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“Vì sao? Trái đất nặng ân tình. 

Nhắc mãi tên Người Hồ Chí Minh. 

Như một niềm tin, như dũng khí. 

Như lòng nhân nghĩa, đức hy sinh...” 

Năm 1990 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

tổ chức văn hóa Giáo dục của Liên hiệp quốc (UNESCO) long trọng đưa tên 

Người vào trang vàng những danh nhân văn hóa thế giới tiêu biểu đã làm nên 

lịch sử nhân loại trong thế kỷ XX. 

Hồ Chí Minh - Người là niềm tin, niềm hy vọng, niềm kiêu hãnh của dân 

tộc Việt Nam, Người là tấm gương ngời sáng cho bao thế hệ phấn đấu rèn luyện 

và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, Người vẫn sống mãi trong triệu triệu trái tim 

người dân Việt Nam hôm nay và mai sau... 

Lớp trẻ hiện nay như tôi, như bạn, như các em chưa một lần có cơ hội gặp 

Bác và mãi mãi không bao giờ có cơ hội nghe giọng nói của Người. Thế nhưng, 

qua lời kể của cha, của mẹ, của những bậc đi trước và của cả lịch sử dân tộc Việt 

Nam, ta hiểu được một chân lý: “Nếu không có Bác Hồ kính yêu sẽ không có 

một Việt Nam độc lập, không có một Việt Nam đang từng ngày hội nhập và phát 

triển cùng nhân loại” 

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức vĩ đại của Bác ngày qua ngày 

được truyền tụng, được kể lại như những bài học về cách làm người, về chữ tài, 

chữ đức trong cuộc sống mọi thời đại. Mỗi khi nghe kể, được biết đến hơn bao 

giờ hết, chúng ta thấy yêu, thấy kính và thương vô ngần vị Chủ tịch nước vĩ đại 

mà giản dị, gần gũi. 

Là người con của dân tộc Việt Nam chắc hẳn các em cũng đã thấm nhuần 

lời dạy của Bác: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc 

Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là 

nhờ một phần ở công học tập của các cháu”.  Học tập và sống tốt. Đó là điều 

duy nhất các em có thể làm và làm tốt. Chỉ cần biết cố gắng, gìn giữ ước mơ 
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hoài bão, vươn tới tương lai bằng chính đôi chân của mình, năng động trong các 

phong trào, thể hiện và chứng tỏ đầy đủ bản lĩnh của thế hệ trẻ, sống với chính 

mình, hết mình với cuộc đời bằng tất cả phẩm chất của một con người chân 

chính. Cô tin rằng các em có thể làm được, tất cả chúng ta đều sẽ rất tự hào: 

Chúng ta là thế hệ trẻ Hồ Chí Minh! 

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác 19/5/1890 – 19/5/2021. 

Đồng thời nhằm phát huy vai trò của Thư viện nói riêng và sách báo nói chung 

trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh Thư viện trường THCS Gia Thụy đã 

biên soạn Thư mục “ Sách viết về Bác Hồ”. Thư mục này sẽ giới thiệu với bạn 

đọc một số cuốn sách đạo đức về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thư mục gồm 6 đầu sách viết về Bác Hồ, được sắp xếp theo vần chữ cái 

tên tác giả và tên sách. 

Hy vọng rằng bản thư mục này sẽ giúp ích thật nhiều cho quá trình học tập, rèn 

luyện và tu dưỡng của các em. 

Trong quá trình biên soạn thư mục chúng tôi đã rất cố gắng nhưng không 

tránh khỏi những thiếu sót rất mong nhận được sự đóng góp ý của bạn đọc gần 

xa, để bản thư mục này ngày càng hoàn thiện hơn. 

Xin chân thành cảm ơn ! 
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 1. Ánh mắt Bác Hồ/ Trần Dương. – H.: Thanh Niên, 2007. -135tr.;13x20,5cm 

SĐKCB: TK2274 

Nội dung:  

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta có những 

người con được Bác đỡ đầu, trong đó có một số là 

người nước ngoài như: Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, 

Anh, Ấn Độ,... Ánh mắt Bác Hồ là một cuốn sách nhỏ 

nói về đề tài này, từ đó mong muốn nói lên một khía 

cạnh về đời thường của vị lãnh tụ vĩ đại, người mà ai 

cũng muốn được gọi một cách thân thiết là “Cha”, là 

Bác”, là “Anh”,... Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2. 

