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KỶ NIỆM LẦN GẶP BÁC HỒ KÍNH YÊU 

 

Võ Thị Phiến 

 

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt của cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước, thực hiện khẩu hiệu “Một tấc không đi, một ly không rời”, “Bám 

làng mà chiến đấu, bám hố bom để sản xuất, thâm canh”, lúc đó tôi ở đường quốc 

lộ I, nơi địch đánh phá ngày đêm, đánh vào cầu cống, cắt đường giao thông để 

miền Bắc không chi viện được cho miền Nam. Trước tình hình đó, thực hiện lời 

kêu gọi của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: “Tuổi trẻ hãy 

bám đường, bám cầu, địch đánh ta lấp, xe chưa qua, nhà không tiếc, đường không 

thông không tiếc máu xương”, Trung ương phát động: “Thanh niên ba sẵn sàng, 

phụ nữ ba đảm đang”. Lúc đó, xã Cam Thủy có hai hợp tác xã, đó là hợp tác xã 

Mỹ Hòa do tôi làm chủ nhiệm và hợp tác xã Phong Lộc do đồng chí Nguyễn Thị 

Hân làm chủ nhiệm. Qua lãnh đạo, chỉ đạo hai hợp tác xã trong những năm chống 

Mỹ, cứu nước và phong trào toàn huyện, Tỉnh ủy đã tổng kết phong trào ba sẵn 

sàng, ba đảm đang: Lãnh đạo, chỉ đạo như Cam Thủy, quản lý như Đại Phong, 

chiến đấu phòng không như Ngư Thủy. Trong phong trào đó, tôi được cử đi tham 

quan học tập kinh nghiệm các hợp tác xã miền Bắc. Vinh dự cho huyện Lệ Thủy 

có hai hợp tác xã đại diện tham gia là hợp tác xã Đại Phong và hợp tác xã Mỹ 

Hòa, cùng một số hợp tác xã trong tỉnh như: hợp tác xã Lộc Long (huyện Quảng 

Ninh) do đồng chí Vịnh làm chủ nhiệm, hợp tác xã Thanh Bình (huyện Quảng 

Trạch) do đồng chí Luân chủ nhiệm, hợp tác xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch) do 

đồng chí Giá làm chủ nhiệm, hợp tác xã Thiết Sơn (huyện Tuyên Hóa) do đồng 

chí Phương làm chủ nhiệm và đồng chí Khoan, đội trưởng đội sản xuất ở Minh 

Hóa. Đoàn đi có ba đồng chí Bí thư Huyện ủy: Đồng chí Đàm - Bí thư Huyện ủy 

Quảng Ninh, đồng chí Đăng - Bí thư Huyện ủy Bố Trạch, đồng chí Kỉnh - Bí thư 

Huyện ủy Quảng Trạch. Về lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Ích, Thường 

vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phan Xuân Thiết, 
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Chánh văn phòng Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Tư Thoan, Bí thư Tỉnh ủy làm 

Trưởng đoàn. 

Đoàn đi tháng 6/1966, lúc này địch tập trung đánh phá ác liệt vào đường 

giao thông, đánh vào cầu, phà, rải bom bi, bom từ trường nên đoàn phải đi vào 

ban đêm, ban ngày phải đi đường tránh. Đoàn đi trong vòng một tháng. Đối với 

bản thân tôi, đây là một kỷ niệm không bao giờ quên bởi đây là lần đầu tiên tôi 

được ra Hà Nội, đi tham quan học tập kinh nghiệm của các hợp tác xã tiên tiến ở 

miền Bắc và đặc biệt là được gặp Bác Hồ. Lúc đó, tôi mới 20 tuổi, chưa có kinh 

nghiệm trong quản lý kinh tế, lại làm chủ nhiệm một hợp tác xã do ba hợp tác xã 

nhập lại (HTX Mỹ Duyệt, HTX Hòa Tân, HTX Hòa Luật Nam) lấy tên là HTX 

Mỹ Hòa, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí trong Đảng bộ, đặc biệt là sự 

giúp đỡ, dìu dắt của đồng chí Trương Như Phú, Bí thư Đảng ủy xã nên bản thân 

tôi mới được trưởng thành, sau đó được Huyện ủy, Tỉnh ủy cho đi tham quan học 

tập kinh nghiệm của các hợp tác xã miền Bắc. Đoàn về tham quan hợp tác xã Đan 

Phượng (Hà Tây) xem cánh đồng 5 tấn, xem bờ vùng, bờ thửa, vùng trũng tưới 

tiêu hợp lý, xem trồng nhãn lồng Hưng Yên; về Vĩnh Phúc xem nuôi trồng thủy 

sản. Sau khi đi tham quan học tập kinh nghiệm các hợp tác xong, đoàn về Hà Nội. 

