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iện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam có lực lượng thường trực gồm bộ đội chủ lực 
và bộ đội địa phương với tổng quân số khoảng 450.000 người và lực lượng quân 
dự bị khoảng 5 triệu người. Bộ đội chủ lực là thành phần nòng cốt của Quân đội 

nhân dân Việt Nam gồm lực lượng cơ động của các quân đoàn, quân chủng, binh chủng, 
bộ đội chủ lực của quân khu và bộ đội chuyên môn kỹ thuật. Bên cạnh các đơn vị huấn 
luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu còn có hệ thống hoàn chỉnh các đơn vị bảo đảm 
hậu cần, kỹ  

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt 
Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh 
“vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”. Tiền thân 
của Quân đội nhân dân Việt Nam là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, đội quân 
chủ lực đầu tiên được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí 
Minh.  

Khi mới thành lập, Đội Việt Nam 
Tuyên truyền Giải phóng quân chỉ có 
34 cán bộ, chiến sĩ nhưng đã sớm phát 
huy được truyền thống chống ngoại 
xâm và nghệ thuật quân sự lấy ít địch 
nhiều, lấy nhỏ thắng lớn của dân tộc. 
Ngay từ lần đầu ra quân, đội quân 
chính quy đầu tiên của Việt Nam đã lập 
nên những chiến công vang dội, giải 
phóng những khu vực rộng lớn làm căn 
cứ cho các hoạt động đấu tranh giành 
độc lập, mở đầu truyền thống quyết 
chiến quyết thắng của Quân đội nhân 
dân Việt Nam sau này. Ngày 15 tháng 

5 năm 1945, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân sáp nhập với lực lượng Cứu quốc 
quân và đổi tên thành Giải phóng quân, trở thành lực lượng quân sự chủ yếu của Mặt trận 
Việt Minh khi tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng 
Tám năm 1945. 

Thời gian từ năm 1945 đến năm 1954 là thời kỳ phát triển vượt bậc cả về số lượng và 
khả năng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ một thời gian ngắn, từ khi đất 
nước giành được độc lập đến tháng 11 năm 1945, Giải phóng quân đã phát triển từ một đội 
quân nhỏ trở thành Quân đội Quốc gia Việt Nam với quân số khoảng 50.000 người, tổ chức 
thành 40 chi đội. Năm 1950, Quân đội Quốc gia Việt Nam đổi tên thành Quân đội nhân dân 
Việt Nam. Cũng thời gian này, các đại đoàn (đơn vị tương đương sư đoàn) chủ lực quan 
trọng như các đại đoàn 308, 304, 312, 320, 316, 325, 351 lần lượt được thành lập, đến nay 
vẫn là những đơn vị chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ một đội quân chỉ vài trăm 
người khi tham gia Tổng khởi nghĩa, Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát triển thành quân 
đội với các sư đoàn chủ lực mạnh, lập nên những chiến công lẫy lừng mà đỉnh cao là chiến 
thắng Điện Biên Phủ lịch sử ngày 07 tháng 05 năm 1954, đập tan mưu toan thiết lập lại chế 
độ thuộc địa của thực dân Pháp. 

 
Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (Tiền thân 
của Quân đội nhân dân Việt Nam) thành lập ngày 
22/12/1944. 
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Sau khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 
được ký kết, đất nước Việt Nam tạm thời bị 
chia cắt thành hai miền. Nhân dân Việt Nam 
đứng trước hai nhiệm vụ chiến lược là xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu 
tranh thống nhất đất nước. Nhiệm vụ của 
quân đội thời kỳ này là vừa xây dựng chính 
quy, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa vừa 
tham gia đấu tranh giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước. Ngày 15 tháng 02 năm 
1961, Quân Giải phóng miền Nam, lực lượng 

quân sự của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập trên cơ sở 
thống nhất lực lượng vũ trang tại chỗ và lực lượng tăng viện từ miền Bắc. Trước sự can 
thiệp trực tiếp của quân đội Mỹ, Quân đội nhân dân Việt Nam đã sát cánh cùng với nhân 
dân và các lực lượng vũ trang khác, tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện, lâu dài và 
gian khổ, lập nên những kỳ tích mà tiêu biểu là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 
năm 1968, chống chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của Mỹ ở miền Bắc mà 
đỉnh cao là chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12 năm 1972; kết thúc thắng lợi 
bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, thống nhất đất nước, 
mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước. 

Sau chiến thắng lịch sử năm 1975, Quân 
đội nhân dân Việt Nam lại cùng với nhân dân 
cả nước tiến hành thắng lợi các cuộc chiến 
tranh bảo vệ biên giới, giữ vững độc lập, chủ 
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 
Tổ quốc. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của 
nhân dân Việt Nam vừa mới kết thúc thì chế 
độ diệt chủng do Pônpốt cầm đầu ở 
Cămpuchia đã kích động hận thù dân tộc, tiến 
hành chiến tranh xâm lấn ở biên giới Tây 
Nam của Tổ quốc. Chúng gây ra nhiều cuộc 

thảm sát man rợ với nhân dân Việt Nam sống dọc biên giới, đồng thời thực hiện chính sách 
diệt chủng đối với nhân dân Cămpuchia. Đứng trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, ngày 23 
tháng 12 năm 1978 Quân đội nhân dân Việt Nam đã mở cuộc phản công chiến lược, đập 
tan cuộc tiến công của quân đội Pônpốt. Sau đó, đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết của nhân 
dân và Mặt trận dân tộc cứu nước Cămpuchia, Quân tình nguyện Việt Nam đã phối hợp với 
các lực lượng vũ trang Cămpuchia, đánh tan 21 sư đoàn quân Pônpốt, xoá bỏ chế độ diệt 
chủng tàn bạo. 

Bước vào thời kỳ hoà bình xây dựng 
đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam 
đã thực hiện điều chỉnh biên chế, tổ 
chức, cắt giảm gần hai phần ba quân số. 
Các thế hệ sĩ quan, chiến sĩ quân đội 
vẫn kế tiếp nhau phát huy truyền thống 
và bản chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, 
luôn làm đúng chức năng của một đội 
quân chiến đấu, một đội quân công tác, 
một đội quân sản xuất, xứng đáng với 
lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 

 
Lá cờ Quyết chiến Quyết thắng tung bay trong chiến 
dịch Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954. 

 
Xe tăng Quân Giải phóng miền Nam tiến vào Dinh 
Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. 

 
Quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia xây 
dựng cuộc sống mới (ảnh: Tư liệu) 
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“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”. 

Thực hiện chức năng là một đội quân công tác, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn giữ 
vững mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Là một trong các lực lượng nòng cốt tham gia 
công tác vận động quần chúng, các đơn vị quân đội đã tích cực thực hiện công tác dân vận. 
Nhiều đơn vị quân đội đã đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng sâu, vùng xa; 
tham gia công tác cứu hộ và giảm nhẹ thiên tai, phòng chống lụt, bão. Quân đội cũng tích 
cực tham gia xoá đói, giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tình thần cho 
các tầng lớp nhân dân, phấn đấu đến năm 2010 hoàn thành chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo 
cho 100.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Là một đội quân sản xuất, các đơn vị 
trong toàn quân đã tận dụng mọi tiềm 
năng lao động, đất đai, kỹ thuật... để đẩy 
mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn sản 
phẩm bổ sung tại chỗ, góp phần giữ ổn 
định và cải thiện đáng kể đời sống bộ 
đội. Các nhà máy, xí nghiệp của quân 
đội đã sản xuất được các loại vũ khí, khí 
tài phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện 
đại, đáp ứng các yêu cầu sẵn sàng 
chiến đấu và chiến đấu của quân đội. 
Nhiều đơn vị làm kinh tế của quân đội 
đã sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, 

trở thành các tổ chức kinh tế lớn của đất nước, đi đầu trong kết hợp kinh tế với quốc phòng, 
góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an 
ninh của đất nước. Các doanh nghiệp quân đội đã tham gia nhiều dự án công trình trọng 
điểm của quốc gia như đường Hồ Chí Minh, đường dây 500 KV Bắc - Nam, dịch vụ dầu khí 
và nhiều công trình thuỷ điện lớn như Sông Đà, Drây H’ling. Hiện có 98 doanh nghiệp quân 
đội đang tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế như dịch vụ bay, dịch vụ cảng biển, 
viễn thông, công nghiệp đóng tàu... Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của các 
doanh nghiệp này ngày một tăng. 

Thực hiện chức năng cơ bản là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ 
quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và các quyền lợi quốc gia của đất nước, Quân đội nhân 
dân Việt Nam được tổ chức theo hướng tinh gọn, được trang bị các loại vũ khí, khí tài hiện 
đại cần thiết, thực hiện huấn luyện thường xuyên, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được 
giao. 

Hiện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam có lực lượng thường trực gồm bộ đội chủ lực và 
bộ đội địa phương với tổng quân số khoảng 450.000 người và lực lượng quân dự bị khoảng 
5 triệu người. Bộ đội chủ lực là thành phần nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam gồm 
lực lượng cơ động của các quân đoàn, quân chủng, binh chủng, bộ đội chủ lực của quân 
khu và bộ đội chuyên môn kỹ thuật. Bên cạnh các đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đấu còn có hệ thống hoàn chỉnh các đơn vị bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; các học viện, 
viện nghiên cứu, các trường đào tạo sĩ quan và trường nghiệp vụ các cấp. 

 
 

 // http://www.tlu.edu.vn 

 

 
Quân đội tham gia mở đường Hồ Chí Minh góp phần đẩy 

mạnh sự nghiệp công nghiệ hoá, hiện đại hoá đất nước. 
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inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn luôn coi trọng giáo dục, đào tạo, tổ 

chức, huấn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng và tri thức quân sự cao cho lực lượng 

vũ trang nhân dân Việt Nam. Nói chuyện trong phiên họp tháng 7 của Hội đồng Chính 

phủ ngày 25-7-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cũng như chim muốn bay cần phải 

có hai cánh, một cuộc chiến tranh muốn thắng lợi cần phải có hai lực lượng chính: Quân 

sự và chính trị… Bên ta chính trị rõ ràng, quân sự tiến bộ mãi. Hai cánh của ta rất mạnh, 

ngày càng mạnh thêm, cho nên ta nhất định thắng lợi. Thêm vào đó, tình hình thế giới rất 

lợi cho ta. Cánh ta đã vững, gió lại thuận chiều, quân và dân ta hãy cố gắng lên, thắng lợi 

vẻ vang đang gần trước mắt”.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh 

cũng huấn thị quân 

nhân phải văn võ song 

toàn. Trong thư gửi 

Quân nhân học báo, 

tháng 4-1949, Người 

viết: “Quân nhân phải 

biết võ, phải biết văn. 

Võ là như tay phải, văn 

là như tay trái của quân 

nhân. Biết võ, biết văn 

mới là quân nhân hoàn 

toàn. Muốn biết thì phải 

thi đua học...”. 

Cách đây hơn 90 năm, kể từ khi bắt đầu thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ và 

Đảng ta đã kế thừa truyền thống, kinh nghiệm đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, 

kinh nghiệm chiến tranh cách mạng, chiến tranh vệ quốc của Hồng quân Liên Xô, Hồng 

quân Trung Quốc, vận dụng sáng tạo học thuyết quân sự của chủ nghĩa Mác-Lênin, xác 

định phải dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng. Ngay từ năm 1930, 

trong hai văn kiện “Chính cương vắn tắt” và “Luận cương chính trị” đã đề ra nhiệm vụ lập 

“Quân đội công nông”.  

Đầu xuân 1941, Người chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ VIII, khẳng định đường lối 

cách mạng giải phóng dân tộc, lập ra Mặt trận Việt Minh để đoàn kết toàn dân cứu nước và 

đề ra nhiệm vụ xây dựng “Việt Nam nhân dân cách mạng quân” chuẩn bị vũ trang khởi 

nghĩa. Đảng ta đã tích cực xây dựng lực lượng vũ trang như các đội tự vệ đỏ, du kích Bắc 

Sơn, du kích Nam kỳ, đội vũ trang Cao Bằng, các đội cứu quốc quân. Đó là những đội quân 

tiền thân của QĐND Việt Nam. 10 năm (1931-1941) tổng diễn tập đấu tranh cách mạng, kết 

hợp chính trị, quân sự, bí mật, công khai và nửa công khai, giúp Đảng ta hình thành những 

luận điểm lớn của đấu tranh chính trị, đấu tranh võ trang. 

 

 
Bác Hồ với anh hùng và chiến sỹ thi đua Miền Nam (tháng 11-1965). Ảnh: Tư 
liệu 
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Đầu năm 1943, Ban Thường vụ Trung ương đã họp, từ ngày 25 đến 28-2-1943, ở Võng 

La (Đông Anh), Hội nghị xác định toàn bộ công tác Đảng phải nhằm vào chuẩn bị khởi nghĩa 

vũ trang. Tháng 5-1944, Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa”. 

Từ cuối tháng 7-1944, liên Tỉnh ủy Cao-Bắc-Lạng nhận định, điều kiện để phát động khởi 

nghĩa vũ trang đã chín muồi, dự kiến cuộc họp để quyết định ngày, giờ khởi nghĩa. Đúng 

lúc ấy, Bác Hồ từ Trung Quốc về. Người đã kịp thời ra lệnh đình lại. Người phân tích: “Bây 

giờ, thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua, nhưng thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa 

tới. Nếu bây giờ chúng ta vẫn chỉ hoạt động bằng hình thức chính trị thì không đủ để đẩy 

mạnh phong trào đi tới. Nhưng phát động vũ trang khởi nghĩa ngay thì quân địch sẽ tập 

trung đối phó. Cuộc đấu tranh bây giờ phải từ hình thức chính trị tiến lên hình thức quân 

sự. Song hiện nay, chính trị còn trọng hơn quân sự. Phải tìm ra một hình thức thích hợp thì 

mới có thể đẩy phong trào tiến lên”. 

