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háng 12-1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam 

Tuyên truyền Giải phóng quân. Chỉ thị nhấn mạnh: "Tên Đội Việt Nam 

Tuyên truyền Giải phóng quân” nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân 

sự, tuyên truyền hơn tác chiến… Nó là đội tuyên truyền..., đồng thời nó là 

khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc... 

Ngày 22-12-1944, 

tại khu rừng thuộc 

huyện Nguyên Bình 

(Cao Bằng), Đội Việt 

Nam Tuyên truyền Giải 

phóng quân đã chính 

thức làm lễ thành lập, 

gồm 3 tiểu đội với 34 

chiến sĩ được lựa chọn 

từ những chiến sĩ Cao-

Bắc-Lạng, do đồng chí 

Võ Nguyên Giáp trực 

tiếp chỉ huy. Đây là đơn 

vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của 

Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Chỉ có 34 người, với 34 khẩu súng các loại nhưng đó là những chiến sĩ 

kiên trung, dũng cảm hội tụ từ các đội du kích Cao-Bắc-Lạng, Cứu quốc 

quân,... là con em các tầng lớp nhân dân bị áp bức, họ có lòng yêu nước, chí 

căm thù giặc cao vời vợi… đã siết chặt họ thành một khối vững chắc, không 

kẻ thù nào phá vỡ nổi. 

Sau lễ thành lập, đội tổ chức một bữa cơm nhạt không rau, không muối 

để nêu cao tinh thần không quản ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh… của 

người chiến sĩ cách mạng, đội tổ chức “đêm du kích” liên hoan với đồng bào 

địa phương để thắt chặt tình đoàn kết quân dân. 

T 

 

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập 
22/12/1944 – (Ảnh tư liệu) 



Chứng kiến sự kiện 

ra đời của đội quân ấy, 

Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp đã viết: “…Ngày 

22/12/1944 – 5 giờ chiều 

lễ thành lập đội được cử 

hành trong một khu rừng 

nằm giữa hai tổng Trần 

Hưng Đạo và Hoàng 

Hoa Thám. Đội Việt 

Nam tuyên truyền giải 

phóng quân đã ra đời 

dưới sự che chở của 

anh linh hai đấng anh 

hùng dân tộc … Tâm tư chúng tôi trong những giờ phút thiêng liêng đó thực 

khó tả… chúng tôi quên đi chúng tôi là 34 con người với những súng ống thô 

sơ mà đây là cả một đoàn quân gang thép, rắn chắc không sức mạnh nào 

khuất phục nổi, sẵn sàng quật nát kẻ thù, tin tưởng, náo nức và cảm 

động…”. 

Chấp hành chỉ thị “phải đánh thắng trận đầu”, ngay sau ngày thành lập, 

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã mưu trí, táo bạo, bất ngờ đột 

nhập vào đồn Phai Khắt (17 giờ chiều 25-12-1944) và sáng hôm sau (7 giờ 

ngày 26-12-1944) đột nhập đồn Nà Ngần, tiêu diệt gọn 2 đồn địch, giết chết 2 

tên đồn trưởng, bắt sống toàn bộ binh lính, thu toàn bộ vũ khí, quân trang, 

quân dụng. Hai trận đánh đồn Phai Khắt, Nà Ngần thắng lợi đã mở đầu 

truyền thống đánh tiêu diệt, đánh chắc thắng, đánh thắng trận đầu của quân 

đội ta. 

Trong cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp: 

“Chín năm là một điện biên 
Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” 

(Tố hữu) 

Quân đội ta cùng với nhân dân đã làm nên một chiến thắng “lừng lẫy 

năm châu, chấn động địa cầu” với chiến dịch lịch sử Điên Biên Phủ 

(7/5/1954). Chiến thắng này đã khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân 

dân và sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội ta khi đánh thắng đội quân 

viễn chinh hiện đại của thực dân, chấm dứt hoàn toàn sự xâm lược của thực 

dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương. 

 

Đại tướng trong bộ quân phục ngã màu cùng nụ cười 

đôn hậu – (Ảnh tư liệu) 



Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước: 

Quân đội nhân dân Việt Nam đảm nhiệm vai trò nòng cốt. Nhiệm vụ đặt 

ra với Quân đội ta lúc này là xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tiến lên 

chính quy, hiện đại; xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa; cùng toàn dân 

đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ. Với cuộc Tổng tiến công và nổi 

dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải 

phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

“Thần tốc, thần tốc hơn nữa 

táo bạo, táo bạo hơn nữa, 

tranh thủ từng phút, từng giờ… xốc tới mắt trận 

Giải phóng Miền Nam, quyết chiến và toàn thắng” 

                                (Đại tướng: Võ Nguyên Giáp) 

Trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc: 

Sau chiến thắng lịch 

sử năm 1975, QĐND 

Việt Nam cùng với nhân 

dân cả nước khắc phục 

hậu quả chiến tranh, tiến 

hành thắng lợi các cuộc 

chiến tranh bảo vệ biên 

giới phía Bắc và phía 

Nam, giữ vững độc lập, 

chủ quyền, thống nhất 

và toàn vẹn lãnh thổ. Quân đội ta đẩy mạnh huấn luyện, xây dựng nền nếp 

chính quy, tham gia phát triển kinh tế  xã hội. Có thể khẳng định hơn 30 năm 

đổi mới, Quân đội nhân dân Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào 

những thành tựu của đất nước, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị trên mặt trận xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước 

và Nhân dân giao phó. Đó là: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 

nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; 

đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù 

địch; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu… Cán bộ, 

chiến sĩ Quân đội đã vượt mọi khó khăn, thử thách, tích cực lao động phát 

triển kinh tế. Trong công tác dân vận, Quân đội đã góp phần tích cực tuyên 

truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của 

 

Xe Tăng húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập đánh dấu 
chấm hết của chính quyền phi nghĩa 



Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng hệ thống 

chính trị, tăng cường Quốc phòng - An ninh, tích cực giúp dân xóa đói giảm 

nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng tránh khắc phục hậu quả thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn… 

Hoạt động đối ngoại quốc phòng -  thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả: 

Quân đội đã chủ động mở rộng quan hệ quốc phòng với 80 nước và tổ 

chức quốc tế. Từ năm 2006, Quân đội đã tham gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc 

phòng các nước ASEAN một cách chủ động, tích cực, có trách nhiệm cao, 

góp phần củng cố vững chắc vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an 

ninh khu vực. 

Tính đến tháng 11 năm 2018 có gần 100 cán bộ sỹ quan chỉ huy và 

quân y đã tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam 

Sudan. 

Trải qua 75 năm 

chiến đấu, xây dựng và 

trưởng thành, với những 

chiến công mãi mãi ghi 

vào lịch sử vẻ vang của 

dân tộc như những biểu 

tượng sáng ngời về 

quân đội từ nhân dân 

mà ra, vì nhân dân mà 

chiến đấu, Quân đội ta 

đã xây đắp nên những 

truyền thống cao đẹp 

của “bộ đội Cụ Hồ”. Từ ngày thành lập đến nay, Đội Việt Nam tuyên truyền 

giải phóng quân đã không ngừng  phát triển, trưởng thành và hiện đại. Ngày 

22-12-1944 được xác định là ngày truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt 

Nam. Một Quân đội của dân, do dân, vì dân; luôn gắn bó máu thịt với dân, 

luôn luôn được dân tin yêu, đùm bọc, luôn xứng đáng với lời dạy của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh “Quân đội ta trung với Đảng hiếu với Dân sẵn sàng chiến 

đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì CNXH nhiệm vụ nào cũng hoàn 

thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 

 

Hoàng Văn Nam // https://dsec.tdtu.edu.vn 

 

Quân nhân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ 

hòa bình (ảnh tư liệu) 



 

à người trực tiếp tổ chức thành lập, giáo dục và rèn luyện Quân đội ta, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng Quân đội trung 

thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trong đó, giữ gìn 

mối quan hệ quân dân “cá - nước” luôn được Người quan tâm đặc biệt, 

thường xuyên nhắc nhở, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội. 

Tư tưởng của Người về mối quan hệ quân - dân gồm nhiều nội dung sâu 

sắc, được thể hiện trên những vấn đề chủ yếu sau: 

Nhân dân là nền tảng sức mạnh, là cha mẹ sinh ra Quân đội 

Đây là vấn đề 

mà Chủ tịch Hồ 

Chí Minh thường 

xuyên quan tâm 

giáo dục cho cán 

bộ, chiến sĩ toàn 

quân. Theo Người, 

nhân dân chính là 

cha mẹ sinh ra và 

nuôi dưỡng Quân 

đội ta. Nhờ có sự 

đùm bọc, nuôi 

dưỡng của nhân 

dân, Quân đội ta 

đã nhanh chóng lớn mạnh, trở thành đội quân bách chiến, bách thắng. Trong 

dịp kỷ niệm 5 năm ngày truyền thống vẻ vang của Quân đội, Hồ Chí Minh đã 

khẳng định: "Quân đội ta là Quân đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì dân mà 

chiến đấu", Quân đội muốn phát triển, lớn mạnh và chiến thắng, thì phải dựa 

trên "cái gốc", "cái nền" vững trãi ấy: "Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu 

thắng lợi trên nền nhân dân". 

Quân đội phải "Hiếu với dân" 

Trong các dịp nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Người luôn 

nhắc đi nhắc lại rằng Quân đội ta phải “hiếu với dân”. Người căn dặn Quân 

đội: "Mình đánh giặc là vì dân. Nhưng mình không phải là "cứu tinh" của dân, 

mà mình có trách nhiệm phụng sự nhân dân". 

L 

 
Bộ độ Cụ Hồ giúp đỡ dân bản. 



Hiếu với dân, trước hết là tinh thần tận tuỵ phục vụ nhân dân, thật sự coi 

nhân dân là cha mẹ của Quân đội. Đã là người quân nhân cách mạng, thì bất 

kỳ ở cương vị nào, cũng phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân. 

Người nhắc nhở cán bộ trong Quân đội: "Các đồng chí cần phải trau dồi đạo 

đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng và gương mẫu về 

mọi mặt. Dù ở cương vị nào, chúng ta cũng đều phải cố gắng để xứng đáng 

là người đày tớ trung thành và tận tuỵ của nhân dân". 

Quân đội phải biết trọng dân 

Theo Người, "Trọng dân" phải được thực hiện ở những việc làm cụ thể, 

thiết thực. Người chỉ rõ: "Phải biết trọng nhân dân. Tôn trọng có nhiều cách, 

không phải ở chỗ chào hỏi kính thưa có lễ phép là đủ. Không được phung 

phí nhân lực, vật lực của dân. Khi huy động nên vừa phải, không nên nhiều 

quá lãng phí vô ích. Phải khôn khéo tránh điều gì có hại cho đời sống nhân 

dân. Biết giúp đỡ nhân dân cũng là biết tôn trọng dân". Người còn luôn nhắc 

nhở đội ngũ cán bộ Quân đội phải chăm lo dạy cho các chiến sĩ biết kính 

trọng dân, thương yêu, giúp đỡ dân. "Trọng dân" còn có nghĩa là tôn trọng sự 

lãnh đạo của Đảng, tôn trọng chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa 

phương. Tại Hội nghị cán bộ cao cấp toàn quân (ngày 20-3-1958), Người đã 

nhấn mạnh: "Phải đoàn kết quân, chính, Đảng. Quân đội phải tôn trọng sự 

lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, phải giúp đỡ các cấp uỷ Đảng và chính 

quyền địa phương". 

Quân đội phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu 

Hồ Chí Minh luôn xác định, để tăng cường đoàn kết quân dân, thì trách 

nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội phải làm cho dân tin, dân 

phục, dân yêu. Muốn cho dân tin, dân phục, dân yêu thì bộ đội phải tích cực 

giúp dân, phải gần gũi và chăm lo bảo vệ nhân dân. Người đã chỉ dẫn cho bộ 

đội những công việc giúp dân rất cụ thể, thiết thực: “Giúp công việc thực tế 

hàng ngày cho đồng bào (như việc gặt hái, lấy củi, nước, vá may, v.v..)”, hay 

“Dạy dân chữ quốc ngữ và những điều vệ sinh thường thức”… Giúp dân còn 

là tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chính sách của 

Đảng và Nhà nước. Người nhấn mạnh: "Bộ đội phải hết lòng giúp dân, tham 

gia củng cố hậu phương ta ngày càng vững mạnh. Phải cùng với các cơ 

quan Nhà nước và các đoàn thể, chấp hành thật tốt các chính sách đối với 

anh em thương binh, bệnh binh và các gia đình có công với kháng chiến"(9). 

Khi quan hệ với nhân dân, bộ đội phải thực sự "cần, kiệm, liêm, chính". 

Nghĩa là, không được động đến một cái kim, sợi chỉ của dân, không làm điều 

gì gây tổn hại tài sản của nhân dân. Đặc biệt, trong các quan hệ ứng xử, giao 

tiếp với dân phải thể hiện là những con người đứng đắn, lễ độ, tế nhị, “phải 

làm thế nào để khi mình chưa đến, thì dân trông mong, khi mình đến thì dân 

giúp đỡ, khi mình đi nơi khác thì dân luyến tiếc". Bộ đội phải liên hệ mật thiết 



với dân, phải kiên quyết bảo vệ dân, phải chăm lo giữ gìn an ninh trật tự cho 

nhân dân. Về vấn đề hệ trọng này, Người đã chỉ thị cho bộ đội: "Phải thi đua 

làm tròn nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bảo vệ bờ biển, bảo vệ thành thị và giữ 

gìn trật tự an ninh cho nhân dân". 

Để không ngừng tăng cường đoàn kết quân dân, Hồ Chí Minh còn yêu 

cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội phải là một tuyên truyền viên về 

công tác dân vận. Song theo Người, tuyên truyền phải miệng nói tay làm, 

phải tuỳ hoàn cảnh mà tổ chức giúp đỡ nhân dân thực sự, không phải chỉ 

tuyên truyền bằng diễn thuyết. 

