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Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến! 

 

              Hoà chung với không khí hân hoan chào mừng 75 năm Ngày thành lập quân 

đội nhân dân Việt Nam( 22/12/ 1944 – 22/12/2019), đồng thời tưởng nhớ đến vị 

tướng quân sự  tài ba lỗi lạc đã ra đi mãi mãi. Trong buổi giới thiệu sách ngày hôm 

nay, Thư viện nhà trường xin trân trọng giới thiệu đến các thầy cô giáo và các em học 

sinh cuốn sách “ Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ" của tác giả Trung tướng Phạm 

Hồng Cư . Được sự cộng tác của bà  Đặng Thị Bích Hà  phu nhân Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp, đồng thời dựa vào các tư liệu lịch sử, đặc biệt là những bức thư, những 

kỷ vật quý báu đã được gia đình Đại tướng trân trọng lưu giữ hơn nửa thế kỉ qua -  

Trung tướng Phạm Hồng Cư đã phác họa lại tuổi thơ, tuổi thiếu niên và thời thanh 

niên của Đại tướng qua tập sách “Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ ”. Cuốn sách 

được nhà xuất bản Thanh niên kết hợp với nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 

2015, gồm 152 trang.  

Tên tuổi và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lâu nay đã trở thành một 

huyền thoại; là sự ngưỡng mộ, kính yêu của biết bao nhiêu người Việt Nam và trên 

thế giới. Ông là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo chí 

nước ngoài đã ca ngợi ông như một nhân vật lẫy lừng “làm thay đổi cục diện của 

châu lục”, một trong những danh tướng của thế kỷ XX… 

            Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25 tháng 8 năm 1911 – 4 tháng 10 năm 2013), 

còn được gọi là tướng Giáp hoặc anh Văn. Ông là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh 

của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng là người chỉ huy đầu tiên Quân đội Nhân dân 

Việt Nam, là "người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Xuất 

thân là một giáo viên dạy sử, ông trở thành người được đánh giá là một trong những 

nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc trong lịch sử Việt Nam. Ông cũng được đánh giá là một 

trong những vị tướng tài giỏi trên thế giới. Ông được nhiều tờ báo ca ngợi là anh hùng 

của nhân dân Việt Nam. 

Không được đào tạo tại bất kỳ trường quân sự nào trước đó, không phải trải qua 

các cấp bậc quân hàm trong quân đội, Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại 



tướng vào ngày 28 tháng 5 năm 1948 .  Ông trở thành Đại tướng đầu tiên của Quân 

đội Nhân dân Việt Nam khi 37 tuổi. 

Cuốn sách “Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ” đã phần nào giúp bạn đọc 

hình dung ra những năm tháng gian lao tìm đến với cách mạng, hoạt động hăng say, 

tù ngục và phấn đấu trưởng thành của một người con ưu tú của đất nước. Sách được 

chia thành  4 chương: Quê hương;  Gia đình và tuổi thơ; Tuổi thiếu niên và Bước 

vào đời; Tuổi hai mươi. 

Cuốn sách “Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ” được viết trong hai giai 

đoạn. Nhận nhiệm vụ của Đại tướng, nhưng phải đến khi nghỉ hưu (năm 1995), Trung 

tướng Phạm Hồng Cư mới có thể bắt tay viết được, bởi khi đó, ông mới có điều kiện 

đi thực tế, vào Huế để tìm hiểu về nơi giam giữ Đại tướng ở nhà lao Thừa Phủ, về quê 

gặp gỡ những người bạn cùng thời với Đại tướng, nghe họ kể lại những kí ức về Đại 

tướng thời nhỏ, ngắm con sông Kiến Giang hiền hòa thơ mộng ở quê hương Quảng 

Bình, quan sát ngôi nhà nơi Đại tướng ra đời… để có thêm tư liệu và cảm xúc viết. 

Đọc “Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ”, độc giả sẽ hiểu rõ hơn về tuổi thơ 

hồn nhiên, tuổi trẻ sôi nổi, về quê hương, gia đình, bối cảnh xã hội đã hun đúc nên vị 

tướng tài của dân tộc, một trong 21 vị danh tướng của thế giới trong 25 thế kỉ qua. 

           Mong rằng qua cuốn sách Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ sẽ giúp thầy cô  

và các em hiểu thêm về người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng văn 

võ song toàn có phẩm chất tuyệt vời, người chiến sĩ cách mạng tận trung với nước, 

với nhân dân mãi mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ Việt Nam học tập và noi theo. 

 Sách hiện có trong thư viện nhà trường, mời thầy cô và các em hãy đến thư 

viện để đọc cuốn sách này nhé. 
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