Tháng 10-1944, trong “Thư gửi đồng bào toàn quốc”, Bác Hồ nhận định: “Phe xâm lược 

gần đến ngày bị tiêu diệt. Các Đồng minh quốc sắp tranh được sự thắng lợi cuối cùng. Cơ 

hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. 

Ta phải làm nhanh”. 

Người tiên đoán, phát xít Nhật, Đức, Ý bị quân Đồng minh đánh bại. Quân Đồng minh sẽ 

kéo vào Đông Dương, giải giáp vũ khí của quân Nhật. Ta phải Tổng khởi nghĩa, giành chính 

quyền, ra mắt Chính phủ lâm thời, Tuyên ngôn độc lập, trước khi quân Đồng minh kéo vào 

nước ta. Những nhiệm vụ mới đặt ra “phải làm nhanh” là phát triển Đảng, mở rộng Mặt trận 

Việt Minh, rời căn cứ cách mạng từ Cao Bằng xuống Tuyên Quang, Thái Nguyên, chuẩn bị 

tiến về Hà Nội, chuẩn bị triệu tập Đại hội đại biểu quốc dân Việt Nam, cử ra Ủy ban dân tộc 

giải phóng (Chính phủ lâm thời cách mạng), cử ra Ủy ban khởi nghĩa, lập Ủy ban quân sự 

cách mạng, lập đội quân chủ lực cùng với quân địa phương, quân du kích, thời cơ đến, 

đồng loạt khởi nghĩa, giành chính quyền trên toàn quốc. 

Cuối năm 1944, tại Pác Bó, Cao Bằng, Bác Hồ viết Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên 

truyền Giải phóng quân. Bản Chỉ thị thành lập Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân của 

Bác viết ngắn gọn, chỉ rõ nhiệm vụ của quân chủ lực với quân địa phương, quân du kích 

trong cách mạng, chiến tranh nhân dân, cách đánh du kích, vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền 

chính trị, vừa huấn luyện quân địa phương, vừa đánh giặc. Vừa đáp ứng yêu cầu trước 

mắt, Bản Chỉ thị còn có giá trị như một Cương lĩnh quân sự, đặt nền tảng cho đường lối 

quân sự, đường lối chiến tranh nhân dân và lực lượng vũ tranh nhân dân của Đảng ta sau 

này. 

Về tổ chức, Bác chỉ thị thành lập đội quân chủ lực gồm những người kiên quyết nhất, 

dũng cảm nhất trong các đội vũ trang Cao-Bắc-Lạng và các nơi, lấy tên là Đội Việt Nam 

Tuyên truyền Giải phóng quân. Bác Hồ và Ban Thường vụ Trung ương Đảng trao nhiệm vụ 

cho đồng chí Võ Nguyên Giáp thành lập đội quân chủ lực đầu tiên của cách mạng. 

Đầu tháng 12-1944, công tác nhân sự đã hoàn tất, được Bác Hồ thông qua, các chiến sĩ 

của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được chọn từ những đội viên ưu tú trong 

hàng ngũ lực lượng vũ trang địa phương: Các đội du kích Cao-Bắc-Lạng, các đội quân mở 

đường Nam tiến (từ Cao Bằng kéo về Tuyên Quang, Thái Nguyên) và một số đội viên của 

Cứu quốc quân. 
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Ngày 22-12-1944, tại khu rừng mang tên vị Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, thuộc 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đã cử hành lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền 

Giải phóng quân, gồm 34 chiến sĩ do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, đồng chí Xích 

Thắng làm chính trị viên. 

Trong lễ thành lập, các cán bộ, chiến sĩ nghe Bản Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên 

truyền Giải phóng quân của Bác Hồ. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được Đảng phân công phụ 

trách quân sự, đọc diễn văn thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Bài diễn 

văn mang đầu đề “Tiến lên con đường vũ trang tranh đấu”. Trong đó có đoạn: “Theo Chỉ thị 

của Trung ương Đảng, dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, tôi xin nguyện tuyên bố: Đội Việt 

Nam Tuyên truyền Giải phóng quân thành lập và hạ lệnh cho các đồng chí tiến lên con 

đường vũ trang tranh đấu”. 

Bác chỉ thị: Sau khi thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân phải hoạt 

động tuyên truyền, huấn luyện, đánh giặc. Và “trận đầu, nhất định phải thắng”. Theo lời Bác, 

chỉ hai ngày sau khi ra đời, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã xuất quân, lên 

đường chiến đấu, đánh hai trận liên tiếp: Trận Phai Khắt vào chiều 25-12-1944, trận Nà 

Ngần vào sáng 26-12-1944, tiêu diệt gọn quân địch, bắt toàn bộ tù binh, thu toàn bộ vũ khí. 

Sau một tuần lễ, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã phát triển thành Đại đội, 

gồm 3 Trung đội. Đây là Đại đội quân chủ lực đầu tiên của quân đội ta. 

Trên đà thắng lợi đó, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đẩy mạnh công tác, 

vũ trang, tuyên truyền, xây dựng cơ sở cách mạng, góp phần củng cố và mở rộng căn cứ 

Cao-Bắc-Lạng, cổ vũ và thúc đẩy phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân trong 

cả nước. 

Đúng như tiên đoán của Bác Hồ: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân “Tuy lúc 

đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải 

phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam”. Đó là Đội quân 

Anh hùng của dân tộc Anh hùng. 

Đầu tháng 5-1945, theo Quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Đội Việt Nam 

Tuyên truyền Giải phóng quân và Đội Cứu quốc quân hợp nhất thành Giải phóng quân Việt 

Nam, quân chủ lực của Đảng và dân tộc, tiến lên cùng toàn dân vùng dậy Tổng khởi nghĩa, 

giành chính quyền trong cả nước, trong Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. 

Từ đội quân chủ lực đầu tiên, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, 

QĐND Việt Nam đã không ngừng phát triển, thể hiện đội quân vững vàng về chính trị, tài 

giỏi về quân sự, chiến đấu và chiến thắng trong Cách mạng Tháng Tám, trong 30 năm 

kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược. 

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, kính yêu Bác Hồ và yêu mến QĐND Việt Nam, dân 

tộc ta, xưa, nay và mai sau gọi ngày 22-12-1944 là “Ngày khai sinh của Bộ đội Cụ Hồ”. 

 

Trần Quang Hoa // https://www.bienphong.com.vn 
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hủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra đội quân chủ lực đầu tiên của các lực lượng vũ 
trang - Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Người luôn dành tình yêu thương 
đặc biệt cho các chiến sĩ quân đội. 

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN 

 

  
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra đội quân chủ lực đầu tiên của 

các lực lượng vũ trang - Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 

- ngày 22.12.1944. Ảnh: Tư liệu/TTXVN 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng lá cờ thêu dòng chữ "Trung với 

nước, hiếu với dân" cho các học viên khóa I của Trường Lục quân 

Trần Quốc Tuấn (22.4.1946). Ảnh: TTXVN 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một đơn vị "quyết tử" của Hà Nội 

đầu năm 1947. Ảnh: Tư liệu/TTXVN 

 

Sáng sớm ngày 16.9.1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vị trí quan 

sát đặt trên núi Báo Đông để quan sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến 

trận đánh các cứ điểm địch ở Đông Khê, mở màn Chiến dịch Biên 

giới. Hình ảnh vị lãnh tụ tối cao của Đảng, của dân tộc không ngại 

khó khăn, nguy hiểm ra mặt trận trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến đấu 

là nguồn động viên to lớn, làm nức lòng quân và dân ra sức thi 

đua "giết giặc lập công", đưa chiến dịch đến toàn thắng. Ảnh: Tư 

liệu/TTXVN 

  
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến 

sỹ tham gia Chiến dịch Biên giới năm 1950. Ảnh: TTXVN 

Bữa cơm đạm bạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các chiến 

sỹ trên đường đi công tác ở Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến 

chống Pháp xâm lược (1950). Ảnh: Tư liệu/TTXVN 

  
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các chiến sỹ trên đường đi công tác, 

Tuyên Quang (1951). Ảnh: Tư liệu/TTXVN 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi chuyện một chiến sỹ có nhiều thành tích 

về dự Đại hội toàn quốc các Chiến sỹ thi đua và cán bộ gương 

mẫu lần thứ nhất (30.4-6.5.1952) ở Việt Bắc. Ảnh: TTXVN 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với một đơn vị bộ 

đội tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh: TTXVN 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Lễ tuyên dương 43 Anh hùng các 

Lực lượng vũ trang nhân dân nhân kỷ niệm ngày chiến thắng Điện 

Biên Phủ (7.5.1956). Ảnh: TTXVN 

  
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị miền Nam tập kết tổ chức 

diễn tập trước khi trở lại chiến trường (6.1957). Ảnh: TTXVN 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu các đơn vị quân đội nhân 

dịp kỷ niệm lần thứ 13 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 

Nam (22.12.1957). Ảnh: TTXVN 

  
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một đơn vị bộ đội ở Nam Định 

(1957). Ảnh: TTXVN 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp thị sát buổi 

diễn tập cấp Trung đoàn tấn công của Sư đoàn 308 tại Sơn Tây 

năm 1957. Ảnh: Tư liệu/TTXVN 

  
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm bộ đội Hải quân (1959). Ảnh: 

TTXVN 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trao thưởng cho cán bộ, chiến sỹ các đơn 

vị phòng không và hải quân trong trận đầu ra quân đánh thắng 

máy bay Mỹ (2 và 5.8.1964). Ảnh: TTXVN 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các chiến sỹ tại Đại hội thi 

đua "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" của các lực lượng 

vũ trang nhân dân lần thứ nhất ngày 7.8.1965. Ảnh: TTXVN 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Anh hùng, Chiến sỹ thi 

đua các lực lượng vũ trang nhân dân Giải phóng miền Nam ra 

thăm miền Bắc (15.11.1965). Ảnh: TTXVN 

  
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và cùng ăn cơm trên tàu với cán 

bộ, chiến sỹ bộ đội hải quân bảo vệ bờ biển Quảng Ninh 

(1965). Ảnh: TTXVN 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Anh hùng, Chiến sỹ thi 

đua và dũng sỹ diệt Mỹ của Quân giải phóng miền Nam ra thăm 

miền Bắc (20.7.1968). Ảnh: Tư liệu/TTXVN 

 

 // https://baohaiduong.vn 

 

 

  
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, dũng sỹ diệt Mỹ trong 

đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại 

Phủ Chủ tịch ngày 28.2.1969. Ảnh: Quang Minh/ /TTXVN 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Văn 

Đồng, Võ Nguyên Giáp gặp mặt các cán bộ cao cấp toàn quân 

(11.5.1969). Ảnh: TTXVN 
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ưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên 

truyền Giải phóng quân (VNTTGPQ) được thành lập vào ngày 22-12-1944, ban đầu 

chỉ với 34 thành viên đã phát triển thành đội quân chủ lực, lớn mạnh qua các thời kỳ 

cách mạng. Đây là tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Ngày thành 

lập Đội VNTTGPQ sau này được chọn làm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam. 

Năm 1944, phong trào đấu 

tranh cách mạng trong nước phát 

triển mạnh mẽ đặt ra yêu cầu phải 

xây dựng đội quân chủ lực của 

lực lượng vũ trang cách mạng, 

làm nòng cốt trong phong trào 

toàn dân tiến tới Tổng khởi nghĩa 

giành chính quyền. Trước tình 

hình đó, tháng 12-1944, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh thay mặt Trung 

ương Đảng đã ban hành “Chỉ thị 

thành lập Đội VNTTGPQ”. Chấp 

hành sự chỉ đạo của Đảng và Bác 

Hồ, sau một thời gian chuẩn bị, 

ngày 22-12-1944, tại khu rừng giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám thuộc 

châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đồng chí Võ Nguyên Giáp được Đảng và Bác Hồ giao 

nhiệm vụ tổ chức lãnh đạo và chỉ huy, và tuyên bố thành lập Đội VNTTGPQ - Tổ chức tiền 

thân của QĐND Việt Nam ngày nay. 

Đội gồm 34 cán bộ, chiến sĩ ưu tú nhất được lựa chọn từ các đội du kích Cao - Bắc - 

Lạng, trong đó có 29 người là người dân tộc thiểu số. Đội được tổ chức thành 3 tiểu đội do 

đồng chí Hoàng Sâm làm Đội trưởng. Đồng chí Xích Thắng là Chính trị viên. Đồng chí 

Hoàng Văn Thái đảm nhiệm công tác tình báo, kế hoạch tác chiến. 

Sự ra đời của Đội VNTTGPQ là sự kiện lịch sử quan trọng trong sự phát triển lớn mạnh 

không ngừng của QĐND Việt Nam sau này. Nghiên cứu Bản chỉ thị thành lập Đội 

VNTTGPQ, chúng ta thấy nội dung là sự kết tinh, kế thừa có tính nhất quán, sáng tạo trong 

đường lối, chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng ta ngay từ khi 

thành lập. Bản chỉ thị chỉ có 318 từ nhưng được đánh giá là cương lĩnh quân sự của Đảng. 

