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Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 

(1930-1931), cuộc tổng diễn tập đầu tiên 
của cách mạng nước ta, đã xuất hiện lực 
lượng vũ trang nhân dân. Từ những cuộc 
biểu tình lưu huyết của công nông Vinh-Bến 
Thủy đã xuất hiện những đội tự vệ, những 
đội xích vệ đỏ đầu tiên. Chính những xích 
vệ ấy đã đi đầu trong việc bảo vệ các làng 
đỏ trong quá trình tồn tại Xô Viết Nghễ 
Tĩnh.  
 

 
Ngày 22/12/1944, dưới lá cờ đỏ sao vàng 
năm cánh, 34 cán bộ, chiến sĩ Đội Việt 
Nam tuyên truyền giải phóng quân đã 
long trọng tuyên đọc Mười lời thề danh 
dự 
 

Lực lượng võ trang nhân dân hình 
thành rõ nét hơn trong thời kỳ vận động 
trực tiếp cho thắng lợi của các mạng Tháng 
Tám (1939-1945). Trong thời kỳ khởi nghĩa 
Bắc Sơn (9-1940) Đảng ta đã xây dựng đội 
du kích Bắc Sơn. Ngày 14.2.1941, Đội du 

kích Bắc Sơn được chính thức thành lập ở 
khu rừng Khuỗi Nọi, xã Vũ Lễ, châu Bắc 
Sơn (Lạng Sơn). Đồng chí Hoàng Văn Thụ 
thay mặt Trung ương Đảng công nhận và 
giao nhiệm vụ cho đội. Đội có 32 người chia 
ra 3 tiểu đội do đồng chí Lương Văn Chi và 
Chu Văn Tấn chỉ huy. Vũ khí chỉ co 5 khẩu 
súng trường, còn toàn súng kíp và dao 
găm.  

Sau hội nghị Trung lần thứ 8 (5-
1941), đồng chí Phùng Chí Kiên, được cử 
phụ trách khu căn cứ Bắc Sơn, Võ Nhai. 
Đội du kích Bắc Sơn được mang tên mới là 
Cứu quốc quân cho phù hợp với nhiệm vụ 
cứu nước trước mắt. Cũng lúc ấy, ở Nam 
Bộ, đội du kích Nam Kỳ đã xuất hiện trong 
cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ (23.11.1940)  

Cùng với nhân dân các dân tộc Bắc 
Sơn-Võ Nhai, Cứu quốc quân đương đầu 
với cuộc càn quét của 4.000 quân Pháp, 
khố xanh, khố đỏ và lính dõng. Các đồng 
chí Phùng Chí Kiên, Lương Văn Chi hy 
sinh. Hàng chục đội viên khác của đội bị sát 
hại, bị xử bắn ngay ở chân đồn Mỏ Nhài. 
Nhưng dưới dự chỉ đạo trực tiếp của đồng 
chí Hoàng Quốc Việt, ngày 15.9.1941, trung 
đội Cứu quốc quân 2 được thành lập tại khu 
rừng Khuôn Mánh, thôn Ngọc Mỹ, xã Tràng 
Xá (Võ Nhai) với 47 chiến sĩ (có 3 nữ) do 
đồng chí Chu Văn Tấn chỉ huy.  

Trong 8 tháng đánh du kích ở Tràng 
Xá (7-1941 đến 2-1942). Cứu quốc quân 
bám đất, bám dân chiến đấu, lực lượng 



ngày càng lớn mạnh, từ 47 chiến sĩ đã tăng 
lên 70, vũ khí ngày càng tốt hơn do cướp 
được của địch khiến chúng phải gọi Cứu 
quốc quân là "hùm xám Bắc Sơn"  

Cũng lúc đó, ở Pác Bó (Cao Bằng) 
Hồ Chủ Tịch chỉ thị thành lập đội du kích 
Cao Bằng-nơi có phong trào Việt Minh khá 
nhất-gồm 12 chiến sĩ do đồng chí Lê Quảng 
Ba chỉ huy. Để chuẩn bị về lý luận cho công 
tác xây dựng lực lượng võ trang, Người đã 
viết các tác phẩm như: cách đánh du kích, 
phép dùng binh của Tôn Tử.  

Lực lượng Cứu quốc quân tiếp tục 
phát triển. Ngày 25.2.1944, trung đội Cứu 
quốc quan 3 thành lập ở Khuối Kịch châu 
Sơn Dương (Tuyên Quang). Tháng 10-
1944. Đội được bổ sung một lực lượng 
quan trọng sau cuộc vượt ngục của 12 
đồng chí cán bộ Đảng ở nhà lao Chợ Chu, 
trong đó có các đồng chí Song Hào, Lê 
Hiếu Mại...  

Sau hơn một năm bị bọn Tưởng Giới 
Thạch giam giữ trái phép ở Quảng Tây 
(Trung Quốc), Hồ Chủ Tịch về lại Cao 
Bằng, kịp thời hoãn lệnh khởi nghĩa của 
Liên tỉnh ủy Cao Bắc-Lạng, vì đây là thời kỳ 
"hòa bình phát triển đã qua nhưng thời kỳ 
toàn dân khởi nghĩa chưa tới"  

Ngày 22.12.1944, theo chỉ thị của Hồ 
Chủ tịch, đội Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng quân được thành lập tại một khu 
rừng nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám 
và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên 
Bình, Cao Bằng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp 
được Hồ Chủ Tịch ủy nhiệm lãnh đạo, đội 
biên chế thành 3 tiểu đội do đồng chí 
Hoàng Sâm làm đội trưởng và đồng chí 
Xích Thắng làm chính trị viên. 
  
Mười lời thề danh dự của đội viên Việt 
Nam Tuyên truyền Giải phóng quân 
          Chúng tôi đội viên Đội Việt Nam 
tuyên truyền Giải phóng quân, xin lấy danh 
dự của một người chiến sỹ cứu quốc mà 
thề dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh. Xin 
thề: 
1. Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam, 
chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để 
tiêu diệt bọn phát xít Nhật-Pháp và bọn 

Việt gian phản quốc, làm cho nước Việt 
Nam trở nên một nước độc lập và dân 
chủ ngang hàng với các nước dân chủ 
trên thế giới. 
2. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của 
cấp chỉ huy, khi nhận được mệnh lệnh gì 
sẽ tận tâm, tận lực thi hành cho nhanh 
chóng và chính xác. 
3. Bao giờ cũng kiên quyết chiến đấu, dù 
gian lao khổ sở cũng không phàn nàn, 
vào sống ra chết cũng không sờn chí, 
khi ra trận quyết chí xung phong, dù đầu 
rơi máu chảy cũng không lùi bước. 
4. Lúc nào cũng khẩn trương hoạt bát, 
hết sức học tập để tự rèn luyện thành 
một quân nhân cách mạng, xứng đáng là 
một người chiến sỹ tiên phong giết giặc 
cứu nước. 
5. Tuyệt đối giữ bí mật cho bộ đội về nội 
dung tổ chức, về các cấp chỉ huy, tuyệt 
đối giữ bí mật cho tất cả các đoàn thể 
cứu quốc. 
6. Khi ra trận nếu bị quân địch bắt được, 
thì dù cực hình tàn khốc thế nào cũng 
cương quyết một lòng trung thành với 
sự nghiệp giải phóng của toàn dân, 
không bao giờ cung khai phản bội. 
7. Hết sức ái hộ bạn chiến đấu cũng như 
bản thân, hết lòng giúp đỡ nhau lúc 
thường cũng như lúc ra trận. 
8. Hết sức giữ gìn vũ khí, không bao giờ 
để vũ khí hư hỏng, hay rơi vào tay quân 
thù. 
9. Khi tiếp xúc với dân sẽ làm đúng ba 
điều răn: "không lấy của dân" – "không 
dọa nạt dân"- "không quấy nhiễu dân" 
và ba điều nên: "kính trọng dân" – "giúp 
đỡ dân" – "bảo vệ dân", để gây lòng tin 
cậy đối với dân chúng, thực hiện quân 
dân nhất trí giết giặc cứu nước. 
10. Bao giờ cũng nêu cao tinh thần tự 
phê bình, giữ tư cách cá nhân mô phạm, 
không làm điều gì hại đến thanh danh 
Giải phóng quân và Quốc thể của Việt 
Nam. 
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QĐND - 1. Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam-quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân do 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu tổ chức, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng nòng cốt 

của lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Việt Nam trong đấu tranh cách mạng, thực hiện nhiệm vụ 

giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 
QĐND Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc; từ 

nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, 

Nhà nước và nhân dân giao phó. Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta chính là mục tiêu, lý tưởng 

chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự nhất quán về lập trường, quan điểm giai cấp, về khát 

vọng sống hòa bình, yêu quý độc lập, tự do; mang giá trị và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngoài mục tiêu, lý 

tưởng “vì nhân dân phục vụ”, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội (CNXH), vì 

hạnh phúc của nhân dân, Quân đội ta không có mục tiêu, lý tưởng nào khác. 

Trong các cuộc kháng chiến lâu dài, với biết bao gian khổ, hy sinh chống lại những đội quân xâm 

lược nhà nghề sừng sỏ của chủ nghĩa thực dân đế quốc; trong thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân xây dựng 

cuộc sống mới, “diệt giặc dốt”, “xóa đói, giảm nghèo”, cứu hộ, cứu nạn và làm nhiệm vụ quốc tế…, cũng 

như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta đã góp phần quan trọng trong giữ 

vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững sự ổn định chính trị đất nước, bảo vệ thành 

quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, giữ vững hòa bình, độc lập dân tộc, tạo điều kiện thuận 

lợi để phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đất nước. Điều đó thêm một lần nữa khẳng định, Quân đội ta luôn 

phát huy tốt bản chất, truyền thống của quân đội cách mạng, trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với 

nhân dân; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao 

động sản xuất; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân-dân, đoàn kết quốc tế; dân chủ rộng rãi, kỷ luật tự giác, 

nghiêm minh; tiến vững chắc lên chính quy, hiện đại. 

Trong suốt tiến trình của cách mạng Việt Nam và qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, 

Quân đội ta đã viết nên truyền thống vẻ vang: “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”. Nhân dân ta đã ghi nhận, khen ngợi bản chất truyền thống tốt đẹp của 

QĐND Việt Nam với danh hiệu cao quý: “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”. 
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2. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Các thế lực 

thù địch và cơ hội chính trị với chiến lược, âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” quân đội… nhằm chống phá Đại hội XII của Đảng, 

xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) và thành quả cách mạng mà nhân dân ta bằng biết bao mồ 

hôi, xương máu mới giành được. Trong thời điểm hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ 

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

ra những vấn đề mới, rất cấp bách đối với yêu cầu nhiệm vụ quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc: 

“Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QĐND Việt Nam”; xây dựng QĐND Việt Nam 



vững mạnh về chính trị, đặc biệt là việc tiếp tục xây dựng, củng cố bản lĩnh chính trị, lòng trung thành 

tuyệt đối của QĐND Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân. 

Bối cảnh tình hình hiện nay đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới trong xây dựng quân đội cách 

mạng và bảo vệ Tổ quốc XHCN với việc bổ sung, cập nhật nhiều tiêu chí mới, với việc giáo dục đào tạo, 

bồi dưỡng thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ theo chương trình, nội dung mới. Để Quân đội ta luôn luôn xứng đáng 

với lịch sử, truyền thống vẻ vang của mình, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ, với sự tin cậy 

và là chỗ dựa vững chắc của Đảng, công cụ bạo lực sắc bén của Nhà nước…, đòi hỏi QĐND Việt Nam 

phải tiếp tục được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó một 

số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Dự thảo Văn 

kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định. 

Thực tế đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt 

Nam. Lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung, lịch sử 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng 

thành của Quân đội ta nói riêng đã chứng minh điều đó. Lý tưởng, mục tiêu của Đảng đã thấm sâu vào máu 

thịt, trở thành niềm tin, lẽ sống của mỗi quân nhân cách mạng. Giờ đây, khi thế hệ cha anh đã hoàn thành 

nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thay thế là lớp lớp cán bộ, chiến sĩ trẻ tiếp nối truyền 

thống của cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, hội nhập 

quốc tế. Vì vậy, tiếp lửa truyền thống cách mạng, giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách Bộ đội Cụ Hồ 

cho các thế hệ quân nhân trẻ để họ thấm nhuần sâu sắc tinh thần yêu nước, yêu CNXH, có ý chí, quyết tâm 

vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết 

tiếp trang sử truyền thống hào hùng, vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của quân đội… có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng. Đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, bảo vệ Đảng, Nhà nước cũng chính là bảo vệ  Chủ 

nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ XHCN, bảo vệ nhân 

dân. Điều đó cũng có nghĩa là giữ vững sự ổn định chính trị-xã hội, giữ vững định hướng XHCN. 

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân còn thể hiện sự biết ơn, tri ân sâu sắc 

của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay đối với bao anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh xương 

máu để đất nước ta, dân tộc ta có được giang sơn gấm vóc như hôm nay. 

3. Trong kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ biên cương, bờ cõi, cũng như trong sự nghiệp đổi 

mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dù phía trước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, thậm 

chí phải đổ máu, hy sinh ngay trong thời bình, hoặc các tình huống phức tạp có thể xảy ra, song 

QĐND Việt Nam nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cụ 

thể là: Bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, dù khó khăn, gian khổ, thậm chí phải đổ máu, hy sinh, 

Quân đội ta luôn tuyệt đối chấp hành và thực hiện nghiêm túc cương lĩnh, đường lối, chủ trương, 

nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc 

mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác 

cách mạng, ý chí quyết tâm, chủ động, sáng tạo và kiên quyết đấu tranh, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn 

như: Chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” 

quân đội... do các thế lực thù địch chủ mưu thực hiện; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất 

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

cuộc đổi mới. 

Để quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, cần thực hiện 

nghiêm túc những yêu cầu có tính nguyên tắc. Trước hết phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt 

đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QĐND Việt Nam. Xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị, 

làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội; giữ vững và tăng 

cường bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân của Quân đội ta trong thời kỳ mới. Nâng 

cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng trong quân đội, từ Quân ủy Trung ương đến 

chi bộ, tổ Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên, đội ngũ cán 

bộ chỉ huy các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ trong tình hình mới. Tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết, máu thịt của quân đội với nhân dân, 

với các ban, bộ, ngành, địa phương; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại quân sự, 

quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. 

Những vấn đề có tính nguyên tắc nêu trên cần được nắm vững và thực hiện có nền nếp trong đời 

sống bộ đội và thực tiễn hoạt động quân sự, làm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhận thức đầy đủ, sâu sắc 

đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, luôn trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và 

nhân dân, một lòng một dạ đi theo Đảng, xứng đáng với tên gọi và sự vinh danh cao quý: Bộ đội Cụ Hồ. 

