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BÖÙC THÖ CHÖA TÖØNG ÑÖÔÏC COÂNG BOÁ CUÛA CHUÛ TÒCH HOÀ CHÍ MINH 
GÖÛI CAÙC CHAÙU TRAÏI NHI ÑOÀNG NGHEÄ THUAÄT I (8/1947) 

HIEÄN LÖU GIÖÕ TAÏI BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA

Chu Văn Lộc*

Tại phòng Tư liệu - Thư viện, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện đang lưu giữ một bức 
thư đặc biệt chưa từng được công bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây 70 năm, được 
Người trực tiếp đánh máy, ký tên và đóng dấu triện đỏ sau tấm ảnh chân dung của mình. 
Đó là “Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các cháu Trại Nhi đồng Nghệ thuật I, tháng 8 
năm 1947”.

Giữa rừng sâu Việt Bắc, dù bận trăm công nghìn việc, Bác Hồ kính yêu vẫn luôn dành 
cho các cháu thiếu niên, nhi đồng những tình cảm đằm thắm nhất. Tháng 8 năm 1947, sau 
khi nhận được những lá thư, bài ca, bản nhạc của các cháu ở Trại Nhi đồng Nghệ thuật I 
gửi tới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư trả lời các cháu. Sở dĩ chúng tôi gọi “Bức thư đặc 
biệt” vì thư được đánh máy trực tiếp đằng sau tấm ảnh (đen trắng, cỡ 9x12cm) của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, do nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Năng An chụp ở Hà Nội trong những ngày đầu Cách 
mạng tháng Tám/1945; thứ hai, qua tra cứu các tài liệu, sách báo, đặc biệt là sách Hồ Chí 
Minh - Biên niên tiểu sử, tập 4 (1946 - 1950), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 2006 
và sách Hồ Chí Minh - Toàn tập, tập 5 (1947 - 1948), Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà 
Nội năm 2011, chúng tôi chưa thấy giới thiệu bức thư này, mà chỉ có thư của Bác gửi Trại 
Nhi đồng Nghệ thuật I tháng 8/1948.

Thư ngắn gọn, súc tích gồm 7 dòng, được đánh máy mực màu tím, trên nền giấy màu 
vàng ngà kích thước 9x12cm. Phía trên, bên trái thư có chữ “I/” viết tay bằng bút mực xanh 
đen. Chữ “I/”, có hàm ý là muốn bổ sung thêm đó là Trại Nhi đồng Nghệ thuật I.

Phía dưới của bức thư (7 dòng) là chữ ký tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh màu mực tím 
và dấu triện vuông chữ Hán màu đỏ (Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Nội dung của thư, chúng tôi xin được trích nguyên văn:
“ Gửi các cháu nhi đồng Nghệ thuật,
Bác chúc các cháu mạnh khỏe,
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và mong các cháu luôn luôn cố gắng cho tiến bộ mãi.
Bác hôn các cháu.
Tháng 8 năm 1947
Bác Hồ ”
Phía dưới của thư, bên lề trái dán một nhãn hình chữ nhật (giấy kẻ ngang, kích thước 

2,2 x 3,7cm) với dòng chữ đánh máy mực tím “B.T.T.U.So.I856 Vu.N.thuat”.
Bên phải có dòng số và chữ “2618BTTW”
Qua những thông tin mô tả ở trên, chúng ta thấy bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

gửi cho các cháu Trại Nhi đồng Nghệ thuật I (tháng 8/1947) đã được lưu giữ ở Vụ Nghệ 
thuật, Bộ Văn hóa với số ký hiệu B.T.T.U So.I856”, sau đó được chuyển giao cho Bảo tàng 
Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) vào trước năm 1959 với ký hiệu 
2618 BTTW (9x12).

70 năm đã trôi qua, bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút tích, chữ ký của 
Người viết sau tấm ảnh gửi cho các cháu ở Trại Nhi đồng Nghệ thuật I, được lưu giữ cẩn 
trọng ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Qua bài viết, chúng tôi mong muốn bức thư đặc biệt 

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và mặt sau ảnh là thư của Người 
gửi các cháu Nhi đồng Nghệ thuật I, tháng 8/1947
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này sẽ được Ban Giám đốc và Hội đồng Khoa học của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho phép 
làm hồ sơ, xét duyệt nhập Kho cơ sở và trở thành hiện vật gốc của Bảo tàng. Từ đó, Bức 
thư sẽ được Viện Hồ Chí Minh (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) giới thiệu trong 
các cuốn sách Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử và Hồ Chí Minh - Toàn tập ở những lần tái 
bản sau cũng như giới thiệu, công bố rộng rãi trên các sách, báo.

Trong những ngày tháng lịch sử này, đọc lại bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các 
cháu ở Trại Nhi đồng Nghệ thuật I, chúng ta càng thấy sự quan tâm, tình cảm thương yêu 
của Người dành cho các cháu Trại Nhi đồng Nghệ thuật thật ân cần, ấm áp và bao la. Tấm 
gương đạo đức của Người luôn được các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

AN UNPUBLISHED LETTER OF PRESIDENT HỒ CHÍ MINH

Chu Văn Lộc

It is called “The letter of President to the children of the Children’s Camp of Art 
I in August 1947”, which was once managed by the Department of Art, Ministry of 
Culture, its national code is I856. Then is had been handed over to the Vietnamese 
National Museum of Revolution (present day Vietnam National Museum of History) 
before 1959, coded 2618. 

The letter is succinct with seven lines, typed with purple ink on the yellow 
paper sized 9 x 12cm. There is an “I” on the upper left corner, written by hand. At 
the bottom, there is a signature of President Hồ Chí Minh and a red square seal 
with Chinese characters. 

The author hopes that the letter will be soon examined and stored into the 
museum as an original object. 