Trong thời kỳ hiện nay với những diễn biến phức tạp của tình hình thế 

giới, khu vực và đất nước, với những tác động tiêu cực mặt trái của cơ chế 

thị trường, cùng với sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch đã 

làm cho đạo đức xã hội đang bị xuống cấp nghiêm trọng, tình đoàn kết quân 

dân đang bị xói mòn, mai một. Trước tình hình ấy, việc quán triệt sâu sắc tư 

tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ của Quân đội với nhân dân vào xây 

dựng, củng cố, phát triển tình đoàn kết quân dân càng quan trọng và cấp 

thiết. Để vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người, nhằm xây dựng tình đoàn 

kết quân dân ngày càng tốt đẹp hơn, Quân đội ta phải tiến hành đồng bộ 

nhiều nội dung, biện pháp, trong đó trước hết cần thực hiện tốt một số vấn đề 

chủ yếu sau: 

Không ngừng tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về tư tưởng Hồ 

Chí Minh nói chung và tư tưởng của Người về mối quan hệ của Quân đội với 

nhân dân nói riêng. 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện phẩm chất cao đẹp "Bộ 

đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới. 

Ra sức thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "Dân vận khéo", 

tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương 

của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Quan hệ chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương nơi 

đóng quân, tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa đơn vị Quân 

đội với địa phương; tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, góp 

phần vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng 

đời sống văn hóa mới; đặc biệt, luôn chủ động, dũng cảm, kịp thời giúp dân 

phòng chống thiên tai địch họa, nhất là việc cứu hộ cứu nạn, khắc phục bão 

lụt. 

Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, mở rộng quy mô xây 

dựng nhà tình nghĩa và chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng./. 
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ây dựng nền quốc phòng toàn dân là một trong những nội dung cốt lõi 

của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, là bài học quý được đúc rút từ 

thực tiễn cách mạng. Vì thế, vấn đề này cần được tiếp tục nghiên cứu, 

vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân là sự vận 

dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, sự kế thừa, phát triển truyền 

thống, kinh nghiệm trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc 

và tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa giữ nước của nhân loại vào thực tiễn 

cách mạng Việt Nam. Tư tưởng đó của Người được hình thành, phát triển và 

kiểm nghiệm trong thực tiễn hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế 

quốc Mỹ xâm lược, góp phần quan trọng vào huy động mọi nguồn lực của 

đất nước, dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp ngăn ngừa, sẵn sàng đánh thắng 

chiến tranh xâm lược và nó đang tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn trong 

sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Theo Người, xây 

dựng nền quốc phòng 

toàn dân là yêu cầu 

khách quan của giai 

cấp công nhân, nhân 

dân lao động và của 

cả dân tộc, nhằm tăng 

cường tiềm lực, sức 

mạnh quốc phòng để 

bảo vệ vững chắc 

thành quả cách mạng 

và duy trì hoạt động 

của chính quyền nhà 

nước chuyên chính vô 

sản. Nhận thức sâu 

sắc luận điểm: một 

cuộc cách mạng chỉ 

có giá trị khi nó biết tự bảo vệ của V.I.Lê-nin, bám sát điều kiện thực tiễn 

cách mạng nước ta khi mới giành được chính quyền (1945), Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã chỉ ra: “Nước ta mới giành lại quyền độc lập tự do, nhưng còn phải 

trải qua nhiều bước khó khăn, để củng cố quyền tự do, độc lập đó. Vậy nên 

X 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem xác máy bay không người lái tầm 
cao bị Bộ đội Tên lửa bắn rơi ngày 24/3/1966. 



quốc dân ta, bất kỳ già trẻ, đều phải ra sức gánh vác một vai”1. Cùng với đó, 

trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người thường xuyên nhắc 

nhở: “Chúng ta phải ra sức bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, cho nên chúng 

ta phải củng cố quốc phòng...”2, làm cho nền quốc phòng, nhất là Quân đội 

vững mạnh, đủ sức trấn áp bọn phá hoại, giữ gìn an ninh trật tự cho nhân 

dân, đồng thời Quân đội phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng 

mọi kẻ thù xâm lược. 

Người quan niệm, quốc phòng là phòng vệ Tổ quốc, là công việc giữ 

nước của quốc gia. Để thực hiện nhiệm vụ to lớn đó, trên cơ sở vận dụng 

luận điểm: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, vũ trang toàn dân của 

chủ nghĩa Mác - Lê-nin; kế thừa những tư tưởng đặc sắc trong lịch sử dân 

tộc ta về xây dựng nền quốc phòng “trăm họ đều là binh”, “cả nước một lòng, 

toàn dân đánh giặc”, “cử quốc nghênh địch”..., Hồ Chí Minh nêu rõ: chúng ta 

phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn diện. Theo Người, quốc phòng 

toàn dân là nền quốc phòng của dân, do dân, vì dân. Điều này được Bác thể 

hiện rõ trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” năm 1946: “Bất kỳ đàn ông, 

đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân 

tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ 

quốc”3. Người chỉ rõ, việc tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc là trách 

nhiệm của mọi người dân, mọi địa phương, mọi ngành, mọi cấp, tất cả các 

thành phần, lực lượng xã hội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, phải 

tập trung xây dựng, củng cố quốc phòng, bất cứ ai là công dân Việt Nam yêu 

nước đều phải tham gia, kể cả “Các em lớn chưa hẳn đến tuổi phải gánh 

công việc nặng nhọc ấy, nhưng các em cũng nên, ngoài giờ học ở trường, 

tham gia vào các Hội cứu quốc để tập luyện thêm cho quen với đời sống 

chiến sĩ và để giúp đỡ một vài việc nhẹ nhàng trong cuộc phòng thủ đất 

nước”4. Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Hồ Chí Minh chỉ rõ cần 

chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh cả về chính trị, 

quân sự làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ 

chế độ mới. Người yêu cầu: “phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng và củng cố 

công tác chính trị và quân sự trong bộ đội ta. Phải nâng cao giác ngộ chính 

trị, nâng cao chiến thuật và kỹ thuật, nâng cao kỷ luật tự giác của bộ đội ta. 

Phải làm cho quân đội ta thành một quân đội chân chính của nhân dân”5. 

Tức là phải xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, quân sự, trong đó 

quan trọng là nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật và kỷ luật, bảo đảm cho 

Quân đội có sức mạnh chiến đấu cao và tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý 

tưởng của Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ an toàn tính mạng, 

tài sản của nhân dân. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 

Người hết sức quan tâm xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ. Người nói: “Tự 

vệ là vệ lấy mình, lấy gia đình mình, rồi đến thành phố mình, nước mình. Ta 

phải ngăn ngừa mọi sự uy hiếp”6. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả công tác 

quốc phòng, quân sự địa phương, Người chỉ đạo chính quyền các cấp cử 



một ủy viên phụ trách quân sự, có nhiệm vụ: “Đốc suất tự vệ giữ vững sự an 

toàn cho nhân dân, Võ trang và huấn luyện quân sự cho nhân dân; động viên 

họ lên đường tranh đấu du kích chống xâm lược”7. Người cho rằng: tổ chức 

dân quân, du kích không chỉ để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 

hội, phối hợp tác chiến với bộ đội chủ lực, mà còn là một nguồn có chất 

lượng cao bổ sung cho Quân đội khi cần thiết. 

Về quốc phòng toàn diện, theo Người: là nền quốc phòng phải được xây 

dựng vững mạnh cả về tinh thần, vật chất của quốc gia và được thực hiện 

trên tất cả các lĩnh vực (chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, xã hội, ngoại 

giao,...); trong đó, chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, củng cố, 

xây dựng hệ thống chính quyền cách mạng các cấp của nhân dân. Trong Lời 

kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Về mặt chính trị, thì nhân 

dân dùng lá phiếu mà chống với quân địch. Một lá phiếu cũng có sức mạnh 

như một viên đạn... Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc 

lập của Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào”8. Cùng với đó, Hồ 

Chí Minh đặc biệt coi trọng xây dựng tiềm lực kinh tế để động viên cho kháng 

chiến. Người chỉ rõ: muốn kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp 

thắng lợi, chúng ta phải có tiềm lực về kinh tế. Tiềm lực kinh tế là nhân tố 

quyết định sức mạnh quốc phòng của đất nước. Do vậy, để tăng cường tiềm 

lực kinh tế, phải đẩy mạnh phát triển mọi ngành, nghề, lĩnh vực của nền kinh 

tế quốc dân, như: công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận 

tải, tài chính, ngân hàng,...; trong đó, trọng tâm là nâng cao khả năng huy 

động mọi nguồn lực kinh tế phục vụ cho kháng chiến. Đồng thời, phải thường 

xuyên kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng. Theo Người, đây là bài 

học quý, có tính quy luật “dựng nước đi đôi với giữ nước” của dân tộc ta. 

Cùng với xây dựng, phát triển lực lượng quốc phòng là toàn dân, lấy lực 

lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo xây 

dựng thế trận quốc phòng toàn dân, trong đó chú trọng các địa bàn xung yếu, 

có vị trí chiến lược (miền núi, biển, đảo). Người nói: “Miền núi đối với quốc 

phòng rất quan trọng. Vì vậy phải chăm lo đến việc củng cố quốc phòng, duy 

trì trật tự trị an, để chủ động tiêu diệt nhanh chóng bọn biệt kích, đập tan âm 

mưu của bọn phản động. Cố nhiên đây là trách nhiệm chính của bộ đội, của 

công an biên phòng, của dân quân. Nhưng toàn Đảng, toàn dân đều có trách 

nhiệm giúp sức vào việc đó”9. Người chỉ đạo, quá trình xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân phải gắn kết chặt chẽ với xây dựng thế trận an ninh 

nhân dân để vừa đáp ứng yêu cầu chống xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ 

quyền, vừa giữ vững an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an ninh, 

quốc phòng. 

Trong bối cảnh hiện nay, để giữ vững nền tảng lý luận của chủ nghĩa 

Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta cần tăng cường đấu tranh bảo 

vệ, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào điều kiện mới của 

đất nước, trọng tâm là vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng nền 



quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ 

quốc. Để làm được điều đó, chúng ta cần thực hiện tốt một số nội dung cơ 

bản sau: 

1. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh 

cho toàn dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán 

bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình 

giáo dục, cần kết hợp chặt chẽ với quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ 

Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn 

với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; trong đó, phải tăng cường xây 

dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố đi vào chiều sâu, vững mạnh toàn 

diện, từng bước tạo thế phòng thủ chung, thống nhất trên từng khu vực, địa 

bàn và cả nước. Trong tình hình hiện nay, cần đặc biệt coi trọng xây dựng 

“thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở, tạo nền tảng xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân. 

3. Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững 

mạnh, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; trong đó, chú 

trọng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 

bước hiện đại, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân 

quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới. Đồng thời, phát huy vai trò đông đảo quần chúng nhân dân 

tham gia nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tập trung vào địa bàn chiến lược, trọng 

điểm: biên giới, biển, đảo, v.v. 

4. Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại trong điều kiện Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng. Đây là yêu cầu 

khách quan, đòi hỏi phải được giải quyết hợp lý, cụ thể trong từng bước đi, 

mỗi giai đoạn phát triển của đất nước. Cần thống nhất nhận thức và giải 

quyết thấu đáo mối quan hệ giữa kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, nhất là khi chúng ta tham gia 

các hoạt động thương mại toàn cầu. Thực hiện những bước đi tắt, đón đầu, 

nhằm xây dựng một nước Việt Nam thực sự ổn định về chính trị, xã hội; đa 

dạng, bản sắc về văn hóa; giàu về kinh tế; mạnh về quốc phòng, an ninh, 

vững bước trên con đường hội nhập quốc tế hiện nay. 

_______________ 

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 23. 
2 - Sđd , Tập 9, tr. 226. 
3, 4 - Sđd, Tập 4, tr. 534, 35. 
5 - Sđd, Tập 7, tr. 37. 
6, 7, 8 - Sđd, Tập 4, tr. 170, 13, 166. 
9 - Sđd, Tập 14, tr. 167. 
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gày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân 

của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Đội đã tuyên thệ 

Mười lời thề danh dự. Trong đó: “Xin thề: hết sức ái hộ các bạn chiến 

đấu, trong đội cũng như ái hộ bản thân, hết lòng giúp nhau trong lúc thường 

cũng như lúc ra trận”. 

     Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang được Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Đó là quân 

đội của dân, do dân, vì dân, mang bản chất giai cấp công nhân, có giác ngộ 

chính trị sâu sắc, có tổ chức chặt chẽ và kỷ luật nghiêm minh. Đoàn kết thống 

nhất là một phẩm chất, đồng thời còn là một nét đặc sắc trong bản chất cách 

mạng và truyền thống tốt đẹp của quân đội ta. 

     Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, người cha 

thân yêu của các lực 

lượng vũ trang luôn 

quan tâm giáo dục 

rèn luyện tinh thần 

đoàn kết thống nhất 

trong quân đội, trong 

lực lượng vũ trang. 

Người dạy Quân đội 

ta phải: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự 

do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 

nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Để hoàn thành sứ mệnh lịch 

sử vẻ vang đó, quân đội ta phải đoàn kết thống nhất. 

     Tại Hội nghị cao cấp toàn quân ngày 20/3/1958, Hồ Chí Minh đã khẳng định 

ý nghĩa to lớn của đoàn kết thống nhất, xác định việc xây dựng đoàn kết thống 

nhất trong quân đội là một nhiệm vụ quan trọng, kể cả trong thời chiến và thời 

bình, trong chiến đấu và xây dựng, trong lao động sản xuất, công tác và học tập: 

“đoàn kết là sức mạnh, cách mạng nhờ đoàn kết mà thắng lợi, kháng chiến nhờ 

đoàn kết mà thành công…, trong việc xây dựng quân đội, phát triển kinh tế, 

cũng phải tăng cường đoàn kết…, toàn quân phải đoàn kết phấn đấu, quyết tâm 
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xây dựng quân đội ta thành một quân đội hùng mạnh, sẵn sàng chiến đấu, học 

tập giỏi, công tác giỏi, sản xuất giỏi”. 