Trong chỉ thị, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tên Đội VNTTGPQ nghĩa là chính trị trọng 

hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền”. Chỉ dẫn của Người đã định rõ nguyên tắc tổ chức 

hoạt động của đội quân chủ lực ngay từ những ngày đầu thành lập. Đó là việc xây dựng đội 

quân chủ lực dựa vào phong trào vũ trang toàn dân, từ nhân dân mà ra; luôn coi trọng xây 

dựng bản chất cách mạng của QĐND, lấy xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm 

nền tảng để xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt. Bản chỉ thị cũng nêu rõ chức năng 

của quân đội kiểu mới, ngoài chức năng chiến đấu, chức năng lao động sản xuất, còn có 

 

 
Ngày 22-12-1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình (Cao 
Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chính thức 
làm lễ thành lập. Ảnh: Tư liệu 



Thông tin chuyên đề: Kỷ niệm 76  năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận 

chức năng vận động tuyên truyền quần chúng, đồng thời chỉ ra nghệ thuật tác chiến của 

quân đội. 

Có thể khẳng định, những chỉ đạo của Bác Hồ về tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang 

cách mạng cũng như những chỉ dẫn cụ thể của Người trong Chỉ thị thành lập Đội VNTTGPQ 

đã đặt nền móng ban đầu quan trọng cho việc xác định phương hướng, mục tiêu, nguyên 

tắc, yêu cầu, nội dung, phương thức xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị trong quân đội. Chỉ 

thị thành lập Đội VNTTGPQ không chỉ có giá trị lịch sử, mà còn mang giá trị thực tiễn, thực 

sự là kim chỉ nam cho quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội ta. 

Trong Chỉ thị thành lập Đội VNTTGPQ, Người nhận định: “Tuy lúc đầu quy mô của nó 

còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể 

đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam”. Đúng như nhận định của Người, từ căn 

cứ địa Cao Bằng, ngay sau lễ thành lập, Đội đã xuất quân đánh thắng liên tiếp hai trận ở 

Phai Khắt (25-12-1994) và Nà Ngần (26-12-1944). Chiến thắng Phay Khắt, Nà Ngần đã mở 

đầu cho truyền thống Quyết chiến quyết thắng của QĐND Việt Nam. 

Ngày 15-5-1945, Đội VNTTGPQ sáp nhập với lực lượng Cứu quốc quân và đổi tên thành 

Giải phóng quân, trở thành lực lượng quân sự chủ yếu của Mặt trận Việt Minh khi tiến hành 

cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tháng 

11-1945, Đội VNTTGPQ đổi tên thành Vệ quốc đoàn. Ngày 22-5-1946, theo Sắc lệnh 71/SL 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vệ quốc đoàn đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. 

Năm 1950, Quân đội Quốc gia Việt Nam đổi tên thành QĐND Việt Nam. Cũng thời gian 

này, các đại đoàn (đơn vị tương đương sư đoàn) chủ lực quan trọng như: Đại đoàn 308, 

304, 312, 320, 316, 325, 351 lần lượt được thành lập, đến nay vẫn là những đơn vị chủ lực 

của QĐND Việt Nam. Trong thời gian này, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí 

Minh, Quân đội ta lớn mạnh vượt bậc. Toàn quân và toàn dân đã chiến đấu anh dũng, lập 

nhiều chiến công vang dội, nổi bật nhất là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (tháng 5-1954). 

Đây là chiến thắng giáng đòn quyết định tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện 

chiến tranh ở nước ta, buộc Pháp phải ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, 

lập lại hòa bình ở Đông Dương. 

Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, đất nước Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành 

hai miền. Nhiệm vụ của QĐND Việt Nam thời kỳ này là vừa xây dựng chính quy, bảo vệ 

miền Bắc XHCN, vừa tham gia đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất 

nước. Quân đội ta cùng với toàn Đảng, toàn dân tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ 

làm nên nhiều kỳ tích khác, tiêu biểu là chiến thắng lịch sử năm 1975 thống nhất đất nước. 

Sau năm 1975, Quân đội ta lại cùng với toàn dân tiến hành thắng lợi các cuộc chiến đấu 

bảo vệ biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất 

và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Hiện nay, QĐND Việt Nam tập trung thực hiện hai nhiệm 

vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

 

Thanh Ngân // https://www.bienphong.com.vn 
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. Bác Hồ - người cha thân yêu của lực lượng vũ trang 

Quân đội nhân dân Việt Nam do Bác Hồ sáng lập đã có một lịch sử vẻ vang 

trên 3/4 thế kỷ. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy 

sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, quân đội ta đã thực hiện 

xuất sắc lời dạy ân cần của Bác - người cha thân yêu của lực lượng vũ trang: “Trung 

với Nước, hiếu với Dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, 

kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội, từ 34 chiến sĩ đầu tiên trong “Đội Việt Nam 

Tuyên truyền giải phóng quân” thành lập giữa núi rừng Việt Bắc trong những ngày sục 

sôi cách mạng, từ các tướng lĩnh xông pha trận mạc, cầm quân đánh giặc suốt hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đã qua, và trong số họ đã 

có không ít các bậc danh tướng được lịch sử tôn vinh… cho đến các thế hệ tiếp nối, 

trưởng thành trong hòa bình và xây dựng, trong đổi mới và hội nhập hiện nay, ai ai cũng 

tự hào về truyền thống vẻ vang, oanh liệt của quân đội ta. Đã từ lâu, danh hiệu “Bộ đội 

Cụ Hồ” đã trở thành niềm kiêu hãnh của quân đội, của mỗi quân nhân cách mạng và 

của toàn dân, bởi mối liên hệ máu thịt “quân với dân như cá với nước”, bởi “nhân dân 

là cha, là mẹ sinh thành, dưỡng dục quân đội”. 

Được làm “Bộ đội Cụ Hồ”, lại có “người anh Cả” là Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên 

Giáp - “Văn võ song toàn”, đó là niềm hạnh phúc rất đỗi thiêng liêng trong cuộc đời của 

mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội. 

Cũng đã từ lâu, danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” và “người anh Cả” đã trở thành một biểu 

trưng cao quý, một nét văn hóa độc đáo để nói về giá trị nhân văn của quân đội ta. Tình 

cảm của Bác Hồ với bộ đội và bộ đội với Bác Hồ là một tình cảm đặc biệt, hiếm có giữa 

lãnh tụ với chiến sĩ, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, một lòng một dạ vì Nước vì 

Dân và giữa các chiến sĩ với lãnh tụ như đàn con với người cha của mình. Tình cảm 

của Bác với bộ đội rất đỗi đời thường, rất đỗi con người, giản dị mà vĩ đại, bền bỉ sâu 

lắng, vượt thời gian, trở thành huyền thoại. 

2. Bác Hồ trong lòng dân và trong trái tim người lính 

Bác đi vào cõi vĩnh hằng đã hơn 1/2 thế kỷ nay, thương nhớ Bác ta thêm một lần nhận 

rõ “Bác vĩ đại mà chẳng làm ai kinh ngạc” (Chế Lan Viên), Bác vẫn đang ở bên ta, cổ 

vũ, động viên mỗi việc tốt ta làm, nhắc nhở, uốn nắn chúng ta từ những việc làm sai, 

làm hỏng. Bác vẫn thường nhắc nhở chúng ta, phải thường xuyên tự phê bình và phê 

bình như một thói quen “rửa mặt hàng ngày”, phải “giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong 

Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Sự quan tâm của Người - ân cần và chu 

đáo. Tình thương yêu của Người - rộng lớn và sâu xa, luôn thắp sáng trong ta ngọn lửa 

của đức tin và niềm hy vọng. Sức cảm hóa đầy thuyết phục của Người làm muôn người 

xúc động, bởi Người rất đỗi chân thành. Thần thái của Người luôn toát lên sự thấu hiểu, 

thấu cảm nỗi lòng, tâm trạng và ý nguyện của mỗi chúng ta. Người nói tự trái tim mình, 

1 
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chạm vào trái tim ta, nên chân lý hóa thành đạo lý, lẽ phải hòa trong tình thương, cảm 

nhận trực giác không cần giải thích. 

“Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” - Giai điệu ấy ngân vang từ một bài ca quen 

thuộc làm ấm lòng người chiến sĩ trên đường ra mặt trận và cũng ấm lòng mỗi người 

chúng ta, những ngày đã qua, hôm nay, mai sau và mãi mãi. 

Kỷ niệm về Bác Hồ với quân đội, với chiến sĩ bộ đội và với các tướng lĩnh theo dòng 

sự kiện và hồi tưởng sống động và cảm động tâm hồn ta. Ta nhớ mãi từ những ngày 

đầu, Bác nhen đốm lửa đến những lần Bác đi chiến dịch, kiểm tra trận địa, căn dặn 

tướng sĩ, chăm sóc dân công và thương binh, từ chủ trì lễ thụ phong hàm Đại tướng 

đầu tiên trong lịch sử quân đội ta ở An toàn khu (ATK) Định Hóa, Thái Nguyên đến buổi 

tiễn đưa Tổng Tư lệnh, Tổng Chính ủy ra mặt trận Điện Biên với lời dặn “ngoài biên ải 

tướng quân toàn quyền, chắc thắng mới đánh, đã đánh thì phải thắng”. Lịch sử quân 

đội ta đã viết lên những bản hùng ca trong thời đại Hồ Chí Minh với Điện Biên Phủ Việt 

Bắc, ngày 07/5/1954, với Điện Biên Phủ trên không, đánh bại B52 của giặc Mỹ trên bầu 

trời Hà Nội, 12/1972 và đại thắng mùa Xuân, tháng 4/1975, giải phóng hoàn toàn miền 

Nam, thống nhất Tổ quốc, Bắc Nam sum họp một nhà. Đó là những mốc son chói lọi, 

những trang sử vàng truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”. Chúng ta đã làm theo lời Bác, 

giữ trọn lời thề với Bác, biến niềm tin son sắt, ý chí mãnh liệt và nghị lực phi thường của 

Bác thành hiện thực, thỏa lòng mong ước của Người: “Tiến lên toàn thắng ắt về ta”, 

“Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào”. Bác đã viết trong Di chúc, “Chúng ta tự hào đã 

đánh thắng hai đế quốc to”. Chỉ tiếc rằng, trong ngày toàn thắng, Bác của chúng ta 

không còn nữa. Giờ đây, trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, quân dân ta đã 

và đang tiếp tục thực hiện lời Bác dạy “Xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, 

xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 

mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Đó là điều mong muốn 

cuối cùng, là tâm nguyện thiêng liêng của Người. 

Mỗi bước đi trong cuộc hành trình lịch sử, trước thời cơ, vận hội lớn đan xen cùng 

những thách thức nghiệt ngã - như hiện nay, lời Bác lại âm vang, thúc giục chúng ta 

“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Vào 

lúc này, khi quân và dân ta đang nỗ lực ngày đêm trong lao động, sản xuất và chiến đấu 

để giữ vững độc lập chủ quyền của Tổ quốc, nuôi dưỡng và phát triển tiềm lực quốc 

gia, làm cho dân giàu, nước mạnh, đất nước thịnh vượng, phú cường, chúng ta càng 

thấm thía hơn lời Bác dạy “Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết”. Vào lúc này, đó thực sự 

là một thông điệp phát triển mà chúng ta nhận được từ Người. 

Ta hiểu vì sao, với Quân đội nhân dân, Bác luôn luôn căn dặn “Trung với Nước, Hiếu 

với dân” đồng thời Người cũng luôn nhấn mạnh, “Trung với Đảng, Hiếu với Dân”. Nước 

với Dân, Đảng với Dân, Quân với Dân - đó là những mối quan hệ máu thịt, thủy chung 

son sắt, thống nhất hữu cơ, không thể tách rời. Bất cứ lúc nào, ở đâu, làm gì, nhất là 

trong những thời điểm bước ngoặt của lịch sử như hiện nay, khi Việt Nam chuyển mình 

hướng tới phát triển bền vững và hiện đại hóa thì “Bộ đội Cụ Hồ” càng phải tỏ rõ sức 

mạnh quyết chiến quyết thắng, xứng đáng với Dân tộc anh hùng, Đảng quang vinh và 

Bác Hồ vĩ đại. 
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Nhớ lại thưở ban đầu, từ hai bàn tay trắng, với 34 chiến sĩ, vài ba khẩu súng thô sơ, 

chân đất, đầu trần, giữa rừng sâu núi thẳm âm vang mười lời thề danh dự và xuất quân 

đánh thắng trận đầu Phay Khắt, Nà Ngần… để ngày nay, 3/4 thế kỷ trôi qua, quân đội ta 

đã có đủ binh hùng tướng mạnh, với Hải Lục Không quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, 

sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, làm tất cả 

vì hạnh phúc của nhân dân. Lời Bác căn dặn năm xưa, giờ hồi tưởng và suy ngẫm ta 

mới càng thấm thía nhận ra tầm tư tưởng lớn lao và triết lý nhân sinh sâu thẳm của Bác 

Hồ. 

Người Anh cả của chúng ta được Bác căn dặn từ buổi đầu gian khó rằng, “chính trị 

trọng hơn quân sự”, “người trước súng sau”. Vậy là, quân đội cách mạng do nhân dân 

sinh thành, nuôi dưỡng phải đặc biệt chú trọng tuyên truyền, mỗi chiến sĩ là một cán bộ 

tuyên truyền để ý Đảng thấm sâu trong lòng dân. Có dân rồi sẽ có súng và sẽ có tất cả. 

