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ABSTRACT 

Pedagogy Schools in the Resistance Base shows the strategy vision of 
Vietnamese Communist Party, and Uncle Ho to education and training 
within the achievements of developing and defending the Father Land. 
Teaching and Learning's contents of the schools were based on Ho Chi 
Minh's thought as a guidance for all activities. Pedagogy students were 
educated to work for revolution’s achievements and to sacrifice for Father 
Land defense. Activities of pedagogy schools in the revolutionaty region 
were comprehensive characters and suitable for current reforming 
requirements. Although there were hearvy bombing and large number of 
people were killed daily, but the revolutionary ideal was kept passionate in 
each teacher and student.  

TÓM TẮT 

Trường Sư phạm trong vùng căn cứ kháng chiến thể hiện tầm nhìn chiến 
lược của Đảng và Bác Hồ đối với hoạt động giáo dục, đào tạo trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung dạy và học tại Trường Sư 
phạm kháng chiến luôn lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi 
hoạt động. Học viên Sư phạm luôn được giáo dục tất cả vì sự nghiệp cách 
mạng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Những hoạt động của nhà trường 
mang tính toàn diện, phù hợp với yêu cầu đổi mới hiện nay. Mặc dù vào 
thời kì ấy bom đạn và sự hy sinh mất mát luôn xảy ra hằng ngày, nhưng lý 
tưởng cách mạng vẫn nồng cháy trong mỗi nhà giáo cũng như học viên. 

Trích dẫn: Đặng Huỳnh Mai, 2016. Tư tưởng hồ chí minh với trường sư phạm kháng chiến Khu vực Tây nam 
bộ, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46c: 104-107. 

1 MỞ ĐẦU 

Nhân dịp tổng kết 70 năm việc triển khai thực 
hiện Sắc lệnh số 194 của Chủ tịch Chính phủ nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về thành lập ngành học 
Sư phạm do Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc 
Kháng kí ngày 8/10/1946, chúng tôi bàn về tư tưởng 
Hồ Chí Minh với Trường Sư phạm kháng chiến khu 
vực Tây Nam Bộ. Ở Điều 5 của Sắc lệnh nêu "Bắt 
đầu từ năm 1950, theo nguyên tắc nam nữ giáo viên 
bậc học cơ bản chỉ tuyển trong những người có bằng 

                                                      
1Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam 
 

sư phạm sơ cấp, nam nữ giáo viên bậc học thực 
nghiệp, trung học phổ thông và sư phạm sơ cấp chỉ 
tuyển trong những người có bằng sư phạm trung 
cấp; nam nữ giáo viên bậc học chuyên khoa và 
chuyên nghiệp chỉ tuyển trong những sinh viên tốt 
nghiệp các ban đại học và có bằng sư phạm cao cấp". 
Theo quan điểm của Bác Hồ, giáo dục là yếu tố 
quyết định trực tiếp nâng cao trình độ học vấn, trình 
độ khoa học - cả khoa học xã hội và nhân văn, khoa 
học tự nhiên, khoa học kỹ thuật - chuyên môn 
nghiệp vụ, ngoại ngữ, trình độ tổ chức quản lý,... 
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Giáo dục sẽ giúp cho người học có một vốn liếng về 
lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam và thế giới, 
mà nếu không có nó thì sẽ không giữ vững được nền 
độc lập dân tộc, không thể tham gia một cách tích 
cực và có hiệu quả vào công việc xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Giáo dục sẽ giúp cho mỗi người dân có 
kiến thức mới để “biến một nước dốt nát, cực khổ 
thành một nước văn hóa cao và đời sống tươi vui 
hạnh phúc”. Chính tư tưởng chỉ đạo này mà ngay 
trong chiến tranh, nơi mà "Rừng che bộ đội, rừng 
vây quân thù", đã mọc lên các Trường Sư phạm. 
Trường Sư phạm kháng chiến có 2 nhiệm vụ cơ bản 
là đào tạo giáo viên phục vụ dạy học vùng căn cứ và 
chuẩn bị lực lượng giáo viên tiếp quản hệ thống giáo 
dục từ chế độ Sài Gòn khi đất nước hoàn toàn giải 
phóng. 