     Trong xây dựng đoàn kết thống nhất trong quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đặc biệt nhắc tới vai trò gương mẫu của cán bộ. Người dạy: “Cán bộ là cái gốc 

của mọi công việc”. Cán bộ có đoàn kết tốt thì nội bộ đơn vị mới đoàn kết, mới 

thực hiện được đoàn kết với đơn vị bạn, đoàn kết quân dân. Người nhắc nhở 

cán bộ chỉ huy: “mỗi người chỉ huy về quân sự cũng như về chính trị, phải làm 

kiểu mẫu, phải giữ vững đạo đức quân nhân”. Đối với chính trị viên, người thay 

mặt cho tổ chức đảng chăm lo về chính trị tinh thần ở mỗi đơn vị, Người căn 

dặn: “Đối với bộ đội, chính trị viên phải săn sóc luôn luôn đến sinh hoạt vật chất 

của họ: ăn, ở, nghỉ, luyện tập, công tác, sức chiến đấu. Về mặt tinh thần, phải 

săn sóc để nâng cao kỷ luật, bài trừ hủ hóa, phát triển văn hóa và đường lối 

chính trị trong bộ đội. Đối với bộ đội, chính trị viên phải thân thiết như một người 

chị, công bình như một người anh, hiểu biết như một người bạn”. 

Trong cuộc 

kháng chiến chống 

Pháp, vô vàn tấm 

gương cá nhân và 

đơn vị đoàn kết hợp 

đồng, giành khó khăn, 

thậm chí hy sinh về 

mình, nhường thuận 

lợi cho banh cùng 

hoàn thành nhiệm vụ. 

Lực lượng vũ trang 

thành một khối thống 

nhất làm nòng cốt cho 

cuộc kháng chiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Ngày nay, quân đội có hàng 

chục vạn người, cộng với bộ đội địa phương và dân quân du kích thì lực lượng 

vũ trang và nửa vũ trang của nhân dân ta có hàng triệu người. Hàng triệu người 

mà một lòng một chí: đánh giặc cứu nước”. Người rất cảm kích nhận thấy toàn 

thể bộ đội và dân quân cùng một chí cương quyết kháng chiến, cùng một lòng 

đoàn kết và thực hiện quân dân nhất trí. 

     Truyền thống đoàn kết của quân đội ta được phát huy cao hơn trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ. Trong buổi chiêu đãi mừng quân đội ta 20 tuổi, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh nói: “Cán bộ và chiến sĩ thương yêu nhau như ruột thịt, chia ngọt sẻ bùi”. 

Đoàn kết thống nhất trong quân đội là nhân tố hết sức quan trọng, có ý nghĩa 

quyết định đến thắng lợi trong từng trận đánh cũng như cả cuộc chiến tranh. 

 

Ảnh tư liệu 



     Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết thống nhất trong quân đội phải dựa 

trên cơ sở đường lối chính sách của Đảng; đoàn kết có đấu tranh; đoàn kết đi 

đôi với phát huy dân chủ và tôn trọng kỷ luật. Người nói: “Quân đội ta là Quân 

đội nhân dân. Nhân dân có Đảng lãnh đạo, Đảng có chính cương, chính sách. 

Đã là Quân đội nhân dân thì phải học chính sách của Đảng”. Người căn dặn: 

Muốn đoàn kết thực sự phải đấu tranh tự phê bình và phê bình để giúp đỡ lẫn 

nhau cùng tiến bộ. Tự phê bình và phê bình để thống nhất tư tưởng. Tư tưởng 

có thống nhất, hành động mới thống nhất. Phê bình và tự phê bình phải xuất 

phát từ tình thương yêu đồng chí, đồng đội, với động cơ trong sáng nhằm giúp 

đỡ nhau cùng tiến bộ. Người chỉ rõ: “Mục đích phê bình và tự phê bình là để 

cho mình tiến bộ, quân đội và nhân dân tiến bộ, để tăng thêm tình đoàn kết giữa 

cán bộ với cán bộ, giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa quân đội với nhân dân”. Và, 

đoàn kết trên cơ sở phát huy dân chủ nhưng đồng thời phải tăng cường kỷ luật. 

Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. “Kỷ luật trong dân chủ, dân chủ phải có kỷ 

luật… Muốn dân chủ tốt, kỷ luật cao, cán bộ phải gương mẫu phê bình và tự 

phê bình”. Đoàn kết, dân chủ và kỷ luật luôn gắn kết với nhau. 

     Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ đoàn kết giữa cán 

bộ và chiến sĩ. Theo Người, quan hệ giữa cán bộ và chiến sĩ không phải chỉ là 

quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, quan hệ công tác, mà còn phải “sống với 

nhau có tình có nghĩa”. Người căn dặn cán bộ phải thương yêu chiến sĩ và tất 

yếu chiến sĩ đáp lại lòng thương yêu đó một cách tương xứng. Đó cũng là sự tin 

cậy lẫn nhau giữa cán bộ và chiến sĩ, mà việc chủ động xây dựng lòng tin đó 

phải từ phía cán bộ. Người nói: “Người đội trưởng, người chính trị viên phải là 

người anh, người chị, người bạn của đội viên, chưa làm được như vậy là chưa 

hết nhiệm vụ. Cán bộ có thân đội viên như chân tay, đội viên mới thân cán bộ 

như ruột thịt”. Tuy nhiên, theo Người, đó không phải là đoàn kết ngoài miệng, 

mà phải thực sự đoàn kết trong công tác, trong học tập. Muốn đạt được một sự 

đoàn kết thật sự như vậy, phải trên cơ sở xác lập được niềm tin và trách nhiệm 

của cả tập thể cũng như mỗi cá nhân cán bộ, chiến sĩ. 

     Thực tế đã chỉ rõ, thành công trong xây dựng và thắng lợi trong chiến đấu là 

bắt nguồn từ sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức, giữa lãnh đạo và quần 

chúng, giữa nhân dân và bộ đội, tiền tuyến và hậu phương, cán bộ và chiến sĩ. 

Quân đội ta là một quân đội cách mạng. Cán bộ, chiến sĩ trong quân đội ta là 

những người cùng lý tưởng, bình đẳng về chính trị, thống nhất về mục tiêu và 

nhiệm vụ chiến đấu. Mối quan hệ trên dưới, quan hệ cán bộ và chiến sĩ trong 

quân đội ta được xây dựng trên cơ sở tình cảm cách mạng, tình thương yêu 

giai cấp, tình đồng chí giữa những người bạn chiến đấu chung một lý tưởng. Vì 

vậy, đoàn kết thống nhất trong quân đội ta có cơ sở khoa học rất vững chắc, 



đoàn kết trên tình thương yêu giai cấp. Trong quan hệ hàng ngày đối với đồng 

chí, đồng đội thì thực sự thương yêu, lấy tập thể làm gia đình, lấy đồng chí, 

đồng đội làm anh em, đơn vị là nhà; cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, đồng cam cộng 

khổ, tin tưởng lẫn nhau, quan tâm giúp đỡ để cùng nhau tiến bộ, cùng nhau 

hoàn thành nhiệm vụ; luôn luôn đấu tranh với biểu hiện sai trái. 

     Hiện nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phải hết sức quan 

tâm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt của nền quốc phòng 

toàn dân; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 

bước hiện đại. Đoàn kết thống nhất là một vấn đề thuộc về truyền thống, bản 

chất và nguyên tắc xây dựng của Quân đội ta. Vì thế, việc quán triệt và và vận 

dụng những quan điểm về đoàn kết thống nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là 

một nhiệm vụ thường xuyên. 

     Trước hết, phải coi trọng việc đoàn kết cán bộ (giữa cấp trên và cấp dưới, 

giữa cán bộ cùng cấp, giữa cán bộ các dân tộc…). Người cán bộ có nhiệm vụ 

nặng nề hơn quần chúng, cho nên phải gắn bó mật thiết với nhau trên cơ sở 

thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy toàn đơn vị. Phải có quan điểm, thái độ rất 

đúng đắn trong sự phân công cùng làm nhiệm vụ chung, hết sức tránh tình 

trạng tính toán về cương vị, quyền hạn cá nhân. 

Giữa cán bộ và chiến sĩ, phải trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ chung, mà thân 

ái giúp đỡ nhau phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, thông cảm với nhau 

trong công tác, sinh hoạt hàng ngày, tạo nên một không khí đoàn kết, cởi mở, 

chân tình, cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ. 

     Tiếp đến, muốn đoàn kết tốt phải phát huy dân chủ nội bộ. Một trong nhiều 

nguyên nhân làm cản trở việc đoàn kết nội bộ là vi phạm nguyên tắc dân chủ. 

Dân chủ là chìa khóa của sự đoàn kết, dân chủ bị hạn chế thì đoàn kết bị tổn 

thương. Chỉ có phát huy dân chủ, bàn bạc thống nhất một cách thực sự dân chủ 

thì mới đi tới tập trung. Nếu dân chủ mà không đi đến tập trung thì dân chủ cũng 

không có ý nghĩa gì, mà sẽ trở thành dân chủ hình thức. 

     Việc phát huy dân chủ phải gắn với tăng cường kỷ luật trong quân đội. 

Thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ chấp hành kỷ luật tự giác, nghiêm 

minh, đây là một biện pháp quan trọng để xây dựng đoàn kết thống nhất. Người 

cán bộ, dù ở cấp nào cũng không được tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật 

quân đội. Người cán bộ, chỉ huy cấp trên trước khi ra chỉ thị, mệnh lệnh phải 

nghiên cứu đầy đủ điều kiện, hoàn cảnh của cấp dưới; khi đã ra chỉ thị, mệnh 

lệnh thì phải tạo điều kiện thuận lợi cho cấp dưới chấp hành, và chỉ thị, mệnh 

lệnh đúng sai phải có gan chịu trách nhiệm; phải thực hiện thưởng, phạt công 

minh. Từng quân nhân đối với nhiệm vụ, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên phải 

tuyệt đối phục tùng và thực hiện một cách nghiêm túc. 



     Để trở thành người bạn thân thiết của chiến sĩ, người cán bộ phải giữ vững 

đức khiêm tốn, sẵn sàng nghe ý kiến phê bình đóng góp của chiến sĩ; chăm lo 

nhu cầu vật chất tinh thần của chiến sĩ. Nếu người cán bộ lo lắng đến công việc 

mà không bồi dưỡng cho chiến sĩ thì dù làm nhiều đến bao nhiêu cũng không 

thể hoàn thành chức trách. Không một lần nào gặp gỡ cán bộ mà Hồ Chí Minh 

không nhắc nhở phải chú ý đến đời sống chiến sĩ. Người cho rằng: “Nếu anh 

em tư tưởng vững, chính trị vững, kỹ thuật khá, thân thể khỏe mạnh thì nhất 

định thắng. Trái lại, nếu anh em chính trị khá, nhưng quân sự kém, hoặc chính 

trị, quân sự đều khá, nhưng thân thể yếu đuối thì không thể thắng được”. 

     Xét về mọi mặt, người cán bộ phải là người anh công bằng của các chiến sĩ, 

phải “thưởng phạt cho công minh. Chớ vì ai ưa mà thưởng, ghét ai mà phạt, ai 

hẩu với mình thì dùng, ai trực tính nói ngay thì bỏ”; sẵn sàng thưởng những 

người có thành tích, nhưng trái lại, người nào làm sai mệnh lệnh, báo cáo sai thì 

phải phạt nghiêm khắc. Hồ Chí Minh cho rằng: nếu không có thưởng thì không 

có khuyến khích, không có phạt thì không giữ được kỷ luật. 

     Mục tiêu của đoàn kết là thực hiện lý tưởng cách mạng. Trong giáo dục cán 

bộ, chiến sĩ, Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng và củng cố niềm tin vào sự 

lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, vào thắng lợi cuối cùng, để yên tâm, phấn 

khởi, đoàn kết phấn đấu trong mọi công tác. Đồng thời, Người cũng kịch liệt lên 

án chủ nghĩa cá nhân. Hiện nay, mỗi quân nhân, trước hết và quan trọng nhất là 

phải đề phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, vì chủ nghĩa cá nhân thường là 

nguyên nhân chủ yếu sinh ra thiếu đoàn kết thống nhất trong tổ chức và trong 

hành động. Để chống chủ nghĩa cá nhân, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn 

luyện lúc gặp tình huống bất chắc, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn. Phải lấy 

hoàn thành nhiệm vụ làm mục đích, lấy nâng cao giác ngộ chính trị làm cơ sở, 

lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc, lấy nghị quyết của tổ chức đảng, điều 

lệnh, điều lệ, quy định của quân đội, đơn vị làm nội dung để rèn luyện. 

     Đoàn kết thống nhất là một nét đặc sắc trong bản chất cách mạng và truyền 

thống tốt đẹp của Quân đội ta. Xây dựng đoàn kết thống nhất trong quân đội là 

công việc của các cấp uỷ đảng, các tổ chức và toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong 

từng đơn vị. Mỗi tổ chức và mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phải tiếp tục quán triệt, làm 

tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng 

thời, phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và trung thành những 

tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất vào 

trong công tác, học tập, rèn luyện hàng ngày ở đơn vị. 
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ối với bộ đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng ở ngôi cao mà không xa, 

giữ trọng trách lớn mà luôn dành tình cảm thân thương, ấm áp cho 

mọi cán bộ, chiến sĩ, từ tổng tư lệnh quân đội đến người lính binh 

nhì, binh nhất. 

Quý trọng, thương yêu những người con trung hiếu 

Mỗi câu chữ, mỗi đoạn văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều 

thấm đượm một niềm tin sắt son, một tình cảm sâu nặng, một tình thương 

yêu vô bờ dành cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trước lúc đi xa, Bác 

Hồ đã căn dặn nhiều điều quý báu, gửi gắm nhiều thông điệp cho thế hệ mai 

sau. Trong Di chúc, Người viết: “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu 

cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi 

đồng”. 

