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hực hiện Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân của lãnh tụ Hồ Chí 
Minh, 17h ngày 22/12/1944, tại triền núi Dền Sinh, nhánh núi Slam Cao thuộc dải Khau 
Giáng (rừng Trần Hưng Đạo), tổng Hoàng Hoa Thám (xã Tam Kim), châu Nguyên Bình, 

Lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân (VNTTGPQ) được tiến hành. 

Dưới tán lá rừng già xanh thắm, 34 đội viên 
mang súng bên mình, xếp thành ba hàng dọc 
nghiêm trang trước lá cờ đỏ sao vàng năm cánh. 
Tham dự buổi lễ có đại biểu Liên Tỉnh ủy Cao 
Bằng - Bắc Kạn - Lạng Sơn, đại diện các đoàn 
thể Cứu quốc và đại biểu tiêu biểu đại diện cho 
nhân dân các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông của 
châu Nguyên Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn.  

Trong giờ phút thiêng liêng, đứng trên kỳ 
đài trước hàng quân, đồng chí Võ Nguyên Giáp 
được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
giao nhiệm vụ chỉ huy và tuyên bố thành lập, nêu 
rõ nhiệm vụ của Đội VNTTGPQ đối với Tổ quốc: 
“... Giải phóng quân là một đội quân rất trọng kỷ 
luật, tuyệt đối phục tùng thượng lệnh, là một đội 
quân giàu tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng 

khổ. Kinh nghiệm của chúng ta còn non nhưng có làm mới có kinh nghiệm và làm tất nhiên sẽ có 
kinh nghiệm. Chúng ta tin ở thắng lợi... Theo chỉ thị của Đoàn thể, dưới lá cờ đỏ sao vàng năm 
cánh, tôi xin tuyên bố Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân thành lập và hạ lệnh cho các 
đồng chí tiến lên trên con đường vũ trang tranh đấu”. 

Sau đó, đồng chí Võ Nguyên Giáp long trọng đọc Mười lời thề danh dự, sau mỗi lời thề, các 
đội viên nghiêm trang giơ tay tuyên thệ, hô vang “Xin thề”. Đại diện Liên Tỉnh ủy, các tổ chức Hội 
Phụ nữ, Thanh niên, Nông dân, lực lượng vũ trang địa phương đọc lời chào mừng Đội ra đời, tin 
tưởng Đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Đoàn thể giao phó. 

Toàn đội được biên chế thành ba tiểu đội, Đội trưởng là đồng chí Trần Văn Kỳ (bí danh Trần 
Sơn Hùng, Hoàng Sâm), dân tộc Kinh, quê ở Lệ Sơn, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình); đồng chí 
Dương Mạc Thạch (bí danh Xích Thắng), dân tộc Tày, quê Minh Tâm, Nguyên Bình (Cao Bằng) 
làm Chính trị viên; đồng chí Hoàng Văn Xiêm (bí danh Ngô Quốc Bình, Hoàng Văn Thái), dân tộc 
Kinh, quê Tây An, Tiền Hải (Thái Bình) phụ trách kế hoạch - tình báo. Chiến sĩ của Đội gồm 
những người con ưu tú của 6 tỉnh, trong đó, Cao Bằng 25 đồng chí (Tày 16, Nùng 6, Kinh 1, Dao 
1, Mông 1), Bắc Kạn 3 đồng chí, Thái Nguyên 2 đồng chí, Quảng Bình 2 đồng chí, Lạng Sơn 1 
đồng chí, Thái Bình 1 đồng chí; toàn Đội đặt dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng do đồng chí 
Dương Mạc Thạch làm Bí thư. 

Buổi lễ kết thúc, các đội viên và đại biểu dự bữa cơm nhạt không rau, không muối bên cạnh 
nơi thành lập để nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ của người chiến sĩ cách mạng. Sau bữa 
cơm là đêm du kích đầm ấm, cảm động với những nội dung chính trị sâu sắc. Các đội viên, đại 
biểu vô cùng phấn khởi và tin tưởng vào tiền đồ tươi sáng của Đội.  

Vừa mới ra đời, Đội VNTTGPQ đã lập công xuất sắc, tiêu diệt gọn hai đồn Phai Khắt, Nà 
Ngần, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh trước khi thành lập Đội: “Trận 
đầu ra quân phải đánh thắng”.  

Lê Chí Thanh / http://www.baocaobang.vn 
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Nhà bia trung tâm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt 
rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim (Nguyên Bình), nơi 
thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. 



 

1. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là tên của đội quân chủ lực của Mặt 
trận Việt Minh từ tháng 12-1944 đến tháng 5-1945. Đây là tổ chức quân sự được công nhận 
là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền 
Giải phóng quân, 22-12-1944, sau này đã được chọn làm ngày thành lập của Quân đội nhân 
dân Việt Nam. 

Bối cảnh ra đời: Trước đòi hỏi của 
tình hình đấu tranh cách mạng, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nhận thấy đến lúc 
phải thành lập một lực lượng vũ trang 
chủ lực, nòng cốt lấy từ các cán bộ, đội 
viên du kích năng nổ. Bác và Ban 
thường vụ Trung ương Đảng chỉ định 
đồng chí Võ Nguyên Giáp đảm nhiệm 
công việc thành lập lực lượng vũ trang 
tập trung. Trong “Chỉ thị thành lập Đội 
Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng 
quân” của Bác Hồ, đã nói rõ ý nghĩa 
lịch sử, nhiệm vụ của đội quân chủ lực 
đầu tiên:  

“1. Tên: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, nghĩa là chính trị quan trọng hơn 
quân sự. Nó là đội tuyên truyền. Vì muốn có kết quả thì về quân sự, nguyên tắc chính là tập 
trung lực lượng, cho nên, theo chỉ thị mới của Đoàn thể, sẽ chọn lọc trong hàng ngũ những 
du kích Cao - Bắc - Lạng số cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một 
phần lớn vũ khí để lập ra đội chủ lực. 

Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân cần phải động viên toàn 
dân, vũ trang toàn dân,cho nên trong khi tập trung lực lượng để lập một đội quân đầu tiên, 
cần phải duy trì lực lượng vũ trang trong các địa phương cùng phối hợp hành động và giúp 
đỡ về mọi phương diện. Đội quân chủ lực trái lại có nhiệm vụ dìu dắt các đội vũ trang của địa 
phương, giúp đỡ huấn luyện, giúp đỡ vũ khí nếu có thể được, làm cho các đội này trưởng 
thành mãi lên. 

2. Đối với các đội vũ trang địa phương: Đưa cán bộ địa phương về huấn luyện, tung các 
các bộ đã huấn luyện đi các địa phương, trao đổi kinh nghiệm, liên lạc thông suốt, phối hợp 
tác chiến. 

3. Về chiến thuật: Vận dụng lối đánh du kích, bí mật, nhanh chóng, tích cực, nay đông, 
mai tây, lai vô ảnh, khứ vô tung. 

Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng có 
những đội đàn em khác. 

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 Bắc chí Nam, khắp đất nước Việt Nam”. 

2. Việt Nam Giải phóng quân là tên gọi của QĐND Việt Nam từ tháng 5 đến tháng 11-
1945. Việt Nam Giải phóng quân thành lập ngày 15-5-1945, tại Định Biên Thượng (Chợ Chu, 
Thái Nguyên) trên cơ sở thống nhất từ các đơn vị Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, 

 
Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân 
của Quân đội nhân dân Việt Nam) thành lập ngày 22-12-
1944. Ảnh tư liệu. 



Cứu quốc quân cùng các tổ chức vũ trang cách mạng tập trung của cả nước, theo nghị quyết 
của Hội nghị quân sự Bắc Kỳ (tháng 4-1945) họp tại Hiệp Hòa (Bắc Giang). 

Bối cảnh lịch sử: Trong lúc cả nước ta sục sôi không khí cách mạng thì Chiến tranh thế 
giới lần thứ 2 bước vào những ngày kết thúc. 

Ngày 7-5-1945, phát xít Đức - Ý đầu hàng Đồng minh. Ngày 8-8-1945, Hồng quân Liên 
Xô đánh tan đạo quân Quan Đông, chủ lực của phát xít Nhật; sự sụp đổ hoàn toàn của phát 
xít Nhật chỉ còn tính từng giờ. 

Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam được họp ở Tân Trào từ ngày 13 đến 
15-8-1945 trong không khí hết sức khẩn trương. Trên cơ sở phân tích tình hình thế giới và 
trong nước, Hội nghị quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.  

Theo lệnh Tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng, của Tổng bộ Việt Minh và lời kêu gọi 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước đứng dậy. 14 giờ ngày 16-8-1945, đơn vị chủ lực của 
Việt Nam giải phóng quân xuất phát từ Tân Trào tiến đánh thị xã Thái Nguyên. Mục tiêu tiến 
công của Giải phóng quân lúc này không còn là những đồn bốt, châu lỵ mà là những căn cứ 
chính của địch, các thị trấn, thị xã. Lời căn dặn của Bác Hồ: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, 
dù hy sinh tới đâu, dù phải đôt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được 
độc lập”. 