2 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI GIÁO DỤC 

Khi nghiên cứu di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, những người làm công tác giáo dục đều 
nhận thấy vấn đề Bác Hồ đặc biệt quan tâm là đào 
tạo con người Việt Nam thông qua hoạt động giáo 
dục và gắn chặt với mục tiêu xây dựng đất nước. Từ 
những năm 1960 trong thư gửi các cán bộ giáo dục, 
học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn 
hoá, Bác Hồ  đã nhắc nhở “Giáo dục phải phục vụ  
đường lối chính trị  của Đảng và Chính phủ, gắn liền 
với sản xuất và đời sống nhân dân”. Cùng với việc 
thiết lập nền dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh coi việc giải quyết nạn dốt là một trong những 
nhiệm vụ vừa cơ bản vừa cấp bách. Bởi vì, theo 
Người “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, “dốt thì 
dại, dại thì hèn”. Vì vậy, Người kêu gọi phải làm cho 
nhân dân biết đọc, biết viết, xoá nạn mù chữ, từng 
bước nâng cao dân trí. Trong công việc kháng chiến, 
kiến quốc, đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là 
trách nhiệm của dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác 
cho rằng mỗi người chúng ta phải đem tài sức của 
dân để làm lợi cho dân. Muốn làm được điều đó, cần 
phải có giáo dục và giáo dục lại nhân dân, làm cho 
mọi người hiểu biết nhiệm vụ và quyền lợi của mình 
được hưởng, có trình độ học vấn, nắm được và từng 
bước làm chủ trình độ khoa học - kỹ thuật của Việt 
Nam và thế giới. 

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chính giáo dục sẽ tạo ra tính liên tục của cách mạng. 
Với việc nâng cao dân trí, nhân dân sẽ biết quyền 
lợi, bổn phận, có kiến thức mới để tham gia vào công 
việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Bác Hồ thì 
thiện, ác không phải là tính sẵn của con người mà 
chính vai trò của giáo dục mới góp phần hình thành 
và phát triển nhân cách cho học sinh, “Học để sửa 
chữa tư tưởng”, “Học để tu công đạo đức cách 
mạng”, “Học để tin tưởng”,... Bác luôn nhắc nhở nội 
dung dạy học cần phải bao gồm cả văn hóa, chuyên 
môn nghề nghiệp, các ngành nghề liên quan trực tiếp 

tới công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn, vùng dân 
tộc thiểu số và miền núi; các lĩnh vực an ninh, quốc 
phòng liên quan tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc,... Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng nhận 
thức đúng đắn các nội dung giáo dục có mối quan 
hệ mật thiết và khăng khít với nhau. Nếu không có 
trình độ học vấn thì không học tập được kỹ thuật, 
tức cũng không theo kịp được thời đại của cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật, công nghệ đang phát triển 
mạnh mẽ, và như vậy ngày càng tụt hậu xa hơn so 
với các nước, do đó phải đặc biệt chú trọng học 
chính trị, đạo đức. Bởi vì nếu chỉ học văn hóa, kỹ 
thuật, chuyên môn mà không có chính trị, đạo đức 
thì như người nhắm mắt mà đi. Giáo dục chính trị, 
đạo đức là nền tảng nâng cao chất lượng văn hóa và 
chuyên môn. Chính trị nói ở đây là chủ nghĩa Mác - 
Lênin và đường lối quan điểm của Đảng. Học chính 
trị không phải cốt để thuộc sách Mác - Lênin làu làu, 
không phải học một cách giáo điều, mà là “học cái 
tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người, và đối 
với bản thân mình”; học lập trường, quan điểm, 
phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin.  