 

Thiếu tướng, PGS, TS NGUYỄN BÁ DƯƠNG http://www.qdnd.vn 



 
(Dân trí) Từ đội tuyên truyền giải phóng 

quân đến những cuộc trường chinh vĩ đại giải 
phóng dân tộc đều mang đậm dấu ấn của vị Cha 
già dân tộc - người luôn dõi theo từng bước phát 
triển của lực lượng vũ trang chính quy - Quân đội 
nhân dân Việt Nam. 

Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền 
giải phóng quân được thành lập tại khu rừng Trần 
Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình, tinh Cao Bằng) với 
34 chiến sĩ. Đây được coi là tiền thân của Quân đội 
nhân dân Việt Nam - lực lượng vũ trang “từ nhân 
dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân 
phục vụ”.  

71 năm hình thành và phát triển, Quân đội 
nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã 
góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sinh 
thời, Bác Hồ đã dành những tình cảm yêu mến đối 
với những người “đầu sóng ngọn gió”, ngày đêm 
chịu đựng gian khổ và hy sinh vì sự nghiệp giải 
phóng dân tộc.  

Dù bận nhiều công việc, Người vẫn dành 
thời gian chăm sóc và giáo dục, rèn luyện các lực 
lượng vũ trang nhân dân. Trong các chiến dịch lớn, 
Bác luôn dành thời gian đi thăm, động viên các đơn 
vị bộ đội. Và sau mỗi chiến dịch, mỗi thắng – bại 
của cuộc trường chinh vĩ đại, Người luôn kịp thời 
động viên, biểu dương các cá nhân, đơn vị lập công 
xuất sắc và phê bình những việc của tốt của cán bộ, 
chiến sĩ.  

Ngay cả khi trước lúc đi xa, người để lại di 
chúc căn dặn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân 
dân ta phải làm tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa 
đối với những người đã hi sinh một phần xương 
máu cho sự nghiệp cứu nước.  

Sự quan tâm của Bác đối với lực lượng vũ 
trang nhân dân thể hiện bằng những việc làm cụ 
thể, bình dị nhưng chứa chan tình cảm của vị Cha 
già dân tộc. Và cũng vinh dự và tự hào thay, lực 
lượng chính quy, tinh nhuệ này đã được gọi với cái 
tên hết sức thân mật – Bộ đội cụ Hồ. 

 

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước họp bàn quyết định mở 
chiến dịch Điện Biên Phủ 
 

 
Gắn huy hiệu chiến sĩ Điện Biên cho bộ đội 
xuất sắc 

 
Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ 
Quân đoàn 16 tại Đền Hùng (Phú Thọ): "các 
Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu 
ta phải cùng nhau giữ lấy nước" 

Bác Hồ với cán bộ, chiến sĩ đơn vị 600 tại 
Na Đỏong, Trung Sơn, Yên Sơn năm 1953 

 
Với cán bộ chiến sĩ quân đoàn 1146 



Bác Hồ quan sát trận địa ở chiến dịch Biên 
giới 1950 

 
Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ pháo 
phòng không năm 1950 

 
Với cán bộ, chiến sĩ quân khu 4 năm 1957 

 
Với cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 938 

 
Bác Hồ thăm và nói chuyện với cán bộ, 
chiến sĩ bộ đội tỉnh Cao Bằng 

 
Thăm một đơn vị Hải quân năm 1954 

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội diễn tập 
năm 1957 

 
Thăm bộ đội Hải quân bảo vệ bờ biển tỉnh 
Quảng Ninh năm 1957 



 
Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm cùng bộ đội giải 
phóng miền Nam ngày 20/12/1962 
 

Tặng Huy hiệu cho các chiến sĩ lập công 
xuất sắc 
 

 
Giản dị đến tham dự triển lãm công binh 
 
 
 

 
Bác Hồ thăm một đơn vị miền Nam tập kết 
năm 1957 

 
Thăm đơn vị đảm bảo kỹ thuật đường băng 
thuộc quân chủng Phòng không - Không 
quân vào Tết Đinh Mùi 
 

 
Bác đến thăm một cán bộ phòng không tại 
xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội tháng 
12/1967 

Hoàng Lam 

 Ảnh : Tư liệu- http://dantri.com.vn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

rong số 34 cán bộ, chiến sĩ của đội 
có 29 người là dân tộc thiểu số. 
Cụ thể, dân tộc Tày: 19, dân tộc 

Nùng: 8, dân tộc Mông: 1, dân tộc Dao: 
1; còn lại 5 người dân tộc Kinh. 

Đội chỉ có 34 chiến sĩ với 34 cây 
súng nhưng đều là những chiến sĩ kiên 
cường của công nông được chọn lọc từ 
các đội du kích ở Cao-Bắc-Lạng, một số 
đã học quân sự ở nước ngoài, hầu hết 
đã qua chiến đấu, và điều quan trọng 
hơn cả là không có ai không có nợ máu 
với đế quốc và phong kiến.  

Việc thành lập đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng với lịch sử quân đội ta. 
Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân của Hồ Chủ tịch 
tuy ngắn nhưng rất súc tích bao gồm các 
vấn đề chủ yếu về đường lối quân sự 
của Đảng ta: vấn đề kháng chiến toàn 
dân, động viên và vũ trang toàn dân, 
nguyên tắc xây dựng lực lượng võ trang 
cách mạng, phương châm xây dựng 3 
thứ quân, phương thức hoạt động kết 
hợp quân sự với chính trị của lực lượng 
võ trang, nguyên tắc tác chiến và chiến 
thuật du kích của lực lượng võ trang, Hồ 
Chủ tịch nói: "...Đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân là đội đàn anh 
mong cho chóng có những đội đàn em 
khác. Tuy lúc đầu qui 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 chúng ta".  

Chính vì ý nghĩa đó, ngày 
22.12.1944 được chọn làm ngày kỷ niệm 
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.  
Dưới lá cờ đỏ sao vàng, đội Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng quân đã long 

trọng đọc lời tuyên thệ. Sau đó, theo yêu 
cầu của anh em, đội tổ chức một bữa 
cơm nhạt không rau, không muối để nêu 
cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy 
sinh của các chiến sĩ cách mạng.  

Việt Nam tuyên truyền giải phóng 
quân, lực lượng chủ lực đầu tiên của 
quân đội nhân dân Việt Nam, chấp hành 
chỉ thị phải đánh thắng trận đầu của Bác 
đã mưu trí táo bạo hạ đồn Phay Khắt 
(24.12) và Nà Ngần (25.12.1944) trong 
hoàn cảnh "ăn mỗi ngày một bữa, đánh 
mỗi ngày hai trận"  

Chỉ sau một tuần lễ, Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng quân đã phát 
triển thành 3 trung đội làm nòng cốt cho 
công tác tuyên truyền, diệt địch, biến 
Cao-Bắc-Lạng thành một căn cứ vững 
chắc.  

Tháng 4-1945, theo quyết định của 
hội nghị quân sự Bắc Kỳ, Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng quân và Cứu 
quốc Quân đã thống nhất lại vào ngày 
15.5.1945 và mang têm Việt Nam Giải 
phóng quân. Lễ thống nhất được tổ 
chức tại Chợ Chu (Thái Nguyên) với 13 
đại đội.  

Tại các chiến khu cách mạng trong 
nước, lực lượng du kích vẫn phát triển 
trong hình thái 3 thứ quân: tháng 5-1945 
thành lập trung đội du kích của chiến 
khu Quang Trung tháng 6-1945 đội du 
kích Đông Triều ra đời, đội du kích Ba 
Tơ thì từ tháng 3.1945..  