Tên gọi “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân” đã bao hàm ý nghĩa đó. Đó cũng 

là bản chất của quân đội cách mạng mang danh hiệu cao quý “Quân đội nhân dân”. Ở 

tầm nhìn chiến lược, Hồ Chí Minh nhìn thấu vai trò của dân, sức mạnh của dân để rồi 

trong chỉ đạo khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam, Người nhấn mạnh “Chiến tranh 

nhân dân”, công phu tổ chức, xây dựng “Thế trận lòng dân”, công phu giáo dục rèn luyện 

phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là vì dân mà chiến đấu hy sinh, suốt đời tận trung với nước 

tận hiếu với dân. Người còn rất mực quan tâm giáo dục, rèn luyện các cán bộ lãnh đạo, 

chỉ huy quân đội, các tướng lĩnh về đạo làm tướng theo hệ chuẩn mực NHÂN - TRÍ - 

DŨNG - LIÊM - TRUNG, theo bốn đức CẦN - KIỆM - LIÊM - CHÍNH để làm tròn sứ 

mệnh người công bộc tận tụy, người đầy tớ trung thành của nhân dân. 

Với Quân đội nhân dân cũng như với tất cả mọi người chúng ta, quy luật của muôn 

đời, chân lý của mọi thời đại đều chỉ nổi bật chữ DÂN, cho nên phải ra sức thực hành 

dân chủ, dân vận và đại đoàn kết toàn dân tộc. Những sự thực hành đó đều hướng tới 

dân, đều vì dân, phải làm sao ăn ở cho được lòng dân, không làm điều gì trái ý dân. 

Những người lính, những người chiến sĩ trong đạo quân “Bộ đội Cụ Hồ” là như vậy, “khi 

sắp đến thì dân mong, khi ở thì dân thương, khi đi xa thì dân nhớ”. Cội nguồn sức mạnh 

để chiến thắng là ở đó mà cũng từ đó, uy tín, ảnh hưởng của “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng 

trong lòng dân. 

Để phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” vào lúc này, không có gì thiết thực hơn là ghi 

nhớ và thực hành lời Bác: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ 

ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. 

 

 

// http://tinhdoanhungyen.org.vn 
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ất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đều xây dựng LLVT, Quân đội để bảo 

vệ đất nước và thể chế của mình. Nhưng dường như chẳng ở đâu lại có một đội quân 

được nhân dân tin yêu gọi là Quân đội Nhân dân - đặc biệt được danh xưng Bộ đội 

Cụ Hồ như ở Việt Nam. 

Cụ Hồ - Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người khai sinh ra nước Việt Nam độc lập (2-9-

1945) và trước đó (22-12-1944) người sáng lập và rèn luyện “Đội Việt Nam tuyên truyền 

Giải phóng quân” tổ chức tiền thân của Quân đội ta hiện nay. 

Quân đội Nhân dân Việt Nam được mang tên Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là do Cụ Hồ, người 

đứng đầu Đảng và Nhà nước ta sáng lập mà trong sâu thẳm, Quân đội ấy mang phẩm chất 

cao quý của người con ưu tú, vĩ đại của dân tộc đã suốt đời hy sinh cho dân, cho nước. 

Chính vì thế, QĐND Việt Nam được nhân dân tin yêu, che chở, đùm bọc - một đội quân từ 

nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. 

Bộ đội Cụ Hồ mang bản chất truyền thống cách mạng, như Chủ tịch Hồ Chí Mình đã từng 

dạy: “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”. 

Xứng đáng với lời khen tặng ấy với sự đùm bọc của nhân dân, dưới sự lãnh đạo trực 

tiếp, tuyệt đối và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, 76 năm qua, Quân đội ta đã vượt 

qua muôn trùng khó khăn thách thức, cùng toàn Đảng, toàn dân, đánh thắng nhiều “đế quốc 

to”, giải phóng, thống nhất đất nước, giữ yên từng tấc đất, vùng biển, vùng trời thiêng liêng 

của Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. 

Để có chiến công vĩ đại ấy đã có hàng triệu cán bộ, chiến sĩ, CNVCQP hy sinh tính mạng 

hoặc hiến một phần thân thể vì Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm, nhưng đến 

nay vẫn còn hàng vạn liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được mộ phần; đúng 

như câu thơ linh thiêng đã khắc ghi tại các đền thờ liệt sĩ: “Thân ngã xuống thành đất đai 

Tổ quốc/Hồn bay lên hóa linh khí quốc gia”. 

Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 31 năm ngày Hội quốc phòng toàn 

dân, chúng ta kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và hàng triệu người lính Bộ đội Cụ Hồ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. 

Chúng ta tin tưởng ở QĐND Việt Nam. Phát huy bản chất, truyền thống cách mạng tốt 

đẹp, Quân đội ta sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, vững vàng về chính trị, tinh nhuệ về 

trình độ tác chiến, đủ sức bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ nhân dân, 

xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. 

 

Trần Thế Tuyển // https://baoquankhu7.vn 
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rải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn 
luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội ta đã không ngừng 
lớn mạnh; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, kiên 

định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH; dựa vào nhân dân, sát cánh 
cùng với nhân dân, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; xứng đáng 
với lời khen ngợi 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 chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn 
thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, làm sáng ngời hình ảnh “Bộ 
đội Cụ Hồ”, xứng danh là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. 

     Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân 
dân ta đang đứng trước nhiều vận 
hội, thời cơ thuận lợi và khó khăn, 
thách thức đan xen. Tình hình thế 
giới, khu vực diễn biến phức tạp và 
có nhiều yếu tố không thuận lợi, dễ 
gây mất ổn định. Các nước lớn tăng 
cường điều chỉnh chiến lược, tranh 
giành ảnh hưởng quyền lợi; chiến 
tranh thương mại, công nghệ, tranh 
chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay 
gắt; xung đột vũ trang, khủng bố, tấn 
công mạng và những vấn đề an ninh 
phi truyền thống gây bất ổn ở nhiều 
quốc gia. Trên Biển Đông tiếp tục 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” Quân đội, chia 
rẽ Quân đội với Đảng, Nhà nước, nhân dân, bằng những thủ đoạn mới rất tinh vi, thâm độc. 
Trước tình hình đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, rất cao và toàn 
diện; trong đó, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, 
giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để xây dựng, phát triển đất nước là nhiệm vụ 
trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Với vai trò là lực lượng nòng 
cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, QĐND Việt Nam cần không ngừng 
phát huy truyền thống anh hùng, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

 Một là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với 
Quân đội, tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Đây là vấn đề có tính nguyên 
tắc, nhân tố quyết định bảo đảm cho Quân đội luôn giữ vững phương hướng, mục tiêu chiến 
đấu, không ngừng phát huy bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, 
Nhà nước, nhân dân và là cơ sở, nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến 
đấu của Quân đội. Ngày nay, xây dựng Quân đội về chính trị càng phải được chú trọng thực 
hiện bằng nhiều nội dung, biện pháp thiết thực. Trước hết, phải tăng cường giáo dục chính trị, 
lãnh đạo tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, thấm nhuần sâu 

 

 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Quốc phòng 
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sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng; nhận thức 
đúng chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, về đối tượng, đối tác,... 

     Toàn quân đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công 
tác chính trị. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức 
và đạo đức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức 
đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trước mắt, quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 35-
CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 747-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy T.Ư, làm tốt công tác 
chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần 
thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và toàn 
quân. Bảo đảm trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, toàn quân luôn là một khối đoàn kết, thống nhất, 
trung thành vô hạn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà 
nước, gắn bó mật thiết với nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, sẵn sàng xả thân 
vì độc lập dân tộc và CNXH. 

     Quân đội tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 
thù địch, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản 
động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Ra sức thi đua thực hiện tốt Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào Thi đua Quyết thắng, cuộc vận động “Phát huy truyền 
thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tạo động lực thúc đẩy hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

     Hai là, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của QĐND, đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Toàn quân tiếp tục quán triệt, thực 
hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 
2021, đẩy mạnh sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, cơ cấu 
đồng bộ, hợp lý giữa các lực lượng. Đồng thời, đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng công tác 
huấn luyện, giáo dục, đào tạo, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Tiếp tục thực 
hiện tốt Nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy T.Ư về nâng cao chất lượng 
huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Chú trọng đề ra các giải pháp mới 
trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phù hợp với sự phát triển tư duy của Đảng về quốc 
phòng, quân sự và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt, tập trung huấn luyện 
làm chủ vũ khí, trang bị thế hệ mới, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập tác chiến 
hiệp đồng giữa các quân chủng, binh chủng và tác chiến khu vực phòng thủ,... 

     Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, duy trì 
nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; tích cực ứng dụng thành tựu của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư vào phát triển khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự, công nghiệp 
quốc phòng,… phù hợp điều kiện mới của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, tiến trình hiện 
đại hóa Quân đội, tạo bước chuyển mang tính đột phá về trình độ, khả năng sẵn sàng chiến 
đấu, sức mạnh chiến đấu. 

     Toàn quân cần nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, làm tốt công tác tuần tra, kiểm 
soát, quản lý chặt chẽ vùng biển, vùng trời, biên giới, hải đảo, không gian mạng; chủ động làm 
tốt công tác nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, nhất là ở tầm chiến lược, kịp thời tham 
mưu với Đảng, Nhà nước có chiến lược, sách lược linh hoạt, đúng đắn, phù hợp, chủ động 
ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, xử lý kịp thời, thắng lợi mọi tình huống 
quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. 

     Ba là, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận 
QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó QĐND giữ vai trò nòng cốt. Để xây dựng 
nền QPTD vững mạnh, Quân đội phải quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của 
Đảng, nắm vững Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược 
bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; bám sát thực tiễn, 
dự báo chính xác tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chiến lược, sách 
lược, bảo đảm xử lý kịp thời, thắng lợi mọi tình huống về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, 
không để Tổ quốc bị động, bất ngờ về chiến lược; trong đó, công tác đối ngoại quốc phòng phải 
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hết sức chú trọng giữ thế cân bằng, lòng tin chiến lược trong giải quyết những vấn đề quốc tế, 
khu vực đang nổi lên hiện nay, nhất là tình hình Biển Đông, tạo môi trường quốc tế thuận lợi 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa. 

     Để hoàn thành trọng trách đó, Quân đội phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, 
ngành, đoàn thể ở T.Ư, địa phương, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phù hợp với 
tình hình thực tiễn và đặc điểm của từng địa bàn, khu vực, nhất là các địa bàn chiến lược, trọng 
điểm về quốc phòng, an ninh, biên giới, biển, đảo. Trọng tâm là xây dựng nền QPTD, nền an 
ninh nhân dân, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; 
xây dựng lực lượng thường trực chiến đấu và lực lượng dự bị động viên vững mạnh, nâng cao 
khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi tình huống. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng 
công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nâng cao 
nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

     Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng nhằm không ngừng tăng 
cường tiềm lực và sức mạnh quốc phòng của đất nước. Phối hợp chặt chẽ với Công an nhân 
dân và các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn 
và cả nước; chú trọng nâng cao chất lượng phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin, làm tốt 
công tác bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ các mục tiêu trọng 
yếu, sự kiện chính trị; phòng, chống khủng bố, bạo loạn lật đổ, trấn áp các loại tội phạm, bảo 
vệ Đảng, Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cuộc sống hạnh phúc 
của nhân dân. 

     Bốn là, hoàn thành tốt chức năng đội quân công tác trong thời bình. Từ nhân dân mà ra, vì 
nhân dân mà chiến đấu, dựa vào dân, đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân là quy luật phát 
triển, cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta. Kế thừa, phát huy bản 
chất, truyền thống tốt đẹp đó, cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần tích cực bám địa bàn, bám cơ sở, 
gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác. Trong đó, chú trọng 
đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, “đền ơn đáp 
nghĩa”, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 
nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố cơ sở 
chính trị vững mạnh, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng. 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, cứu hộ, cứu nạn và xác định đây là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời 
bình”, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

     Kỷ niệm 31 năm Ngày hội QPTD và 76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam là một sự kiện 
chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội, là dịp để cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhìn lại chặng 
đường lịch sử hào hùng, vẻ vang, tự hào về truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của QĐND 
anh hùng. Phát huy truyền thống đó, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện đoàn kết một lòng, nỗ 
lực phấn đấu, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công 
cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh. 

                          

Ngô Xuân Lịch // https://noichinh.vn 
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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 76 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. 

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 Max-Lenin 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 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 

Q 

 
Xe tăng quân Giải phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. 
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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 
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Đảng, nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được giao. 

Cán bộ, chiến sỹ 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 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 Pol Pot - 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 Pol Pot 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 Pol Pot, 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 Phnom Penh (ngày 7/1/1979) lật đổ chế 

độ Pol Pot, 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 sĩ 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 76 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. 