Mời bạn đọc cùng tham khảo.  

 

2. Chuyện kể Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng/ 

Vũ Thị kim yến.-H.: Hồng Bàng, 2012.-215tr.;13,5x20,5cm. 

SĐKCB:  TK 2301 

Nội dung: Cuốn sách “Bác Hồ với thiếu niên và nhi đồng” là một tập hợp 

có chọn lọc các bài nói, bài viết, buổi gặp gỡ, 

chuyến công tác, hình ảnh sống động, câu nói 

chân thực, các chuyện kể về tình cảm của Bác Hồ 

với thiếu niên, nhi đồng qua những câu chuyện 

của những nhân vật từng có dịp được tiếp xúc với 

Bác Hồ. Những trang sách tiếp theo, còn biết bao 

những câu chuyện cảm động, những hình ảnh 

đẹp, bao câu nói với ý nghĩa sâu sắc và thấm thía 

của Bác trong lòng mỗi người dân Việt Nam. 

Đặc biệt là các em thiếu nhi lớp trước tiếp lớp 

sau, lớp này qua lớp khác vẫn luôn tiếp tục phấn 

đấu theo 5 điều Bác Hồ dạy. Và sẽ còn mãi mãi 
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tình yêu thương của Bác Hồ với thiếu nhi, “Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ 

Chí Minh, ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng các em nhi đồng…” lời bài hát đó mãi 

mãi vang lên trong các em thiếu nhi. 

 

3. Chuyện kể Bác Hồ Với Thanh Niên/ 

Nguyễn Văn Dương.-H.: Hồng Bàng.-  

2012tr.; 13,5x20,5cm. 

SĐKCB: TK2307 

NỘI DUNG: Là một tập hợp có chọn lọc các 

bài nói, bài viết, buổi gặp gỡ, chuyến công tác, 

hình ảnh sống động, câu nói chân thực, các 

chuyện kể cảm động của những nhân vật từng 

có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ, được. Người 

quan tâm, thăm hỏi, động viên, cuốn sách 

Chuyện Kể Bác Hồ Với Thanh Niên sẽ góp 

phần làm rõ hơn quan điểm của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh về giáo dục thanh niên, về vai trò to 

lớn của thế hệ trẻ trong  

 

sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc khẳng định tình cảm, 

sự quan tâm của Bác Hồ đối với thanh niên ta và lòng kính yêu Bác Hồ của thế 

hệ trẻ Việt Nam. Qua đó, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về Bác Hồ - Người suốt 

đời hy sinh vì hạnh phúc cho toàn thể nhân dân Việt Nam và hết lòng vì thế hệ 

trẻ, tương lai của đất nước. 
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4. Những chuyện kể về tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh /Phan Tuyết, Bích 

Diệp.-H.: Lao Động, 2009.- 171 tr,; 

16x24cm.  

SĐKCB: TK1567 

NỘI DUNG: 

Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện 

kể về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng 

của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ 

vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Cuốn sách 

nhằm tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, 

đạo đức cách mạng “Cần, kiệm, liêm, 

chính, chí  

 

 

 

và tấm gương đạo đức sáng ngời của bác hồ với độc giả. Thông  qua đó, tạo ra 

sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm 

chất đạo đức trong mỗi chúng ta. 

5. Bác Hồ dạy chúng ta / Nguyễn văn Khoan .- H .: 

Lao Động, 2012 .- 91 tr, ; 16x24cm. 

 

SĐKCB: TK 1569 

NỘI DUNG:  

“Bác hồ dạy chúng ta”  là kim chỉ nam cho cuộc 

sống, học tập và làm theo gương Bác của mỗi con 

người, mỗi công dân , mỗi gia đình, cho cán bộ, 

đảng viên chúng ta; là viên ngọc quý gia bảo quốc 

bảo chủa chúng ta để chúng ta làm theo lời Bác 

dạy, lời Bác  
 

dặn để đưa nước ta dén văn minh giàu mạnh. Bác không chỉ dăn dạy con cháu 

bằng lời . Bác thường xuyên chăm lo, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua 

năm cho đén khi giã từ con cháu “đi với cụ Mác. Cụ Lê nin” vẫn còn đau đáu 
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trong lòng nỗi niềm mong sao những lời dặn dò của mình được học tập,được 

làm theo đẻ phục  vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

6. Những chuyện kể về đức tính công bằng, 

thanh liêm của Bác Hồ/ Phan tuyết, Bích Diệp .- 

H.: Lao Động, 2009.- 154 tr,; 16x24cm. 