Một vấn đề mà Bác Hồ luôn nhắc nhở là nội 
dung giáo dục phải gắn với thực tiễn Việt Nam, học 
đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế, học 
tập phải kết hợp với lao động sản xuất. Giáo dục 
phải kết hợp cả ba khâu gia đình, nhà trường và xã 
hội. Xem nhẹ bất kỳ khâu nào cũng đều hạn chế đến 
kết quả của giáo dục, hơn nữa có thể đưa lại những 
hậu quả khó lường. Người rất quan tâm tới việc học 
bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, đặc biệt là học nhân 
dân. Bởi vì không học nhân dân thì không lãnh đạo 
được dân” và có “biết làm học trò dân thì mới làm 
được thầy học của dân”. Tự học, tự đào tạo là một 
tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh. 

Phương pháp quan trọng mà tư tưởng Hồ Chí 
Minh về giáo dục luôn nhắc đến, đó là phải giúp đỡ 
lẫn nhau, đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau trong học 
tập. Người cho rằng ta đang sống trong thời đại của 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ nếu tự mình 
- dù có tài giỏi đến mấy - cũng không thể am hiểu 
được mọi lĩnh vực. Khẩu hiệu đoàn kết không chỉ có 
giá trị bền vững trong chính trị, mà còn có ý nghĩa 
to lớn trong giáo dục.  

Một vấn đề lớn thuộc phương châm giáo dục là 
giáo dục phải phù hợp với lứa tuổi và điều kiện thực 
tế. Đây thực sự là một khoa học. Chẳng hạn giáo dục 
thiếu nhi mà gò ép vào khuôn khổ của người lớn, 
làm cho chúng hóa ra những “người già sớm” là 
phản khoa học. Phù hợp với lứa tuổi cả nội dung và 
phương pháp. Bác đã đặc biệt nhấn mạnh “Đại học 
thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, 
Trung học thì cần đảm bảo cho học trò những tri 
thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, Tiểu học thì 
cần giáo dục cho các cháu thiếu nhi biết yêu Tổ 
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quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, 
trọng của công,...”.  

3 TRƯỜNG SƯ PHẠM KHÁNG CHIẾN 

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với 
Trường Sư phạm của Trung ương cục (R) thì tại căn 
cứ khu Tây Nam Bộ cũng có một trường đào tạo 
giáo viên được đặt tên là Sư phạm T3 mà địa bàn 
tuyển sinh gồm 6 tỉnh: Cà Mau (U1), Rạch Giá (U2), 
Bạc Liêu (U3), Cần Thơ (U4), Trà Vinh (U5) và 
Vĩnh Long (U6). Trường Sư phạm T3 bắt đầu mở 
lớp đầu tiên từ năm 1961 (tức là sau Đồng Khởi), 
Đảng ta đã chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành giáo 
dục để phục vụ ngày tiếp quản sau này. Nhiệm vụ 
chính của Trường Sư phạm kháng chiến thời bấy giờ 
là phải đào tạo giáo viên để phát triển mạng lưới nhà 
trường trong chiến khu với mục tiêu thực hiện 
nhiệm vụ  “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau 
là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” như Bác 
Hồ  đã dạy. Chủ trương của Đảng là bất cứ nơi nào 
có dân thì phải có giáo viên và trong chiến khu mà 
có lớp học thì nhân dân mới về  tham gia lao động 
sản xuất, có dân thì các phong trào cách mạng từ đó 
cũng dễ  dàng phát triển. Nhiệm vụ của giáo viên 
thời kháng chiến cũng rất đa dạng như tham gia công 
tác phụ nữ, thanh niên, binh vận, thu đảm phụ (như 
thu thuế). Mỗi trường có một đoàn văn công nghiệp 
dư phục vụ nhân dân vào những dịp Tết, sinh nhật 
Bác Hồ, ngày thành lập Đảng, khi mà đoàn văn công 
không về biểu diễn. Trường Sư phạm kháng chiến 
T3 có những đặc điểm nổi bật sau:  

3.1 Phương thức tuyển sinh  

+ Đào tạo giáo viên Tiểu học: tiêu chuẩn vào 
trường trình độ học vấn thấp nhất là từ lớp 4/10 trở 
lên; 

+ Đào tạo giáo viên cấp 2: tiêu chuẩn tối thiểu là 
lớp 7/10 hoặc 9/12.  