Trong Tổng khởi nghĩa Tháng 
Tám, Việt Nam giải phóng quân có vai 
trò rất quan trọng; 2 giờ chiều ngày 16-
8-theo lệnh của ủy Ban khởi nghĩa toàn 
quốc và lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch 
ngày 13.8-từ cây đa Tân Trào, đơn vị 
chủ lực Việt Nam giải phóng quân do 

T 



đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy tiến thị 
xã Thái Nguyên, mở đầu cho tổng khởi 
nghĩa toàn quốc.  

Lực lượng võ trang đã hỗ trợ đắc 
lực cho lực lượng chính trị, tổng khởi 
nghĩa giành chính quyền. Chỉ sau 15 
ngày, ách đế quốc ngót trăm năm, ngai 
vàng phong kiến hàng ngàn năm đã bị 
lật nhào.  

Ngày khai sinh nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, quân đội ta mang 
tên Vệ quốc đoàn, đánh dấu thời kỳ hình 
thành của quân đội Việt Nam. Trong 
kháng chiến chống Pháp quân đội ta 
mang tên quen thuộc nhất cho đến ngày 
nay là Quân đội nhân dân Việt Nam. Với 
chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại, quân 
đội ta đã bước vào thời kỳ trưởng thành.  

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
vĩ đại vừa qua, Quân đội nhân dân Việt 
Nam cũng như mọi bộ phận khác của nó 
mang cái tên lịch sử là Giải phóng quân 
miền Nam đã góp phần quyết định cùng 
toàn dân đánh bại tên đế quốc đầu sỏ, 
đánh sập ngụy quyền tay sai, giải phóng 
hoàn toàn miền Nam vào mùa Xuân 
1975.  
"... Quân đội ta có sức mạnh vô địch vì 
nó là quân đội nhân dân do Đảng ta xây 
dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục" (Hồ 
Chủ Tịch)  
 

 
 
Trên cơ sở của một cuộc chiến 

tranh nhân dân vĩ đại, quân đội ta từ một 
lực lượng nhỏ bé, vũ khí trang bị thô sơ 

đã vươn lên thành một đội quân hùng 
hậu, chính quy hiện đại, gắn bó với nhân 
dân, tô đậm truyền thống vẻ vang mà 
Bác Hồ, người cha của các lực lượng võ 
trang Việt Nam, đã 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..."  

Năm 1989, theo chỉ thị của Ban bí 
thư Trung ương Đảng và quyết định của 
Chính phủ, ngày 22-12 hàng năm không 
chỉ là ngày kỷ niệm thành lập Quân đội 
nhân dân Việt Nam mà còn là Ngày hội 
Quốc phòng Toàn dân. Từ đó, mỗi 
năm, cứ đến ngày này, toàn dân Việt 
Nam lại tiến hành các hoạt động hướng 
vào chủ đề quốc phòng và quân đội, 
nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền 
thống đánh giặc giữ nước của dân tộc 
và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giáo dục 
lòng yêu nước, yêu CNXH, động viên 
mọi công dân chăm lo củng cố quốc 
phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ 
quốc. Các hoạt động như mít tinh, hội 
thảo, hội nghị đoàn kết quân dân, giáo 
dục truyền thống, biểu diễn văn nghệ, 
đại hội thanh niên, thi đấu thể thao, hội 
thao quân sự... được diễn ra ở khắp 
làng, xã, cơ quan đoàn thể, cơ sở đơn 
vị... 

Những hoạt động của ngày hội 
như vậy nhằm động viên cán bộ, chiến 
sĩ không ngừng nâng cao cảnh giác, ra 
sức rèn luyện bản lĩnh chính trị và trình 
độ quân sự, không ngại gian khổ, vượt 
qua khó khăn, trong mọi hoàn cảnh của 
trước đây cũng như hôm nay, để hoàn 
thành mọi nhiệm vụ xứng đáng với tên 
gọi: Quân đội nhân dân Việt Nam. 

 
 

 

Theo http://www.lichsuvietnam.vn 

 

 

http://www.lichsuvietnam.vn/


 
 
(PL)- Cần giải quyết những bất đồng 
bằng con đường hòa bình thông qua 
đàm phán, đối thoại dựa trên luật pháp 
quốc tế, cùng tìm ra những giải pháp 
chấp nhận được. 

“Suốt 71 năm qua, Quân đội nhân 
dân (QĐND) Việt Nam không ngừng 
trưởng thành và ngày một vững vàng 
hơn để bảo vệ đất nước, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ. Trong dịp này, quân 
đội hướng về Đảng, Nhà nước, nhân 
dân cùng đoàn kết, xây dựng quân đội ta 
ngày càng vững mạnh, hiện đại với 
những con người có đầy đủ năng lực, có 
ý thức trách nhiệm, tư tưởng bản lĩnh 
vững vàng, vũ khí hiện đại để bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc, Nhà nước và nhân 
dân trong thời đại mới”. Thượng tướng 
Võ Văn Tuấn (ảnh), Phó Tổng Tham 
mưu trưởng QĐND Việt Nam, đã chia sẻ 
với Pháp Luật TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 
71 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam 
(22.12.1944- 22.12.2015). 
Giữ ổn định, hòa bình để phát triển đất 
nước 

 
. Phóng viên: Thưa thượng tướng, 
trong bối cảnh an ninh thế giới, khu 
vực đang có những diễn biến phức 
tạp, vậy nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, 
bảo đảm an ninh quốc phòng của 
QĐND Việt Nam được đặt ra trong 
tình hình mới như thế nào? 

+ Thượng tướng Võ Văn Tuấn: Trách 
nhiệm quân đội trong tình hình hiện nay 
là góp phần quan trọng nhằm mục tiêu 
cao cả là giữ ổn định, giữ hòa bình và 
phát triển đất nước trong thời đại mới. 
Quân đội sẽ cố gắng không để xảy ra 
những mâu thuẫn bùng phát, xung đột 
và chiến tranh, đây là mục tiêu hàng 
đầu, rất quan trọng. 

Trong chiến tranh thì quân đội phải 
đứng ra thực hiện nhiệm vụ giải phóng 
dân tộc, bảo vệ đất nước dù trong bất 
cứ hoàn cảnh nào. Khi đất nước đang 
hòa bình, quân đội phải phối hợp với các 
lực lượng để tạo ra môi trường  ổn định 
góp phần tăng cường phát triển kinh tế 
đất nước ngày càng phát triển hơn nữa. 
Muốn đạt được những mục tiêu đó thì 
quân đội luôn luôn phải vững mạnh và 
trở thành vũ khí sắc bén, răn đe các thế 
lực thù địch muốn nhòm ngó đất nước 
ta. 
 
. Liệu có những cách nhìn nào khác 
so với truyền thống, trong quan hệ 
quốc phòng của Việt Nam với các 
nước không, thưa thượng tướng? 
+ Quân đội ta, đất nước ta không bao 
giờ gây chiến, đi xâm lược nước khác 
mà cùng toàn dân bảo vệ chính đất 
nước của mình. Quan điểm nhất quán 
của Việt Nam không đi xâm lược bất cứ 
nước nào và ngược lại, không để bất cứ 
đất nước nào đến xâm lược Việt Nam, 
đây là quan điểm bất di bất dịch. Tổ 
quốc, dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ là trên hết. 

Xin nhấn mạnh rằng trong bối cảnh 
thế giới và khu vực có nhiều bất ổn về 
an ninh, QĐND Việt Nam nhất quán 
đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước 
là đa phương hóa, đa dạng hóa các mối 



quan hệ, muốn làm bạn với tất cả các 
nước trên thế giới nhằm tạo ra ổn định 
trong đất nước, trong khu vực và trên 
thế giới. 