Ngày 21-8-1945, quân Nhật đầu hàng. Tuyên Quang được giải phóng. Thắng lợi của 
cuộc đánh chiếm các tỉnh lỵ Thái Nguyên, Tuyên Quang là thắng lợi của Quân giải phóng đã 
phối hợp chặt chẽ với lực lượng chính trị, dùng cả quân sự, chính trị và binh vận để tiến công 
địch. 

Chỉ trong vòng 12 ngày (từ 14 đến 25-8-1945), Tổng khởi nghĩa tháng Tám đã thắng lợi 
trong cả nước. Chính quyền cách mạng của nhân dân được thành lập từ Trung ương đến 
khắp các thôn xã. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản 
Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời.  

3. Vệ quốc đoàn: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời đã lâm vào 
tình thế hiểm nghèo, thù trong, giặc ngoài. Ở phía Bắc, quân đội Tưởng Giới Thạch tiến vào 
giải giáp quân Nhật. Ở phía Nam, thực dân Anh mở đường cho thực dân Pháp tiến vào với 
âm mưu biến Việt Nam trở về thời kỳ thuộc địa. Lúc này, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta 
tiến hành sách lược mềm dẻo “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, để giữ vững nền độc lập non trẻ. 
Trước sức ép của quân Tưởng Giới Thạch, ta linh động đưa Đảng ta vào hoạt động bí mật, 
Đảng tuyên bố “tự giải tán”. Để đáp ứng yêu sách của quân Tưởng đòi giải tán quân đội chính 
quy, tháng 11-1945, Việt Nam giải phóng quân đổi tên thành Vệ quốc đoàn (còn gọi là Vệ 
quốc quân). Lúc này quân số quân đội ta khoảng 50.000 người, tổ chức thành khoảng 40 chi 
đội ở hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Một số chi đội đã “Nam tiến” để giúp quân dân 
miền Nam chống lại thực dân Pháp đang tấn công xâm lược trở lại ở Nam Bộ. 

4. Quân đội Quốc gia Việt Nam: 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, được đặt dưới sự chỉ 
huy tập trung thống nhất của Bộ Tổng tham mưu. Quân đội ta lúc này tổ chức biên chế thống 
nhất theo trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội… Cùng với việc xây dựng quân đội quốc gia, Chính 
phủ ta đặc biệt coi trọng việc xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng, lực lượng bán vũ 
trang, bao gồm: dân quân ở nông thôn và tự vệ ở đô thị. Trong thời kỳ 1945-1950, có những 
người lính trong quân đội thực dân, đế quốc sang xâm lược Việt Nam, bị cảm hóa bởi cuộc 
kháng chiến vệ quốc chính nghĩa của quân dân ta đã tình nguyện gia nhập Quân đội ta, tham 
gia chiến đấu và công tác ở nhiều lĩnh vực như chỉ huy, tham mưu, kỹ thuật, huấn luyện, 
quân y, quân giới, tuyên truyền... Nhiều người được giao trọng trách và phong quân hàm sĩ 
quan. Họ đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng Quân đội Quốc gia Việt Nam trong 
buổi ban đầu xây dựng lực lượng. 



5. Quân đội nhân dân Việt Nam: Từ năm 1950, Quân đội Quốc gia Việt Nam được đổi 
tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam. Tên gọi "Quân đội nhân dân" là do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đặt với ý nghĩa "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ". 

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 7-5-1954, đập tan mưu toan thiết lập lại chế 
độ thuộc địa của thực dân Pháp. 

Tên gọi Quân đội nhân dân Việt Nam trở nên quen thuộc với nhân dân từ đó đến nay. 
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 15-2-1961, Quân Giải phóng miền Nam 
Việt 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 12-1972; kết thúc thắng lợi 
bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào ngày 30-4-1975, thống nhất đất nước, mở ra thời 
kỳ phát triển mới cho đất nước. 

Như vậy, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam là một cái tên mới xuất hiện, nhưng là 
một bộ phận không tách rời của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực tế lịch sử cho thấy, dưới 
sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam 
đã hoàn thành sứ mệnh, vai trò lịch sử vẻ vang của mình. Sau năm 1975, đất nước thống 
nhất, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam hợp nhất với Quân đội nhân dân Việt Nam, thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam XHCN. 

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. 

Mai Danh Thư // http://www.qdnd.vn 
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hượng tướng Song Hào-một cán bộ ưu tú của Đảng, nhà chính trị, quân sự tài năng, có 
nhiều đóng góp to lớn đối với sự trưởng thành và lớn mạnh của Quân đội ta, trong đó đồng 
chí khẳng định những nội dung cơ bản về phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của 

Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. 

QĐND Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, xây dựng, 
lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; mang bản chất giai cấp công nhân (GCCN), có tính nhân dân và 
dân tộc sâu sắc. Theo Thượng tướng Song Hào, bản chất đó được thể hiện qua “trung thành 
tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có ý chí quyết chiến quyết thắng rất cao, anh dũng 
chiến đấu, cần cù lao động, tận tụy công tác; thông minh sáng tạo trong hành động; đoàn kết nội 
bộ chặt chẽ, dân chủ tốt, kỷ luật nghiêm, đoàn kết quân dân thắm thiết; đoàn kết quốc tế chí 
nghĩa chí tình; ham học tập, cầu tiến bộ; tích cực rèn luyện, không ngừng nâng cao bản chất 
cách mạng và năng lực hành động; chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, cần kiệm liêm chính 
trong xây dựng và chiến đấu, làm tròn nhiệm vụ, đánh thắng mọi kẻ thù”. 

Bản chất và truyền thống cách mạng của QĐND Việt Nam là sự tiếp nối và phát huy truyền 
thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ 
củng cố và phát huy, đồng thời, “thấm nhuần bản chất cách mạng kiên quyết, triệt để 
của GCCN mà Đảng là đội tiên phong”, trở thành một nét đặc trưng riêng có của QĐND Việt 
Nam. 

Luận giải về bản chất, truyền thống cách mạng của QĐND Việt Nam, Thượng tướng Song 
Hào khẳng định: 

Thứ nhất, Quân đội ta luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. 

Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, bởi QĐND Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức 
và lãnh đạo. Đảng ta đã trang bị cho quân đội bản chất cách mạng của GCCN; vận dụng lý luận 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối nghệ thuật quân sự của Đảng, của 
chiến tranh nhân dân vào rèn luyện quân đội. Đảng mang truyền thống đấu tranh anh hùng của 
dân tộc để bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ và đem truyền thống đoàn kết nhất trí của Đảng giáo 
dục, tăng cường đoàn kết nội bộ quân đội, đoàn kết quân dân và đoàn kết quốc tế. Thượng 
tướng Song Hào chỉ rõ, Quân đội ta là “một đội quân cách mạng, một đội quân kiểu mới do Đảng 
ta, một Đảng mác-xít - lê-nin-nít chân chính xây dựng, lãnh đạo và giáo dục”. Do đó, cần phải 
“đặt quân đội dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng, không ngừng tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội”. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 
và bản chất GCCN, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc, quyết định sự trưởng thành và lớn mạnh 
của QĐND Việt Nam. 

Cũng theo Thượng tướng Song Hào, biểu hiện rõ nét của lòng trung thành vô hạn với Đảng, 
với Tổ quốc và nhân dân là: Quân đội ta phải kiên quyết thực hiện thắng lợi đường lối chính trị-
quân sự, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững và hoàn thành tốt chức năng, 
nhiệm vụ của quân đội; luôn nêu cao tinh thần kiên quyết, tích cực, chủ động tiến công địch và 
xây dựng mình theo đường lối, nguyên tắc của Đảng; luôn kính trọng, quý mến và giữ nghiêm kỷ 
luật với nhân dân, coi việc giúp đỡ nhân dân, bảo vệ nhân dân là trách nhiệm, nghĩa vụ của 
mình… Lòng trung thành tuyệt đối của quân đội với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, với chế độ 
xã hội chủ nghĩa vừa là một phẩm chất cao quý của quân đội cách mạng, vừa là cội nguồn sức 
mạnh, làm nên những chiến thắng vang dội của QĐND Việt Nam trong các cuộc chiến tranh giải 
phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, giữ vững độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. 

T 



Thứ hai, có ý chí quyết chiến 
quyết thắng, anh dũng chiến đấu, 
cần cù lao động, tận tụy công tác, 
thông minh sáng tạo. 

Truyền thống quyết chiến quyết 
thắng của QĐND Việt Nam bắt 
nguồn từ lòng tin tưởng tuyệt đối 
vào lý tưởng và mục tiêu cách 
mạng cao quý, vào con đường và 
phương pháp cách mạng đúng 
đắn, sáng tạo của Đảng; từ ý chí 
“Không có gì quý hơn độc lập tự 
do”, từ tinh thần cách mạng triệt để, 
tư tưởng cách mạng tiến công của 
GCCN kết hợp với truyền thống 
đấu tranh anh hùng bất khuất của 
dân tộc ta. Đó là sự tiếp nối, phát 
triển từ truyền thống đấu tranh anh 
hùng của dân tộc, của giai cấp, của 
Đảng, là sự kết tinh tinh thần yêu nước, chung đúc ý chí cách mạng kiên cường và tinh thần sáng 
tạo của các LLVT nhân dân. 