Thật xúc động biết bao trước khi từ giã cõi trần, trong số những thành 

phần xã hội được Bác Hồ nhắc đến và “để lại muôn vàn tình thân yêu” có cán 

bộ, chiến sĩ quân đội. Vì hơn ai hết, là người sáng lập, rèn luyện, giáo dục và 

dìu dắt, theo dõi Quân đội ta ngay từ những ngày đầu thành lập, Bác Hồ rất 

thấu hiểu sự gian khổ, hy sinh to lớn của bộ đội trong cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Là người trực tiếp đứng trên tuyến đầu 

đánh quân xâm lược, "nếm mật nằm gai" nơi chiến trường và đối mặt với 

muôn vàn gian khó, hiểm nguy ở những nơi thâm sơn cùng cốc, nhiều cán 

bộ, chiến sĩ quân đội đã chiến đấu mưu trí, quả cảm, hy sinh anh dũng, để lại 

một nỗi đau khôn nguôi cho gia đình, người thân, làng xóm, quê hương, đất 

nước. Bác Hồ từng nói rằng, trước khi vào quân đội, họ là những thanh niên 

khỏe mạnh, vui vẻ, nhưng vì trải qua ăn gió nằm sương, hứng chịu những 

trận mưa bom bão đạn nên nhiều bộ đội, người thì hy sinh tính mạng, người 

thì tay què, chân cụt và mang nỗi đau thương tật suốt đời. Cho nên, bổn 

phận của chúng ta là phải trân trọng, yêu thương, nâng đỡ những người con 

trung hiếu đó. 

Trong suốt 24 năm trên cương vị Chủ tịch nước (1945-1969), mặc dù 

bận trăm công nghìn việc lo cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, nhưng 

Bác Hồ đã dành nhiều tâm sức cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục quân đội 

từ việc lớn đến việc nhỏ. Việc lớn, Bác dạy: “Toàn thể cán bộ và chiến sĩ cần 

Đ 



phải ra sức học tập chính trị, quân sự, văn hóa, cần phải nâng cao lập trường 

và tư tưởng của giai cấp công nhân, cần phải nắm vững đường lối quân sự 

của Đảng, ra sức rèn luyện kỹ thuật và chiến thuật, cần phải luôn luôn nâng 

cao cảnh giác, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân”. Việc nhỏ, Bác căn dặn bộ 

đội không bao giờ được tơ hào từ cái kim, sợi chỉ của nhân dân và phải kính 

yêu dân, tôn trọng dân, bảo vệ dân ở mọi lúc, mọi nơi. Có rất nhiều câu 

chuyện mà mỗi lần nhắc lại, chúng ta đều rưng rưng xúc động về tình cảm 

cao đẹp của vị lãnh tụ đã dành cho cán bộ, chiến sĩ quân đội. 

Đầu năm 1954, Bác làm việc tại Chiến khu Việt Bắc. Thời tiết giá rét nên 

một chiến sĩ đi tuần đêm nhiễm lạnh bị ho. Biết chuyện, Bác lấy chiếc áo trấn 

thủ của mình đưa cho người lính mặc để đỡ rét, nhưng anh không dám 

nhận. Bác ân cần nói: “Chú cứ giữ lấy mà mặc. Bác đã có áo khác”. Rồi Bác 

tự tay khoác chiếc áo vào vai người chiến sĩ trẻ khiến anh vừa bối rối, vừa 

cảm động khôn cùng. 

Tháng 7-1967, thời tiết giữa hè nóng như thiêu như đốt, thương các 

chiến sĩ phòng không trực chiến trên nóc Hội trường Ba Đình không đủ nước 

uống, Bác đã dành số tiền tiết kiệm của mình tặng lực lượng bộ đội phòng 

không Hà Nội để có tiền mua thêm nước giải khát trong những ngày hè nắng 

nôi. 

Tình thương yêu 

của Bác dành cho cán 

bộ, chiến sĩ quân đội 

như tình cảm của người 

cha dành cho những 

đứa con ruột thịt của 

mình. Sinh thời, Bác 

nhiều lần ra tận trận địa 

hỏi thăm bộ đội đang 

làm nhiệm vụ huấn 

luyện, trực chiến. Trong 

hoàn cảnh nước nhà 

kháng chiến còn nhiều 

khó khăn, Bác luôn động viên nhân dân hăng hái lao động sản xuất để có 

nhiều lương thực, thực phẩm phục vụ bộ đội, để bộ đội có điều kiện ăn no, 

đánh thắng. Mong muốn bộ đội có cuộc sống no đủ, Bác huấn thị cho những 

người làm công tác hậu cần quân đội: “Phải làm thế nào một bát gạo, một 

đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải, phải đi thẳng đến chiến 
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sĩ” (tháng 9-1951). Đối với các cấp chỉ huy trong quân đội, Bác yêu cầu: 

“Từ tiểu đội trưởng trở lên, từ tổng tư lệnh trở xuống, phải săn sóc đời sống 

vật chất và tinh thần của đội viên, phải xem đội viên ăn uống như thế nào, 

phải hiểu nguyện vọng và thắc mắc của đội viên. Bộ đội chưa ăn cơm, cán 

bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không được 

kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình mệt” 

(tháng 5-1951). 

Lời Bác dạy các lực lượng, các quân binh chủng trong quân đội 

“Muôn vàn tình thân yêu” của Bác Hồ dành cho bộ đội còn thể hiện sâu 

sắc ở những lời huấn thị, giáo dục của Người đối với các lực lượng, các 

quân chủng, binh chủng trong Quân đội ta. 

Với đội ngũ sĩ quan làm công tác tham mưu trong quân đội, Bác huấn 

thị: “Muốn thắng địch phải biết địch biết ta, nắm chắc ý định cấp trên, có kế 

hoạch tổ chức thực hiện cụ thể. Phải có mưu trí sáng tạo” (tháng 12-1945). 

Với đội ngũ cán bộ chính trị, Bác chỉ rõ: “Đối với bộ đội, chính trị viên 

phải thân thiết như một người chị, công bình như một người anh, hiểu biết 

như một người bạn” (tháng 3-1948). 

Với chiến sĩ quân y, Bác dặn dò: “Một người thầy thuốc đồng thời phải là 

một người mẹ hiền” (tháng 3-1948). 

Với những người công tác trong ngành tình báo quân đội, Bác chỉ rõ: 

“Tình báo là một khoa học. Người làm tình báo ắt phải có 4 đức tính: Bí mật-

cẩn thận-khôn khéo-kiên nhẫn” (tháng 8-1949). 

Đối với bộ đội công binh, Bác đã tặng lực lượng này lá cờ thêu 4 chữ 

vàng “Mở đường thắng lợi” và nhấn mạnh: “Quân đội ta ví như cái mác. Bộ 

binh như mũi mác, công binh như cán mác. Cán có chắc, mũi có sắc, thì mác 

mới đâm được giặc” (tháng 3-1951). 

Đối với bộ đội vận tải, Bác nhắc nhở: “Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, 

xương máu của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý 

xăng như máu” (tháng 3-1951). 

Đối với bộ đội hải quân, Người dặn dò: “Hải quân ta phải học tập kinh 

nghiệm chiến đấu hiện đại nhưng không được quên những truyền thống 

đánh giặc xa xưa của tổ tiên” (tháng 3-1961). 

Đối với bộ đội biên phòng, Người tặng mấy câu thơ: “Non xanh nước 

biếc trùng trùng/ Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao/ Núi cao, sự 

nghiệp càng cao/ Biển sâu, chí khí ta so vào càng sâu/ Thi đua ta quyết giật 

cờ đầu” (năm 1962). 



Đối với bộ đội thông tin, Người khẳng định: “Công tác thông tin liên lạc là 

một công tác rất quan trọng, nó như thần kinh, mạch máu của con người” 

(tháng 7-1966); “Thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” (tháng 

1-1969). 

Đối với bộ đội đặc công, Bác nêu rõ: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, 

là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công 

được tin tưởng đặc biệt” (tháng 3-1967). 

Đối với bộ đội pháo binh, Bác khen ngợi: “Pháo binh ta có truyền thống 

oanh liệt chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” (tháng 4-1967). 

Không chỉ có những lời huấn thị quý giá đối với các lực lượng trong 

quân đội trực tiếp làm nhiệm vụ cầm súng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, 

Bác Hồ đã có lời chỉ bảo ân cần, sâu sắc đối với một “binh chủng đặc biệt”, 

đó là đội ngũ những người làm công tác báo chí, xuất bản trong quân đội. 

Trên Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên ngày 20-10-1950, Bác gửi 

thư căn dặn cán bộ, phóng viên: “Nói những điều thật thiết thực, đúng đường 

lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình bày rõ ràng, ít tiếp sang 

trang khác”. 

Tháng 6-1968, Bác căn dặn cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản Quân 

đội nhân dân: “Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Từ nay trở đi trên sách 

hay báo, các chú nên có câu đó. Bác biết các chú văn hay chữ tốt, nhưng dù 

sao, nhân dân trăm tai nghìn mắt vẫn có nhiều ý kiến thông minh có thể giúp 

các chú tiến bộ. Không riêng gì viết sách, báo mà công tác gì muốn làm tốt 

đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân”. 

Nguyện trọn đời bước tiếp con đường Bác đã chọn 

Là lãnh tụ tối cao của Đảng, dân tộc và người Cha thân yêu của LLVT, 

một mặt, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đến sự nghiệp xây 

dựng, phát triển của quân đội trên tất cả các mặt công tác chính trị, quân sự, 

hậu cần, kỹ thuật; mặt khác, Người luôn nhắc nhớ phải bảo vệ tính mạng, 

chăm sóc sức khỏe bộ đội, hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thương, 

mất mát về người trong chiến tranh. 

Vào những năm cuối đời, sức khỏe có hạn, Bác ít đi cơ sở hơn trước. 

Mỗi khi cấp dưới báo cáo tình hình chiến sự trên chiến trường, câu đầu tiên 

Bác thường hỏi là tình hình sức khỏe và đời sống bộ đội. Biết bộ đội được 

bảo đảm sức khỏe, ăn no mặc đủ, Bác phấn khởi lắm. Bác nhiều lần dặn dò 

các tướng lĩnh, chiến tranh có thể còn kéo dài, do đó trong chiến đấu càng ít 

hao tổn xương máu bộ đội càng tốt. Bác từng chia sẻ, dù không có gia đình, 



con cái, nhưng Bác coi tất cả thanh niên Việt Nam như con cháu của mình. 

Khi mỗi thanh niên tham gia chiến đấu và anh dũng hy sinh, Bác như mất 

một đoạn ruột. Có lần nghe tin trận đánh nào đó bộ đội ta thương vong nhiều, 

dù có thể chiến thắng, song Bác không được vui lắm. Điều đó cho thấy, Bác 

quý trọng tính mạng chiến sĩ đến nhường nào. “Muôn vàn tình thân yêu” của 

Bác dành cho bộ đội còn thể hiện ở lời căn dặn của Người đối với Đảng, Nhà 

nước ta là sau khi chiến tranh kết thúc, cần phải quan tâm chăm sóc thương 

binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và tạo công ăn việc làm cho bộ đội phục viên, 

chuyển ngành. 

Đối với bộ đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng ở ngôi cao mà không xa, giữ 

trọng trách lớn mà luôn dành tình cảm thân thương, ấm áp cho mọi cán bộ, 

chiến sĩ, từ tổng tư lệnh quân đội đến người lính binh nhì, binh nhất. Ngay 

trong xưng hô, Người đã thể hiện một thái độ thân tình đặc biệt. Khi nói 

chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong (nay là Sư đoàn 308, 

Quân đoàn 1) tháng 9-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Các Vua Hùng 

đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Dùng đại 

từ nhân xưng bác-cháu trong ngữ cảnh này vừa thể hiện sự gần gũi, yêu 

thương như người cha, người bác dành cho con cháu, vừa nói lên tình cảm 

sâu nặng và niềm tin son sắt của lãnh tụ đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta 

trong sự nghiệp bảo vệ giang sơn gấm vóc. 

Trong suốt chặng đường 75 năm qua, dưới sự chăm lo giáo dục, rèn 

luyện, dìu dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế 

hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hết lòng 

cống hiến, hy sinh và làm tròn nhiệm vụ vẻ vang, bổn phận thiêng liêng đối 

với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt 

Nam xứng đáng với danh xưng, danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ mà nhân dân trìu 

mến trao tặng, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ kính yêu: “Quân đội 

ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do 

của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 

nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 

Tiếp bước con đường, sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Bác đã lựa 

chọn, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội và phẩm chất Bộ 

đội Cụ Hồ, đó không chỉ là trách nhiệm, bổn phận thiêng liêng, mà còn là tình 

cảm, tấm lòng son sắt của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội dành cho Chủ tịch 

Hồ Chí Minh-“linh hồn” làm nên lịch sử, truyền thống vẻ vang của Quân đội 

nhân dân Việt Nam anh hùng. 

Thiện Văn // https://www.qdnd.vn 



 

uân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng 

đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn 

luyện, được nhân dân tin yêu, hết lòng đùm bọc, nuôi dưỡng.  

Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đội quân 

cách mạng ấy đã lập nên nhiều chiến công vang dội trong sự nghiệp đấu 

tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

quốc tế cao cả tại Lào và Campuchia. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành 

lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), Thông tấn xã 

Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết “Quân đội nhân dân Việt Nam - Những 

chiến công mang tầm vóc thời đại” của Đại tá Trần Tiến Hoạt (Viện Lịch sử 

Quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng). 