 

 
Xây dựng quân đội ta ngày càng vững 

mạnh, hiện đại, đoàn kết bảo vệ vững chắc 

Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân trong thời 

đại mới. Ảnh: HTD 

 
Không liên kết với nước này để 

chống lại nước khác 
 

. Nhân dân hiện nay vô cùng quan 
tâm tới những thách thức đối với vấn 
đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói 
riêng và giữ vững an ninh biên giới 
quốc gia nói chung, nhất là trong bối 
cảnh nước lớn láng giềng gia tăng 
các hoạt động xâm phạm trên thực 
địa, chúng ta đã có những đối sách 
cụ thể nào tương ứng với thực lực 
nước ta trước vấn đề này?  
+ Chúng ta xác định chính sách nhất 
quán là ổn định, hòa bình trong quan hệ 
với các nước láng giềng, đặc biệt ảnh 
hưởng trực tiếp đến nước ta là Trung 
Quốc và những nước anh em như Lào, 
Campuchia hoặc là các nước khác như 
Mỹ. Điều này là để tạo ra sự hiểu biết, 
giải quyết những bất đồng trên cơ sở 
hòa bình, bằng cách tìm ra tiếng nói 
chung với những giải pháp chấp nhận 
được. 

Chẳng hạn như vấn đề biển Đông 
hiện nay rất phức tạp, quan điểm của ta 
là phải dựa vào luật pháp quốc tế, cụ thể 

là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật 
Biển năm 1982 (UNCLOS) và Tuyên bố 
ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) 
đã ký kết giữa ASEAN-Trung Quốc, 
không để xảy ra xung đột vũ trang. 
Chúng ta phải giải quyết các mâu thuẫn, 
xung đột dựa trên nền tảng hòa bình 
thông qua đàm phán, đối thoại... Tóm lại, 
khả năng cao nhất là phải ngồi lại, cùng 
nhau trao đổi, bàn bạc, thảo luận và để 
tìm ra hướng giải quyết mà các nước 
đều chấp nhận được. 

 
. Quan điểm của thượng tướng thế 
nào về đối sách “vừa hợp tác vừa đấu 
tranh” trước Trung Quốc? 
+ Trung Quốc là một nước láng giềng 
lớn và có ảnh hưởng đến Việt Nam trên 
nhiều lĩnh vực. Về cơ bản, Việt Nam, 
Trung Quốc có nhiều quan điểm đồng 
thuận. Tuy nhiên, hiện nay trên biển có 
những quan điểm bất đồng cần phải 
ngồi lại bàn bạc, trao đổi, giải quyết 
những bất đồng đó bằng con đường hòa 
bình, thông qua đàm phán, đối thoại dựa 
trên luật pháp quốc tế và tìm ra những 
giải pháp chấp nhận được. 

Việt Nam có một nguyên tắc là 
không đi với nước này để làm hại các 
nước khác. Chẳng hạn như không đi với 
Mỹ để chống lại Trung Quốc, ngược lại 
không đi với Trung Quốc để chống lại 
Mỹ. Chúng ta cố gắng cùng nhau tạo 
dựng một quan hệ đa phương với một 
môi trường ổn định, hòa bình để phát 
triển đất nước.  

Xin một lần nữa nhấn mạnh Tổ 
quốc, dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ là trên hết! 

 
. Xin cám ơn thượng tướng. 
 

ĐẶNG TRUNG thực hiện 

http://phapluattp.vn/ 

 
 

 



QĐND - Sự khác nhau căn bản về bản chất 
giữa các quân đội được thể hiện rõ nhất ở 
sự khác nhau về mục tiêu, lý tưởng chiến 
đấu và nguồn cội của sự hình thành mục 
tiêu, lý tưởng đó. Mục tiêu, lý tưởng chiến 
đấu của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt 
Nam là vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. 
Đó cũng chính là mục tiêu, lý tưởng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam và của lãnh tụ Hồ 
Chí Minh. Thực tế đã khẳng định, Đảng ta 
luôn trung thành, nhất quán với mục tiêu, lý 
tưởng cách mạng của mình và mang mục 
tiêu, lý tưởng đó giáo dục, xây dựng mục 
tiêu, lý tưởng chiến đấu cho Quân đội ta; từ 
đó tạo nên sự thống nhất chặt chẽ không 
thể tách rời giữa mục tiêu, lý tưởng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam với mục tiêu, lý 
tưởng chiến đấu của QĐND Việt Nam. 

          Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, 
lãnh đạo QĐND Việt Nam không nhằm mục 
đích nào khác là để quân đội có bản chất 
giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính 
dân tộc sâu sắc, cùng với toàn Đảng, toàn 
dân thực hiện mục tiêu, lý tưởng vì độc lập 
tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì 
hạnh phúc của nhân dân. Sự trung thành vô 
hạn của quân đội ta đối với Đảng, với Tổ 
quốc, với nhân dân được thể hiện rất rõ nét 
ở lòng trung thành, luôn sẵn sàng, tự 
nguyện chiến đấu, hy sinh cho mục tiêu, lý 
tưởng cao cả đó.  

 

Ảnh minh họa/ qdnd.vn 

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta luôn nhận thức 
sâu sắc rằng, chiến đấu cho mục tiêu, lý 
tưởng của quân đội cũng chính là chiến đấu 
cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Mục tiêu, 
lý tưởng chiến đấu của Đảng vì độc lập, tự 
do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh 
phúc của nhân dân đã thể hiện khát vọng 
của toàn dân và khát vọng của mỗi cán bộ, 
chiến sĩ quân đội. Sâu xa hơn, đó còn là sự 
thể hiện sự trung thành của Đảng với con 

đường cách mạng vô sản-con đường duy 
nhất đúng của cách mạng Việt Nam mà Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra. 

          Thực tiễn hơn 70 năm xây dựng, 
chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta đã 
chứng tỏ, sự lãnh đạo, giáo dục của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đối với Quân đội ta, mà trước 
hết ở việc quán triệt, xây dựng mục tiêu lý 
tưởng chiến đấu cho quân đội đã góp phần 
tạo lập nên bản lĩnh vững vàng, kiên định 
và động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ 
toàn quân nêu cao tinh thần quyết chiến, 
quyết thắng, đoàn kết một lòng, “nhiệm vụ 
nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng 
vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 
Phẩm chất cao đẹp nhất của Quân đội ta là 
trung với Đảng, hiếu với dân đã trở thành 
nét truyền thống vẻ vang, cũng được hình 
thành, phát triển bền vững từ sự giác ngộ 
sâu sắc và trung thành với mục tiêu lý 
tưởng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. 

          Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi 
xướng và ngày càng hoàn thiện đường lối 
đổi mới trên nền tảng tư tưởng chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trung 
thành với mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của 
Đảng được biểu hiện rất phong phú đối với 
mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội, nhưng trước 
hết là tin tưởng và quán triệt sâu sắc đường 
lối đổi mới của Đảng, ra sức cống hiến, đấu 
tranh bảo vệ Đảng, tuyệt đối phục tùng sự 



lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, thực 
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, 
góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh”. Đó cũng chính là nhằm thực hiện 
mục tiêu, lý tưởng của Đảng.  