Truyền thống quyết chiến quyết thắng của QĐND Việt Nam được thể hiện ở quyết tâm “đâu 
có giặc là ta cứ đi”; bất cứ nơi nào Tổ quốc cần, Quân đội ta đều có mặt. Thượng tướng Song 
Hào cho rằng, Quân đội ta phải không ngừng được rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, mưu 
trí và sáng tạo trong chiến đấu, tìm ra cách đánh phù hợp với điều kiện vũ khí trang bị, tổ chức 
chiến trường và truyền thống đánh giặc của tổ tiên; phải biết đánh giá đúng kẻ địch, tìm cách hạn 
chế chỗ mạnh, khoét sâu chỗ yếu của địch để đánh địch, luôn nêu cao tinh thần mưu trí, dũng 
cảm và táo bạo, khiến địch bất ngờ, giành thế chủ động trên chiến trường, đẩy địch vào thế bị 
động, lúng túng, dẫn đến thất bại. Ý chí quyết chiến quyết thắng của QĐND Việt Nam còn thể 
hiện rõ trong lao động sản xuất và công tác. Thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì, trong bất luận hoàn 
cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ cũng luôn dũng cảm, cần cù, tận tụy, đem hết tinh thần, sức lực, trí 
tuệ, tài năng, kiên quyết hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. 

Thứ ba, đoàn kết nội bộ chặt chẽ, dân chủ tốt, kỷ luật nghiêm. 

Đoàn kết thống nhất trong QĐND Việt Nam là cơ sở để xây dựng và phát triển. Thượng tướng 
Song Hào khẳng định: “Quân đội ta luôn luôn đoàn kết chặt chẽ như keo sơn; cán bộ, chiến sĩ 
thương yêu nhau như ruột thịt, trên dưới một lòng, đồng cam cộng khổ, thường xuyên thực hiện 
dân chủ, không ngừng đề cao kỷ luật tự giác nghiêm minh, thống nhất ý chí, thống nhất hành 
động”. Truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ luật của Quân đội ta kế thừa truyền thống đoàn kết 
dân tộc, ý chí đoàn kết, thống nhất hành động của Đảng, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. 

Theo Thượng tướng Song Hào, Quân đội ta luôn đoàn kết chặt chẽ trên cơ sở đường lối, chủ 
trương, nguyên tắc của Đảng, lợi ích của nhân dân và chức năng, nhiệm vụ của quân đội, trên 
cơ sở mối quan hệ bình đẳng về chính trị và tình thương yêu giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa cấp 
trên và cấp dưới. Toàn quân kết thành một khối thống nhất, vững chắc. Để thực hiện được điều 
đó, cán bộ, chiến sĩ phải luôn chân thành giúp đỡ lẫn nhau, lấy lý tưởng, mục tiêu, đường lối, 
nhiệm vụ cách mạng, lấy kinh nghiệm chiến đấu, công tác và cuộc sống để bồi dưỡng lẫn nhau, 
cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.     

Cùng với tăng cường đoàn kết nội bộ là phát huy dân chủ, rèn luyện kỷ luật trong quân đội; 
dân chủ thể hiện mối quan hệ bình đẳng về chính trị trong QĐND Việt Nam. Trên cơ sở lấy kỷ 
luật làm sức mạnh của quân đội, Thượng tướng Song Hào chỉ rõ, trong bất cứ điều kiện, hoàn 
cảnh nào, Quân đội ta cũng phải giữ nghiêm kỷ luật. Cán bộ, chiến sĩ quân đội phải phục tùng 
sự lãnh đạo, chỉ huy, triệt để chấp hành mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, làm tròn chức trách, 

 

Thượng tướng Song Hào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính 
trị (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) cùng đoàn cán bộ trong 
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nhiệm vụ của quân nhân; chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội; 
kiên quyết hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Song Hào khẳng định: “Kỷ luật 
của Quân đội ta vừa nghiêm minh, vừa tự giác”.              

Thứ tư, đoàn kết quân dân gắn bó. 

Theo Thượng tướng Song Hào, QĐND Việt Nam từ nhân dân mà ra, do đó Quân đội ta “luôn 
luôn đoàn kết khăng khít với nhân dân; toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân; dựa vào dân, được 
nhân dân chăm sóc, giáo dục, phối hợp cùng nhân dân chiến đấu; hết lòng bảo vệ, quý trọng và 
giúp đỡ nhân dân”. Truyền thống quý báu đó được hình thành ngay từ khi Quân đội ta mới ra đời 
và phát triển không ngừng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; thể hiện tình 
cảm quân dân “như cá với nước”. 

Không chỉ chiến đấu vì dân, Quân đội ta luôn biết dựa vào dân, luôn thương yêu, quý trọng, 
đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân; thường xuyên chú trọng công tác tuyên 
truyền, vận động, giúp đỡ và bảo vệ nhân dân; tiết kiệm của cải, kết hợp với tăng gia sản xuất 
để giảm việc đóng góp của nhân dân. Đúc kết mối quan hệ thắm thiết giữa quân đội và nhân dân, 
Thượng tướng Song Hào khẳng định: “Đoàn kết quân dân là một hình ảnh đẹp, đầy tự hào của 
toàn quân ta, toàn dân ta. Đó là sức mạnh to lớn của Quân đội ta. Giữ gìn và phát huy truyền 
thống quý báu ấy là để không ngừng tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội, không ngừng 
nâng cao phẩm chất cách mạng của mỗi cán bộ, chiến sĩ ta”. 

Thứ năm, đoàn kết quốc tế chí nghĩa chí tình. 

Nắm vững quan điểm, chủ trương đoàn kết quốc tế “giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự 
giúp mình” của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thượng tướng Song Hào chỉ rõ: 
Quân đội phải “coi sự nghiệp cách mạng của nhân dân nước bạn như sự nghiệp cách mạng của 
bản thân dân tộc mình, có sự cảm thông sâu sắc với các dân tộc và giai cấp bị áp bức bóc lột 
trên thế giới, thấy được sự quan hệ mật thiết giữa phong trào cách mạng các nước nói chung và 
các nước Đông Dương nói riêng”, đồng thời, “quyết tâm hy sinh chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ 
dân tộc và nghĩa vụ quốc tế”. Toàn quân và từng cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao nhận thức, đoàn 
kết quốc tế không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà đã trở thành ý thức và tình cảm sâu sắc, không 
những trong tư tưởng mà còn bằng hành động, bằng sự hy sinh xương máu của mình. Theo 
Thượng tướng Song Hào, truyền thống đoàn kết quốc tế của QĐND Việt Nam vừa thể hiện ở 
quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc Việt Nam, vừa hết lòng ủng hộ phong trào 
cách mạng thế giới; triệt để ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc 
địa, đặc biệt là với cách mạng hai nước Lào và Cam-pu-chia. 

Thứ sáu, ham học tập, cầu tiến bộ, tích cực rèn luyện, không ngừng nâng cao phẩm chất cách 
mạng và năng lực hành động 

Thượng tướng Song Hào chỉ rõ: “Quân đội ta luôn nêu cao tinh thần học tập, cầu tiến bộ, tích 
cực rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng nâng cao bản lĩnh chiến 
đấu, năng lực công tác, trình độ làm chủ khoa học-kỹ thuật”. Đó là nghĩa vụ, trách nhiệm, tiêu 
chuẩn, thành tích của người quân nhân cách mạng. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ quân đội phải chú 
trọng học tập, rèn luyện về chính trị tư tưởng và tổ chức, đường lối chính trị và quân sự của 
Đảng, nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và cả về những kiến thức văn hóa, khoa học-kỹ 
thuật; đồng thời, nghiêm khắc phê phán thái độ đi ngược lại bản chất, truyền thống cách mạng 
của Quân đội ta… Theo Thượng tướng Song Hào, đó là quá trình “phấn đấu hết sức kiên trì, bền 
bỉ, anh dũng và đầy sáng tạo của toàn quân ta”, để không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức 
cách mạng, trình độ chính trị tư tưởng, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và trình độ chuyên môn kỹ 
thuật, nghiệp vụ, nâng cao sức mạnh chiến đấu toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
quân đội. 

Để tiếp tục xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình 
hình mới, việc tiếp tục giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của Quân đội ta có 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó không chỉ là trách nhiệm của riêng quân đội mà còn là trách 
nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của mọi cấp, mọi ngành, mọi lực lượng, của cả hệ thống chính 



trị, trong đó QĐND Việt Nam là nòng cốt. Bản chất và truyền thống cách mạng là cội nguồn sức 
mạnh chiến đấu, là tài sản vô giá của quân đội trong công cuộc xây dựng và chiến đấu trước 
đây, hiện nay cũng như mãi mãi sau này. Giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống cách mạng 
của quân đội, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh phi thường, cổ vũ, thúc đẩy Quân đội ta tiến lên 
giành thắng lợi mới trong giai đoạn cách mạng mới. Như lời Thượng tướng Song Hào từng khẳng 
định: “Việc phát huy truyền thống quý báu đó vẫn là nhân tố quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ việc 
xây dựng và chiến đấu của Quân đội ta thành công và thắng lợi. Do đó, bất luận trong hoàn cảnh, 
thời gian nào, cán bộ, chiến sĩ quân đội cũng phải đem hết sức lực và trí tuệ của mình góp phần 
vào việc xây đắp nên truyền thống vẻ vang của quân đội, có trách nhiệm kế thừa, phát huy bản 
chất, truyền thống cách mạng của QĐND Việt Nam. Đặc biệt, chúng ta “phải biến lòng tin, biến 
niềm tin tự hào về bản chất và truyền thống của Quân đội ta thành hành động cách mạng một 
cách tích cực nhất và anh dũng nhất”. 