  

Trần Tiến Hoạt // https://baoquankhu7.vn 
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rong những ngày cuối tháng 12 này, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đang ra sức 
thi đua học tập tốt, huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm kỷ niệm 76 năm Ngày thành 
lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020). Với truyền thống tận 

trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, 
vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân, hơn lúc nào hết, lực lượng vũ trang Quân 
khu 7 nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, trách nhiệm vinh quang của mình, phát huy truyền 
thống “Trung thành vô hạn, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết quyết thắng” 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Cách đây 76 năm, ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, 
tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tổ chức tiền thân của Quân đội 
Nhân dân Việt Nam được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa truyền thống đấu 
tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của dân tộc, ngay từ ngày đầu thành lập với 34 chiến 
sĩ, được trang bị "gậy tầm vông, súng kíp, súng trường...”, trải qua các cuộc chiến tranh, 
Quân đội ta đã mưu trí, dũng cảm chiến đấu, lập nên chiến công giải phóng đất nước, thống 
nhất Tổ quốc bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thân yêu 
và làm tròn nhiệm vụ Quốc tế. 

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn hoàn thành thắng lợi 
mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho; không ngừng xây dựng Quân đội vững mạnh 
về chính trị, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; rèn luyện kỷ luật, khả năng sẵn 
sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống trong quá trình xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển trong 
khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tên gọi "Quân Đội nhân dân Việt Nam" anh hùng. 

Trung úy Lê Đình 
La, Lữ đoàn Phòng 
không 77 chia sẻ: Được 
sinh ra trong một gia 
đình có truyền thống 
cách mạng nên với bản 
thân ngay từ khi vào 
đầu cấp 3 đã tự định 
hướng cho mình vào 
con đường binh nghiệp 
nối tiếp truyền thống 
của gia đình. Ước mơ 
ấy được nuôi dưỡng và 
lớn dần và cuối cùng đã 
thành hoài bão lớn. 
Được học tập, rèn 
luyện, phấn đấu trong 
quân ngũ đã giúp La 
ngày càng trưởng 

thành. Được cống hiến sức trẻ cho Quân đội góp phần xây dựng Quân đội ngày càng chính 
qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là niềm vui chung cua những sĩ quan trẻ như chúng tôi. 

 

 
Những sĩ quan tương lai của Trường Sĩ quan Lục quân 2 
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Kế thừa và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà ông, cha đã dày công vun đắp, 
phấp đấu xây dựng, lực lượng vũ trang Quân khu 7 ngày càng lớn mạnh, tô thắm thêm 
truyền thống vẻ vang: “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết 
quyết thắng” lực lượng vũ trang Quân khu 7 mãi mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, 
Nhà nước và Nhân dân. 

 Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
trong chiến tranh giải phóng dân tộc, lực lượng vũ trang Quân khu 7tập trung xây dựng đơn 
vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, ra sức huấn luyện, sẵn sàng 
chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Trong thời kỳ đổi mới đất 
nước, các lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực 
hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 7 vững mạnh toàn diện, 
nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch, chủ động phòng 
chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. 

Trung tá Huỳnh Việt 
Lê Kha, Trung đoàn 
trưởng Trung đoàn 5, 
Sư đoàn 5 cho biết: Cứ 
mỗi năm đến ngày 
22/12, chúng tôi cùng 
với cán bộ, chiến sĩ 
trong toàn trung đoàn 
rất tự hào vì Quân đội ta 
ngày càng phát triển. 
Trải qua 76 năm ấy, thế 
hệ chúng tôi ngày nay 
không thể nào quên 
những năm tháng hào 
hùng của thế hệ đi 
trước đã dày công xây 
dựng và phát triển 
Quân đội Nhân dân Việt 

Nam được vững mạnh như hiện nay. Với chúng tôi là những thế hệ đi sau phải luôn gìn giữ 
những giá trị to lớn ấy. Mà cụ thể là từ việc quyết tâm xây dựng đơn vị mình vững mạnh, 
góp phần vào sự lớn mạnh chung của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Với truyền thống tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc 
lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân, hơn lúc nào hết, 
các lực lượng vũ trang Quân khu 7 nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, trách nhiệm vinh 
quang của mình, ra sức học tập, huấn luyện, rèn luyện nâng cao ý chí và bản lĩnh, sẵn sàng 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn xứng danh là bộ đội Cụ Hồ và  niềm tin 
yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh miền Đông Nam bộ cũng như nhân dân 
cả nước. 

Để hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân, thời gian qua, 
cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 thường xuyên xây dựng mối quan hệ đoàn 
kết, gắn bó máu thịt với nhân dân trên địa bàn đóng quân, xây dựng cơ sở chính trị vững 
chắc. Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” 
là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là cơ hội tốt để mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 nâng 
cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về truyền thống 
vẻ vang của dân tộc và quân đội, đặc biệt là bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ 
Hồ… 

 
Vinh dự tự hào được trở thành người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam 
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Trung sĩ Nguyễn 
Minh Thi, Lữ đoàn 75 
tâm sự: Tuy chỉ phục vụ 
tại ngũ 2 năm, sau này 
khi hoàn thành về địa 
phương tiếp tục cuộc 
sống thường nhật của 
một người công dân, 
nhưng những kỷ niệm 
đẹp về thời gian trong 
quân ngũ vẫn là những 
ký ức khó phai nhòa. 
Được là người chiến sĩ 
Quân đội Nhân dân Việt 
Nam tuy chỉ là phục vụ 
theo Luật Nghĩa vụ 
quân sự, nhưng trong 
tôi vẫn luôn kiêu hãnh, 

tự hào về những năm tháng mang trên người bộ quân phục. Quân đội hướng cho tôi nhiều 
điều hay, lẽ phải và tạo nên hành trang ban đầu vững chắc khi chúng tôi quay về gia đình, 
địa phương. 

Kế thừa và phát huy 
chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng mà ông, cha 
đã dày công vun đắp, 
lực lượng vũ trang 
Quân khu 7 ngày càng 
lớn mạnh, vuơn cao 
ngọn lửa khí phách 
quật cường, lòng yêu 
nước nồng nàn, tinh 
thần cách mạng của 
quân đội Nam bộ 
“Thành đồng Tổ quốc”, 
để mãi xứng đáng với 
sự tin yêu của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân. 

 

 

Tuấn Anh //  https://baoquankhu7.vn 

 

 

 

 

 

 
Nụ cười chiến sĩ 

 
Chính qui, thống nhất là nét đẹp của Quân đội ta 
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ội thao quân sự quốc tế (Army games) là một sự kiện lớn, thu hút nhiều quốc gia 
tham dự. Đây không chỉ là sân chơi quân sự mà còn là nơi thể hiện sức mạnh, trình 
độ, bản lĩnh của quân đội các nước. Tham gia Army games năm nay là lần thứ 3, 

các đội tuyển của quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, vượt lên 
chính mình và vượt mục tiêu đề ra, nằm trong top 5 nước đứng đầu. 

Nhìn lại, làm rõ hơn con đường đi đến những chiến công, thành tích cùng những chủ 
trương chiến lược trong xây dựng Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) Điện tử xin giới thiệu cùng bạn đọc 
loạt bài: “Army Games 2020: Dấu ấn chiến công của Bộ đội Cụ Hồ trên đấu trường quốc 
tế”. 

Bài 1: Vượt lên chính mình, vượt mục tiêu đề ra 

Tại Army Games 2020, đoàn QĐND Việt Nam có số lượng vận động viên đông nhất, với 
hơn 200 người thuộc 11 đội tuyển. Tham gia hội thao quân sự quốc tế cùng đội tuyển của 
nhiều cường quốc quân sự, vượt trội cả về thể lực và vũ khí trang bị hiện đại; gặp nhiều trở 
ngại về thời tiết, khí hậu nhưng các đội tuyển QĐND Việt Nam đã thi đấu tự tin, vượt lên 
chính mình, giành được nhiều thành tích xuất sắc. Những hình ảnh của đoàn là niềm tự 
hào của hàng triệu trái tim bộ đội và nhân dân cả nước khi lá cờ đỏ sao vàng chiến thắng 
tung bay trên thao trường quốc tế… 

Việc làm thiết thực về đối ngoại quốc phòng và xây dựng quân đội 

Army Games là sự kiện hội thao quân sự đa quốc gia thường niên do Bộ Quốc phòng 
Nga sáng lập và tổ chức chính. Do tính chất thi đấu các nội dung quân sự, Army Games 
còn có tên gọi không chính thức là Thế vận hội chiến tranh (War Olympics). Là quốc gia 
sáng lập, Bộ Quốc phòng Nga hiện vẫn giữ vai trò nhà tổ chức chính của các kỳ Army 
Games, dù quy mô của hội thao đang ngày được mở rộng và tổ chức tại nhiều quốc gia 
khác nhau. 

Army Games 2020 năm nay là kỳ 
thứ 6, đã thực sự trở thành một 
sân chơi quốc tế tầm cỡ về lĩnh 
vực quân sự quốc phòng, với quy 
mô ngày càng mở rộng. Nếu như 
năm 2015 – lần tổ chức đầu tiên 
của Army Games, chỉ có 17 quốc 
gia tham dự thì đến Army Games 
năm nay, đã có 156 đội tuyển dự 
thi đến từ 32 quốc gia, vùng lãnh 
thổ với số lượng cán bộ, sĩ quan, 
binh sĩ dự thi lớn nhất từ trước tới 
nay. Các nội dung thi đấu được tổ 
chức tại 5 nước gồm: Nga, 
Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan 
và Belarus. Con số này thấp hơn 

so với quy mô dự kiến ban đầu bởi đại dịch Covid-19, nếu không số nước tham gia sẽ nhiều 
hơn và hội thao sẽ được tổ chức ở 11 nước khác nhau. 

 

 
Đoàn QĐND Việt Nam tại lễ khai mạc Army Games 2020. Ảnh: Công ty 

Sao Đỏ. 
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Không phải ngẫu nhiên mà QĐND Việt Nam tích cực tham gia các kỳ Army Games. Điều 
này xuất phát từ ý nghĩa tích cực của hội thao và chủ trương đối ngoại quốc phòng của 
Đảng, Nhà nước ta. Army Games không chỉ là sân chơi quân sự, là nơi phô diễn các loại 
vũ khí trang bị hiện đại mà với hàng trăm khoa mục thi đấu khác nhau, trong điều kiện tác 
chiến hiện đại, chiến tranh công nghệ cao và khắc nghiệt nhất, Army Games như một cuộc 
diễn tập quy mô lớn ở gần điều kiện chiến đấu thực tế nhất để thử nghiệm và đánh giá 
không chỉ về khí tài quân sự, mà còn thể hiện kỹ năng, trình độ tác chiến và sự sáng tạo 
của các đội tuyển tham gia. Đây cũng là dịp QĐND Việt Nam có thêm cơ hội cọ xát thực tế, 
nâng cao phương pháp huấn luyện, sử dụng các loại trang bị, vũ khí hiện đại của mình và 
quân đội các nước trên thế giới có nền quốc phòng hiện đại, tiên tiến.  

Chính vì vậy, với QĐND Việt Nam cũng như quân đội nhiều quốc gia khác, tham gia 
Army Games chính là cơ hội để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm; thể hiện trình độ, năng lực, 
bản lĩnh trong tác chiến, diễn tập. Hội thao cũng là dịp thực hiện tốt chủ trương đối ngoại 
quốc phòng, tinh thần hòa bình, hữu nghị; là cơ hội cho các quốc gia thể hiện bản sắc dân 
tộc và giáo dục lòng yêu nước cho giới trẻ, nâng cao vị thế của quân đội các nước.  

Chuẩn bị hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Quân ủy Trung ương 
và lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong các hội nghị gần đây đã đánh giá cao ý nghĩa của việc 
QĐND Việt Nam tham gia Army Games 2019, 2020; khẳng định đó là chủ trương đúng, 
mang ý nghĩa thiết thực trong công tác đối ngoại quốc phòng và xây dựng quân đội. 

Ngoài ra, qua sự kiện tham dự lần này, QĐND Việt Nam thể hiện tính đối tác, chủ động 
của Việt Nam trong hoạt động đối ngoại quân sự, an ninh quốc phòng với các nước. Nhờ 
đó, tạo nên sức mạnh, sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo bạn bè, cộng đồng quốc tế, 
khẳng định được năng lực quốc gia, nâng tầm vị thế dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế, 
đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh khu vực, quốc tế và tranh thủ 
các nguồn lực bên ngoài cho việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Đồng thời, tạo ra sức mạnh, nền tảng, phát huy thực hiện tốt truyền thống, phương châm 
mà Đảng, Nhà nước đề ra từ lâu, gắn việc bảo vệ Tổ quốc phải từ "sớm, xa, khi nước chưa 
nguy". Đây cũng chính là nét đặc trưng, độc đáo của đối ngoại quân sự, quốc phòng Việt 
Nam, thể hiện rõ tính dự báo, tính vượt trước trong tư tưởng đối ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vĩ đại. 

Đánh giá về sự kiện này, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng, 
Trưởng đoàn QĐND Việt Nam dự Army Games 2020 nhấn mạnh: “Trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, việc Việt Nam cử lực lượng tham gia Army Games 2020 để 
khẳng định sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga, trong đó hợp tác 
quốc phòng là một trụ cột quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thành công Năm chéo 
Việt - Nga 2019-2020 nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 
(1950 - 2020). Sự tham gia của Đoàn QĐND Việt Nam góp phần củng cố quan hệ hữu nghị 
giữa Việt Nam với các nước, tôn vinh hình ảnh, uy tín của QĐND Việt Nam anh hùng, chính 
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và khẳng định sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của 
QĐND Việt Nam nói riêng, của Việt Nam nói chung trong hội nhập quốc tế”. 