Sự ra đời và những chiến công vang dội trong đấu tranh giải phóng dân tộc 

Năm 1930, Đảng 

Cộng sản Việt Nam (chính 

đảng của giai cấp vô sản) 

thành lập, lấy chủ nghĩa 

Mác-Lênin làm nền tảng tư 

tưởng. Với đường lối cách 

mạng đúng đắn, sáng tạo 

(giương cao ngọn cờ độc 

lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội), Đảng đã tập hợp, 

lãnh đạo nhân dân đứng 

lên kiên cường đấu tranh 

chống ách đô hộ của thực 

dân Pháp giành lại nền 

độc lập, tự do.  

Để chuẩn bị trực tiếp cho cuộc vận động cách mạng tháng Tám 1945, 

ngày 22/12/1944, theo Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên 

truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, được 

thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo (châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), 

do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Vừa mới ra đời, Đội Việt Nam Tuyên 

Q 

 

Tại quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) tổ chức trọng 

thể Lễ thượng cờ cho 2 tàu Hộ vệ tên lửa 015-Trần 

Hưng Đạo và 016-Quang Trung. Ảnh: TTXVN phát 

 



truyền Giải phóng quân đã giành thắng lợi trong hai trận đánh đồn Phai Khắt 

(ngày 25/12/1944) và Nà Ngần (ngày 26/12/1944), gây tiếng vang lớn, mở 

đầu cho những trang sử hào hùng của quân đội ta. Tháng 5/1945, Việt Nam 

Tuyên truyền Giải phóng quân, Cứu quốc quân cùng các tổ chức vũ trang 

cách mạng khác hợp nhất thành Việt Nam Giải phóng quân. 

Tháng Tám năm 1945, thời cơ xuất hiện, dưới sự lãnh đạo của Trung 

ương Đảng, đội quân cách mạng làm nòng cốt cùng đồng bào tiến hành cuộc 

tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” giành chính quyền trên phạm vi toàn quốc, 

lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở 

Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự do cho dân tộc. 

Nhưng không lâu sau, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta. Chúng 

hy vọng đội quân xâm lược nhà nghề được trang bị vũ khí hiện đại sẽ nhanh 

chóng tiêu diệt quân đội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ, nhanh 

chóng kết thúc chiến tranh, lập lại chế độ cai trị như cũ. 

Trước vận mệnh đất nước lâm nguy, toàn thể quân dân Việt Nam cùng 

nhau đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng và Chính phủ kháng chiến do Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, nêu cao quyết tâm chiến đấu “thà hy sinh tất cả 

chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Trong 

cuộc đối đầu đầy cam go thử thách này, Quân đội nhân dân đóng vai trò 

nòng cốt, không ngừng phát triển, càng đánh càng mạnh, thể hiện nổi bật 

qua tổng số 44 chiến dịch khác nhau. 

Đặc biệt, cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao 

là chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” 

đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Lần đầu tiên 

trong lịch sử đương đại, một quân đội cách mạng trang bị thô sơ đã đánh bại 

hoàn toàn đội quân nhà nghề của một cường quốc thực dân, cổ vũ mạnh mẽ 

phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. 

Sau khi thực dân Pháp thất bại, đế quốc Mỹ liền nhảy vào xâm lược, âm 

mưu biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự, rồi 

dùng miền Nam làm bàn đạp để tiến công miền Bắc, ngăn chặn làn sóng 

cách mạng tại khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, từ năm 1965, Mỹ ồ ạt đưa 

quân viễn chinh, quân một số nước đồng minh cùng nhiều loại vũ khí trang 

bị, phương tiện chiến tranh hiện đại sang trực tiếp tham chiến tại miền Nam, 

đồng thời mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân ra miền 

Bắc Việt Nam. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam kéo dài 

hơn hai thập niên (1954 - 1975) là cuộc chiến tranh dài ngày ác liệt nhất, quy 

mô lớn nhất thời đại. Trong cuộc đụng đầu lịch sử này, Quân đội nhân dân 

tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nêu cao tinh thần “Không có gì quý hơn 



độc lập, tự do”, cùng toàn Đảng, toàn dân không quản hy sinh, gian khổ, liên 

tiếp tiến công địch, đặc biệt là qua 46 chiến dịch khác nhau. 

Chiến dịch Hồ Chí Minh (Xuân 1975) kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước, mở ra kỷ nguyên mới cho cách mạng Việt Nam: Kỷ 

nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời tác 

động sâu sắc đến phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 

và tiến bộ xã hội trên thế giới. 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Lào và Campuchia 

Việt Nam, Lào, 

Campuchia là ba quốc 

gia cùng nằm trên bán 

đảo Đông Dương, có 

nhiều nét tương đồng về 

điều kiện tự nhiên, lịch 

sử - văn hóa. Do đó, 

những kẻ thù ngoại 

bang, chủ nghĩa thực 

dân hay đế quốc luôn 

tìm cách xâm lược cả ba 

nước (tuy thời điểm có 

thể khác nhau). Suốt 

quá trình lãnh đạo cách 

mạng, Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm vun đắp cho tình đoàn kết 

giữa nhân dân ba nước Đông Dương, coi đây là một trong những nhân tố có 

vai trò quyết định đến thắng lợi sự nghiệp cách mạng mỗi nước, cả trong thời 

chiến cũng như thời bình. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã cử nhiều đơn vị 

Quân tình nguyện sang giúp đỡ cách mạng Lào, cách mạng Campuchia theo 

lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình”, thắng lợi của 

nhân dân mỗi nước cũng là thắng lợi chung của nhân dân Đông Dương. 

Dù phải đối diện với muôn vàn khó khăn gian khổ (hoạt động tại những 

chiến trường rừng núi xa xôi, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dân cư thưa 

thớt, kẻ thù tàn bạo...), nhưng quân tình nguyện Việt Nam luôn chấp hành tốt 

mọi chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, nêu cao tinh thần quốc tế vô 

sản trong sáng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cán bộ, 

chiến sĩ Việt Nam coi đất nước và nhân dân bạn như đất nước và nhân dân 

mình, hết lòng đoàn kết, tôn trọng, tận tình giúp đỡ, kề vai sát cánh cùng phía 

bạn đánh địch trên khắp các chiến trường, các nẻo đường chiến dịch... lập 

 
Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham 

mưu trưởng QĐND Việt Nam và các đại biểu tham quan 

trang thiết bị, vũ khí của lực lượng Đặc công. Ảnh: Dương 

Giang/TTXVN 



nên những chiến thắng giòn giã, như các chiến dịch: Thượng Lào, Hạ Lào 

(1954), Đông Bắc Campuchia (1970), Đường 9-Nam Lào (1971), Đông Bắc 

Campuchia (1971)... góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng của cách 

mạng Lào, cách mạng Campuchia. 

Năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ba 

nước Việt Nam, Lào, Campuchia kết thúc thắng lợi. Nhưng ngay sau đó, tập 

đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng Xari - Khiêu Xamphon cầm quyền ở 

Campuchia, được các thế lực bên ngoài giúp đỡ, đã phản bội cách mạng, 

thực hiện chính sách diệt chủng tàn sát hàng triệu người dân Campuchia vô 

tội, công khai chống phá cách mạng Việt Nam. Nghiêm trọng hơn, ngày 

22/12/1978, tập đoàn Pôn Pốt huy động 19 trên tổng số 23 sư đoàn bộ binh 

cùng nhiều binh chủng khác phát động chiến tranh xâm lược biên giới Tây 

Nam Việt Nam. 

Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ 

chức phản công tiêu diệt đại bộ phận quân Pôn Pốt, bảo vệ vững chắc biên 

giới. Đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước 

Campuchia (thành lập ngày 2/12/1978), thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả 

mà Đảng, Nhà nước giao, quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng 

Thủ đô Phnôm Pênh (ngày 7/1/1979) lật đổ chế độ Pôn Pốt, giúp đỡ nhân 

dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng và thực hiện công cuộc hồi 

sinh đất nước kéo dài trong suốt 10 năm (1979-1989). 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia, quân 

tình nguyện Việt Nam đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân, được 

nhân dân bạn tin yêu, đùm bọc giúp đỡ. Hàng chục vạn cán bộ, chiến sỹ 

quân tình nguyện đã hy sinh, góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị đặc 

biệt trong sáng, gắn bó của nhân dân ba nước Đông Dương. 

Nhìn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân 

đội nhân dân Việt Nam hơn 70 năm qua, chúng ta càng nhận thức sâu sắc, 

toàn diện hơn về những chiến công mang tầm vóc thời đại. Những chiến 

công ấy không phải ngẫu nhiên, mà được bắt nguồn, hợp thành từ nhiều 

nhân tố: Truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng; sự đùm 

bọc, chở che của nhân dân; sự ủng hộ, giúp đỡ của bè bạn quốc tế... nhưng 

bao trùm hơn tất cả là từ sự lãnh đạo, giáo dục rèn luyện của Đảng. Do đó, 

giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với 

Quân đội nhân dân Việt Nam cũng chính là bảo đảm Quân đội có đủ sức 

mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. 

 

// Báo Tin tức  



 

rong Sách ảnh Quốc phòng Việt Nam 2019, nhiều hình ảnh ấn tượng về 
Quân đội Nhân dân Việt Nam lần đầu được công bố. 

 

 

Trung đội súng máy 12,7mm huyện 

Thủ Thừa, tỉnh Long An tham gia 

diễn tập khu vực phòng thủ năm 

2017. 

 

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. 

 

 

Các trạm radar của Quân chủng 

Phòng không - Không quân thường 

xuyên bảo đảm tốt nhiệm vụ quản lý 

vùng trời.  

 

Bộ đội biên phòng biểu diễn võ thuật.  

 

T 



 

Vùng 3 Hải quân diễn tập hiệp đồng 

chiến đấu Khu vực I. 

 

Máy bay Su-30MK2 thực hành bắn rốc 

két. 

 

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Dự bị 

động viên Trung đoàn 880, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh Lai Châu thực 

hành bắn đạn thật trong diễn tập 

thực binh năm 2017. 

 

Bộ binh, xe tăng hiệp đồng tiến công 

địch trong thực hành diễn tập của Sư 

đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5, năm 

2017. 

 

Huấn luyện bắn súng ngắn K54 tại 

trường Sĩ quan Lục quân 2. 

 

Huấn luyện chuyên ngành trinh sát tại 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên. 



 

Huấn luyện xử lý chất độc mau tan.  

 

Huấn luyện vượt sông ở Lữ đoàn Tăng 

- Thiết giáp 405, Quân khu 3. 

 

Lực lượng pháo binh thực hành bắn 

chiến đấu trong diễn tập hiệp đồng 

quân binh chủng. 

 

Huấn luyện vận động tiến công trên địa 

hình đồng nước. 

 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu 

diễn tập phòng, chống tội phạm 

xuyên biên giới. 

 

Biên đội tàu Lữ đoàn 162, Vùng 1 Hải 

quân hành quân trên biển. 
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gày 22-12-1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng 

quân được thành lập theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đội quân 

ban đầu tuy chỉ có 34 chiến sĩ, nhưng trải qua năm tháng tôi luyện, chiến 

đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ dạy của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, đội quân ấy ngày càng phát triển, hùng mạnh, trở thành đội quân 

anh dũng, thiện chiến, vô địch của dân tộc Việt Nam anh hùng.  

Với các chức 

năng của mình, 

Quân đội nhân 

dân Việt Nam luôn 

hoàn thành xuất 

sắc mọi nhiệm vụ 

mà Đảng, nhân 

dân giao phó, 

được nhân dân tin 

yêu tặng cho danh 

xưng Bộ đội Cụ 

Hồ. 

Sở dĩ Quân 

đội ta có sức mạnh vô địch là vì: Quân đội ta là quân đội cách mạng, từ nhân 

dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh. Nghĩa là chúng ta có lý luận 

khoa học chỉ đường, có nền tảng tư tưởng vững chắc, có mục tiêu chiến đấu 

rõ ràng. Nền tảng tư tưởng, lý luận khoa học đó là Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng của Đảng cách mạng. 

Mục tiêu chiến đấu của Quân đội ta là: Vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì chủ 

nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trong suốt 75 

năm qua, Quân đội ta luôn bồi đắp nền tảng tư tưởng vững chắc và chưa 

bao giờ xa rời mục tiêu chiến đấu của mình. Vì thế, Quân đội ta luôn nhận 

được sự tiếp sức vô tận từ cội nguồn nhân dân. Đó chính là cái gốc căn bản 

để Quân đội ta lập nên những chiến công hiển hách, cùng toàn Đảng, toàn 

dân hoàn thành sự nghiệp vĩ đại là giải phóng dân tộc và bảo vệ vững chắc 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

Quân đội lần thứ X, Quân đội ta tiếp tục được xây dựng theo hướng cách 

mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó ưu tiên một số lực 

lượng, bộ phận tiến thẳng lên hiện đại. Sau gần 4 năm thực hiện nghị quyết 

của Đảng, với các nhóm giải pháp khoa học, sát với yêu cầu thực tiễn, Quân 

đội ta đã có những bước tiến vượt bậc cả về cơ cấu tổ chức, năng lực tác 

chiến và trình độ khoa học kỹ thuật. Từ kiểm nghiệm thực tiễn có thể khẳng 

định: Quân đội ta đủ sức đánh bại mọi kẻ thù, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn 

chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, không phận của Tổ quốc. 

Tuy nhiên, các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ âm mưu đen tối 

hòng tách rời Quân đội ta khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho Quân đội ta 

không còn hệ tư tưởng, không còn mục tiêu chiến đấu, cuối cùng là làm suy 

yếu, tan rã Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhiều năm qua, chúng vừa âm 

thầm, vừa rầm rộ thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội; hoặc gần 

đây là cổ xúy cho tư tưởng “dân sự hóa” quân đội... Tất cả những mánh khóe 

đó nằm chung trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch 

đang ráo riết thực hiện nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. 