Nguyễn Hoàng Nhiên // http://www.qdnd.vn 

------------------------------------------------------------- 

 

hủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, là người Cha 
thân yêu của các lực lượng vũ trang cách mạng. Người đã trực tiếp sáng lập, tổ 
chức, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam. 

 Với tầm nhìn chiến lược và 
nhạy bén, ngay từ những năm 
1920, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã 
tích cực chuẩn bị cho sự ra đời 
của một quân đội cách mạng. 
Người trực tiếp mở các lớp đào 
tạo cán bộ, lựa chọn các học viên 
đi học ở Trường Quân sự Hoàng 
Phố (Trung Quốc). Đồng thời, 
viết, xuất bản nhiều sách, báo về 
lĩnh vực quân sự. Giữa năm 
1940, Người đã giới thiệu đồng 
chí Võ Nguyên Giáp đi học 
Trường Quân chính của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc ở Diên An 
và căn dặn “cố gắng học thêm 
quân sự”. 

 

Sau 30 năm bôn ba khắp năm châu, bốn bể tìm đường cứu nước, ngày 28/1/1941, 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) trực tiếp 
lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam và xây dựng Cao Bằng thành căn cứ địa cách 
mạng đầu tiên của cả nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người vẫn tiếp tục cử đồng 
chí Võ Nguyên Giáp ở lại Trung Quốc học tập “Chú Văn (tên gọi khác của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp) phải chú trọng thêm quân sự”. 

C 

Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng 
quân thành lập 



Tháng 10/1941, lãnh tụ Nguyễn 
Ái Quốc giao nhiệm vụ cho các đồng 
chí Lê Thiết Hùng, Lê Quảng Ba, 
Hoàng Sâm có nhiệm vụ phối hợp với 
nhau cùng mở lớp huấn luyện quân 
sự tập trung đầu tiên tại Pác Bó để 
tiến tới thành lập đội vũ trang cách 
mạng. Người trực tiếp tham gia huấn 
luyện cho các đội viên. Để có tài liệu 
giảng dạy, Người đã biên soạn các tài 
liệu quân sự quan trọng như: “Mười 
điều kỷ luật”; “Cách đánh du kích”; 
“Những hiểu biết cơ bản về quân sự”; 
“Kinh nghiệm du kích Nga”... Được 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chỉ 
đạo, lực lượng cách mạng phát triển 
nhanh chóng và mạnh mẽ. Từ việc 
xây dựng đội quân chính trị của quần 
chúng, giác ngộ về đường lối cứu 
nước giải phóng dân tộc, từ các đội 
du kích vũ trang bảo vệ cơ sở, chống 
cướp phá của địch, lực lượng vũ 
trang tập trung dần dần hình thành. 
Đặc biệt, căn cứ địa Cao Bằng đã mở 
nhiều lớp huấn luyện quân sự về lý 
luận chiến tranh giải phóng, về cách 
đánh du kích đã trang bị cho lớp cán 
bộ đầu tiên của Quân đội ta những 
kiến thức quân sự cơ bản. 

Giữa năm 1944, tình hình thế 
giới có nhiều chuyển biến nhanh 
chóng. Tháng 8/1944, Trung ương 

Đảng kêu gọi nhân dân “Cầm vũ khí, đuổi thù chung”. Không khí chuẩn bị khởi nghĩa sôi 
sục khắp nơi. Cuối năm 1944, nhân dân vùng Cao - Bắc - Lạng sẵn sàng hưởng ứng khởi 
nghĩa. Lãnh tụ Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bây giờ thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua 
nhưng thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa tới... 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”. 

 “Hình thức thích hợp” lúc bấy giờ, theo lãnh tụ Hồ Chí Minh là thành lập đội quân 
giải phóng - đội quân chủ lực đầu tiên - Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân 
(VNTTGPQ). Trong Chỉ thị thành lập Đội do Người soạn thảo, Người nói rõ:“Tên Đội 
VNTTGPQ nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự”, nguyên tắc tổ chức lực lượng là “sẽ chọn 
lọc trong hàng ngũ những đội du kích Cao - Bắc - Lạng số cán bộ và đội viên kiên quyết, 
hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra đội chủ lực”; về chiến thuật “vận 

Tại Pác Bó, từ ngày 10 - 19/5/1941, Người chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ VIII 
quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang để 
chuẩn bị tranh thủ thời cơ đi từ “khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương” để “mở 
đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn giành chính quyền trong cả nước”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan sát đồn Đông Khê tại 
Chiến dịch Biên giới 1950 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm đơn vị “quyết tử” của 
Hà Nội đầu năm 1947. 



dụng lối đánh du kích, bí mật, nhanh 
chóng, tích cực, nay Đông mai Tây, lai vô 
ảnh, khứ vô tung”. 

Người bày tỏ sự tin tưởng: “Đội 
VNTTGPQ là đội quân đàn anh, mong cho 
chóng có những đội đàn em khác. 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 chúng 
ta”. Trung ương Đảng và lãnh tụ Hồ Chí 
Minh giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp 
tổ chức lãnh đạo và tuyên bố thành lập 
đội. 

Thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí 
Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng 
chí Lê Quảng Ba cùng Liên Tỉnh ủy Cao - 
Bắc - Lạng họp bàn, tích cực khẩn trương 
chuẩn bị việc chọn người và tập trung vũ 
khí, thống nhất kế hoạch tổ chức cụ thể. 

Ngày 22/12/1944, Lễ thành lập Đội 
VNTTGPQ được cử hành trọng thể tại 
triền núi Dền Sinh, nhánh núi Slam Cao 
thuộc dải Khau Giáng (rừng Trần Hưng 
Đạo), tổng Hoàng Hoa Thám (xã Tam 
Kim), châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 
Tham dự buổi lễ có đại biểu Liên Tỉnh ủy 
Cao Bằng - Bắc Kạn - Lạng Sơn, đại diện 
các đoàn thể Cứu quốc và đại biểu tiêu 
biểu đại diện cho nhân dân các dân tộc: 
Tày, Nùng, Dao, Mông của châu Nguyên 
Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn. Đội gồm 34 
chiến sĩ với 34 khẩu súng các loại, có chi 
bộ Đảng lãnh đạo, do đồng chí Võ Nguyên 
Giáp chỉ huy. Trong số 34 chiến sĩ đầu 
tiên của Đội có 25 chiến sĩ là con em các 
dân tộc tỉnh Cao Bằng (trong đó, đồng chí 
Xích Thắng tức Dương Mạc Thạch làm 
Chính trị viên). 

Từ đội quân chủ lực đầu tiên, dưới 
sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Đảng ta, Quân đội Nhân dân 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. Đó là Đội quân Anh hùng của Dân tộc Anh hùng. 
Quá trình hình thành, phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam gắn liền với cuộc đời 
và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên Quân đội ta đã được nhân dân gọi với cái 
tên rất thân mật nhưng cũng rất đỗi tự hào “Bộ đội Cụ Hồ”.  

Thái Bình  
 http://www.baonghean.vn 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp nghiên cứu phương án tác chiến chiến dịch 

Biên giới, năm 1950. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh huấn thị cho một đơn vị bộ 
đội trong chiến dịch Cao - Bắc - Lạng tại hang Nhị 

Thanh - tỉnh Lạng Sơn năm 1950 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các chiến sỹ 
Đại đoàn Quân Tiên Phong trên đường về tiếp 

quản thủ đô tại đền Giếng, Đền Hùng, Phú Thọ, 
ngày 19/9/1954. 



 

ơn vị Hải quân đầu tiên được hình thành trước ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. Hai máy bay của vua Bảo Đại là phương tiện đầu tiên của Không quân 
Việt Nam.  

Nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944), xin điểm lại một số dấu 
mốc đầu tiên của quân đội có thể nhiều người chưa biết. 

Đơn vị hải quân Việt Nam đầu tiên 

Ít người biết ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, quân đội Việt Nam đã có một 
bộ phận hải quân nhỏ và lập được những chiến công đầu tiên. Theo cuốn Lịch sử Hải quân 
Việt Nam, cuối tháng 8/1945, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh khu Duyên hải đã tổ chức Ủy ban 
Hải quân Việt Nam với quân số gần 200, trong đó tiêu biểu là Đại đội Ký Con, phương tiện là 
một số tàu nhỏ và 3 canô thu được của Pháp. Các tàu nhỏ được đổi tên thành Bạch Đằng, 
Giao Chỉ. 