Nhà trường sẽ chon một số học viên xuất sắc để 
cấp chứng nhận là có khả năng dạy cấp 3. Trên thực 
tế vẫn có học viên học cấp 3, sinh viên đại học từ 
vùng tạm chiếm của chế độ Sài Gòn vào vùng giải 
phóng tham gia học tập. 

3.2 Con đường đến trường  

Tất cả học viên đến Trường Sư phạm T3 đều 
phải đi bằng đường bộ do giao liên vận chuyển: khi 
thì lội ruộng băng đồng, lúc thì di chuyển bằng 
thuyền. Ở khu vực Vĩnh Long, Trà Vinh và Cần Thơ 
thì hầu như phải di chuyển vào ban đêm do đồn bót 
nhiều; có đoàn di chuyển lâu nhất là 66 ngày để đi 
từ Vĩnh Long đến Cà Mau. 

3.3 Xây dựng nhà trường 

Sau mỗi khoá học nhà trường phải chuyển địa 
điểm đến nơi khác để tránh sự đánh phá của địch. 

Mỗi lần chiêu sinh, thầy đến cơ sở làm trường trước, 
học viên nào đến thì thầy trò cùng đốn cây, chằm lá 
để làm nhà. Trường có nhà học, nhà ăn, nhà ở, nhà 
vệ sinh. Trường làm xong chờ học viên của 6 tỉnh 
đến đủ mới tiến hành khai giảng. 

3.4 Đội ngũ giảng viên 

Giảng viên của Trường Sư phạm T3 hầu như là 
những thầy cô giáo trẻ, tốt nghiệp Đại học Sư phạm 
Hà Nội, vượt Trường Sơn vào tận Cà Mau để giảng 
dạy. 

3.5 Nội dung giáo dục và phương pháp 
giảng dạy 

3.5.1 Nội dung giáo dục 

Mặc dù trình độ học viên không đồng đều, không 
đạt yêu cầu cao như bây giờ, nhưng nội dung giáo 
dục thời ấy có thể nói rất là toàn diện: 

 Giáo dục lao động: Ở Trường Sư phạm 
kháng chiến nếu như học viên yếu thì sẽ được tổ, lớp 
phân công người giúp đỡ, kèm cặp rất chân tình. 
Nhưng nếu một khi tinh thần lao động yếu kém thì 
cũng bị phê phán trong buổi nhật bình. Lao động của 
học viên chủ yếu là vào ngày chủ nhật, cả lớp chia 
nhau thành tổ, tổ thì đi bắt cá, tổ thì hái rau, tổ về 
đồng bằng lấy nước ruộng về nấu ăn (vì ở rừng đước 
không có nước ngọt). Các dấu ấn để lại trong lòng 
mỗi người ở Trường Sư phạm kháng chiến là vào 
những ngày lao động, lúc đó chiếc radio được mắc 
trên một cành cây để mọi người vừa nghe tin tức vừa 
thưởng thức nhạc và học hát cùng nhau những bài 
hát Cách mạng hùng hồn, thắm tình dân tộc và qua 
đó góp phần giáo dục chính trị tư tưởng. Vì lý do 
này, học viên Sư phạm có nhiều bài hát nhất so với 
các ngành khác trong vùng giải phóng. 