Điều này cũng đã một lần nữa được khẳng định lại qua bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc 
phòng Nga, Đại tướng Sergey Shoigu tại lễ bế mạc Army Games 2020: “Thông qua các nội 
dung thi đấu, quân đội các quốc gia có cơ hội cọ xát, đánh giá trình độ huấn luyện và đưa 
các phương án nâng cao trình độ tác chiến và sẵn sàng chiến đấu. 30 nội dung tranh tài 
giúp chúng ta có thêm 30 đội tuyển, ê-kíp quân sự tinh nhuệ và chuyên nghiệp ở nhiều khoa 
mục khác nhau: Chỉ huy, lái xe, xạ thủ, phi công, thủy thủ...”.  
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Các đội tuyển, các quân, binh chủng đều lập công xuất sắc 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trước và trong quá trình thi đấu, các đội tuyển QĐND 
Việt Nam gặp phải không ít khó khăn. Có đội tuyển chỉ bao gồm những học viên quân sự 
tại Nga, có đội tuyển chỉ tập trung và luyện tập vài ngày trước khi thi đấu do ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-19... Tuy nhiên, liên tiếp tin thắng lợi từ các “chảo lửa” thao trường gửi về 
khi các đội lần lượt lọt qua vòng đầu tiên và tiếp tục khẳng định mình ở các vòng trong. Đó 
là minh chứng rõ nét của tinh thần đoàn kết, thống nhất và ý chí quyết tâm cao của các đội 
tuyển QĐND Việt Nam. 

Tham dự hội thao năm nay, một số đội tuyển lần đầu tiên “mang chuông đi đánh xứ 
người” song cũng đạt được những thành tích vang dội. Lần đầu tiên tham gia Army Games, 
nhưng Đội tuyển Thông tin liên lạc (TTLL) QĐND Việt Nam cũng đã đạt thành tích thuyết 
phục. Vượt qua những bất lợi khi phải thu phát bằng chữ cái tiếng Nga và chữ số dài, các 
vận động viên Việt Nam đã vượt lên chính mình, thi đấu bình tĩnh, tự tin; đua tài với những 
đội tuyển mạnh như Nga và Belarus, giành được sự thán phục từ các đội bạn. Sự nỗ lực 
và kiên cường này đã được minh chứng bằng vị trí thứ 3 và Huy chương Đồng cuộc thi “Kỹ 
năng thuần thục”. 

Đại tá Trần Bá Khương, Phó tham mưu trưởng 
Binh chủng TTLL, Trưởng đoàn TTLL tham gia 
Army Games 2020 cho biết, Đội tuyển Việt Nam có 
thời gian làm quen với trang thiết bị thi đấu rất gấp 
rút, nhưng với nỗ lực không ngừng nghỉ, toàn đội 
đã nhanh chóng làm chủ khí tài và thao tác tương 
đối thuần thục để bước vào thi đấu. Dù là lần đầu 
tiên tham gia Army Games, nhưng khi được cọ xát 
với các đội tuyển mạnh ở các nội dung thi, các kíp 
thi đấu của đội tuyển Việt Nam đều học hỏi rất 
nhanh và nhận được sự nể phục của các đội bạn. 
Những kinh nghiệm rút ra từ cuộc thi sẽ là cơ sở 

để đề ra yêu cầu huấn luyện cao hơn trong năm sau. 

Là một trong những đội lần đầu tham gia, nhưng với kỹ năng tốt và quyết tâm cao, Đội 
tuyển Pháo binh QĐND Việt Nam đã hoàn thành nội dung thi đấu Pháo thủ giỏi tại Army 
Games 2020 với thành tích xếp ở vị trí thứ 3, bên cạnh các đội tuyển Nga, Armenia, Belarus, 
Tajikistan và Uzbekistan.  

Được đánh giá là đội duy nhất từ trước tới 
nay đoạt nhiều giải thưởng ngay từ lần tham gia 
đầu tiên, đội tuyển Đội tuyển Huấn luyện chó 
nghiệp vụ QĐND Việt Nam đã thi đấu rất ấn 
tượng. Sau những ngày thi đấu căng thẳng, 
vượt nắng, thắng mưa, nỗ lực hết mình vì màu 
cờ sắc áo, Đội tuyển đã đạt thành tích đứng thứ 
4 chung cuộc, đoạt nhiều giải thưởng bao gồm: 
Cúp Vàng giải 3 đồng đội bài thi “Tay súng thiện 

xạ”; cúp vàng đội có nhiều nỗ lực cố gắng nhất trong thi đấu; huy chương Bạc cặp vận động 
viên và chó nghiệp vụ trong bài thi “Tay súng thiện xạ” dành cho Thiếu tá Vũ Khắc Biên và 
chú chó Mai Loc; Trung úy Nguyễn Trọng Nghĩa được trao giải vận động viên có nhiều cố 
gắng nhất cuộc thi. Thượng tá Lê Mạnh Hưởng được trao tặng huy chương đội trưởng 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tài. Ngoài ra, đội còn giành giải nhất đồng đội trong thi đấu 
giao hữu bóng bàn. 

 
Đội tuyển Thông tin liên lạc QĐND Việt Nam nhận 

giải Nhì môn thi “Làm việc với các thiết bị cấu trúc 

IP”. Ảnh: TRẦN THỤ. 

 
Các pháo thủ Việt Nam nỗ lực thi đấu ở nội dung Pháo 

thủ giỏi. Ảnh: Công ty Sao Đỏ 
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Ở nhiều nội dung thi đấu khác như: 
Công binh, Bắn tỉa, Phòng không, Bếp dã 
chiến, Quân y, Cứu hộ - cứu nạn, Hóa 
học, Văn hóa - Nghệ thuật..., các Đội 
tuyển QĐND Việt Nam cũng giành được 
những thành tích đáng chú ý.  

Sáng tạo, cẩn thận và tỉ mỉ, đúng như 
lời khen ngợi từ tổ kỹ thuật của Nga, các 
vận động viên Đội tuyển Công binh QĐND 
Việt Nam đã phát huy tối đa năng lực, bảo 
vệ thành công tấm Huy chương Đồng sau 
khi hoàn thành cuộc thi Kíp xe công binh 
“Lộ trình an toàn” với thành tích 46 phút. 
Ngoài ra, Tiểu đội công binh xung kích của 

QĐND Việt Nam cũng được nhận danh hiệu “Tiểu đội công binh xung kích xuất sắc nhất 
cuộc thi”. 

Đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam đã tạo 
nên bất ngờ của giải đấu khi xuất sắc giành 
được vị trí đứng đầu ở bài thi “Đi săn” - 
được đánh giá là bài thi khó nhất trong 
khuôn khổ giai đoạn 3 Cuộc thi “Ranh giới 
xạ thủ”, đồng thời giành Huy chương Bạc 
bài thi "Đội phối hợp ăn ý" ở giai đoạn 3 "Thi 
đồng đội" và Huy chương Đồng bài thi "Đội 
nhanh nhất" ở giai đoạn 4 "Ai nhanh hơn" 
sau khi hoàn thành bài thi “Bắn tỉa hành 
tiến” với thành tích bắn trúng 33/36 bia – 
nhiều nhất trong số các đội dự thi. Kết quả 
chung cuộc Cuộc thi “Ranh giới xạ thủ”, Đội 

tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam xếp thứ 4 trong các đội tuyển tham gia. 

  
Các xạ thủ bắn tỉa Việt Nam gây bất ngờ lớn khi lọt vào 

Top 4 đội mạnh của nội dung. Ảnh: Công ty Sao Đỏ. 

 

Dù lần đầu tiên tham gia, các tuyển thủ Đội tuyển Phòng không 

Việt Nam đã làm chủ được các loại khí tài hiện đại không có 

trong trang bị như: Súng trường AK-12, xe chiến đấu chở quân 

BTR-82A... Ảnh: Công ty Sao Đỏ.  

Với ý chí và quyết tâm cao nhất, các vận động viên Đội tuyển Phòng không QĐND Việt 
Nam đã nỗ lực hoàn thành phần thi của mình tại Army Games năm nay. Ban tổ chức cho 
rằng, xạ thủ phòng không - những người bảo vệ bầu trời đều xứng đáng là những người 
chiến thắng. 

 

 

 
Tuyển thủ Việt Nam thi đấu ở nội dung Người bạn trung thành. 

Ảnh: Công ty Sao Đỏ. 

 
Các thành viên Đội tuyển Công binh Việt Nam thi đấu đầy 

quyết tâm ở nội dung Lộ trình an toàn. Ảnh: Công ty Sao 

Đỏ.  
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Còn Đội tuyển Bếp dã chiến QĐND Việt 
Nam là một trong những đội tuyển nhận được 
sự quan tâm của truyền thông Nga tại cuộc 
thi năm nay. Gian hàng trưng bày sản phẩm 
của Đội tuyển luôn thu hút khách tham quan, 
là tâm điểm của các cơ quan truyền thông 
nước ngoài. Dưới những đôi bàn tay khéo léo 
của Bộ đội Hậu cần Việt Nam, các món ăn 
đậm đà bản sắc dân tộc đã mang đến trải 
nghiệm khó quên cho các đại biểu và khách 
tham quan. Với ý chí quyết tâm cùng sự chủ 
động, sáng tạo, Đội tuyển Bếp dã chiến 
QĐND Việt Nam về vị trí thứ 5 chung cuộc. 

Tham gia hội thao năm nay, tuy số lượng 
các đội tham gia cuộc thi “Tiếp sức quân y” 
không nhiều nhưng Đội tuyển Quân y QĐND 
Việt Nam phải cạnh tranh rất khó khăn với 
các đối thủ mạnh. Tuy vậy, các chiến sĩ quân 
y vẫn khắc phục mọi khó khăn, tiến hành các 
thao tác chính xác, nhanh gọn, đồng thời 
chứng minh khả năng xử lý tình huống nhanh 
trong điều kiện các khung giờ nghiêm ngặt. 
Với những nỗ lực hết mình, các tuyển thủ 
Quân y của Việt Nam đạt kết quả ở mức khả 
quan và có tiến bộ hơn năm ngoái. 

Đối mặt với nhiều khó khăn như: Tập trung 
huấn luyện muộn, thời gian làm quen với 
trang thiết bị thi đấu thực tế ít, “cứu hộ - cứu 

nạn” không phải là chuyên ngành đào tạo và 2/3 số thành viên trong đội tuyển là những 
gương mặt mới...; tuy nhiên, với sự hiệp đồng, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, Đội tuyển 
Cứu hộ - cứu nạn QĐND Việt Nam cũng đã thu được những thành tích đáng khích lệ tại 
Army Games 2020. 

Tham gia cuộc thi “Môi trường an toàn”, 
các chiến sĩ Đội tuyển Hóa học QĐND Việt 
Nam phải đương đầu với rất nhiều đối thủ 
mạnh và có kinh nghiệm nhiều năm thi đấu. 
Thế nhưng, với tinh thần quả cảm, ý chí kiên 
cường của người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ 
cùng nền tảng thể lực tốt, trình độ cao, các 
vận động viên đã vượt qua mọi khó khăn, 
thử thách để hoàn thành toàn bộ nội dung 
thi với thành tích xếp thứ 4 chung cuộc. 

 

 

 

 

 

 
Gian hàng của Đội tuyển Bếp dã chiến Việt Nam luôn thu 

hút thực khách với các món ăn đậm đà bản sắc. Ảnh: 

Công ty Sao Đỏ. 

 
Tuyển thủ quân y Việt Nam tại một khoa mục thi đấu. 

Ảnh: Công ty Sao Đỏ. 

 
Các tuyển thủ Đội tuyển Cứu hộ - cứu nạn Việt Nam chuẩn 

bị trang bị thi đấu. Ảnh: Công ty Sao Đỏ. 
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Đại tá Ngô Văn Đĩnh, Đội trưởng Đội tuyển 
Hóa học QĐND Việt Nam cho biết, qua các khoa 
mục thi đấu, các yếu tố về thể lực, tiếp cận trang 
bị khí tài mới, khả năng ứng phó với các tình 
huống bất ngờ và so sánh tương quan với các 
đội bạn chính là những kinh nghiệm quý báu đối 
với đội tuyển. Chính từ thực tiễn này giúp đội 
tuyển nỗ lực khắc phục điểm yếu, phát huy điểm 
mạnh để đạt thành cao ở lần đầu tiên thi đấu. 
Cùng với đó, phương pháp tổ chức và điều 
hành hội thao của nước chủ nhà cũng là những 
kinh nghiệm quý trong công tác tổ chức các hoạt 

động diễn tập và hội thao sát với thực tế chiến đấu nhất. 

Bên cạnh những màn tranh tài sôi nổi, quyết 
liệt, gay cấn, hấp dẫn của các đội tuyển quân sự 
tham gia Army Games 2020, có một phần thi 
được nhiều khán giả mong chờ và ghi dấu ấn 
đậm nét tại hội thao năm nay là Liên hoan văn 
hóa các dân tộc “Tình bạn không biên giới” của 
Đội tuyển Văn hóa - Nghệ thuật (VHNT) QĐND 
Việt Nam. Tại Army Games năm nay, Đội tuyển 
VHNT Việt Nam đã “bội thu” những lời khen ngợi 
từ Hội đồng giám khảo, nhận được đề cử nhiều 
giải thưởng ở hạng mục cá nhân, như Giải nhất, 

nhì, ba Giọng hát vàng Army Games 2020; giải nhất múa đôi; giải nhất thi nhạc cụ. Nhận 
thấy các thành viên Đội tuyển VHNT QĐND Việt Nam có kinh nghiệm chuyên môn và tinh 
thần trách nhiệm cao, Ban tổ chức liên tục đề xuất đội tuyển tham gia nhiều chương trình, 
trong đó có đề xuất hai diễn viên tham gia với dàn nhạc 60 người biểu diễn trong chương 
trình bế mạc Army Games 2020 cũng như kỷ niệm 75 năm Ngày kết thúc Chiến tranh thế 
giới thứ hai. Đoàn đã nhận được bằng khen của ban tổ chức vì có thành tích xuất sắc về 
văn hóa nghệ thuật, đóng góp thành công cho Army Games 2020 và Bằng khen trong hoạt 
động sáng tạo văn hóa tại hội thao... Vượt trên cả những thành tích, Đội tuyển VHNT Việt 
Nam đã góp phần để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu 
bản sắc văn hóa, thân thiện, yêu chuộng hòa bình và QĐND Việt Nam anh hùng trong mắt 
bạn bè quốc tế. 