Với cách đánh du kích, Đại đội Ký Con đã lập được một số chiến công ở cửa biển Hải 
Phòng và vùng ven biển Đông Bắc. Trận đánh đầu tiên được lịch sử hải quân Việt Nam ghi 
lại là đánh tàu Crayssac tại vùng biển Hòn Gai đầu tháng 9/1945. 

Theo lệnh Khu trưởng chiến khu Duyên hải Nguyễn Bình (sau được phong là Trung tướng 
đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam), đại đội Ký Con dùng hai tàu Bạch Đằng, Giao 
Chỉ và một canô, với một trung đội bộ đội phối hợp với các thuyền đánh cá của nhân dân tiến 
ra vây bắt tàu địch. Trước sức ép của quân dân, tàu Crayssac phải đầu hàng, chỉ huy và các 
thủy thủ người Pháp bị bắt làm tù binh, nhiều binh sĩ người Việt tình nguyện tham gia cách 
mạng. 

Tàu Crayssac được trang bị một khẩu pháo 37 mm, 2 trọng liên, 2 đại liên, một bazoka, 2 
súng carbin cùng một số súng trường. Ngày 8/9/1945, Khu trưởng Nguyễn Bình đã đến thăm 
con tàu chiến lợi phẩm, ra lệnh gỡ biển tên tàu, gắn chữ Ký Con bằng đồng vào mũi tàu, biên 
chế con tàu vào lực lượng vũ trang chiến khu Duyên hải (sau là chiến khu 3). 

Sau đó, quân Pháp đưa tàu Audacieuse đến vùng biển Hòn Gai để tìm kiếm tàu Crayssac. 
Quân khu Duyên hải dùng ngay tàu Ký Con để đánh đuổi và chiếm được tàu Audacieuse, 
bắt 8 sĩ quan và thủy thủ, thu một đại liên, một bazoka và một số vũ khí trang bị khác. Đến 
ngày 12/9/1945, hai tàu Ký Con, Audacieuse cùng một số canô được tổ chức thành một thủy 
đội thuộc Ủy ban Hải quân Việt Nam, làm nhiệm vụ tuần tiễu vùng ven biển từ Hòn Gai đến 
Hải Phòng. 

Đơn vị pháo binh đầu tiên 

Từ những khẩu pháo thu của quân đội 
Pháp, đơn vị pháo binh đầu tiên của Quân 
đội nhân dân Việt Nam được thành lập. 
Ngày 29/6/1946, tại sân Vệ Quốc đoàn 
Trung ương (trại 40 Hàng Bài), Tổng Tham 
mưu trưởng Quân đội Quốc gia Việt Nam 
Hoàng Văn Thái đọc Quyết định thành lập 
Đoàn pháo binh Thủ đô gồm 3 trung đội: 
Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo và Pháo 
đài Xuân Canh (nay thuộc huyện Đông Anh). 
Đây chính là nền móng để xây dựng lực 
lượng pháo binh Việt Nam sau này. 

Đ 

 

Khẩu pháo 57 ly được lưu giữ tại di tích lịch 
sử Pháo đài Láng. Ảnh: Võ Hải 
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Đến tháng 9/1946, Tổng Tham mưu trưởng quyết định thành lập thêm Trung đội Pháo đài 
Thổ Khối (huyện Gia Lâm), nằm bên tả ngạn sông Hồng, đồng thời thành lập Đại đội Pháo 
binh Thủ đô, thống nhất chỉ huy 4 trung đội pháo đài. 29/6/1946 trở thành ngày truyền thống 
của Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Theo Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, các pháo đài Láng, Xuân Tảo, Xuân Canh do 
quân Pháp xây dựng vào năm 1940, đặt các khẩu pháo phòng không 57 ly nhằm phòng thủ 
cho thành phố Hà Nội trước nguy cơ bị không quân Nhật tấn công. 

Tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp, các pháo đài này bị quân Nhật chiếm. Sau khi Nhật 
đầu hàng Đồng Minh, tất cả cơ sở quân sự ở miền Bắc được bàn giao cho quân đội Quốc 
dân Đảng của Tưởng Giới  Thạch. Khi quân Tưởng rút, quân và dân Việt Nam tiếp nhận pháo 
đài. Do thiếu pháo thủ, một số thanh niên làng Láng được gọi tăng cường, nhanh chóng làm 
chủ kỹ thuật. 

Pháo đài Láng chính là nơi nổ phát súng đầu tiên phát hiệu lệnh toàn quốc kháng chiến 
lúc 20h03 ngày 19/12/1946. Ngay sau đó, các pháo đài Xuân Canh, Xuân Tảo cũng lập tức 
nổ súng, dùng các khẩu pháo phòng không để đổi cách bắn, rót đạn xuống các doanh trại 
của quân Pháp đóng trong thành cổ Hà Nội. 

Sau đó 2 ngày, ngày 21/12/1946, Pháo đài Láng tiếp tục lập chiến công bằng việc bắn rơi 
chiếc máy bay đầu tiên của quân Pháp trong cuộc kháng chiến kéo dài tới 9 năm sau đó. Các 
pháo thủ pháo đài Láng đã bắn máy bay bằng cách ngắm bắn trực tiếp do không có máy 
ngắm. Với thành tích này, Trung đội pháo binh Pháo đài Láng đã được Tổng Tư lệnh Võ 
Nguyên Giáp gửi thư khen ngợi. 

Đến tháng 1/1947, sau khi thành công trong việc kìm chân quân đội Pháp trong thành phố 
Hà Nội suốt hai tháng, các đơn vị pháo binh ở pháo đài Láng được lệnh rút lên chiến khu. Do 
các khẩu pháo nặng nề không thể di chuyển được, các pháo thủ đã tháo quy lát của pháo 
mang đi chôn giấu. 

Hiện nay, một khẩu pháo 57 ly còn được lưu giữ tại di tích lịch sử Pháo đài Láng, tại con 
phố cùng tên ở phường Láng Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. 

Máy bay đầu tiên 

Dù mãi đến năm 1955, Bộ Tổng tư 
lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam 
mới quyết định thành lập Ban 
Nghiên cứu sân bay, tiền thân của 
lực lượng không quân hiện nay, 
tuy nhiên từ ngay sau cách mạng 
tháng 8, quân đội Việt Nam đã có 
những chiếc máy bay đầu tiên. 

Theo cuốn Lịch sử không quân 
nhân dân Việt Nam, đó là hai máy 
bay riêng của vua Bảo Đại, sau khi 
thoái vị đã hiến cho chính phủ lâm 
thời. Cả hai đều là máy bay 2 chỗ 
ngồi, gồm một chiếc Tiger Moth (2 
tầng cánh, do Anh sản xuất) và 
Morane Saulnier (một tầng cánh, 
do Pháp sản xuất). 

Hai máy bay được tháo cánh và bí mật chở bằng tàu hỏa từ Huế ra Bắc rồi chuyển về cất 
ở sân bay Tông (Sơn Tây) vào đầu năm 1946. Khi đó sân bay Bạch Mai và Gia Lâm đang bị 
quân đội Tưởng Giới Thạch chiếm giữ. 

 
Học viên Lớp hàng không đầu tiên của quân đội Việt Nam 
bên chiếc máy bay Morane của vua Bảo Đại. Ảnh tư liệu 
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Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, hai chiếc máy bay tiếp tục được tháo rời, chuyển bằng 
thuyền lên Bình Ca, rồi lên Soi Đúng (Tuyên Quang). Trong quá trình vận chuyển, bị máy bay 
Pháp phát hiện và bắn phá, cả hai máy bay bị hư hỏng ít nhiều. 

Ngày 9/3/1949, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và dân quân 
Việt Nam, đã ra quyết định thành lập Ban Nghiên cứu Không quân thuộc Bộ Quốc phòng, 
sau chuyển sang Bộ Tổng Tham mưu, do ông Hà Đổng, làm Trưởng ban, với nhân sự gồm 
một số kỹ thuật viên và phi công là hàng binh người châu Âu. 

Sau quá trình chuẩn bị đường băng là bãi trồng ngô dài 400 m, rộng 25 m tại Soi Đúng, tả 
ngạn sông Gâm, cách thị trấn Chiêm Hóa, Tuyên Quang 10 km về phía nam, máy bay được 
lệnh chuẩn bị bay thử. Xăng dầu cho máy bay được chuyên chở bằng thùng phuy từ Cao 
Bằng về. Ban Nghiên cứu đã quyết định chọn chiếc Tiger Moth để bay. 

Chiều 15/8/1949, phi công Nguyễn Đức Việt, hàng binh gốc Đức, tên thật là Verner 
Schulze, đã cùng ông Nguyễn Văn Đống, Trưởng ban Cơ khí cất cánh bay lần đầu tiên. Máy 
bay chỉ bay được vài trăm mét, sau đó đâm xuống sông Gâm, ông Đống bị thương nhẹ. Chiếc 
máy bay sau đó được cán bộ Ban Nghiên cứu cùng bà con lội ra sông, tháo từng bộ phận, 
đem về cất giấu. 

Đây là mốc lịch sử quan trọng của Không quân nhân dân Việt Nam, lần đầu tiên máy bay 
mang cờ đỏ sao vàng bay trên vùng trời Tổ quốc. 