SĐKCB:  TK 1569 

NỘI DUNG:  

Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện kể về 

những nét phẩm cách cao đẹp, trong sáng của 

Chủ Tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của 

dân tộc Việt Nam. Ở một ý nghĩa khác, cuốn 

sách nhằm tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo 

đức cách mạng “Cần, kiệm, liêm, chính, chí 

công vô tư” và tấm gương đạo đức sáng ngời 

của Bác với độc giả. Thông qua đó, tạo ra sự 

chuyển biến mạnh mẽ về tư  

 

tưởng chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo dức trong mỗi chúng 

ta. 

7. Những chuyện kể về đức tính kiên trì, nhẫn 

lại của Bác Hồ / Phan Tuyết, Bích Diệp .- H.: 

Lao Động, 2013.- 110 tr,; 16x24cm. 

SĐKCB: TK 1561 

NỘI DUNG: 

Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện kể về 

cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ Tịch 

Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc 

Việt Nam. Cuốn sách nhằm tuyên truyền sâu 

rộng tư tưởng, đạo đức cách mạng “Cần, kiệm, 

liêm ,chính,chí công vô tư”. Thông qua đó, tạo 

ra sự chuyển biến  

 

mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo dức 

trong mỗi chúng ta. 
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8. Những chuyện kể về đức tính cẩn thận, chu đáo của Bác Hồ / Phan tuyết, 

Bích Diệp .- H.: Lao Động, 2013.- 123 tr,; 16x24cm. 

SĐKCB:  TK 1563 

NỘI DUNG: 

Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện kể về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng 

của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Cuốn sách 

nhằm tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức cách mạng  ‘’ ’Cần, kiệm , liêm 

,chính,chí công vô tư’ . Thông qua đó, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về tư 

tưởng chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo dức trong mỗi chúng 

ta. 

9. Những chuyện kể về đức tính giản dị, khiêm tốn của Bác Hồ / Phan tuyết, 

Bích Diệp .- H.: Lao Động, 2012.- 140 tr,; 16x24cm. 

NỘI DUNG: 

Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện kể về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng 

của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Cuốn sách 

nhằm tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức cách mạng  ‘’ ’Cần, kiệm , liêm 

,chính,chí công vô tư’ . Thông qua đó, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về tư 

tưởng chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo dức trong mỗi chúng 

ta. 

10. Bác Hồ với những người con các dân tộc .- H.: Kim đồng, 2008.- 94 tr., 19 

cm. 

SĐKCB:    SPL 

                 87- 90 

NỘI DUNG: 

Cuốn sách tuyển chọn và giới thiệu một số bài hồi ký của những người đã 

được gặp, được sống gần Bác, với nhiều  ký niệm ấm áp những cử chỉ ân cần 

chăm sóc, những lời dặn dò giản dị của Người. “Bác dắt tôi vô nhà. Bác bảo 

đồng chí phục vụ. “Cháu Cầu đi đường mệt, chú pha sữa cho cháu uống!” Bác 

cho tôi ngồi bên cạnh, rồi hỏi về sức khỏe của anh em thương binh, về tình hình 

đoàn kết, học tập của đơn vị. Tôi vừa trả lời vừa ngẫm nghĩ Bác. Thỉnh thoảng 

Bác lại dùng xen tiếng dân tộc. Bác phát âm, dùng từ rất đúng…” Kỷ niệm của 

Anh hùng La Văn Cầu chỉ là một trong muôn vàn kỷ niệm về tình cảm thân 

thương Bác Hồ dành cho đồng bào, chiến sỹ người các dân tộc thiểu số. 
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11. Bác Hồ viết di chúc/ Vũ Kỳ: Hồi ký.- H.: Kim đồng, 2009.- 119 tr., 19 cm. 

SĐKCB:      SKĐ 

                1058- 1061 

      

NỘI DUNG: 

Trước lúc ra đi Bác đã để lại một 

bản di chúc sâu nặng cho nhân dân ta, 

dân tộc ta. Cuốn sách ghi lại lời kể lại 

của tác giả Vũ Kỳ người đã ở bên Bác 

khi cuối đời. Cuốn sách chia làm 5 

chương: 

         Chương 1. Tài liệu “ Tài liệu tuyệt 

đối bí mật”. 