Bộ đội xe tăng: Tô thắm thêm truyền thống vẻ vang “Đã ra quân là đánh thắng” 

 

 
Đội tuyển Hóa học Việt Nam ở một khoa mục thi đấu. 

Ảnh: TUẤN VĂN. 

 
Các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại lễ bế mạc Army 

Games 2020. Ảnh: Công ty Sao Đỏ. 

  
Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam xuất sắc đổi màu huy 

chương tại nội dung Xe tăng hành tiến tại Army Games 

2020. Ảnh: THU HIỀN 

Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam nhận phần thưởng và 

cúp vô địch do ban tổ chức trao tặng. Ảnh: Bộ Quốc phòng 

Nga. 
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Ấn tượng nổi bật nhất phải kể đến là tấm Huy chương Vàng của Đội tuyển Xe tăng QĐND 
Việt Nam tại Bảng 2, nội dung “Xe tăng hành tiến” (Tank Biathlon). Đây thực sự là một kỳ 
tích khi một đội không có xe tăng T-72B3 trong biên chế lại xuất sắc giành chức vô địch. 
Với tấm Huy chương Vàng này, Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam sẽ chính thức góp mặt 
trong bảng 1 vào cuộc thi năm sau cùng với các đội tuyển mạnh của thế giới như Nga, 
Belarus, Trung Quốc,…   

Nghe chia sẻ từ đồng chí Đội trưởng Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam, Đại tá Nguyễn 
Ngọc Thăng, chúng tôi càng thêm nể phục sức mạnh và ý chí “thép” của bộ đội xe tăng. 
Trước đó, đội tuyển chỉ được huấn luyện trên thiết bị mô phỏng và bắn pháo, súng máy trên 
xe tăng tập sự có sự khác biệt lớn đối với dòng xe sử dụng trong thi đấu. Sau đó, khi sang 
nước bạn, trong điều kiện gấp gáp về thời gian, yêu cầu cách ly y tế phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 song các kíp xe và toàn đội đã tập trung mọi nỗ lực, tận dụng thời gian, kịp 
thời khắc phục những tình huống kỹ thuật mới xảy ra trong quá trình thực tế sử dụng,... để 
rồi thi đấu bình tĩnh, tự tin, quyết tâm, linh hoạt, đúng luật, giành kết quả cao tại kỳ Army 
Games năm nay. 

Chiếc cúp vàng vô địch đầu tiên chỉ sau 3 lần tham dự Army Games của đội tuyển xe 
tăng khiến cán bộ, chiến sĩ toàn quân cùng hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước 
cũng như người nước ngoài “triệu quả tim chung nhịp đập rộn ràng” cùng niềm vui chiến 
thắng. 

Trao đổi với phóng viên Báo QĐND Điện tử, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh 
chủng Tăng thiết giáp khẳng định: Đội tuyển Xe tăng Việt Nam tham gia Army Games 2020 
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc 
phòng đánh giá cao. Kết quả của Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã khẳng định chất lượng 
huấn luyện, trình độ làm chủ vũ khí trang bị trang bị của Binh chủng Tăng thiết giáp; khả 
năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Tăng thiết giáp nói riêng, 
QĐND Việt Nam nói chung, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang “Đã ra quân là 
đánh thắng” của Bộ đội Tăng thiết giáp và truyền thống Quyết chiến-Quyết thắng của QĐND 
Việt Nam; thể hiện bản lĩnh, ý chí, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”. 

Những thành tích của Đội tuyển QĐND Việt Nam tại Army Games 2020 là hình ảnh sinh 
động của sức mạnh chiến đấu, bản lĩnh, ý chí người lính Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới; 
là minh chứng tính đúng đắn, hiệu quả của chủ trương xây dựng QĐND Việt Nam Cách 
mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng và lực lượng tiến 
thẳng lên hiện đại. Hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ bình tĩnh, tự tin, khắc phục mọi khó 
khăn, đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng, yêu chuộng hòa bình đã được chứng minh trong 
từng nội dung thi đấu, trong mọi hoàn cảnh, được bạn bè quốc tế khâm phục, yêu mến! 

 

Nhóm Phóng Viên // https://www.qdnd.vn 

 

  
Đội tuyển Xe tăng Việt Nam và Lào cùng vui chiến thắng sau 

trận thi đấu chung kết Bảng 2, nội dung Xe tăng hành tiến. 

Ảnh: THU HIỀN. 

Cổ động viên Việt Nam cổ vũ nhiệt tình cho Đội tuyển Xe 

tăng tại thao trường Alabino. Ảnh: THU HIỀN. 
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gày 22/12/2020, tròn 76 năm ngày ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam anh 

hùng. 76 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 

Đảng và nhân dân giao phó; thực hiện tốt 3 chức năng “Chiến đấu, công tác và sản 

xuất”, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn Tổ quốc, được Đảng tín nhiệm, nhân dân tin tưởng, xứng 

đáng là quân đội của dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.  

Sự lớn mạnh, trưởng 

thành của Quân đội 

nhân dân Việt Nam gắn 

liền và đồng hành với 

sự phát triển của lịch sử 

đất nước. Kể từ ngày 

đầu tiên thành lập với 

tên gọi “Đội Việt Nam 

tuyên truyền giải phóng 

quân” giữa Chiến khu 

Việt Bắc với 34 chiến sĩ 

quần nâu áo vải, vũ khí 

là cuốc xẻng, gậy, gộc, 

mác, giáo, gươm, lê; 

Quân đội nhân dân Việt 

Nam đã hoàn thành sứ 

mệnh cao cả, xứng đáng với tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ”, “Bộ đội của dân”. 

Mặc dù Tổ quốc ta đã lặng im tiếng súng và đang trên đường phát triển toàn diện, sánh 

vai cùng các cường quốc 5 châu trên thế giới, nền kinh tế tăng trưởng, đất nước phồn thịnh, 

song, hơn 93 triệu người dân đất Việt không bao giờ quên những anh hùng liệt sĩ đã ngã 

xuống trong cuộc chiến trường chinh của dân tộc. Các anh đã quyết tử cho Tổ quốc quyết 

sinh. Xương cốt các anh vùi chôn trong lòng đất để màu xanh hòa bình mãi mãi. Quên sao 

được Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Bế Văn Đàn hy sinh thân mình làm 

giá súng, Tô Vĩnh Diện chẳng tiếc tuổi xanh chèn pháo bằng cả thân mình trong chiến dịch 

Điện Biên Phủ. Quên sao được những người lính trong đoàn quân Tây Tiến đã hăng hái 

“chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”, để rồi “áo bào thay chiếu anh về đất”. Quên sao được 

hàng ngàn người lính trở về sau những ngày “nằm gai nếm mật” trên chiến trường khói lửa, 

dù thân mình chỉ còn một nửa, vẫn tiếc nuối một thời hoa lửa… 

Tiếp nối thế hệ những người lính Cụ Hồ thuở trước, hàng ngàn, hàng vạn thanh niên vẫn 

hăng hái lên đường nhập ngũ. Sau ba tháng quân trường, họ “tỏa” đi biên giới, ra Trường 

Sa xa xôi với một quyết tâm chí khí đời trai “đi để bảo vệ Tổ quốc”, “đi cho thỏa chí đời trai”. 

Nghĩ tưởng người lính thời bình không có những mất mát hy sinh, song biên cương gian 

khổ, kẻ thù rình rập; biển xa sóng gió, thiên tai bất thường; máu vẫn đổ trên biên thùy xa 

ấy, máu vẫn hòa vào lòng biển mẹ. 

 

 
Những người lính Bác Hồ Quân đoàn 5 trong buổi thi kéo co chào mừng ngày 

thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12 
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Không để cướp đảo thân yêu, trước họng súng quân thù, Trung úy Trần Văn Phương đã 

hô vang: “Hãy kiên quyết bảo vệ đảo. Hãy để máu của mình nhuộm đỏ lá cờ truyền thống 

của Quân chủng Hải quân”. Trước lúc ngã vào lòng biển, Trung úy, Chính trị viên Nguyễn 

Hữu Quảng đã nhường mảnh lương khô cuối cùng cho đồng đội. “Sống cao đẹp là cống 

hiến vì Tổ quốc”, đó là lý tưởng của liệt sĩ - Đại úy Dương Văn Bắc được cán bộ chiến sĩ 

Nhà giàn DK1 noi gương và học tập. 

Không ai muốn 

những người lính 

Trường Sa ngã xuống 

rạn đá san hô, để máu 

đào của các anh hòa 

vào sóng biển; lịch sử 

cũng không muốn nhắc 

lại quá khứ đau thương 

trong trận hải quân 

Trung Quốc tàn sát 64 

người con bất tử nằm 

lại đảo đá Gạc Ma, song 

trong dặm dài trường 

chinh xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc, sự hy sinh 

mất mát là điều không 

tránh khỏi. Đó là sự hy sinh kiêu hãnh của người lính thời bình, vì dân xả thân, vì biển đảo 

hy sinh, vì Tổ quốc quên mình. 

Sự hy sinh của người lính hôm nay, chính là viết tiếp bài ca giữ nước của những người 

đi trước. Bài ca ấy đang chảy trong tim những người lính trẻ. Bài ca ấy không bao giờ tắt, 

bởi nó được thắp sáng từ sự hy sinh anh dũng kiên cường của cha ông được truyền từ thế 

hệ này, sang thế hệ khác. 

Quân đội thời bình có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đang đứng trước muôn vàn khó khăn 

thách thức, người lính Cụ Hồ thời bình tuy “nhàn” hơn so với lính thời chiến trận, nhưng 

cũng đầy vất vả gian lao; Trước mưu đồ thôn tính của nước ngoài độc chiếm Biển Đông, 

trước tình hình an ninh trên biển bị đe dọa, những người lính Trường Sa, DK1, cảnh sát 

biển và cả “những người lính không quân hàm” kiểm ngư lại bước vào cuộc chiến đấu mới. 

Đó là cuộc chiến đấu không có tiếng súng, đọ sức; chỉ có sự đấu tranh chính nghĩa và công 

lý, vì hòa bình, bình yên của biển đảo. Những người chiến sĩ ấy đang thầm lặng hy sinh, 

mang trong tim tình yêu Tổ quốc, mang trên vai tình yêu đất nước, mang danh dự của người 

lính Cụ Hồ. 

 

Mai Thắng // http://www.baobinhthuan.com.vn 

 

 

 

 
Tổ quốc trên vai người lính Bác Hồ. 
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LVT tỉnh Bình Thuận ra đời ngày 25 tháng 8 năm 1945, trong những ngày sục sôi 

khí thế tiến công của Cách mạng tháng Tám. Được sự nuôi dưỡng, đùm bọc, chở 

che của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, LLVT tỉnh Bình Thuận chiến đấu và trưởng 

thành rất vẻ vang, góp phần làm nên những chiến công lẫy lừng của Quân đội nhân dân 

Việt Nam anh hùng. 

Trong cuộc trường 

chinh giữ nước, tỉnh 

Bình Thuận là chiến 

trường ác liệt, quân dân 

ta chiến đấu gặp rất 

nhiều khó khăn, nhưng 

với ý chí kiên cường, 

tinh thần tự lực, tự 

cường, LLVT tỉnh Bình 

Thuận luôn phát triển, 

càng đánh càng mạnh, 

lập nên những chiến 

công xuất sắc, xây 

dựng nên truyền thống 

quý báu “Tự lực tự cường, chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ vang”. Những chiến thắng như 

Lầu Ông Hoàng, Camp Esépíc, Mương Mán, Ngã Hai, Sông Quao, Suối Kiết, Hoài Đức – 

Bắc Ruộng, Tam Giác kiên cường, Khu Lê bất khuất, Đường Tám rực lửa… mãi mãi in đậm 

trong ký ức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay với vai trò là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân 

(QPTD), phối hợp, triển khai, tổ chức thực hiện và là lực lượng nòng cốt trong xây dựng 

nền QPTD, LLVT tỉnh phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Tích cực, chủ động tham 

mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên tất cả các nhiệm vụ 

như nâng cao tiềm lực chính trị - tinh thần, kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ... Với quan 

điểm là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn 

dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc theo hướng toàn dân, toàn diện và thế 

trận chiến tranh nhân dân vững chắc. 

 

 
LLVT huyện Phú Quý tuần tra bảo vệ địa bàn. 
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Là địa bàn chiến lược, có vị trí đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ của cả nước, 

tỉnh Bình Thuận tập trung quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị 

về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình 

mới; Nghị định số 152, nay là Nghị định 21 của Chính phủ về xây dựng KVPT. Các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là LLVT tỉnh thực hiện tốt chức năng tham 

mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, xây 

dựng KVPT, trong đó đáng chú ý là đã  triển khai thực hiện đề án xây dựng hệ thống công 

trình phòng thủ biển đảo, các đảo gần bờ; quy hoạch hệ thống công trình phòng thủ tuyến 

ven biển; các công trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng và các công trình 

phục vụ quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tỉnh chú trọng xây 

dựng LLVT, tuyển quân, giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, diễn tập đáp ứng tốt 

yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, không để bị động, 

bất ngờ. 