 Giáo dục chính trị tư tưởng: Là việc làm 
hằng ngày thông qua việc nhật bình mỗi tối trước 
khi học nhóm tổ. Mỗi tuần có một buổi để học chính 
trị, có thể là học nghị quyết, có thể là sinh hoạt thơ 
ca cách mạng. Điều đặc biệt là cho dù đào tạo giáo 
viên xã hội hay tự nhiên cũng phải được học một số 
bài hát, bài thơ chủ lực như Từ ấy, Ba mươi năm đời 
ta có Đảng (Tố Hữu), Đáng sống bao nhiêu một 
ngày vì cách mạng (Hoàng Trung Thông); đọc và 
trao đổi bài học cách mạng được rút ra từ các tác 
phẩm như Thép đã tôi thế đấy (Nicolai Ostrovsky), 
Bất khuất (Nguyễn Đức Thuận), Sống như anh 
(Trần Đình Vân hay nhà báo Thái Duy), sau khi Bác 
Hồ qua đời thì bổ sung thêm bài thơ Bác ơi của nhà 
thơ Tố Hữu. Cách làm này vừa nhẹ nhàng vừa thắm 
sâu vào tiềm thức mỗi học viên, cả quảng đời làm 
giáo viên khó mà quên được. 

Triết học cũng được xem là môn chủ đạo trong 
quá trình đào tạo giáo viên kháng chiến. Các cặp 
phạm trù dường như ai cũng phải thuộc lòng. Dường 
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như thầy nào dạy Triết cũng hay, hướng dẫn vận 
dụng Triết rất cụ thể như vận dụng Triết để dạy 
Toán, dạy Văn cũng như để làm công tác quản lý 
đều có sự khác nhau không phải chỉ có một giáo án 
chung.  

  Giáo dục giới tính: Tại trường có một cô y 
sĩ, mỗi tuần tổ chức sinh hoạt một lần về các nội 
dung như cách cư xử như thế nào để luôn giữ được 
nữ tính, giữ khoảng cách với học viên nam để đảm 
bảo sự an toàn, tạo niềm tin cho các gia đình khi gửi 
con gái đến với cách mạng; giới thiệu gương người 
tốt hạn chế những thói quen mang tính thường tình 
của phụ nữ,... Ngoài ra, nữ y sĩ này còn có trách 
nhiệm kiểm soát việc uống thuốc phòng sốt rét hằng 
tuần và kiểm soát cả tiêu chuẩn nước mưa mà mỗi 
học viên nữ được phân phối một bát mỗi lần rửa mặt 
vào mỗi ngày tại vùng rừng ngập mặn,... 

3.5.2  Phương pháp giảng dạy  

Nhìn chung, thầy cô dạy cách thiết kế bài giảng, 
dạy mẫu một số bài học có trong chương trình. Điều 
cơ bản là hướng dẫn học viên biết cách vận dụng 
việc dạy kiến thức dựa trên tư tưởng Hồ Chí Minh 
để đảm bảo yêu cầu giáo dục thế hệ trẻ là: 

 Hình thành ý thức và tinh thần làm chủ  tập 
thể, biết "Mình vì mọi người và mọi người vì mình". 

 Có đạo đức và lối sống trung với nước, hiếu 
với dân, yêu thương con người. 

 Biết làm người không sợ khó sợ  khổ và sẵn 
sàng hy sinh để bảo vệ độc lập dân tộc, vì lợi ích của 
đất nước và nhân dân. 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

 Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát 
triển của hệ thống Sư phạm Việt Nam cùng với quá 
trình đi lên của đất nước, chúng ta có quyền tự hào 
về kết quả đào tạo nguồn nhân lực cho ngành giáo 
dục đào tạo theo tinh thần Sắc lệnh số 194; xây dựng 
và phát triển đội ngũ nhà giáo góp phần chấn hưng 
giáo dục như tinh thần Nghị quyết Đại hội IX và X 
của Đảng. Trong thành quả chung đó của cả hệ 
thống Sư phạm, có Trường Sư phạm thời kháng 
chiến. Có thể nói, Trường Sư phạm kháng chiến là 
thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ 
đối với hoạt động diáo dục, đào tạo trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngay trong thời kỳ nước 
ta còn đang tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc 
đầy khó khăn gian khổ.  

