
N
gày 14/8/1962 đến như bình thường, ở Trường Mẫu giáo Quảng 
An. 8 giờ sáng, cô giáo Nguyễn Thị Vân cho các cháu ra sân Phủ 
Tây hồ chơi. Trong lúc các cháu đang xếp hàng tập thể dục thì 
có một đoàn cán bộ đi tới. Cô giáo Vân, năm nay đã là một 
bà giáo về hưu, tóc bạc trắng, kể: Năm ấy tôi vừa tròn 20 tuổi. 

Trước kia, tôi chỉ được nhìn thấy Bác một lần, từ xa, trong Cung Văn hóa thiếu 
nhi, khi còn là học sinh đi dự hội nghị. Thoạt tiên, tôi nghĩ đó là những cán bộ 
cao cấp của Nhà nước tới khu nhà nghỉ Hồ Tây để nghỉ như thường lệ. Bỗng 
nhiên, có một vài cán bộ trẻ chạy tới chỗ tôi, xua tay rối rít và nói: “Bác tới 
thăm lớp mẫu giáo. Cô cho các cháu vào lớp ngay!”. Năm đó, đất nước vừa 
thoát khỏi khó khăn, gian khổ sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 
các cháu đều là con xã viên, ăn mặc còn lôi thôi, nhem nhuốc. Bản thân tôi 
cũng mặc áo vá đi dạy mẫu giáo hưởng công điểm. Bác vào lớp. Tôi bảo các 
cháu: “Các cháu chào Bác Hồ đi!”. Tôi thấy Bác xúc động, lặng ngắm từng 
gương mặt trẻ thơ vô tư và nghịch ngợm trong phòng học vẫn còn ố bẩn 
với bàn ghế đơn sơ, xộc xệch, chưa đủ tiện nghi. Bác hỏi: “Lớp có bao nhiêu 
cháu?”. Tôi thưa: “Dạ, thưa Bác có 24 cháu tất cả ạ!” Người ân cần hỏi: “Các 
cháu là con em của ai?”. Tôi đáp: “Thưa Bác, các cháu là con em của các xã 
viên Hợp tác xã Quảng An ạ!”. Bác gật đầu, dịu dàng mỉm cười hỏi: “Thế cô 
giáo có biết hát không? Cô dạy các cháu bài  hát gì?”. Tôi bắt nhịp các cháu 
đồng thanh hát 2 bài. Bác vỗ tay, hoà theo bài hát của lớp. Bác tiếp tục hỏi 
chuyện về lớp, cách dạy dỗ các cháu, những khó khăn hiện tại.

Lúc này, bà con nông dân ở lân cận biết tin Hồ Chủ tịch tới, đã kéo đến vây 
quanh lớp học khá đông. Bác hỏi: “Các cháu có thích ăn kẹo không?”. Các 
cháu đồng thanh: “Có ạ!”. Hồ Chủ tịch mỉm cười. Người đến xoa đầu từng 
cháu học sinh và chia đều cho mỗi cháu 2 chiếc kẹo. Bất ngờ, Hồ Chủ tịch 
nhìn thấy trong số các cháu có một bé mắt bị sưng, tấy đỏ. Đó là cháu Đỗ 
Thị Phúc. Bác tiến lại, bế cháu lên và quay sang hỏi: “Làm sao mà cháu lại bị 
đau mắt thế này?”.Tôi thưa: “Dạ thưa Bác! Cháu bé theo gia đình tản cư hồi 
chống Pháp lên Phú Thọ trở về, có lẽ do dùng nước bẩn...”. Bác ân cần dặn: 
“Nhớ phải thường xuyên rỏ thuốc đau mắt cho cháu và dùng nước sạch...”.

Khoảng nửa tháng sau, toàn Trường Quảng An nhận được món quà trích từ 
tiền lương của Hồ Chủ tịch: Mỗi lớp được một tủ gỗ đựng đồ chơi và tiền cho 
các cháu. Ngoài ra, Bác còn đề nghị trích từ tiền của Bác để xây một giếng 

QuảNg AN HAi LầN ĐóN BáC

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

10 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội



sạch cho nhân dân xã Quảng An và yêu cầu y tế xã phải 
thường xuyên nhỏ thuốc đau mắt cho các cháu.

Chị Đỗ Thị Phúc - cháu bé 6 tuổi bị đau mắt năm xưa, 
nay đã là chủ của một đại gia đình khá giả ở Quảng Bá 
với 3 con trai, 1 con gái. Các con chị hiện là những vận 
động viên bơi lội chuyên nghiệp, đã đoạt nhiều giải quốc 
tế trong năm qua. Chị cho biết thêm: “Ngay hôm sau, 
Bác đã cử một bác sĩ của Viện mắt Trung ương đến tận 
nhà khám và chữa cho tôi...”.

Trăn trở về tình trạng thiếu nước sạch vùng ven Hồ Tây, 
chiều ngày 29/9/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh quay trở lại 
xã Quảng An. Người đến thăm gia đình các cán bộ xã - 
trong đó có gia đình ông Huấn - Chủ nhiệm HTX. Sau 
đó Người ra Đình Quảng Bá nói chuyện với các đại biểu 
dự Hội nghị tổng kết phong trào thể dục vệ sinh mùa hè. 
Bác nhấn mạnh: “Muốn có sức khoẻ, phải ăn ở vệ sinh. 
Muốn có vệ sinh phải có nước sạch. Muốn có nước sạch 
phải đào giếng”... 

Những con đường Bác đã đi qua, gốc cây nơi Bác ngồi 
nghỉ, các giếng nước sạch của Hồ Chủ tịch vẫn còn đến 
ngày hôm nay. Ở Quảng Bá, tượng đài có khắc những 
lời dạy của Người trong chuyến về thăm xã Quảng An 
năm 1962 trang trọng nằm cạnh ngôi đình như một kỷ 
niệm quý báu về sự quan tâm, chăm sóc của Bác kính 
yêu dành cho người dân xã Quảng An.

       
 >> NguyễN THiêN ViệT
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