          Trong bối cảnh tình hình thế giới, 
khu vực và Biển Đông có những diễn biến 
phức tạp, khó lường, cùng sự chống phá 
quyết liệt của các thế lực thù địch đối với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân 
ta, càng đòi hỏi cao ở quân đội lòng trung 
thành, kiên định với mục tiêu lý tưởng chiến 
đấu, tự giác và tuyệt đối chấp hành sự lãnh 

đạo của Đảng đối với quân đội. Hơn lúc nào 
hết, cán bộ đảng viên, chiến sĩ quân đội 
phải nâng cao nhận thức và nỗ lực cao nhất 
để thực hiện mục tiêu, lý tưởng của mình; 
coi đó là biểu hiện tập trung của lòng trung 
thành với Đảng, của đức hiếu với dân; kiên 
quyết đấu tranh phòng, chống có hiệu quả 
những biểu hiện phai nhạt, xa rời mục tiêu 
lý tưởng chiến đấu, mơ hồ về chính trị. 
Nhân tố chủ yếu quyết định tăng cường sự 
thống nhất giữa mục tiêu, lý tưởng của 
Đảng với mục tiêu, lý tưởng của Quân đội 
ta, bảo đảm cho quân đội tuyệt đối trung 
thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, 
là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo 
tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối 
với quân đội. Cùng với đó phải ra sức củng 
cố tăng cường trận địa tư tưởng, kiên định 
chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.  

          Trong công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng phải đặc biệt coi trọng giáo dục mục 
tiêu, lý tưởng chiến đấu cho cán bộ, chiến 
sĩ, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấy rõ sự 

thống nhất nội tại vốn có giữa mục tiêu, lý 
tưởng của Đảng với mục tiêu, lý tưởng của 
quân đội; luôn có nhận thức đúng đắn, đầy 
đủ về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với 
chủ nghĩa xã hội, giữa lòng trung thành của 
quân đội với Đảng và lòng trung thành của 
quân đội với nhân dân. Đội ngũ đảng viên, 
cán bộ của Đảng trong quân đội là lực 
lượng có vai trò quyết định trong việc củng 
cố, tăng cường sự thống nhất giữa mục 

tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng và của 
Quân đội, cần phải tỏ rõ sự trung thành, 
kiên định mục tiêu lý tưởng vì độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của 
nhân dân bằng những hành động thực tế 
với chất lượng, hiệu quả cao trong công tác 
theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Công 
tác giáo dục mục tiêu, lý tưởng chiến đấu 
cho hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên 
chức quốc phòng cũng phải được chú trọng 
thường xuyên, với phương pháp, hình thức 
giáo dục phù hợp, thiết thực, cụ thể.  

          Ở Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng 
đối với quân đội và lòng trung thành của 

quân đội đối với Đảng là hai mặt không 
tách rời, dựa trên nền tảng của chủ nghĩa 
Mác–Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự 
thống nhất về mục tiêu, lý tưởng của Đảng 
với mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân 
đội. Trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ 
mới hiện nay, đòi hỏi phải vận dụng nhuần 
nhuyễn phương pháp biện chứng, khoa học, 
cách mạng, trong đó có phương pháp “Dĩ 
bất biến, ứng vạn biến” là việc làm hết sức 
cần thiết để nhận thức và giải quyết tốt các 
vấn đề đang đặt ra.  

          Một trong những cái “bất biến” mà 
quân đội phải nắm vững là mục tiêu, lý 
tưởng chiến đấu của Đảng, để quân đội tự 
giác lấy đó làm mục tiêu, lý tưởng chiến 
đấu của mình. Mọi nhận thức, suy nghĩ và 
hành động thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ 
đều nhằm thực hiện mục tiêu, lý tưởng cao 
cả, mang tính nhân văn sâu sắc mà Đảng 
đã xây dựng cho quân đội. Đó là biểu hiện 
của lòng trung thành với Đảng và cũng là 
biểu hiện chấp hành sự lãnh đạo duy nhất 

của Đảng đối với Quân đội ta. Hơn lúc nào 
hết, toàn quân cần nâng cao cảnh giác cách 
mạng, tăng cường đấu tranh bảo vệ mục 
tiêu, lý tưởng của Đảng, đấu tranh phòng 
chống hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu 
thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thực hiện 
“phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực 
thù địch, phản động. 

Thiếu tướng, PGS, TS NGUYỄN VĂN THẾ 

Báo Quân đội nhân dân 



Cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác quân sự, quốc phòng địa phương được xác 

định: Cấp uỷ địa phương lãnh đạo; chính 

quyền địa phương quản lý điều hành theo 

pháp luật; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể 

chính trị- xã hội của địa phương (nòng cốt là 

cơ quan quân sự) làm tham mưu và tổ chức 

thực hiện theo chức năng; chỉ huy trưởng cơ 

quan quân sự địa phương chỉ huy thống nhất 

các lực lượng thuộc quyền. 

Cấp uỷ các cấp ở địa phương có chức 

năng, nhiệm vụ lãnh đạo trực tiếp mọi mặt 

công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn. 

Những năm qua, nhận thức đúng đắn vị trí, 

vai trò của công tác quân sự địa phương, các 

cấp uỷ đảng đã quan tâm, tăng cường lãnh 

đạo nâng cao chất lượng công tác quân sự, 

quốc phòng địa phương. Nhờ đó công tác 

quân sự, quốc phòng địa phương có nhiều 

chuyển biến quan trọng. Quy trình lãnh đạo 

công tác quân sự, quốc phòng địa phương nói 

chung và các mặt công tác quân sự, quốc 

phòng địa phương có nhiều tiến bộ, phát triển 

đúng hướng và thu được kết quả khá toàn 

diện. Tuy nhiên, trong thực tiễn việc nhận 

thức về sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện sự 

lãnh đạo của cấp uỷ địa phương đối với công 

tác quân sự, quốc phòng địa phương chưa thật 

đầy đủ và thống nhất. Khả năng và mức độ 

quan tâm lãnh đạo của tập thể cấp uỷ và cá 

nhân cấp uỷ viên chưa thật sự chú trọng và 

ngang bằng với các mặt công tác khác. Công 

tác đảng, công tác chính trị trong công tác 

quân sự, quốc phòng địa phương có lúc, có 

nơi còn chưa được quan tâm thường xuyên.   

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, 

tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ địa 

phương đối với công tác quân sự, quốc phòng 

địa phương vừa là yêu cầu cơ bản, lâu dài vừa 

là vấn đề cấp thiết. Đảng ta xác định: “Bảo vệ 

vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, 

toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển 

đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà 

nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; 

giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã 

hội; chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm 

mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù 

địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa 

an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, 

không để bị động bất ngờ trong mọi tình 

huống”(*).  

 

 
 

Trong điều kiện hiện nay, tình hình thế 

giới, khu vực “tiếp tục diễn biến phức tạp, 

tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất 

trắc, khó lường, chiến tranh cục bộ, xung đột 

vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền 

lãnh thổ, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, 

hành động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố 

tiếp tục gia tăng”. Các thế lực thù địch tăng 

cường hoạt động chống phá về chính trị, kinh 

tế, tư tưởng, văn hoá, về dân chủ, nhân 

quyền, dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền, kích 

động thực hiện “diễn biến hoà bình” nhằm 

thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Ở nhiều 

địa phương trong cả nước đã và đang xuất 

hiện những vấn đề mới bởi sự tác động của 

mặt trái cơ chế thị trường, tiêu cực, tệ nạn xã 

hội, tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí và vấn 

đề dân tộc, tôn giáo. Một số tỉnh khu vực biên 

giới, biển đảo nảy sinh tranh chấp chủ quyền 

lãnh thổ có những diễn biến phức tạp. Tình 

hình đó đặt ra yêu cầu cao hơn cho công tác 

quân sự, quốc phòng địa phương, trong đó 

cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng 

đối với công tác quân sự, quốc phòng. Cụ thể 

như sau: 



Một là, xây dựng đảng bộ quân sự địa 

phương, cơ quan quân sự và đội ngũ cán bộ 

quân sự địa phương vững mạnh. Trong xây 

dựng đội ngũ cán bộ quân sự các cấp, cấp uỷ 

địa phương chỉ đạo trong các cơ quan chức 

năng kiện toàn, sắp xếp đủ số lượng cán bộ 

có phẩm chất trình độ chuyên sâu phù hợp 

theo biên chế; thường xuyên xây dựng kế 

hoạch bồi dưỡng nâng cao phẩm chất và năng 

lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách. Chú 

trọng đào tạo cán bộ các dân tộc ít người gắn 

với từng địa bàn sát yêu cầu thực tiễn nhất là 

vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh các trọng 

điểm về quốc phòng an ninh. Thực hiện đúng 

quy chế công tác cán bộ, tạo sự thống nhất 

trong quản lý cán bộ giữa cấp uỷ địa phương 

với cơ quan có thẩm quyền trong quân đội. 