Ông Verner Schulze, sinh năm 1920 nguyên là phi công trong quân đội Đức bị quân Pháp 
bắt làm tù binh và bắt buộc tham gia đội quân lê dương tại Việt Nam. Được sự móc nối của 
cán bộ Việt Minh, ông bỏ hàng ngũ quân Pháp tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau 
chiến thắng Điện Biên Phủ, ông trở về Đức sinh sống. 

Theo http://www.tienphong.vn 

-------------------------------------------------------- 

 

gày 22-12-1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao 
Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân 
dân Việt Nam ngày nay ra đời.  

Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu, từ 34 chiến sĩ trong "đội quân đàn anh" ấy, dưới 
ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, sự chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội quân ấy đã không 
ngừng lớn mạnh, trở thành đội quân vô địch, bách chiến, bách thắng của dân tộc Việt Nam. 
Từ trận thắng đầu tiên ở Phai Khắt-Nà Ngần, quân đội ta đã cùng toàn Đảng, toàn dân làm 
nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chấm dứt ách đô hộ 
trăm năm của thực dân Pháp vào năm 1954. Ngay sau đó, quân đội ta lại cùng toàn dân tộc 
bước vào cuộc kháng chiến khốc liệt với biết bao hy sinh, gian khổ và lập nên chiến thắng 
vang dội vào mùa xuân năm 1975, quét sạch bóng quân xâm lược khỏi bờ cõi, thống nhất 
đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc trường chinh 30 năm, đưa dân tộc ta bước sang một giai 
đoạn mới-giai đoạn cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cũng trong hành trình ấy, 
quân đội ta đã cùng toàn Đảng, toàn dân anh dũng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên cương 
của Tổ quốc và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả. 

Ngày nay, quân đội ta đang trong tiến trình xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, 
tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó ưu tiên một số đơn vị, lực lượng tiến thẳng lên hiện 
đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng 
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bộ Quân đội lần thứ X. Thực hiện mục tiêu ấy, những năm qua toàn quân đã không ngừng 
nỗ lực, phấn đấu, xây dựng Đảng bộ Quân đội thành một khối thống nhất về ý chí và hành 
động, tăng cường rèn luyện, nâng cao cảnh giác cách mạng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, 
luôn là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Toàn 
quân đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm luôn có tính cơ 
động cao, làm chủ các trang bị, vũ khí hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu tác chiến. Công tác xây 
dựng khu vực phòng thủ, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cũng được các bộ, ngành và các địa 
phương quan tâm, đầu tư thỏa đáng. Những việc làm thiết thực từ cấp ủy, chính quyền các 
địa phương về xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng đã giúp cho thế trận phòng thủ trên 
từng địa bàn không ngừng được hoàn chỉnh, qua đó từng bước hoàn thiện thế trận quốc 
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.  

Để bảo đảm cho quân đội ta luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà 
nước và nhân dân giao phó, các đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục phấn đấu xây dựng quân 
đội ta luôn vững vàng về chính trị, giữ vững bản chất cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, 
tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Do đó phải tích cực, 
gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng 
Đảng, thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 
“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn quân. Điều 
quan trọng là phải tập trung xây dựng và củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, bảo đảm tốt 
sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, xây dựng Đảng bộ 
Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tích cực xây dựng tình 
đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, chiến sĩ, trên dưới một lòng, cùng khắc phục, vượt qua 
khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ cao cả của người quân nhân cách mạng, làm thất bại mọi 
âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng "tự 
diễn biến", "tự chuyển hóa" từ trong nội bộ. 

Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, vì vậy các đơn vị 
phải ra sức củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân. Cụ thể là phải tiếp 
tục tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; 
giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là trên các địa bàn trọng yếu, 
vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ giúp nhân dân phòng 
chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm khi nhân dân cần là quân đội có. Bên cạnh đó 
phải tích cực tham mưu cho các địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng 
khu vực phòng thủ bằng cách gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc 
phòng an ninh, tạo ra sự phát triển hài hòa, bền vững ở tất cả các địa phương. 

Trên con đường tiến lên chính quy, hiện đại, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng 
huấn luyện, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng chế, bảo đảm cho bộ đội luôn 
có đủ sự tự tin trong làm chủ vũ khí trang bị. Không ngừng đổi mới công tác huấn luyện, bảo 
đảm cho các đơn vị luôn có sức cơ động cao, có trình độ tác chiến linh hoạt, thích ứng với 
yêu cầu của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện đối phương có sử dụng vũ khí 
công nghệ cao. Đồng thời phải biết tận dụng cơ hội, vận dụng phù hợp thành quả của cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào việc đổi mới công tác đào tạo, huấn luyện, sản xuất 
và cải tiến vũ khí trang bị, góp phần làm giàu thêm tiềm lực quốc phòng cho đất nước. 

Quân đội ta là đội quân cách mạng, anh hùng trong chiến đấu, tiên phong trong lao động 
sản xuất, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân của 
Đảng. Với những trang sử hào hùng được viết nên bởi máu xương của bao thế hệ cha anh, 
thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay phải luôn ghi nhớ, phát 
huy, trong bất luận hoàn cảnh nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với 
nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn nhấn mạnh đến vai trò của nhân dân, coi 
nhân dân là nền tảng, là cội nguồn sức mạnh của “Bộ đội Cụ Hồ”. Người khẳng 
định: “Không có dân thì không có bộ đội”, “Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ 

đội”. Người thường xuyên nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ quân đội: Phải nhớ rằng dân là chủ. 
Dân như nước, mình như cá. Lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết. Quân đội phải vừa 
là một đội quân chiến đấu, vừa là một đội quân công tác, thực sự và luôn là chỗ dựa chính 
trị tin cậy, vững chắc của Ðảng và nhân dân... 

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh luôn giáo dục quân đội ý 
thức gắn bó chặt chẽ với nhân 
dân nh¬¬ư máu thịt và luôn xây 
dựng, giữ vững quan niệm quân 
với dân một ý chí. Đây là mối 
quan hệ bình đẳng, giúp đỡ lẫn 
nhau giữa quân và dân. Nhân 
dân luôn là nguồn sức mạnh to 
lớn của quân đội, giúp cho quân 
đội chiến thắng mọi kẻ thù. Trong 
chiến đấu, công tác và học tập, 
Quân đội ta luôn xây dựng tốt 
mối quan hệ đoàn kết gắn bó 
máu thịt với nhân dân, tôn trọng, 
giúp đỡ, vận động nhân dân thực 
hiện đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

một lòng, một dạ chiến đấu bảo vệ nhân dân, luôn luôn giữ nghiêm kỷ luật quan hệ quân 
dân, không phụ lòng tin yêu của nhân dân, cùng với nhân dân xây dựng, chiến đấu, qua 
đó mà trưởng thành. 

Lịch sử 74 năm chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta càng khẳng định rõ 
nguồn gốc, bản chất đặc biệt của quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, một đội quân do 
Đảng lãnh đạo, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Chính từ nguồn gốc và bản 
chất cách mạng đó, sự gắn bó máu thịt với nhân dân đã làm nên sức mạnh chiến đấu vô 
địch của Quân đội ta. QĐND Việt Nam đã cùng với dân tộc làm nên những chiến công 
hiển hách giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Lời thề thứ chín mà các chiến sĩ Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đọc 
trong buổi ra mắt là: Khi tiếp xúc với dân chúng 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. Lời thề đó được lớp lớp cán bộ, chiến sĩ của QÐND tuân thủ không chỉ 
như kỷ luật sắt của một đội quân mà hơn thế, đó là mệnh lệnh từ khối óc và con tim của 
mỗi người. QÐND Việt Nam là con đẻ của nhân dân. Những người lính Bộ đội Cụ Hồ 
chiến đấu và công tác, chấp nhận mọi gian khổ, thử thách, hy sinh vì sự bình yên của đất 
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nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Xông pha trong lửa đạn, trằn mình trong bão lũ, đứng 
canh trời canh biển ngoài hải đảo nơi trùng dương sóng vỗ hay trên miền biên giới xa xôi, 
đèo heo hút gió..., mỗi cán bộ, chiến sĩ QÐND đều hiểu rằng, sau lưng mình là Tổ quốc, 
là nhân dân, là hậu phương, gia đình và người thân. Họ hiểu rằng, mình chiến đấu, hy 
sinh vì những mục tiêu thiêng liêng nhưng cũng rất cụ thể. Được chiến đấu, hy sinh vì tự 
do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân là niềm vinh dự, tự hào, là động lực mạnh mẽ thôi 
thúc mọi cán bộ, chiến sĩ quân đội không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, luôn nêu 
cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng mọi kẻ thù.Và tình cảm, tấm lòng, sự hy sinh của 
mỗi người dân với QÐND Việt Nam, với những người lính Bộ đội Cụ Hồ thật quý, đáng 
trân trọng: khi mà trên mỗi chặng đường đi qua, những bà mế, bà bủ, vùng trung du, rừng 
núi phía bắc, hoặc những bà má phương nam gọi họ là con, là thằng hai, thằng ba..., mà 
ẩn sâu và chan chứa trong lòng là tình thương của người mẹ dành cho những đứa con 
vì chiến tranh mà phải xa nhà đi kháng chiến. Rồi sau Cách mạng Tháng Tám 1945 và 
những năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân đã tự nguyện chắt 
chiu, xây dựng "hũ gạo kháng chiến" để có thêm lương thực nuôi quân hoặc quyên góp 
quần, áo, chăn, màn trong phong trào "mùa đông binh sĩ"... 