Chương 2. Từ Hà Nội đến Quảng 

Châu- Dương Châu. 
 

Chương 3 phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. 

Chương 4 đầu tiên là công việc đối với con người. 

Chương 5. Khi người ta đã ngoài 70 xuân. 

12. Bác Hồ của chúng em/Chu Trọng Huyến .- H.: Kim đồng,2010 .- 

132tr., 19cm. 

 

SĐKCB:        SKĐ 

                  1177- 1180 

NỘI DUNG: 

Bác Hồ của chúng em là cuốn sách ghi lại những kỷ niệm ấm áp của Bác 

Hồ với thiếu nhi đồng bào trong và ngoài nước. 

          Gần 60 câu chuyện, mỗi chuyện là một kỷ niệm xúc động về tình cảm 

chan chứa yêu thương của Bác dành cho thiếu nhi. Từ em bé vùng chiến khu 

Việt Bắc đến em nhỏ ở Tây Nguyên, từ em bé miền Nam yêu dấu đến em bé ở 

trường khu 4 Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình…. Bao giờ, lúc nào, ở đâu Bác 

cũng luôn dành cho các cháu nhỏ sự quan tâm, săm sóc vô bờ bến “ Bác Hồ của 

chúng em’ còn là sự khẳng định, niềm tự hào, lòng kính yêu của các em đối với 

Bác. 
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13. Hình ảnh Bác Hồ trong trái tim đồng bào các dân tộc .- H.: Kim đồng, 

2010 .- 87tr., 19cm. 

SĐKCB:       STN 

                 1149- 1152 

NỘI DUNG: 

Không có cách mạng, không có Đảng nuôi nấng dạy bảo, không có Bác 

Hồ chăm nom, thì làm gì chúng tôi có những đứa con của dân tộc thiểu số ở 

vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh lại có thể học hết đại học và trên đại học, lại có 

thể bình đẳng, bình quyền thật sự tham gia vào mọi công tác…. “ơn Bác”- 

Vương Trung ghi. Đó là một trong 11 câu chuyện của các tác giả người dân tộc 

được gặp Bác. Mỗi câu chuyện đều dành tình cảm sâu nặng đối với người cha 

già dân tộc Việt Nam. 

14. TÔ HOÀI/ Lăng Bác Hồ; Truyện ký .- H.: Kim đồng, 2009 .- 132tr., 19cm. 

SĐKCB:       SKĐ 

                 1054- 1057 

NỘI DUNG: 

Phần 1: Non sông đất nước tên chúng tôi là “Non”, đứng thứ nhất trong 4 

chữ thiêng liêng ấy. Chúng tôi được gần Bác Hồ từ những ngày gian khổ ở hang 

đá Pắc Pó.  

Phần 2: Rừng thân yêu và các chiến sỹ giải phóng. Đi suốt trường sơn 

mới thấy tinh thần và sức lực, cả nước vì miền Nam ruột thịt. Gỗ quý miền Nam 

được vinh dự to lớn. 

15. NGUYỄN HUY TƯỞNG/ Gặp Bác .- H.: Kim đồng, 2011 .- 132tr., 19cm. 

SĐKCB:        SKĐ 

                  1495- 1498 

NỘI DUNG: 

14 câu chuyện kể về mỗi lần gặp Bác của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. 

Cách mạng tháng tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được thành 

lập. Nhân dân háo hức đón chào chính phủ mới, chính phủ lam thời Dân Chủ 

nhân dân do cụ Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Nhưng hồ Chí Minh là ai? Cho đến 

lúc ấy, một số người Việt Nam thức thời mới chỉ biết đến nhà cách mạng 

Nguyễn Ái Quốc, với những câu chuyện về cuộc đời hoạt động nhuốm màu 

huyền thoại của Người. Còn Hồ Chí Minh? Liệu có phải chính là nhà cách mạng 
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Nguyễn Ái Quốc? suốt một thời gian sau cách  mạng tháng Tám, người ta băn 

khoăn với câu hỏi ấy. Điều này càng cho thấy, nhu cầu tìm hiểu về lãnh tụ là rất 

quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân, đặc biệt là khi mới dành 

được độc lập. Qua cuốn sách này chúng ta có thể hiểu biết thêm về cuộc đời, sự 

nghiệp của Bác. 

 