Đối với đội ngũ cán bộ quân sự ở các 

xã, phường, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp, các 

đơn vị dân quân tự vệ, cấp uỷ địa phương 

phải lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ cấp dưới và các 

ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở lựa chọn cán bộ 

quân sự xã, phường và cán bộ dân quân, tự vệ 

bảo đảm đủ số lượng, có chất lượng cao, chú 

ý lựa chọn vào những đảng viên, đoàn viên 

ưu tú có kiến thức quân sự, có năng lực tổ 

chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng 

ở địa phương. Duy trì thực hiện đúng chế độ 

lãnh đạo, nền nếp sinh hoạt đảng, chấp hành 

nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn 

kết, thống nhất, đẩy mạnh tự phê bình và phê 

bình.  

Hai là, lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang 

địa phương vững mạnh toàn diện có chất 

lượng tổng hợp ngày càng cao, trong đó chú 

trọng về xây dựng chính trị.  Lực lượng vũ 

trang địa phương gồm bộ đội địa phương, dân 

quân tự vệ, đơn vị dự bị động viên của địa 

phương, cần chăm lo cho các lực lượng vũ 

trang địa phương thường xuyên vững mạnh, 

có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ 

kỹ thuật, chiến thuật đấu tranh phòng, chống 

“diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của 

địch; có khả năng xử lý giải quyết các tình 

huống về quốc phòng an ninh trên địa bàn; có 

kiến thức nhất định về chính trị, kinh tế, văn 

hoá, xã hội, an ninh để tham gia xây dựng cơ 

sở kinh tế, chính trị, xã hội và tuyên truyền 

vận động nhân dân.   

Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng 

lực lượng vũ trang địa phương với nhiệm vụ 

lao động sản xuất và công tác, xây dựng bộ 

đội địa phương với xây dựng lực lượng dự bị 

động viên và dân quân, tự vệ. Có kế hoạch tổ 

chức huấn luyện chu đáo và có biên pháp chỉ 

đạo lực lượng vũ trang địa phương hoạt động 

đúng chức năng, nhiệm vụ, đạt kết quả cao. 

Thực hiện tốt các khâu quản lý, phân loại 

thanh niên đến tuổi làm nghĩa vụ quân sự; 

tuyển quân, tuyển sinh quân sự, quản lý quân 

nhân xuất ngũ về địa phương và sắp xếp quân 

nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên 

đúng quy định; thực hiện quy trình lựa chọn, 

kết nạp dân quân, tự vệ chặt chẽ, thiết thực, 

phù hợp với thực tế của từng địa phương.  

Ba là, lãnh đạo xây dựng thế trận quốc phòng 

toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, 

kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế với quốc 

phòng, quốc phòng với an ninh và kinh tế. 

Cấp uỷ địa phương các cấp cần xây dựng và 

củng cố thế trận lòng dân gắn với thế trận và 

lực lượng của quân sự, an ninh nhằm giữ 

vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn, đẩy nhanh phát triển kinh tế, 

xã hội. Xây dựng lực lượng quân sự và an 

ninh vững mạnh, hoạt động đúng chức năng; 

xây dựng các làng xã chiến đấu, các căn cứ 

chiến đấu, căn cứ hậu phương vững mạnh; 

quy hoạch chi tiết khu vực phòng thủ gắn với 

quy hoạch kinh tế từng cấp, từng địa bàn; 

nâng cao khả năng tổ chức, chỉ huy và điều 

hành của chỉ huy cơ quan quân sự địa 

phương. Thực hiện tốt chính sách hậu phương 

quân đội, chăm sóc người có công, gia đình 

thương binh, liệt sĩ, không ngừng nâng cao 

đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.  

----------  
(*) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, HN, 2011, tr.233. 
 

Phan Hồng Thịnh/Tạp chí Xây dựng Đảng 

 

 
 



rung đoàn 812 được sinh ra, tồn 
tại, trưởng thành và chiến thắng 
trong bối cảnh khá đặc biệt. Hình 

thành từ 2 tỉnh Bình Thuận, Ninh 
Thuận, Trung đoàn được giao phụ 
trách Cực Nam Trung Bộ (có lúc hoạt 
động cả miền Đông Nam Bộ) – Một địa 
bàn chiến lược của cấp trên, một chiến 
trường đặc biệt gian khổ, ác liệt, nằm 
sâu trong lòng địch; núi rừng hiểm trở, 
đất rộng, người thưa; xa sự chỉ đạo và 
chi viện của Trung ương. Thế nhưng, 
chỉ với biên chế tổ chức của một trung 
đoàn bộ binh thiếu, khó khăn nhiều bề, 
trải qua các cuộc chiến tranh, Trung 
đoàn đã hoàn thành xuất sắc cả hai 
nhiệm vụ: đánh tập trung tiêu diệt lớn 
và khi cần thì phân tán thành đại đội 
độc lập, tiểu đoàn tập trung trực tiếp hỗ 
trợ và phát động phong trào du kích 
chiến tranh phát triển rộng mạnh, vững 
chắc trên khắp địa bàn Cực Nam 
Trung Bộ. 

 
Trải qua các thời kỳ lịch sử, 

Trung đoàn vừa rèn luyện, thử thách 
và phát triển cùng cả nước; vừa tự lực 
tự cường khắc phục gian khổ, khó 
khăn, sáng tạo ra cách đánh mới góp 
phần tích cực vào việc phát triển chiến 
lược tiến công của chiến trường cả 
nước, đánh bại các chiến lược chiến 
tranh của Pháp, Mỹ trên chiến trường 
Cực Nam Trung Bộ. 

 
Có thể nói trong lịch sử của 

mình, Trung đoàn 812 là một đơn vị 
liên tục chiến đấu và chiến thắng. 
Riêng tại Bình Thuận, địa bàn trọng 
điểm của Cực Nam Trung Bộ, không 
có nơi nào không in dấu chân chiến sĩ 
812, không có đồn bót nào của địch 
không bị các đơn vị của 812 tiến công 
và tiêu diệt. Lịch sử trung đoàn là lịch 

sử của chiến trường Cực Nam Trung 
Bộ, là sự hy sinh to lớn của các thế hệ 
cán bộ chiến sĩ con em của cả nước, 
của Bình Thuận, Ninh Thuận… luôn 
gắn bó máu thịt với nhân dân. Hình 
ảnh bộ đội 812 – bộ đội Cụ Hồ, bộ đội 
gian lao mà dũng cảm mãi mãi không 
phai mờ trong lòng đồng bào, chiến sĩ 
Cực Nam Trung Bộ và các đơn vị bạn. 
 

Trung Đoàn hai lần được tuyên 

dương anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân: 

+ Lần thứ nhất: Ngày 12-9-1976. 