Khi về nghỉ, đoàn được nghe thông báo buổi chiều đoàn được gặp Bác Hồ. Cả 

đoàn mừng rỡ, ai cũng muốn làm sao để được gặp Bác ngay. Đến 3 giờ chiều, 

Bác từ trong Phủ Chủ tịch ra. Bác vẫy tay chào, cả đoàn đứng dậy vỗ tay. Tôi 

chạy lại ôm lấy Bác. Sau đó Bác dặn cả đoàn ngồi xuống. Đồng chí Bí thư Tỉnh 

ủy giới thiệu với Bác từng thành viên trong đoàn và báo cáo tình hình Quảng 

Bình để Bác nghe. Nghe xong Bác khen: Quảng Bình chiến đấu giỏi, sản xuất 

cũng giỏi, rồi Bác hỏi thăm từng người trong đoàn và Bác nói: “Các cháu ăn kẹo 

đi”. Đến lượt Bác gặp tôi, Bác nói cháu nhỏ nhất trong đoàn, cháu phải cố gắng 

học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu để làm tốt công tác. Bác còn dặn, 

cháu phải 26 tuổi mới lấy chồng. Tôi hứa với Bác: “Cháu sẽ thực hiện những điều 

Bác dặn”. Đây có lẽ là dấu ấn quan trọng trong cuộc đời tôi. Sau khi được gặp 

Bác xong, đoàn Quảng Bình được gặp đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và được 
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chụp ảnh lưu niệm với Bác, với vợ chồng đồng chí Nguyễn Chí Thanh, đồng chí 

Tố Hữu, đồng chí V  Nguyên Giáp, đồng chí Trường Chinh, Thủ tướng Chính 

phủ Phạm Văn Đồng. 

Sau khi đi tham quan học tập kinh nghiệm các hợp tác xã tiêu biểu ở các 

tỉnh miền Bắc về, tôi đã vận dụng những kinh nghiệm đã được học tập như xây 

dựng bờ vùng, bờ thửa ở vùng trũng, khoanh ô, khoanh vùng, tưới tiêu hợp lý để 

thâm canh, xây dựng cánh đồng 5 tấn ở hợp tác xã Mỹ Hòa. Đến tháng 5/1967, 

tại Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy, tôi được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện và được phân công phụ trách Bí thư Huyện đoàn Lệ Thủy, cho đến tháng 

6/1972 tôi mới xây dựng gia đình, lúc đó tôi cũng đúng 26 tuổi như lời Bác Hồ 

dặn.  

Tôi công tác ở Huyện đoàn Lệ Thủy cho đến năm 1973, tôi chuyển sang 

làm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đến hết năm 1975, làm công tác phụ 

nữ, Thư ký Liên đoàn Lao động huyện, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện 

ủy kiêm Thường vụ trực cho đến đầu năm 1992, tôi về công tác ở Ủy ban Kiểm 

tra Tỉnh ủy Quảng Bình. Suốt 35 năm công tác ở huyện, tỉnh, chưa kể tôi công tác 

ở địa phương như làm Bí thư Xã đoàn Cam Thủy năm 1964-1965 rồi sang làm 

Chủ nhiệm hợp tác xã. Dù được phân công làm bất cứ việc gì tôi cũng cố gắng 

phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó để không phụ 

lòng sự dặn dò ân cần của Bác Hồ. 

Thấm nhuần lời căn dặn của Bác, trong quá trình công tác cũng như lúc về 

hưu, bản thân luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách đạo đức người cán bộ, 

đảng viên. Tôi xác định còn sức khoẻ là còn công tác cho nên những năm đầu 

mới về hưu, tôi vẫn tham gia công tác ở phường, khi các đồng chí lãnh đạo ở 

phường đặt vấn đề làm Trưởng Ban Thanh tra nhân dân của phường tôi sẵn sàng 

làm nhiệm vụ. 3 nhiệm kỳ làm chi ủy chi bộ Tiểu khu 4 cho đến lúc 70 tuổi, tôi 

nghỉ công tác ở chi bộ, phường. Hiện nay do tín nhiệm của các hội viên, tôi đang 

làm Chi hội trưởng Chi hội Hưu trí phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới. 

Dù đến nay tuổi đã cao, sức khoẻ có phần hạn chế nhưng tôi vẫn luôn rèn 

luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách đạo đức người cán bộ, đảng viên sống và học 

tập theo gương Bác Hồ đã dặn, luôn là tấm gương để con cháu noi theo. 