Nội dung dạy và học tại Trường Sư phạm kháng 
chiến luôn lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ 
nam cho mọi hoạt động, tất cả vì sự nghiệp Cách 
mạng, giáo dục thầy cô lẫn học sinh sẵn sàng hy sinh 
để bảo vệ Tổ quốc. Cuộc sống nội trú của học viên 
sư phạm thời kỳ ấy luôn sôi nổi với những hoạt động 
là rất toàn diện, mặc dù bom đạn và sự hy sinh mất 

mát luôn xảy ra hằng ngày. Lòng yêu nước, nghĩa 
đồng bào, tinh thần dân tộc, tính cách mạng đã đưa 
những thanh niên thời bấy giờ đến với cách mạng, 
đến với sự nghiệp trồng người. Những thầy cô đã 
sẵn sàng vượt Trường Sơn với những bài ca đi cùng 
năm tháng bấy giờ  đã tạo nên sự  thành công cho 
ngôi trường đào tạo giáo viên ở  rừng tràm và rừng 
đước,... Cũng chính vì thế mà hơn 40 năm qua, Đảng 
ta đã có một lực lượng giáo viên kháng chiến góp 
phần làm nòng cốt trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ 
quản lý của ngành. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, 
nhận thức về tầm nhìn chiến lược của Đảng về giáo 
dục cho thấy dấu ấn mái Trường Sư phạm T3 cũng 
góp phần cho công cuộc đào tạo nguồn nhân lực của 
ngành giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh 
giành độc lập dân tộc cũng như thời kỳ  xây dựng và 
bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long. Từ thực tiễn như trên 
xin kiến nghị như sau: 

Cho dù Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ có chủ trương 
sắp xếp hệ thống Trường Sư phạm trên phạm vi cả 
nước trong thời gian sắp tới như thế nào thì cũng nên 
giao trọng trách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao của ngành ở Đồng bằng sông Cửu Long cho 
Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ. 

Từng bước phấn đấu, cứ sau 3-5 năm giảng dạy, 
giáo viên Trung học phổ thông khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long lần lượt được tập trung về Khoa Sư 
phạm, Trường Đại học Cần Thơ để bồi dưỡng về 
chính trị tư tưởng cũng như cập nhật, nâng cao năng 
lực giảng dạy chuyên môn. Tổ chức được như thế 
cũng chính là góp phần nâng cao trọng trách và năng 
lực cho Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ. 
Có được như thế thì giáo dục Đồng bằng sông Cửu 
Long mới theo kịp các thành phố lớn cũng như các 
nước có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và thế 
giới. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Hồ Chí Minh Toàn tập (1996). Tập 12. NXB Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội. Tr. 403; Tr. 404; Tr. 498. 

Đảng Cộng sản Việt Nam (2011). Văn kiện Đại hội 
Đảng Công sản Việt Nam Khoá XI. NXB Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội.  

Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện Đại hội 
Đảng Công sản Việt Nam Khoá XII. NXB Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội.  

Hồ Chí Minh (1958). Bài nói chuyện tại lớp học tập 
chính trị. Báo Nhân dân số ra ngày 14/9/1958, Tr.1. 

Hồ Chí Minh (1964). Bài nói chuyện tại Trường Đại 
học Sư phạm Hà Nội. 

Bùi Đình Phong (2006). Tư tưởng Hồ Chí Minh với 
sự nghiệp giáo dục hiện nay. Tạp chí Khoa giáo. 

Hồ Chí Minh (1993). Về đạo đức. NXB Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, Tr. 316-317. 


