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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Đất nước Việt Nam rất tự hào đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người 

chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Danh nhân 

văn hóa thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của 

Đảng ta, nhân dân ta. Người đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi 

này đến thắng lợi khác, đưa dân tộc Việt Nam từ lầm than nô lệ trở thành 

một dân tộc độc lập, tự do, hạnh phúc. 

Tư tưởng vĩ đại của Người luôn là kim chỉ nam tiếp tục soi sáng con 

đường cách mạng của dân tộc Việt Nam trong hiện tại và tương lai, hướng 

tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tấm 

gương đạo đức trong sáng, phong cách cao đẹp của Người là hình mẫu lý 

tưởng cho toàn thể nhân dân Việt Nam nói riêng, nhân loại nói chung học tập và 

làm theo. 

Người đã dành trọn tất cả tình cảm sâu sắc và trách nhiệm to lớn nhất 

của mình cho dân tộc Việt Nam và nhân dân lao động trên toàn thế giới 

trong suốt cuộc đời của mình. Đối với Quảng Bình, mặc dù bận muôn vàn 

công việc của đất nước trong những ngày đầu hòa bình lập lại, nhưng Bác 

vẫn luôn quan tâm, thăm hỏi, động viên Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ 

trang Quảng Bình vượt qua khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ cách mạng, giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng 

quê hương đất nước. 

Sau chiến thắng lịch sử Điên Biên Phủ năm 1954, đất nước ta tạm thời bị 

chia làm thành hai miền. Quảng Bình, Vĩnh Linh là địa đầu của miền Bắc, tiến 

hành hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo và phát triển kinh tế - xã hội, củng 

cố và xây dựng miền Bắc vững mạnh về mọi mặt, từng bước đi lên chủ nghĩa xã 

hội, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống 

nhất Tổ quốc.  

Bốn năm sau ngày hòa bình lập lại, ngày 16 tháng 6 năm 1957, Đảng bộ, 

quân và dân Quảng Bình - Vĩnh Linh vinh dự đón Bác Hồ vào thăm. Đây là sự 

kiện lịch sử trọng đại, mãi mãi ghi nhớ khắc sâu trong lòng người dân Quảng 

Bình. Với thời gian chưa trọn 24 giờ vào thăm Quảng Bình, Bác đã gặp và làm 

việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu của các tổ chức quân, dân, chính, Đảng 
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của Quảng Bình và khu vực Vĩnh Linh; dự buổi mít tinh của ba vạn đồng bào, 

cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Quảng Bình và đại diện của khu vực Vĩnh 

Linh; gặp gỡ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325. Những tình cảm sâu 

sắc, những lời căn dặn và dạy bảo của Bác là những quan điểm, tư tưởng chỉ 

đạo mang tính chiến lược, lâu dài và đã trở thành phương châm hành động, ý 

chí quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình nỗ lực phấn đấu vượt 

qua gian khổ, hy sinh, giành thắng lợi to lớn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước và trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển 

kinh tế - xã hội cũng như trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh 

sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá quê hương, đất nước và hội nhập quốc 

tế do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 

Hướng tới Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957 

- 16/6/2017), thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Bình, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các 

Lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, tổ chức hội 

thảo khoa học “Bác Hồ với Quảng Bình – Quảng Bình làm theo lời Bác” nhằm 

ôn lại và khắc sâu hơn những quan điểm, tư tưởng, những lời chỉ dạy ân 

cần, những tình cảm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Đảng bộ 

và nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng như những tình cảm thiêng liêng mà 

Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đối với Bác, tinh thần nỗ lực phấn đấu, ý 

thức trách nhiệm và những thành tựu mà tỉnh Quảng Bình đã đạt được qua 

60 năm thực hiện lời Bác dạy; Giáo dục sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm 

gương cao quý về đạo đức, lối sống và phong cách của Người trong toàn Đảng 

bộ, toàn quân và toàn dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVI và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

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

và Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. 

Đồng thời, đây cũng là dịp để tiếp tục khẳng định và tôn vinh những giá trị 

lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng từ đó khơi dậy niềm tự hào về truyền 

thống vẻ vang của nhân dân Quảng Bình “Hai giỏi”, khích lệ thế hệ trẻ hôm nay 

và mai sau có trách nhiệm tiếp bước những chặng đường lịch sử vẻ vang và hào 

hùng của bao thế hệ cha ông, ghi tiếp những trang sử vàng chói lọi của quê 
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hương, đất nước; phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng, tinh thần đoàn kết, anh dũng, kiên cường, bất khuất trong chiến đấu; 

cần cù, sáng tạo với ý chí nghị lực phi thường trong lao động, học tập của các thế 

hệ người dân Quảng Bình, bồi đắp thành sức mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Quảng Bình “Hai giỏi” ngày 

càng phát triển, giàu đẹp. 

Báo cáo khoa học hội thảo “Bác Hồ với Quảng Bình – Quảng Bình làm 

theo lời Bác” với sự cộng tác và chung tay của các nhà lão thành cách mạng, các 

đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu 

từ Trung ương đến địa phương, là tổng hợp các chuyên luận về những kỷ niệm 

trong chuyến thăm Quảng Bình của Bác và những lần ra thăm Bác của các Đoàn 

Quảng Bình qua các nhân chứng lịch sử, qua đó để thấu hiểu được sự quan tâm, 

chỉ đạo và tình cảm yêu thương vô bờ bến của Bác dành cho Đảng bộ, quân và 

dân Quảng Bình; về những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo mang tính chiến 

lược, những giá trị nhân văn của Bác đối với Quảng Bình và sự vận dụng vào 

thực tiễn của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình vào sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ quê hương hiện nay. Ngoài ra, các chuyên luận tại hội thảo sẽ nghiên cứu, đề 

xuất công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử Bác Hồ ở Quảng Bình 

phục vụ việc nghiên cứu, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm 

nay và mai sau, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với vị Lãnh tụ của 

dân tộc. 

Hy vọng Báo cáo khoa học này sẽ góp phần cung cấp những thông tin quan 

trọng, bổ ích cho bạn đọc và những người quan tâm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


