Thò Nguyeân

TRÌNH BAØY

Löông Tuaán Cöôøng

Ñieâu Thò Phöôïng 

AÛnh 9: Phuï nöõ baûn Coû, xaõ Chieàng Khöông, 

huyeän Soâng Maõ queùt doïn ñöôøng noäi baûn.

(Nguoàn: baosonla.org.vn)

AÛnh 10: Caùn boä, vieân chöùc 

huyeän Quyønh Nhai 

thöïc hieän nghi leã chaøo côø ñaàu tuaàn.

(Nguoàn: baosonla.org.vn)



 

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                                                                       TAØI LIEÄU KHOÂNG BAÙN

“... Sôn La nhôù lôøi Baùc Hoà daën

Caùc daân toäc beân nhau ñoaøn keát moät loøng

Möôøng, Thaùi, Dao, Kinh, Moâng, Khô Muù

Cuøng naém tay xaây baûn Möôøng ñeïp töôi

Sôn La nhôù lôøi Baùc Hoà daën

Duø gian khoù vöôït leân theo lôøi Baùc

Xaây döïng Sôn La bình yeân quaû ngoït

Ñieäu xoøe hoa roän vang cuøng chieâng troáng

Baûn Möôøng ta vui ñoùn Baùc Hoà veà...”