Ngày nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, củng cố nền QPTD, xây 

dựng Quân đội, xây dựng LLVT tỉnh thì vấn đề giữ gìn và phát huy phẩm chất, truyền thống 

“Bộ đội Cụ Hồ” càng trở nên cần thiết. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh 

chính trị, kiên định và trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tăng cường giáo 

dục chính trị, tư tưởng, chú trọng giáo dục, tuyên truyền truyền thống để mọi cán bộ, chiến 

sĩ nhận thức và tự hào với truyền thống vinh quang của Quân đội, của LLVT tỉnh. Ra sức 

học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tích 

cực và chủ động tham gia các phong trào của địa phương, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh 

tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới 

tạo sự gắn kết bền chặt với nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các 

cuộc vận động của địa phương, Trung ương, của Quân đội, nhất là Cuộc vận động “Phát 

huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với phong trào thi đua 

“3 tăng cường”, mô hình “LLVT tỉnh tăng cường đoàn kết với dân tộc, tôn giáo” làm cho thi 

đua thực sự là động lực thôi thúc cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

75 năm là một chặng đường chói lọi chiến công của dân tộc Việt Nam anh hùng, của 

Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Chặng đường ấy, chiến công ấy đã tạc vào lịch sử. 

Mỗi chúng ta phải có trách nhiệm làm cho chặng đường ấy, chiến công ấy mãi mãi sáng 

ngời. Đó là tâm huyết của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bình Thuận thế hệ hôm nay. 

 

Duy Thỉnh // http://baoquankhu7 
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hờ thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ấy, Bộ đội Biên phòng mới có thể như 
những cánh hải âu có khả năng báo bão và vượt bão, vượt trùng khơi để báo hiệu 
sự bình yên trên biển. 

Cứu nạn trên biển 

Mùa mưa bão năm nay thật bất 
thường, khi bây giờ đã tháng 10 
mà ngoài khơi vẫn chưa có cơn 
bão nào gọi là, ngoài áp thấp nhiệt 
đới gây lũ lụt những ngày qua ở 
miền Trung. Bình Thuận vẫn chưa 
có vẻ gì bước vào cao điểm bão lũ 
nhưng chính vì thế, cũng cảnh báo 
vào thời điểm gần cuối năm, thiên 
tai sẽ diễn biến bất thường. Do 
vậy, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 
tỉnh vẫn trực 24/24 tại đảo Phú 
Quý, nơi có thể xuất phát cho hành 

trình tìm kiếm cứu nạn những sự cố, tai nạn trên biển thuận lợi nhất. Đồng thời vẫn liên tục 
có kế hoạch, phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và tổ chức huấn luyện, luyện 
tập thuần thục nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, để có thể xử 
lý tốt, nhanh các tình huống xảy ra. Vì tai nạn, sự cố xảy ra trên biển luôn bất ngờ, đột xuất, 
như mới đây vụ cứu 23 ngư dân ở Quảng Ngãi là một ví dụ. Hay 5 năm qua, có đến hàng 
trăm vụ tai nạn, sự cố xảy ra và trong đó không ít tình huống bất ngờ, chấn động phải cứu 
hộ, cứu nạn trong cảnh bủa vây những khó khăn và nguy hiểm. Mặt khác, còn bởi đó là 
nhiệm vụ thường xuyên, khi BĐBP tỉnh phải hỗ trợ, bảo vệ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, 
bám biển, khẳng định chủ quyền, xây dựng thế trận biên phòng trên biển. Và trong hành 
trình vươn khơi xa ấy, tàu thuyền ngư dân dễ xảy ra sự cố. Những lúc như thế, ngư dân có 
thể kết nối BĐBP thông qua hệ thống thông tin liên lạc để được hỗ trợ ứng cứu.  

Giữ trật tự trên biển 

Không giống trên đường bộ, 
giao thông trên vùng biên giới biển 
rất phức tạp, khi gần đây có hơn 
60 tàu thuyền nước ngoài lợi dụng 
sự cố kỹ thuật, thời tiết xấu, rút 
ngắn hành trình hoạt động đã có 
hành vi xâm phạm vùng biển của 
tỉnh. Ở góc độ khác, trước đó một 
số tàu thuyền, ngư dân trong tỉnh 
hành nghề vi phạm vùng biển 
nước ngoài bị bắt giữ, một số ngư 
dân xuất cảnh trái phép ra nước 
ngoài bằng đường biển. Thêm 

 

 
Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XII. Ảnh. 

Trung Thành. 

 
Tàu thuyền đánh bắt hải sản. Ảnh: N.Lân 

  



Thông tin chuyên đề: Kỷ niệm 76  năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận 

nữa, người nước ngoài đến khu vực biên giới biển của tỉnh hợp tác, đầu tư với số lượng 
lớn... Không chỉ thế, ngư trường Bình Thuận rất rộng, đứng thứ 3 của cả nước, tập trung 
nhiều tàu thuyền trong tỉnh và các địa phương khác đến đánh bắt, thu mua hải sản. Cộng 
thêm tuyến đường thủy quốc tế, tàu thuyền các nước qua lại nhộn nhịp nên vùng biển Bình 
Thuận sầm uất không kém gì tính chất nơi đô thị. Chỉ khác, đây là biên giới biển nên đến 
nay, dù đã triển khai hơn 3.800 cán bộ, chiến sĩ tuần tra kiểm soát nhưng hàng năm, BĐBP 
tỉnh đều phải phối hợp chặt chẽ với BĐBP của các tỉnh: Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và 
các đơn vị khác như Hải đoàn 18, Vùng 4 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 3 mới có thể bảo 
vệ được chủ quyền, an ninh khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh. Qua đó, đã phối hợp xua 
đuổi, bắt giữ, xử lý 34 vụ/60 tàu thuyền nước ngoài vi phạm; phối hợp và độc lập bắt giữ, 
xử lý 184 vụ với 295 đối tượng buôn lậu, ma túy, xăng dầu, vật liệu nổ, gỗ…  

Như những cánh 
hải âu 

Kết quả có được từ 
cứu nạn hay giữ trật tự 
trên biển ấy có sự đóng 
góp không nhỏ từ “tai 
mắt” của những cư dân 
vùng biên giới biển. Vì 
vậy, BĐBP tỉnh có 
nhiều cách để xây dựng 
địa bàn biên phòng 
vững mạnh trải dài từ 
các huyện, thị từ Tuy 
Phong tới La Gi và cả 
huyện đảo Phú Quý. 
Điều đó thể hiện qua 
những mô hình cụ thể. 
Như là 29 Tổ tàu thuyền 
đoàn kết khai thác hải 
sản trên biển với 982 
tàu cá của 4.910 thành 

viên vừa bám khơi xa, ổn định đời sống, lại vừa góp phần bảo vệ chủ quyền trên biển. Như 
là 199 Tổ tự quản về an ninh trật tự với 1.875 thành viên đã và đang bảo đảm cuộc sống 
vùng biên giới biển bình yên… Bên cạnh đó, còn có các mô hình, hoạt động khác của BĐBP 
tỉnh gắn kết, giúp đỡ người dân nơi đây như “Nâng bước em tới trường” đã nhận đỡ đầu 
46 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; “Con nuôi Đồn Biên phòng”; sửa chữa, xây dựng 
hàng chục “Nhà tình nghĩa”, “Nhà tình thương”... Ngoài ra, còn khám bệnh, cấp thuốc và 
tặng quà cho hơn 6.000 người dân; tặng hơn 16.000 lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho ngư 
dân. Đâu chỉ thế, BĐBP còn giúp dân làm 24,8 km đường bê tông nông thôn, 13,5 km kênh 
mương nội đồng; vận động dân bảo vệ môi trường, làm sạch biển… Nhờ thế trận biên 
phòng toàn dân vững chắc ấy, BĐBP mới có thể như những cánh hải âu có khả năng báo 
bão và vượt bão, vượt trùng khơi để báo hiệu sự bình yên trên biển. 

  

Thùy Như // http://www.baobinhthuan.com.vn 

 

 

 

 
Đồn Biên phòng Tân Thành phối hợp với các lực lượng tuần tra. Ảnh: Trung 

Thành 
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hi nói về các mô hình dân vận khéo trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, mọi 

người luôn nhắc đến mô hình “Ngôi nhà xanh tiếp bước cho em đến trường” 

của Trung úy Huỳnh Văn Phong, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, 

ngoài ra, anh còn có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa giúp đỡ ngư dân, học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện đảo Phú Quý. 

 Năm 2016, sau khi tốt 

nghiệp Học viện Biên 

phòng, cán bộ trẻ Huỳnh 

Văn Phong về nhận công 

tác tại Đồn Biên phòng 464 

(nay là Đồn Biên phòng của 

khẩu cảng Phú Quý) và 

nhận ra rằng, dù huyện đảo 

đang từng ngày thay da đổi 

thịt, nhưng vẫn còn đó nhiều 

hoàn cảnh khó khăn, nhất là 

các hộ lao động biển, con 

em họ thường bỏ học giữa 

chừng vì điều kiện kinh tế không cho phép các em được tiếp tục cắp sách đến trường. 

Với tình cảm của một người con sinh ra và lớn lên tại Phú Quý, anh luôn ấp ủ ước mơ 

làm việc gì đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân nơi đây. Nghĩ là làm, với nhiệt 

huyết thanh niên, anh đã cùng đồng đội và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xây dựng 

mô hình “Ngôi nhà xanh tiếp bước cho em đến trường” bằng cách thu gom rác thải 

nhựa, giấy, báo… tái chế được cho vào ngôi nhà diện tích khoảng 2 m2 trong khuôn 

viên Đồn Biên phòng, đến khi đầy sẽ gọi người thu mua phế liệu đến bán, lấy tiền góp 

lại thành các suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng), trong gần 4 năm, ngôi nhà 

đã nâng bước chân đến trường cho 27 em học sinh, tổng giá trị 13,5 triệu đồng. Đây 

thật sự là mô hình mang nhiều ý nghĩa thiết thực, vừa giúp các em học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, vừa nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh 

niên về vai trò xung kích vì cộng đồng và giúp giảm thải rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. 

Mô hình này đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giới thiệu nhân rộng ra các đồn 

Biên phòng khác trong tỉnh. 

Trong vai trò Đội trưởng đội vận động quần chúng, Trung úy Phong thường xuyên 

quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt quy định pháp 

luật về biển đảo, quy định về khai thác thủy sản, tổ chức cho 487 lượt chủ phương tiện, 

 

 
Trung úy Huỳnh Văn Phong (bìa phải) tuyên truyền pháp luật và tặng 

cờ Tổ quốc cho ngư dân. 



Thông tin chuyên đề: Kỷ niệm 76  năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận 

thuyền trưởng ký cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước 

ngoài; phối hợp xây dựng củng cố 77 tổ thuyền đoàn kết khai thác hải sản trên biển với 

551 thuyền và 4.671 lao động; trao tặng 213 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ngoài ra, với 

nhiệm vụ Bí thư chi Đoàn, anh Phong đã triển khai cho đoàn viên, thanh niên tham gia 

217 ngày công giúp xây dựng nhà tình thương, giao thông nông thôn, sân trường; vận 

động 56 em học sinh bỏ học trở lại lớp; nhận đỡ đầu 2 em học sinh với số tiền 500 ngàn 

đồng/em/tháng từ chương trình “Nâng bước em đến trường”; phát động mô hình “Nuôi 

heo đất tiết kiệm cho người nghèo”; thực hiện tốt “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ 

nhật xanh” vệ sinh doanh trại, chăm sóc vườn hoa của đơn vị. 

Thiếu tá Nguyễn Minh Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Phú Quý cho biết: 

Với vai trò Đảng ủy viên, Bí thư chi Đoàn, Đội trưởng đội vận động quần chúng của Đồn 

Biên phòng, Trung úy Huỳnh Văn Phong đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm 

vụ chính trị, chuyên môn và thực hiện tốt công tác vận động quần chúng của lực lượng 

Bộ đội Biên phòng đối với người dân địa phương, tạo được sự tin yêu của Nhân dân, 

góp phần tạo nên sự đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về biển, đảo, quy định về khai 

thác hải sản. 

Hình ảnh người lính 

mang quân hàm xanh nhiệt 

tình với phong trào dân vận 

khéo đã trở nên thân thuộc 

với người dân huyện đảo 

Phú Quý. Với những thành 

tích của mình, anh đã được 

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 

phòng tặng Bằng chứng 

nhận “Gương mặt trẻ triển 

vọng”, Chủ tịch UBND tỉnh 

tặng Bằng khen “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai 

đoạn 2018 - 2020, danh hiệu “Bí thư chi đoàn giỏi” cụm miền Đông Nam Bộ… Trung úy 

Huỳnh Văn Phong được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giới thiệu để Bí thư Tỉnh ủy 

biểu dương trong dịp tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 

dự kiến tổ chức vào tháng 01/2021. 

  

Minh Du // http://www.baobinhthuan.com.vn 

 

 

 
Trung úy Huỳnh Văn Phong (thứ 2 từ phải sang) tặng cờ Tổ quốc cho 
ngư dân. 