Nhưng với bản lĩnh, truyền thống của một đội quân cách mạng, được tôi 

rèn từ trong khắc nghiệt của chiến tranh, Quân đội ta không dễ gì bị lung lạc 

trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Càng trong khó khăn, Quân đội 

ta càng phải thể hiện rõ ý chí, quyết tâm, siết chặt đội ngũ, nâng cao tinh thần 

cảnh giác cách mạng, quyết đánh bại kẻ thù cả trên chiến trường, cả trên 

mặt trận chính trị tư tưởng. Từng cán bộ, chiến sĩ tiếp tục trau dồi lý luận Chủ 

nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm chắc chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, Nhà nước, hành động khoa học, thống nhất, kỷ luật, 

kiên quyết giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Ra sức học 

tập, huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị, nâng cao năng lực chỉ huy, tham 

mưu, tác chiến, bảo đảm cho mọi đơn vị đều tinh nhuệ, anh dũng, thiện 

chiến, xứng đáng với truyền thống “bách chiến, bách thắng” và vai trò nòng 

cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân 

gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Toàn quân cần tiếp tục làm tốt 

chức năng đội quân công tác, không ngừng bồi đắp mối quan hệ đoàn kết 

gắn bó máu thịt với nhân dân, cụ thể là tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giúp 

dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng 

nông thôn mới, xóa nghèo bền vững..., ngày càng làm sáng rõ thêm hình ảnh 

Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. 
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áng 29-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo 

Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò nòng cốt của 

Quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”. 

Tham dự hội thảo có 

Ủy viên Trung ương 

Đảng, Phó Chủ tịch nước 

Đặng Thị Ngọc Thịnh; 

các đồng chí nguyên lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước và 

Quân đội; đại diện một số 

bộ, ngành, cơ quan 

Trung ương. 

Về phía Bộ Quốc 

phòng có các đồng chí: 

Đại tướng Ngô Xuân 

Lịch, Ủy viên Bộ Chính 

trị, Phó Bí thư Quân ủy 

Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung 

ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục 

Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: 

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân 

Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng 

Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân 

đội nhân dân Việt Nam.  

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm đánh giá, hội thảo 

lần này là một hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập 

Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) và 30 năm Ngày hội 

Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019). Hội thảo nhằm rút ra những 

kinh nghiệm có giá trị trong việc phát huy truyền thống yêu nước, ý chí giữ vững 

độc lập tự do của dân tộc; truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt 

Nam và vai trò của Ngày hội Quốc phòng toàn dân đối với xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân vững mạnh. 

S 

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
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Khẳng định dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt 

Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là sự kiện chính trị quan trọng, 

đồng thời là dịp để toàn dân, toàn quân ta nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào 

về truyền thống vẻ vang của Quân đội anh hùng, dân tộc anh hùng, Đại tướng 

Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân từ nhân 

dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. 

Quân đội sinh ra và lớn lên trong quá trình đấu tranh cách mạng của quần 

chúng nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Quân đội nhân dân Việt Nam - “Bộ đội Cụ Hồ” là biểu hiện cao đẹp của tư 

tưởng nhân văn Hồ Chí Minh: “Việc binh là việc nhân nghĩa”. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Trưởng thành, chiến đấu theo tư 

tưởng ấy, Quân đội nhân dân Việt Nam đã, đang và nhất định sẽ hoàn thành 

xuất sắc lời dạy của Bác: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng 

chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ 

nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh 

thắng”. 

Với quan điểm và 

phương pháp luận khách 

quan, khoa học, Thượng 

tướng Nguyễn Trọng 

Nghĩa đề nghị các đại 

biểu dự hội thảo tập trung 

tham luận, làm sáng tỏ và 

sâu sắc hơn những nội 

dung chủ yếu gồm: 

Khẳng định sự lãnh đạo 

đúng đắn của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh - nhân tố 

quyết định tạo nên sức 

mạnh của Quân đội nhân 

dân Việt Nam; tôn vinh thành tựu, chiến công, làm sâu sắc hơn những vấn đề 

có tính quy luật, tính nguyên tắc về những thắng lợi; đúc rút kinh nghiệm trong 

quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, 

vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, 

từng bước hiện đại”. 

Bên cạnh đó, các đại biểu, nhà nghiên cứu khoa học cần phân tích, khẳng 

định vai trò, thành tựu của Ngày hội Quốc phòng toàn dân đối với sự nghiệp xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; làm rõ vai trò, trách nhiệm 

của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Chủ trương bảo vệ Tổ quốc của Đảng là 

 
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm 

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại hội 

thảo. Ảnh: Hồng Pha 



một bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong thời kỳ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ trương bảo vệ Tổ quốc đã được Đảng khẳng 

định qua các kỳ đại hội, xác định là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách 

mạng thời kỳ mới. Do đó, vai trò của Quân đội và thế trận quốc phòng toàn dân, 

thế trận an ninh nhân dân cần ngày càng được củng cố vững chắc, liên hoàn, 

để “thế trận lòng dân” được tăng cường. Ngày hội Quốc phòng toàn dân là 

Ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước, tôn vinh và nhân lên hình 

ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam 

trong thời đại mới. 

Theo Thiếu tướng 

Nguyễn Xuân Sang, Phó 

cục trưởng Cục Tuyên 

huấn, Tổng cục Chính trị 

Quân đội nhân dân Việt 

Nam, thực hiện Ngày hội 

Quốc phòng toàn dân 

góp phần nâng cao nhận 

thức, ý thức trách nhiệm 

của toàn dân đối với sự 

nghiệp củng cố quốc 

phòng, an ninh, bảo vệ 

Tổ quốc; bảo đảm môi 

trường hòa bình, ổn định, an ninh cho sự phát triển đất nước; làm thất bại âm 

mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch… 

Báo cáo tổng thuật hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện 

trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam cho rằng, hội thảo đã một lần nữa làm 

sâu sắc, cụ thể hơn giá trị của chiến công, bài học của chiến thắng, ý nghĩa 

những thành tích của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm xây dựng, 

chiến đấu và trưởng thành, đồng thời làm rõ những thành tựu sau 30 năm thực 

hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân. 

Kết quả hội thảo góp phần hoàn thiện quá trình đúc rút những kinh nghiệm 

sâu sắc, là cơ sở quan trọng để tiếp tục vận dụng vào sự nghiệp xây dựng 

Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 

đại”, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững 

mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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ách đây 75 năm, trước yêu cầu của cách mạng Việt Nam và thực 

hiện chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam 

Tuyên truyền Giải phóng quân-tiền thân của Quân đội nhân dân 

(QĐND) Việt Nam được thành lập. Đây là sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, 

đánh dấu sự ra đời, phát triển của lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng Việt 

Nam; đồng thời, khẳng định sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác-

Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân của Đảng và 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.  

Ngày 22-12-1944, Ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải 

phóng quân-đội quân chủ lực đầu tiên của LLVT cách mạng-được lấy làm 

Ngày thành lập QĐND Việt Nam và cách đây 30 năm, ngày 17-10-1989, Ban 

Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ban hành Chỉ thị số 381-CT/TW quyết 

định lấy ngày 22-12 là Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD). 

Dưới sự lãnh đạo, 

giáo dục và rèn luyện 

của Đảng và Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, trong suốt 

quá trình xây dựng, 

chiến đấu và trưởng 

thành, QĐND Việt Nam 

luôn kiên định mục tiêu, 

lý tưởng chiến đấu vì 

độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội (CNXH); 

cùng nhân dân làm nên 

những chiến thắng huy 

hoàng, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị trung 

thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân 

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, với 34 cán bộ, chiến sĩ, trang bị 

vũ khí thô sơ nhưng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã làm nên 
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chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần, mở đầu cho trang sử truyền thống “bách 

chiến, bách thắng” của QĐND Việt Nam. Chưa đầy một năm sau, Quân đội 

ta đã cùng toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa, làm nên thành công Cách 

mạng Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa-nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở 

Đông Nam Á. Ngay sau đó, Quân đội ta đã cùng với LLVT và các tầng lớp 

nhân dân đập tan mọi âm mưu, hành động chống phá của thù trong, giặc 

ngoài, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng và nền độc lập, tự do của 

dân tộc. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Quân đội ta đã 

trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt; nêu cao ý chí quyết chiến, quyết 

thắng, tinh thần quả cảm “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, cùng toàn dân 

trường kỳ kháng chiến, đánh bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”, âm 

mưu “bình định”, “phản công” của địch, giành những thắng lợi quan trọng. 

Nổi bật là trên các mặt trận: Việt Bắc Thu-Đông (1947), Biên giới (1950), 

cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân (1953-1954) với đỉnh cao là Chiến 

thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giáng 

đòn quyết định, đập tan dã tâm xâm lược của các thế lực đế quốc, thực dân 

hiếu chiến, mở ra trang mới cho cách mạng Việt Nam. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, QĐND Việt Nam có bước 

phát triển lớn mạnh, vượt bậc cả về tổ chức lực lượng, trình độ chỉ huy tác 

chiến, nghệ thuật quân sự; từng bước hình thành các quân chủng, binh 

chủng, quân đoàn chủ lực cơ động mạnh, làm nòng cốt bảo vệ miền Bắc xã 

hội chủ nghĩa (XHCN) và tiến hành chiến tranh cách mạng ở miền Nam. Mặc 

dù phải đương đầu với một đế quốc sừng sỏ, có tiềm lực kinh tế, quân sự 

mạnh vào loại bậc nhất thế giới, nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt 

của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta đã vượt qua mọi khó khăn, 

gian khổ, hy sinh, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng, tinh 

thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, ý chí quyết chiến, quyết thắng, “dám đánh, 

quyết đánh, biết đánh và biết thắng”, cùng toàn dân đập tan hai cuộc chiến 

tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ, làm nên trận 

“Điện Biên Phủ trên không” (12-1972), bảo vệ vững chắc Thủ đô Hà Nội và 

hậu phương lớn miền Bắc XHCN; lần lượt đánh thắng các chiến lược: “Chiến 

tranh đặc biệt”; “Chiến tranh cục bộ”; “Việt Nam hóa chiến tranh”; tiến hành 

cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ 

Chí Minh, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, viết nên 

trang sử hào hùng, oanh liệt của thời đại Hồ Chí Minh; hoàn thành vẻ vang 

sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa non sông thu về một 



mối, đất nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên hòa bình, độc lập, tự do, 

cả nước đi lên CNXH. 

Sau ngày đất nước thống nhất, Quân đội ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ 

xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, đấu tranh làm thất bại kế hoạch 

hậu chiến của các thế lực thù địch; xung kích khắc phục hậu quả chiến tranh 

và một lần nữa lại anh dũng chiến đấu hy sinh, cùng toàn dân tộc tiến hành 

thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, bảo 

vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững cuộc sống bình yên của nhân 

dân và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát 

khỏi họa diệt chủng. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 

QĐND Việt Nam đã phát huy bản chất cách mạng, truyền thống Bộ đội Cụ 

Hồ, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân 

lao động sản xuất” trong tình hình mới; chủ động làm tốt công tác nghiên 

cứu, dự báo chiến lược, tham mưu với Đảng, Nhà nước có quyết sách đúng 

đắn, xử lý kiên quyết, kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh 

cả trên không, trên biển, biên giới và nội địa, không để bị động, bất ngờ. 

Đồng thời, thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền 

QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực 

phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc; luôn sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và 

chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn 

“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân 

dân và chế độ XHCN. Cùng với nhiệm vụ chiến đấu, Quân đội ta luôn đi đầu 

trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực, có hiệu 

quả vào phát triển kinh tế-xã hội, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, đền ơn 

đáp nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị, đời sống văn hóa mới... nhất là trên các 

địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; luôn xung kích, 

nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... 

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó 

khăn, nguy hiểm, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và làm 

công tác dân vận đã tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ 

Hồ; thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân-dân, xây dựng “thế 

trận lòng dân” vững chắc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà 

nước và chế độ XHCN, tạo nền tảng để xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD 

gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Trong bối cảnh 

toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, quân đội đã tích cực, chủ 

động hội nhập, thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ 



trương, đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của 

Việt Nam trên trường quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát 

triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. 

Nhìn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, 

chúng ta vô cùng vinh dự, tự hào về những chiến công hiển hách và truyền 

thống vẻ vang của Quân đội ta. Những chiến công mà quân đội giành được 

trước hết là nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân; sự nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, anh 

dũng chiến đấu hy sinh của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Trong suốt 75 

năm qua, bất luận trong hoàn cảnh nào, Quân đội ta cũng luôn tuyệt đối trung 

thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định 

mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH; luôn đóng vai trò 

nòng cốt trong xây dựng nền QPTD vững mạnh; thực sự là quân đội cách 

mạng “của dân, do dân, vì dân”; xây đắp nên truyền thống “… trung với 

Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ 

quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào 

cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng(1) như lời khen ngợi của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh; xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh 

hùng và danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ. 

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân 

ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang đứng trước nhiều vận hội, thời cơ thuận 

lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trên thế giới, hòa bình, hợp tác, phát 

triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng tình hình thế giới, khu vực biến động rất 

phức tạp, khó dự báo; tranh chấp chủ quyền, xung đột sắc tộc, dân tộc, tôn 

giáo, hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, tấn công 

mạng và những vấn đề an ninh phi truyền thống gia tăng, diễn ra gay gắt; 

cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt. Tình hình 

Biển Đông đã và đang có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn 

định. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống 

phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội, chia rẽ 

quân đội với Đảng, Nhà nước, nhân dân bằng những thủ đoạn mới rất tinh vi, 

thâm độc. Bên cạnh đó, sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động nhiều chiều đến mọi 

mặt đời sống xã hội, trong đó có quốc phòng, an ninh. Trước tình hình đó, 

QĐND cần phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng “cách 

mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, tạo bước phát triển mới về 



chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo 

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Để hoàn thành trọng trách thiêng liêng đó, toàn quân cần kế thừa và 

phát huy truyền thống, kinh nghiệm 75 năm qua, tập trung trước hết xây 

dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao 

chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho quân đội luôn giữ 

vững phương hướng, mục tiêu chiến đấu, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc 

bén, lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, 

Nhà nước và nhân dân. Theo đó, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững 

mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; không ngừng tăng cường 

sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, bảo đảm cho quân đội 

luôn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, có tính dân tộc và 

tính nhân dân sâu sắc. Đảng bộ Quân đội tiếp tục đi đầu trong thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng 

Đảng với bảo vệ Đảng; kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù 

địch, nhất là âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch và 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ vững chắc nền 

tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ 

Quân đội chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; coi trọng đổi mới 

phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực tổ chức 

thực hiện nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phê bình và tự 

phê bình, giữ nghiêm kỷ luật Đảng; đề cao tính tiền phong, gương mẫu của 

người đứng đầu cấp ủy và chỉ huy đơn vị... Trước mắt, chủ động chuẩn bị tốt 

mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, góp phần vào thành 

công Đại hội XIII của Đảng. 