+ Lần thứ hai:  Ngày 12-9-1985. 

 

Các tiểu đoàn được tuyên dương anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân: 

+ Tiểu đoàn bộ binh 840:  Ngày 20-

12-1972. 

+ Tiểu đoàn bộ binh 186 (86 cũ): 

Ngày 6-11-1978. 

+ Tiểu đoàn bộ binh 1:  Ngày 12-9-

1985. 

+ Tiểu đoàn bộ binh 2: Ngày 12-9-

1985. 

+ Tiểu đoàn bộ binh 3: Ngày 12-9-

1985. 

 

Các đại đội được tuyên dương anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân: 

+ Đại đội bộ binh 3/tiểu đoàn 840: 

Ngày 23-12-1969. 

+ Đại đội đặc công 5/tiểu đoàn 840: 

Ngày 20-9-1971. 
 

 

Trích trong : Trung đoàn 812 Cực Nam 

Trung bộ.- Bình Thuận: Bộ CHQS, 

1996.- 428tr.; 19cm.   
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Tiết mục văn nghệ tại Chương trình giao lưu - 

nghệ thuật "Vang mãi bản hùng ca" lần thứ 6. 

Ảnh: DOÃN TẤN 

 
Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập 

QĐND Việt Nam, tối 19-12, Tạp chí 
Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo T.Ư) phối 
hợp Truyền hình Quốc hội Việt Nam, 
Báo Nhà báo và Công luận, Công ty 
Truyền thông Thủ Đô tổ chức chương 
trình giao lưu - nghệ thuật “Vang mãi 
bản hùng ca” lần thứ 6 tại Trung tâm 
nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội). Tham gia 
biểu diễn có nhiều nghệ sĩ trẻ được mến 
mộ với các tiết mục ca múa nhạc đặc 
sắc, đan xen cùng phần giao lưu với các 
nhân chứng lịch sử được thể hiện theo 
ba phần: Một thời giới tuyến; Huyền 
thoại Tàu không số và Uống nước nhớ 
nguồn. Thông qua chương trình, Ban tổ 
chức trao 80 sổ tiết kiệm; 200 suất quà 
tặng thân nhân liệt sĩ, thương binh, cựu 
chiến binh, nạn nhân chất độc da cam; 
và xây dựng các công trình đền ơn đáp 
nghĩa tại xã Triệu Long, huyện Triệu 
Phong, tỉnh Quảng Trị với tổng số tiền 
gần hai tỷ đồng. 
 
* Tại TP Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải 
quân vừa tổ chức trọng thể lễ trao danh 
hiệu Anh hùng LLVTND - phần thưởng 
cao quý của Đảng, Nhà nước tặng bảy 
cá nhân nguyên là cán bộ, chiến sĩ Hải 

quân nhân dân Việt Nam về những 
thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng Trung 
ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng 
cục Chính trị QĐNDVN, Bộ Tư lệnh Hải 
quân, cùng đông đảo đại diện nguyên 
lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng Hải quân 
qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các 
tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, 
Nam Định, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Bến Tre, Thanh Hóa, Bình Định. 
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi 
quà chúc mừng các cựu chiến binh 
được phong tặng danh hiệu Anh hùng 
LLVTND. 

Bảy cựu chiến binh Hải quân được 
phong tặng Danh hiệu Anh hùng 
LLVTND lần này là những gương sáng 
trong chiến đấu, về lòng quả cảm và đức 
hy sinh, góp sức cùng quân và dân ta 
làm nên những chiến công oanh liệt, giải 
phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất 
đất nước. Đó là các gương sáng của các 
chiến sĩ đặc công Hải quân Trần Quang 
Khải, Trần Xuân Hỗ thuộc Lữ đoàn 126 
từng tham gia tiêu diệt tàu dầu 15 nghìn 
tấn của Mỹ trên vùng biển Cửa Việt 
(Quảng Trị) năm 1969; đó là Phan Nhạn, 
Nguyễn Sơn, Nguyễn Văn Đức và Phan 
Hải Hồ, cán bộ, thủy thủ của “Đoàn tàu 
không số” mà tên tuổi của họ đã trở 
thành huyền thoại trên tuyến đường Hồ 
Chí Minh trên biển; đó là thuyền trưởng 
Lê Văn Tiếu, người có nhiều thành tích 
đặc biệt xuất sắc trong chiến công Đánh 
thắng trận đầu, đánh đuổi tàu khu trục 
Mỹ xâm phạm vùng biển miền bắc Việt 
Nam năm 1964 trong điều kiện vũ khí, 
trang bị tàu thuyền còn thô sơ... 
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Tháng 12 năm 1989, Đại tướng Võ Nguyên Giáp-

người chỉ huy trận Phai Khắt và Nà Ngần về 

thăm lại chiến trường xưa. Ảnh tư liệu. 

 
* Ngày 19-12, Đoàn cán bộ Thành ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố 
Hồ Chí Minh do đồng chí Thân Thị Thư, 
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm 
Trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà 
các đơn vị quân đội đóng quân trên địa 
bàn thành phố, gồm: Lữ đoàn Phòng 
không 77 (Quân khu 7), Bệnh viện Quân 
y 175 (Bộ Quốc phòng), Trường đại học 
Trần Đại Nghĩa, nhân kỷ niệm 71 năm 
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 
Nam (22-12). 

Tại các đơn vị, lãnh đạo chỉ huy 
các đơn vị, nhà trường đã thông báo tóm 
tắt với đoàn về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2015. 
Thay mặt đoàn, đồng chí Thân Thị Thư 
đã cảm ơn và đánh giá cao các đơn vị, 
nhà trường phát huy phẩm chất Bộ đội 
Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 
thời gian qua; cùng với cấp ủy, chính 
quyền, lực lượng vũ trang thành phố tích 
cực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố 
quốc phòng - an ninh, xây dựng bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc. 
 
* Ngày 19-12, tại cửa biển Lạch Trường, 
xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ 
chức Lễ khánh thành "Đài chiến thắng 
trận đầu của Hải quân nhân dân Việt 
Nam". 

Đài chiến thắng có tổng mức đầu 
tư hơn bốn tỷ đồng để xây dựng Tượng 

đài cao 16,71 m và một số hạng mục, 
công trình phụ trợ, tọa lạc trong khuôn 
viên có tổng diện tích 1.630 m2. Đài 
chiến thắng khắc ghi chiến công oanh 
liệt của quân, dân Lạch Trường cùng 
chiến thắng Lạch Trường vào ngày 2 và 
5-8-1964, tô thắm thêm truyền thống 
đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân 
dân Việt Nam. Đây là công trình tri ân 
đóng góp, hy sinh to lớn của cán bộ, 
chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam và 
quân, dân Thanh Hóa; tuyên truyền, giáo 
dục truyền thống cách mạng cho thế hệ 
hôm nay và mai sau. 
 
* Ngày 19-12, tại TP Đông Hà (Quảng 
Trị), Hội Khuyến học tỉnh, Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh 
Quảng Trị phối hợp tổ chức lễ trao học 
bổng "Vòng tay đồng đội" năm 2015. 
 

 
Tuần tra trên biển 

 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 71 
suất học bổng "Vòng tay đồng đội" tặng 
71 học sinh, sinh viên là con liệt sĩ, 
thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, 
cựu quân nhân, sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân viên quốc 
phòng đang công tác trong các lực 
lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn 
tỉnh, vượt qua hoàn cảnh khó khăn đạt 
thành tích cao trong học tập, trị giá mỗi 
suất học bổng một triệu đồng. 
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