Quán triệt sâu sắc tư tưởng “người trước, súng sau” trong xây dựng 

LLVT nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đơn vị trong quân đội cần 

tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị 

trong các nhiệm vụ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ 

chính trị nội bộ, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc Chủ nghĩa 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, lý tưởng 

cách mạng, mục tiêu chiến đấu của quân đội, truyền thống lịch sử dân tộc, 

bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Tiếp tục tổ chức tốt việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào Thi đua Quyết 

thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng 

danh Bộ đội Cụ Hồ”. Mặt khác, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện phai 



nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ, vững chắc về ý chí, niềm tin, trách nhiệm chính trị; xây dựng cho cán bộ, 

chiến sĩ bản lĩnh chính trị, tâm thế vững vàng, đạo đức cách mạng trong 

sáng, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh, bảo đảm trong mọi điều 

kiện, hoàn cảnh, luôn trung thành vô hạn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo 

của Đảng, đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, kiên định mục tiêu độc 

lập dân tộc và CNXH, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ 

được giao. 

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa, đang 

đặt ra cho quân đội nhiệm vụ rất nặng nề. Để phát huy truyền thống “bách 

chiến, bách thắng”, “càng đánh càng mạnh, càng thắng lớn”, đòi hỏi phải 

không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của 

QĐND, xây dựng QĐND ngày càng hùng mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 

vụ trong tình hình mới. Thực tiễn 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành 

của Quân đội ta cho thấy, đây là vấn đề rất quan trọng, trực tiếp quyết định 

đến khả năng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, cùng với 

tăng cường nền tảng chính trị, tinh thần, cần thực hiện đồng bộ các biện 

pháp xây dựng QĐND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, thiện chiến, hiện đại, 

ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ. 

Để hoàn thành mục tiêu trên, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Đảng, 

Nhà nước, quân đội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt khâu đột phá về điều 

chỉnh tổ chức biên chế, tăng cường kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng 

huấn luyện, SSCĐ. Trước hết, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các 

kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 

2021; bảo đảm vũ khí, trang bị đến năm 2025; tích cực sắp xếp, điều chỉnh tổ 

chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới, 

nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, rèn luyện kỷ 

luật, thể chất, xây dựng chính quy, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh 

toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực. Toàn quân tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 

765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn 

luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác huấn luyện, SSCĐ, phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới. Trong đó, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, 

thiết thực, vững chắc”; đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp 

huấn luyện, diễn tập; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực 

tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức 

biên chế, sự phát triển của vũ khí, trang bị và nghệ thuật quân sự Việt Nam, 



yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao; kết hợp chặt 

chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây 

dựng niềm tin vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có. Đặc biệt, tập trung tạo 

sự chuyển biến về chất lượng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị thế hệ mới, 

hiện đại; huấn luyện, diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập 

đối kháng trong các môi trường và tác chiến khu vực phòng thủ, làm cơ sở 

để nâng cao trình độ, khả năng tác chiến của quân đội. Cùng với đó, cần chủ 

động phát huy thành tựu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước, tiếp cận, ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư vào nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự, khoa học, công nghệ 

quân sự, công nghiệp quốc phòng, đẩy nhanh hơn nữa tiến trình hiện đại hóa 

quân đội, trước hết là các lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại, 

tạo bước chuyển mang tính đột phá về trình độ, khả năng SSCĐ, sức mạnh 

chiến đấu của quân đội. 

Kế tục truyền thống đánh thắng ngay từ trận đầu, đã ra quân là chiến 

thắng, trong bối cảnh phức tạp hiện nay, toàn quân quán triệt sâu sắc quan 

điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, thường 

xuyên nêu cao cảnh giác, chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo 

chính xác tình hình, tình huống có thể xảy ra trong lĩnh vực quốc phòng, an 

ninh; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chiến lược, sách lược linh 

hoạt, đúng đắn, phù hợp, chủ động giải quyết các vấn đề nhạy cảm, tình 

huống phức tạp, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, 

không để đất nước bị động, bất ngờ. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò nòng 

cốt trong xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân 

dân ngày càng vững chắc. Trong đó, đẩy mạnh xây dựng tỉnh (thành phố) 

thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng LLVT ba thứ quân vững 

mạnh, tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, đặc biệt là “thế trận lòng dân” 

vững chắc, nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Các đơn vị quân đội 

duy trì nghiêm chế độ, nền nếp SSCĐ, luôn ở trạng thái SSCĐ cao; làm tốt 

công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng biển, vùng trời, biên giới, 

hải đảo; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quyết tâm, kế hoạch, 

phương án tác chiến, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an 

nhân dân và các lực lượng khác, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc 

phòng, an ninh, không để bất ngờ về chiến lược. 

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dựa vào dân, đoàn kết 

gắn bó máu thịt với nhân dân là quy luật phát triển, cội nguồn sức mạnh 

chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam trong suốt 75 năm qua. Kế 

thừa, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp đó, cán bộ, chiến sĩ quân đội 



cần đề cao trách nhiệm, gương mẫu trong lời nói, quyết liệt trong hành động, 

nhằm giữ gìn, phát triển mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân. 

Hiện nay, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá, chia rẽ mối 

quan hệ đoàn kết gắn bó “máu-thịt”, “cá-nước” giữa quân đội và nhân dân 

bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc, nên cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân 

càng phải giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật 

trong quan hệ quân dân, gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực 

hiện quân với dân một ý chí. Các đơn vị quân đội tiếp tục thực hiện tốt chức 

năng “đội quân công tác”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực 

hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, hỗ trợ, giúp nhân dân phát triển 

sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, nhất là ở các địa bàn vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng căn 

cứ cách mạng. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển 

kinh tế-xã hội, kết hợp xây dựng, củng cố vững chắc nền QPTD, thế trận 

QPTD, an ninh nhân dân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, 

công tác “đền ơn đáp nghĩa”... Cùng với đó, quân đội tiếp tục phát huy vai trò 

là lực lượng xung kích, nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục 

hậu quả chiến tranh, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo 

nền tảng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới. 

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD (22-12-1989 / 22-12-2019) và 75 năm 

Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2019) là một sự kiện 

chính trị quan trọng của đất nước và quân đội. Đây là dịp để toàn thể cán bộ, 

chiến sĩ trong toàn quân và nhân dân ta nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào 

về truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng, dân tộc anh hùng. Chúng ta 

tin tưởng chắc chắn rằng, với niềm tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của 

QĐND Việt Nam anh hùng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân sẽ tiếp 

tục nỗ lực phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng QĐND cách mạng, 

chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thật sự làm nòng cốt cho toàn dân 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. 

 

Ngô Xuân Lịch // https://www.qdnd.vn 



 

hiến tranh đã lùi xa vào quá khứ, đất nước Việt Nam chúng ta đang 
sống trong thời kỳ hòa bình, đi lên công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
đất nước. Những người lính thời bình tuy không phải trải qua đạn 

bom, khói lửa nhưng đối với họ, nhiệm vụ vẫn không nhẹ nhàng hơn một 
chút nào. 

Những thế hệ thanh niên Việt Nam sinh ra sau những cuộc chiến như 
cuộc chiến Việt Nam, rồi hai cuộc chiến trong cuối thập niên 70- cuộc chiến 
biên giới Tây Nam và cuộc chiến biên giới phía bắc, thường được cho là may 
mắn. Các thế hệ từ 7X trở về sau may mắn vì không phải sống trong bối 
cảnh chiến tranh ngay trên quê hương mình như thế hệ cha ông trước đó. 
Họ được cắp sách đến trường mỗi ngày mà không phải lo sợ cảnh bom rơi 
đạn nổ. Họ lớn lên trong đường hướng giáo dục “con người mới xã hội chủ 
nghĩa” làm chủ vận mệnh đất nước. 

Người lính của thời 
bình, sau giờ tuần tra, huấn 
luyện, ở hầu hết các đơn vị 
lực lượng quân sự, cán bộ, 
chiến sĩ lại tập trung vào việc 
chăm sóc cây trồng, vật nuôi. 
Vì vậy, những mô hình VAC 
như vườn rau sạch, nuôi cá, 
gia cầm, heo, bò, dê... xuất 
hiện ngày càng nhiều tại các 
đơn vị. Với những người 
lính, khó khăn nào cũng cố 
gắng vượt qua, nhiệm vụ 

nào cũng phải hoàn thành, không nề hà những vất vả, hy sinh, luôn phát huy 
bản chất anh bộ đội Cụ Hồ trong mọi thời đại, mãi là hình tượng để nhân dân 
yêu mến, tin tưởng. 

 Thời bình, các đơn vị quân đội đã tiến hành điều tra khảo sát, đánh giá 
hiện trạng, tác động của môi trường đối với các khu vực quân sự và các khu 
vực liên quan; kiểm soát, giám sát ô nhiễm và quản lý chất thải quân sự; triển 

khai các hoạt động cải thiện chất lượng môi trường; đẩy mạnh hoạt động 
nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật 
khai thác sử dụng hợp lý tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên trong hoạt động 
quân sự; xây dựng và thực hiện đề án của Bộ Quốc phòng trong chương 
trình nghiên cứu khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh; phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước để giải quyết nhiều vấn đề về môi 

C 

 

(Người lính giúp dân thu hoạch lúa) 



trường; xây dựng và tổ chức lực lượng làm nòng cốt trong phòng chống thiên 
tai và khắc phục sự cố môi trường… 

Ngày nay, người lính là lực lượng chủ lực trong nhiệm vụ phòng chống 
thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, coi đây là một nhiệm vụ chiến đấu trong thời 

bình. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã làm tốt kế hoạch phòng chống các loại 
thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, công tác lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức lực lượng, 
bảo đảm trang bị kỹ thuật, hậu cần, tham mưu, đến trực tiếp cùng với các 
cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân triển khai 
các biện pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Nhờ làm tốt công 
tác chuẩn bị, nên khi thiên tai hoặc sự cố do con người xảy ra, quân đội đã 
kịp thời huy động lực lượng, trang thiết bị, chủ động đối phó có hiệu quả, góp 
phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân. 

Hưởng ứng phong trào 
thi đua “Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới” do 
Chính phủ phát động, những 
người lính đã có nhiều hoạt 
động thiết thực tham gia xây 
dựng nông thôn mới tại các 
địa bàn đóng quân. Các đơn 
vị trong toàn quân đã tích 
cực tham gia xây dựng cơ 
sở hạ tầng kinh tế – xã hội 
của địa phương (như giao 
thông, thủy lợi, điện, trường 

học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, bưu điện, nhà ở dân cư); tham gia thực 
hiện việc chuyển dịch cơ cấu, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản 
xuất, nâng cao thu nhập của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu xóa 
đói, giảm nghèo của địa phương. 

Những người lính hôm nay còn tham gia thực hiện có hiệu quả công tác 
giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện 
các phong trào, công tác chính sách xã hội, vận động nhân dân thực hiện 
nếp sống văn hóa mới; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt 
trận và các đoàn thể vững mạnh xuất sắc, củng cố cơ sở chính trị địa 
phương vững mạnh toàn diện; tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã 
hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, 
vững mạnh. 

Ngày nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều 
diễn biến phức tạp, những người lính Việt Nam hôm nay hơn lúc nào hết 
luôn phát huy bản chất cách mạng, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, kiên trì 
xây dựng phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với quân đội và nhân dân 
các nước, phấn đấu vì hòa bình. 

Lê Ngân // http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn 
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uân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam mang bản chất giai cấp công 

nhân, giai cấp đại diện cho nền sản xuất lớn tiên tiến, hiện đại. Thế 

giới đương đại diễn ra Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

(CMCN 4.0), đang tác động đến mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.  

Nhận thức rõ điều này, Đại hội XII của Đảng xác định: “Xây dựng QĐND, 

Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu 

tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, vững mạnh về 

chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung 

thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân”. Chủ trương chỉ đạo 

chiến lược của Đảng cần được các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc và vận 

dụng sáng tạo vào quá trình xây dựng QĐND Việt Nam, hiện nay. 

Quốc phòng, quân sự 

là lĩnh vực ứng dụng 

nhanh nhất các thành tựu 

khoa học và công nghệ 

(KHCN) tiên tiến, hiện đại. 

Các cuộc chiến tranh nếu 

xảy ra trong tương lai, đều 

là chiến tranh sử dụng vũ 

khí trang bị kỹ thuật 

(VKTBKT) công nghệ cao, 

quy mô lớn, cường độ 

cao. Chính vì vậy, xây 

dựng QĐND Việt Nam, 

trong thời đại CMCN 4.0, cần tìm tòi đề xuất những giải pháp thiết thực, 

mang tính khả thi, đáp ứng với quá trình từng bước hiện đại hóa. 

Thứ nhất, xây dựng QĐND Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, 

chủ động ứng phó với sự tác động đa chiều của quá trình hội nhập quốc tế, 

trong điều kiện CMCN 4.0. QĐND là một bộ phận cấu thành của xã hội, do 

đó, trong tiến trình hội nhập quốc tế hiện nay, những mặt trái của cơ chế thị 

Q 

 

Ảnh minh họa: qdnd.vn 



trường và lối sống đồi trụy, xấu độc của các nền văn hóa ngoại lai đều có thể 

thâm nhập vào quân đội, thông qua giao tiếp, hệ thống internet, điện thoại 

thông minh... Đây là vấn đề phức tạp, nếu các cấp lãnh đạo, chỉ huy xem 

nhẹ, quản lý không chặt chẽ sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Vì vậy, 

quá trình xây dựng QĐND về chính trị tinh thần, cần triển khai nhiều nội dung 

và phương pháp mới phù hợp hơn. 

Các biện pháp cụ thể, một là, chú trọng hơn nữa việc đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chính trị, kinh tế, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin 

học cho đội ngũ cán bộ các cấp. Đặc biệt là đội ngũ sĩ quan cao cấp, nhằm 

nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ huy và khả năng sử dụng thành thạo ngoại 

ngữ, các phương tiện công nghệ cao, khi tham gia đóng góp cho các chương 

trình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, trong Quốc hội, HĐND, cấp ủy đảng 

địa phương theo cơ cấu các cấp huyện, tỉnh, thành phố. Hai là, đội ngũ cán 

bộ các cấp, nhất là cán bộ chính trị, bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên 

truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, cần bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, trình độ 

hiểu biết về chính trị-xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu 

rộng của đất nước cho cán bộ, chiến sĩ. Ba là, tích cực chủ động tuyên 

truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao ý thức cảnh 

giác cách mạng, tham gia phòng, chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa 

bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. 

Thứ hai, tích cực, chủ động đầu tư mua sắm VKTBKT hiện đại, ứng 

dụng nhanh những thành tựu KHCN vào quá trình huấn luyện, SSCĐ và 

chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nếu xảy ra trong 

tương lai, sẽ là chiến tranh sử dụng VKTBKT công nghệ cao, muốn giành 

thắng lợi trong cuộc chiến tranh này, phải chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ thời 

bình. Nền công nghiệp quốc phòng nước ta chưa sản xuất được nhiều các 

loại VKTBKT công nghệ cao, việc đầu tư ngân sách để mua sắm là lẽ đương 

nhiên. Tuy nhiên, việc mua sắm phải gắn với quá trình cải tiến, nâng cấp 

VKTBKT và đào tạo, huấn luyện SSCĐ bằng phương pháp, mô phỏng 

VKTBKT hiện đại, huấn luyện theo cách đánh của ta. Có thực hiện tốt điều 

này mới bảo đảm được tính bí mật, bất ngờ của VKTBKT khi tác chiến xảy 

ra. 

Các biện pháp cụ thể, một là, chủ động mở rộng đối tác để mua sắm 

VKTBKT hiện đại của thế giới, nhưng có giá cả hợp lý so với điều kiện kinh 

tế của đất nước. Hai là, tăng cường đầu tư vốn và công nghệ cho hoạt động 

nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, công nghệ, nâng cao tính năng kỹ thuật, chiến 

thuật tạo ra yếu tố bí mật bất ngờ trong tác chiến bằng VKTBKT công nghệ 



cao bảo vệ Tổ quốc. Ba là, đổi mới nội dung, phương pháp và phương tiện 

huấn luyện SSCĐ theo hướng hiện đại nhằm nâng cao trình độ tác chiến, 

làm chủ VKTBKT công nghệ cao cho các quân chủng, binh chủng đã được 

hiện đại hóa. Bốn là, tích cực ứng dụng KHCN hiện đại vào cải tiến tất cả các 

khâu, các bước nhằm thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng và phù 

hợp hóa VKTBKT hiện đại với khí hậu nước ta, tránh hư hỏng, xuống cấp, 

hoặc để xảy ra các tai nạn đáng tiếc, nhất là lĩnh vực hàng không quân sự. 

Thứ ba, đẩy mạnh hội nhập vào nền quốc phòng thế giới và khu vực, 

nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh 

phi truyền thống và truyền thống có thể xảy ra. Cùng với tiến trình hội nhập 

về kinh tế, chính trị, nền quốc phòng nước ta đang từng bước hội nhập khu 

vực và thế giới ngày càng sâu rộng, trong thời đại CMCN 4.0. Đến nay, nước 

ta đã có quan hệ quốc phòng với hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 

có Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và các nước thường trực Hội đồng bảo 

an Liên hợp quốc. Hội nhập về quốc phòng cùng một lúc đạt được nhiều kết 

quả thiết thực, một mặt, nền quốc phòng nước ta có điều kiện mở rộng giao 

lưu, học hỏi tận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật, công nghệ của những nền quốc 

phòng tiên tiến hàng đầu khu vực và thế giới; mặt khác, tạo điều kiện cho 

nền quốc phòng nước ta tham gia tích cực, có trách nhiệm với khu vực, thế 

giới trong các hoạt động phòng, chống an ninh truyền thống và phi truyền 

thống, đòi hỏi trình độ công nghệ cao, quy mô lớn, tốc độ nhanh. 

Thực hiện nội dung này, trước hết, Bộ Quốc phòng cần tham mưu cho 

Đảng, Nhà nước về chiến lược, quy trình, kế hoạch từng bước hội nhập quốc 

phòng thế giới và khu vực. Hai là, tích cực, chủ động tham gia các cơ chế 

hợp tác về quốc phòng khu vực ASEAN (ADMM) và ADMM+, trên cơ sở đó 

mở rộng hợp tác quốc phòng với các nước trên thế giới. Ba là, chủ động 

chuẩn bị về con người, VKTBKT nhằm thực hiện tốt các hoạt động diễn tập, 

tiến hành phòng, chống an ninh phi truyền thống trong khu vực, thế giới, 

tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và các hoạt động vì 

hòa bình, hạnh phúc và phát triển của khu vực và trên thế giới. 

Cuộc CMCN 4.0 đang đặt ra nhiều vấn đề mới cho xây dựng QĐND Việt 

Nam, cần được quan tâm thực hiện. Các vấn đề nêu trên có mối quan hệ 

nhân quả, nếu được thực hiện đồng bộ, nhất quán, nhất định sẽ mang lại 

hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng QĐND ngày càng vững mạnh, hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Hoàng Minh Thảo // https://www.qdnd.vn 



 

BND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân (giai đoạn 2009-2019). Dự hội nghị có đồng 

chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 

đồng chí Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch UBND tỉnh. 

Giai đoạn 2009 - 

2019, các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, các ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh 

Bình Thuận tập trung 

xây dựng, củng cố tổ 

chức cơ sở Đảng, nâng 

cao năng lực lãnh đạo, 

đảm bảo cho LLVT đủ 

sức thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ được 

giao, xứng đáng là lực 

lượng nòng cốt trong 

hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ và giữ vững an ninh chính trị - trật tự 

an toàn xã hội. 

Trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhận thức, ý thức 

trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, mặt 

trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân ngày càng được nâng lên. Công tác giáo dục, bồi 

dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quốc phòng và an ninh cho các 

đối tượng được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đạt hiệu quả tốt. 

Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành đối với xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân được thực hiện chặt chẽ, kịp thời và đồng bộ; hiệu lực, hiệu 

quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng an ninh ngày càng được 

tăng cường. 

U 

 

Lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Bình Thuận trong diễn 

tập khu vực phòng thủ năm 2019. 



Việc giữ vững quốc phòng an ninh đã góp phần tạo động lực thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đời sống của nhân dân được cải thiện, dân 

chủ xã hội được mở rộng, khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy. Công tác 

đối ngoại nhân dân gắn với đối ngoại quốc phòng được tăng cường và củng 

cố. Khu vực phòng thủ tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố được xây dựng 

ngày càng vững chắc; tiềm lực chính trị, kinh tế - xã hội và tiềm lực quân sự, 

khoa học công nghệ từng bước được nâng cao. Các chính sách an sinh xã 

hội, chăm lo cho người có công với cách mạng, xóa đói, giảm nghèo được 

quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đối tượng thụ hưởng ngày càng tăng. 

Tỉnh thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn quân nhân dự bị. Việc sắp 

xếp biên chế vào đầu mối đơn vị dự bị động viên đạt 100%. Dân quân tự vệ 

đạt 1,2% so với dân số có chất lượng cao, được biên chế rộng khắp, hàng 

năm được huấn luyện nâng cao trình độ chiến đấu. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 

ủy chỉ đạo: Các cấp, các ngành cần kiểm tra rà soát thực hiện các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với 

quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng tiềm lực trong khu vực phòng thủ 

đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt 

tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị của người cán bộ chỉ huy, nâng cao 

chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, quan tâm kết nạp đảng viên trong lực lượng 

dự bị động viên, dân quân tự vệ và thanh niên nhập ngũ, thường xuyên đổi 

mới công tác vận động quần chúng tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, 

chính quyền với nhân dân. Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 

gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. Duy trì kỷ cương xã 

hội, giữ vững sự ổn định về chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nâng cao ý thức trách nhiệm của 

toàn dân, của cả hệ thống chính trị về thực hiện nhiệm vụ củng cố vững chắc 

nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ Tổ quốc. 

 

Duy Thỉnh // https://baoquankhu7.vn 



 

uất thân từ gia đình thuần nông tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, 

năm 2015 chàng thanh niên dân tộc Raglai Mang Ngọc Thống tốt 

ngiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) với quân 

hàm trung úy và được phân công về công tác tại Trung đoàn 271, Sư đoàn 5. 

Qua gần 4 năm 

công tác (2015- 2019), 

Mang Ngọc Thống liên 

tục phấn đấu, trưởng 

thành, phát triển từ chức 

vụ trung đội trưởng lên 

Chính trị viên phó Đại 

đội và đến tháng 4/2019 

là Thượng úy,  Chính trị 

viên Đại đội khi anh 27 

tuổi. 

Tại Trung đoàn 271, 

Thượng úy Mang Ngọc 

Thống luôn được cấp trên, đồng đội đánh giá cao về nhiệm vụ chuyên môn 

và hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên. Là người có năng khiếu 

về văn nghệ và hoạt động phong trào, dù ở cương vị nào Thượng úy Mang 

Ngọc Thống cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn thanh niên 

Trung đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức như: giao lưu thể thao, các hội thi văn 

hóa, văn nghệ, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Về nguồn”, xây dựng nông 

thôn mới 

 Xác định trách nhiệm của người cán bộ Đoàn, mang Ngọc Thống 

thường xuyên xây dựng triển khai thực hiện các phong trào, kế hoạch, các 

chương trình hoạt động gắn với học tập nghị quyết của Đoàn thanh niên 

Quân đội; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên  tham gia các buổi nói chuyện 

chuyên đề; xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh; từ đó nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó 

với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đồng chí 

còn xây dựng nhiều chương trình hành động, thanh niên Quân đội xung kích 

trên mọi mặt trận gắn với thực tế ở đơn vị được tổ chức đoàn cấp trên đánh 

giá cao. 

X 

 

Thượng úy Mang Ngọc Thống vui cùng chiến sĩ trong 

giờ nghỉ tại đơn vị. 



Thượng úy Mang Ngọc Thống xác định: “Người cán bộ đoàn phải luôn là 

người tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc và gần gũi với 

đoàn viên thanh niên”. Qua đó, là cán bộ đoàn, đồng chí luôn là người bạn 

gần gũi với các đoàn viên, thanh niên; thường xuyên thông tin, trao đổi, động 

viên chiến sĩ phấn đấu, tích cực rèn luyện, tham gia các hoạt động do Trung 

đoàn, tổ chức đoàn cấp trên tổ chức. Nhờ vậy, đoàn viên, thanh niên ở Chi 

đoàn 9 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phong trào thanh 

niên chi đoàn luôn dẫn đầu trong các đơn vị thuộc Đoàn cơ sở Trung đoàn 

271. 

 Năm 2017, Thượng úy Mang Ngọc Thống được Trung đoàn giao nhiệm 

vụ cùng với các đơn vị trực thuộc phối hợp chuẩn bị, biên đạo, dàn dựng 

chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” phát trên sóng truyền hình VTV3 và 

chương trình “Về Nguồn” chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 

Trung đoàn (12/1947) tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An rất thành công. 

Chương trình được cấp trên và êkíp chương trình đánh giá cao. Tiếp đến 

đầu năm 2019, tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ 

trang, thanh niên, sinh viên lần thứ  IX năm 2019, Thượng úy Mang Ngọc 

Thống được tặng giấy khen của Tổng cục Chính trị; năm 2017 Thượng úy 

Mang Ngọc Thống vinh dự là cán bộ đoàn điển hình được tuyên dương tại 

Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 7 nhiệm kỳ 2017 – 

2022. Đồng chí là một trong những cán bộ đoàn tiêu biểu của Đoàn Thanh 

niên Quân khu 7 dự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Quân đội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022); là gương điển hình tiêu biểu trong 

phong trào Thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu 7 giai đoạn 2014- 2019. 

Thượng tá Phạm Đắc Công – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 271 

cho biết: Trên các cương vị trung đội trưởng, cán bộ đại đội và cán bộ đoàn, 

Thượng úy Mang Ngọc Thống luôn năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm trong 

thực hiện các phong trào của đơn vị và đoàn thanh niên; có phẩm chất đạo 

đức, lối sống lành mạnh, giản dị; luôn nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình 

và tự phê bình trong học tập công tác trên cơ sở cùng tiến bộ, không e dè, nể 

nang; luôn tích cực trau dồi kiến thức và năng lực công tác để đáp ứng với 

yêu cầu nhiệm vụ được giao; được đồng chí đồng đội, đoàn viên thanh niên 

trong đơn vị tin yêu. 

Thượng úy Mang Ngọc Thống tâm niệm: Trên con đường thành công, 

không có dấu chân của người lười biếng. Vì vậy, bản thân không ngừng cố 

gắng học hỏi, phấn đấu nhiều hơn nữa, góp phần vào xây dựng phong trào 

đoàn cũng như đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 

vụ được giao”. 

Xuân Thu // https://baoquankhu7.vn 