Thời kỳ chống Mỹ cứu nước, người hậu phương thi đua "mỗi người làm việc bằng 
hai", "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "xe chưa qua, nhà không 
tiếc"... để chi viện kịp thời cho con em mình đang ngày đêm đánh giặc ngoài tiền tuyến. 
Ngày ấy, những người mẹ, người vợ, người chị cắn răng chịu đựng thiếu thốn, gian lao 
để thẳng những đường cày "ba đảm đang", "tay cày tay súng", "tay búa tay súng" trên 
đồng ruộng, trong xưởng máy, để yên lòng người ra trận. Và hình ảnh mẹ Suốt chèo đò 
dưới bom đạn địch đưa những đoàn quân vượt sông ra trận hay hình ảnh bà má đào hầm 
bí mật, thức thâu đêm canh chừng cho những đứa con quê từ mọi miền đất nước ra chiến 
trường đánh giặc, có được giấc ngủ hiếm hoi giữa hai trận đánh, là biểu tượng ngời sáng 
và bền vững của tình Mẹ, tình đất nước, tình nhân dân dành cho con đẻ của mình, những 
người lính Bộ đội Cụ Hồ. 

Trong điều kiện hòa bình xây dựng đất nước, nhân dân là người giúp đỡ bộ đội trong 
huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân 
xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, 
phòng, chống thiên tai, dịch họa, cứu hộ, cứu nạn… Chính nhờ sự giúp đỡ của nhân dân 
mà sức mạnh của “Bộ đội Cụ Hồ” không ngừng được củng cố và tăng cường, nhân cách 
“Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng được hoàn thiện. 

Truyền thống vẻ vang của 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" là nét vàng rực rỡ nhất, 
sự đúc kết quý giá nhất gắn liền với chặng đường 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng 
thành. Sức mạnh thần kỳ để Quân đội ta làm tròn bổn phận và chức năng của mình chính 
là sức mạnh được tạo dựng từ tình đoàn kết, gắn bó thủy chung, sâu sắc giữa quân đội 
với nhân dân, quân với dân một ý chí. 

                                                           Ngọc Châm 
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ịch sử hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội 
nhân dân Việt Nam, nhất là trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 
quốc Mỹ xâm lược cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước, đã khẳng định Quân 

đội nhân dân Việt Nam thực sự là một quân đội anh hùng, thể hiện đầy đủ và sâu sắc bản 
chất, truyền thống của một quân đội cách mạng, luôn trung với Đảng, trung với Nước, 
hiếu với Dân. 

Trong thời kỳ mới, trước sự 
tác động của tình hình thế 
giới, khu vực và trong nước, 
trước yêu cầu, nhiệm vụ 
của cách mạng, nhiệm vụ 
xây dựng thành công và 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 
sự nghiệp xây dựng Quân 
đội nhân dân Việt Nam cách 
mạng, chính quy, tinh nhuệ, 
từng bước hiện đại, cần 
thực hiện tốt một số yêu 
cầu, nội dung chủ yếu sau: 

1- Xây dựng quân đội vững 
mạnh, thực sự là lực lượng 
chính trị, lực lượng chiến 
đấu trung thành và tin cậy 

của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong 
mọi tình huống là sự quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu chiến đấu, 
về bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới: 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. Xây dựng quân đội trong thời kỳ mới phải bảo đảm cho quân đội 
tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Xây dựng 
lòng trung thành của quân đội đối với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong 
thời kỳ mới vừa có tính cơ bản vừa có tính cấp bách, bắt nguồn từ yêu cầu, nhiệm vụ của 
cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. 

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề đặt ra là 
phải ra sức kế thừa và phát triển những chuẩn mực giá trị của “Bộ đội Cụ Hồ” lên một tầm 
cao mới; “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” vẫn là phẩm chất cơ bản hàng đầu của cán bộ, chiến 
sĩ, công nhân viên quốc phòng trong thời kỳ mới.  

Chính vì vậy, xây dựng lòng trung thành của quân đội trong thời kỳ mới phải tiếp tục xây 
dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, làm cho quân đội kiên 

L 

Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự là một quân đội anh hùng, thể 
hiện đầy đủ và sâu sắc bản chất, truyền thống của một quân đội cách 
mạng, luôn trung với Đảng, trung với Nước, hiếu với Dân - Nguồn: 
vietnamnews.vn 



định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Quân đội phải tuyệt 
đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật Nhà 
nước; thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối 
chính trị, quân sự của Đảng. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng 
có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ, tinh 
thông kỹ thuật, chiến thuật, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, có lòng yêu nước và tinh 
thần quốc tế vô sản cao cả; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung 
thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. 

Hiện nay, các thế lực thù địch tìm mọi cách, mọi thủ đoạn hòng “phi chính trị hóa” Quân 
đội ta. Tình hình đó đòi hỏi phải không ngừng củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của 
Đảng, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quân đội, 
tăng cường sự nhất trí về chính trị, tư tưởng, tổ chức, giữ vững bản chất giai cấp công 
nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, đấu tranh chống lại sự phá hoại của các thế lực thù 
địch về chính trị, tư tưởng. 

Quán triệt và thực hiện tư duy mới của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận, công tác tư 
tưởng trong quân đội; cần giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân viên quốc phòng về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ 
trương, của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, mục tiêu chiến đấu và nhiệm vụ của 
quân đội. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh 
thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần quốc tế của giai cấp công nhân, tinh thần 
cảnh giác cách mạng, ý chí chiến đấu kiên cường, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm 
minh; không ngừng củng cố niềm tin, nâng cao ý chí phấn đấu và năng lực trí tuệ, thực 
hiện quân với dân một ý chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa.  

2- Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với 
quân đội là nhân tố quyết định bảo đảm cho quân đội ta tuyệt đối trung thành với mục tiêu 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn lịch sử hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu 
và trưởng thành của Quân đội ta đã chứng minh rằng, để quân đội tuyệt đối trung thành, 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị phải giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt 
của Đảng đối với quân đội. Theo đó, cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 51/NQ-TW, 
ngày 20-7-2005 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực 
hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong 
Quân đội nhân dân Việt Nam”. Tiếp tục nghiên cứu, ban hành và thực hiện nghiêm túc 
các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 51/NQ-TW của Bộ Chính trị, và 
Nghị quyết 513/NQ- ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung 
ương). Quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị sẽ trực tiếp tạo ra động 
lực để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, làm cho công tác đảng, công tác chính trị trở thành 
“mạch sống” của quân đội cả trong chiến đấu và xây dựng. Cùng với việc xây dựng tổ 
chức lãnh đạo, chỉ huy, phải đặc biệt chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng ở các 
đơn vị cơ sở vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và có hiệu lực, hiệu quả.  

Lòng trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của quân đội phải gắn 
với việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho; 
phải được thể hiện bằng nghị lực, quyết tâm, ý chí, năng lực hoàn thành xuất sắc chức 
năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đối với mỗi cán bộ, 
chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, lòng trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội phải được thể hiện ở việc luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước 
công việc; ở việc giữ gìn và bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của quân 



đội; ở việc dũng cảm và kiên quyết đấu tranh chống các thế lực thù địch; ở ý thức tự giác 
cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. 

Trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng phải 
biết vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, hăng say cống hiến tài, đức của mình cho Tổ 
quốc, dám chiến đấu, xả thân hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sẵn 
sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. 
Phải tạo ra bước chuyển biến mới, vững chắc hơn về ý chí, niềm tin, trách nhiệm chính 
trị, năng lực cho mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc 
phòng.  

Để bảo đảm cho Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thực 
sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân, cần tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh 
chiến đấu vững vàng; có trình độ văn hóa và kiến thức về mọi mặt ngày càng cao; có 
phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của 
Quân đội nhân dân Việt Nam.  

3- Để quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, có năng lực chỉ huy và tác chiến thắng 
lợi trong bất cứ tình huống nào, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện 
sẵn sàng chiến đấu; cán bộ, chiến sĩ phải được chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt chính trị, 
tinh thần, tâm lý, thể chất, trình độ kỹ, chiến thuật, kỷ luật, vũ khí, trang bị… để không 
ngừng nâng cao trình độ chiến đấu và sức chiến đấu, kịp thời đập tan mọi âm mưu và 
hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đủ sức đánh 
thắng địch trong chiến tranh thông thường và chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ 
cao nếu xảy ra.  

Xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực 
lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, phát huy hiệu lực cơ chế lãnh đạo của Đảng 
đối với quân đội. Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng 
bộ và chất lượng cao, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh và trí tuệ, về đạo đức và lối sống, 
gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có 
tính đảng cao, đoàn kết tốt, có năng lực lãnh đạo, chỉ huy đáp ứng chức trách, nhiệm vụ 
được giao, có tác phong làm việc khoa học và phong cách dân chủ, gần gũi quần chúng 
và được tín nhiệm, bảo đảm sự vững vàng và tin cậy về chính trị. Làm tốt công tác bảo 
vệ chính trị nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Tăng cường 
quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham 
gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị đất nước, đồng thời 
xây dựng vững chắc nền tảng chính trị - xã hội của quân đội. Quân đội nhân dân Việt 
Nam không những phải đủ sức đánh thắng địch trong các loại hình chiến tranh mà còn 
phải có kiến thức, năng lực, nhạy bén, chủ động, tích cực đấu tranh trên mặt trận tư 
tưởng, lý luận chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối chính trị, quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

4- Trong thời kỳ mới, Quân đội nhân dân Việt Nam phải tích cực tham gia xây dựng cơ 
sở chính trị vững mạnh trên các địa bàn, củng cố mối quan hệ máu thịt quân - dân. Chủ 
động làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương xây dựng và củng cố 
hệ thống chính trị vững mạnh. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật Nhà nước cho các tầng lớp nhân dân; xây dựng “thế trận lòng dân” của thế trận 
quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình, 
dự án kinh tế - xã hội, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh. Chủ 
động, tích cực tham gia đấu tranh giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển 



kinh tế - xã hội. Tham gia xây dựng môi trường văn hóa tinh thần xã hội lành mạnh, tiến 
bộ. 

Quân đội nhân dân Việt Nam là một thành phần quan trọng của lực lượng vũ trang nhân 
dân Việt Nam. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội chỉ có thể xây 
dựng trên cơ sở của chế độ xã hội chủ nghĩa; trên nền tảng của nền quốc phòng toàn 
dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nền tảng chính trị - xã hội của đất nước ta quyết định 
sự vững mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, quyết định bản chất giai cấp công nhân, 
tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội ta; là cội nguồn sức mạnh, chỗ dựa tinh thần, 
vật chất để Quân đội nhân dân Việt Nam phát triển trong thời kỳ mới. Thực tiễn đã chứng 
minh rằng, muốn xây dựng quân đội vững mạnh, thì phải dựa vào dân, vào lực lựợng 
chính trị hùng hậu của nhân dân, vào phong trào chính trị của quần chúng nhân dân. Lực 
lượng chính trị của toàn dân được xây dựng không ngừng lớn mạnh là nguồn tiếp sức vô 
tận, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc cho sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân vững 
mạnh trong thời kỳ mới. 

Quân đội nhân dân Việt Nam là sản phẩm của nền tảng chính trị - xã hội của đất nước; 
đồng thời có vai trò quan trọng góp phần to lớn trong xây dựng, bảo vệ vững chắc nền 
tảng chính trị - xã hội ấy. Với tính chất là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị 
trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và dân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam phải 
thực hiện một cách tốt nhất và có hiệu quả vai trò của mình trong xây dựng, củng cố nền 
tảng chính trị - xã hội của đất nước. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng 
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là trực tiếp góp phần tạo nên sức 
mạnh của nền tảng chính trị - xã hội, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc 
tế. 

5- Để phát huy vai trò của quân đội trong xây dựng, củng cố nền tảng chính trị - xã hội 
của đất nước, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng phải gương mẫu thực hiện 
đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Quân đội nhân 
dân Việt Nam phải là một lực lượng đi đầu trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, 
chống những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; bảo vệ sự 
lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, 
Quân đội nhân dân Việt Nam phải thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy các cấp 
trong nhiệm vụ lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng; tham mưu cho chính quyền các 
cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng. Quân đội 
phải tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng trong hệ thống 
chính trị và xã hội./. 

Nguyễn Vĩnh Thắng / http://www.tapchicongsan.org.vn 

---------------------------------------------------------- 

 

oạt động sôi nổi, rộng khắp, giàu ý nghĩa, thắm tình quân-dân thiết thực kỷ niệm 74 
năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc 
phòng toàn dân (QPTD) đã khép lại, nhưng dư âm của ngày hội đoàn kết quân-dân 

vẫn đọng lại và lan tỏa mãi. Bởi, QĐND Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến 
đấu, vì nhân dân phục vụ.  

H 



Suốt 74 năm qua, QĐND luôn được nhân dân hết lòng tin tưởng, yêu mến, đùm bọc, 
chở che. Hiếm có quốc gia nào, dân tộc nào trên thế giới như Việt Nam, quân-dân gắn bó 
“như cá với nước”; nhân dân yêu mến lấy tên lãnh tụ kính yêu của mình đặt cho bộ đội, với 
tên gọi thật gần gũi: Bộ đội Cụ Hồ. Đó còn là sự tiếp nối truyền thống lịch sử hàng nghìn năm 
dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc, phát huy sức mạnh của toàn dân bảo vệ Tổ 
quốc, gìn giữ giang sơn gấm vóc. 

Một đất nước từng trải qua hàng chục năm trường kỳ kháng chiến chống xâm lược, 
giành độc lập tự do và nhiều năm chiến đấu gian khổ, hy sinh bảo vệ Tổ quốc; một đất nước 
mà “mỗi người dân là một chiến sĩ”, hầu hết các gia đình đều có người đi bộ đội, phục vụ 
trong quân ngũ… thì kỷ niệm ngày thành lập quân đội tự nó đã là ngày hội của toàn dân, của 
tình đoàn kết quân-dân. Đặc biệt, theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, tháng 10-1989, 
Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị 381-CT/TƯ, lấy Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-
12) đồng thời là Ngày hội QPTD. Từ đó, ngày 22-12 thực sự là ngày hội lớn của dân tộc, của 
truyền thống dựng nước và giữ nước, tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. 

Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Ngày hội QPTD ngày càng được tổ chức sôi nổi, thiết 
thực, với nhiều hoạt động hướng về cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên 
truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc; xây dựng nền QPTD, LLVT vững mạnh; giáo dục truyền thống yêu nước của 
dân tộc, truyền thống, lịch sử vẻ vang của quân đội, đơn vị, địa phương; tăng cường khối đại 
đoàn kết toàn dân; đề cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, 
chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết quân-dân của các thế lực thù địch. 
Ngày hội còn là dịp để các thế hệ gặp mặt, giao lưu, ôn lại truyền thống cách mạng, tri ân 
người có công với đất nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của LLVT và các tầng lớp 
nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình 
mới. 

 
“Bộ đội Cụ Hồ”, đi dân nhớ, ở dân thương. Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn 

Hướng mạnh về cơ sở, tổ chức tốt các hoạt động đoàn kết, kết nghĩa quân-dân… là 
yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả, tạo sự lan tỏa của Ngày hội QPTD. Quán triệt chủ 
trương này, tháng 9-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành Thông tri số 28-
TT/TU, về việc tổ chức Ngày hội QPTD ở khu dân cư năm 2015 và những năm tiếp theo. 
Theo đó, từ năm 2015 đến năm 2018, mỗi xã, phường, thị trấn trong tỉnh chọn 1 thôn, xóm 
làm điểm tổ chức Ngày hội QPTD, đến năm 2019 sẽ tổ chức Ngày hội QPTD ở tất cả khu 
dân cư. Thực tế 3 năm thực hiện Thông tri số 28 cho thấy, tổ chức Ngày hội QPTD ở khu 
dân cư là chủ trương đúng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân 

https://photo-2-baomoi.zadn.vn/w1000_r1/17/12/24/51/24392326/1_41978.jpg


trong tỉnh, cùng sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; 
không còn là việc riêng của cơ quan quân sự. Nhiều đơn vị, địa phương trong cả nước cũng 
có những hoạt động phong phú, sáng tạo, thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 
Ngày hội QPTD, như: Mít tinh, hội thảo, hội nghị đoàn kết quân dân, giáo dục truyền thống; 
tổ chức gặp mặt, thăm hỏi động viên người có công; thăm các đơn vị quân đội, hoạt động về 
nguồn... 

Nhờ đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền pháp luật nên ý thức, trách nhiệm của nhân dân 
tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng ngày càng 
được nâng cao, thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ; đồng thời phát huy tốt vai trò của 
các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. 

Những đổi mới và cách làm hiệu quả càng làm cho dịp kỷ niệm Ngày thành lập QĐND, 
Ngày hội QPTD thêm ý nghĩa và thiết thực; là dịp nhắc nhở, đề cao trách nhiệm của mỗi 
người, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng tự hào 
dân tộc, góp sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, thực hiện trọn 
vẹn lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta 
phải cùng nhau giữ lấy nước”. 

Anh Quân // https://baomoi.com/ 

----------------------------------------------------------- 

 

rong đợt giao quân đợt I năm 2018, huyện Hàm Thuận Bắc có 215 thanh niên trúng 
tuyển lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Trong đó, có một trường hợp khá đặc biệt 
đó là Lê Hồ Nguyệt Hạ, đây là nữ thanh niên duy nhất trúng tuyển ở huyện, dù đã có 

tấm bằng kỹ sư trong tay với nghề nghiệp ổn định nhưng em vẫn viết đơn tình nguyện nhập 
ngũ. 

Lê Hồ Nguyệt Hạ (SN 1995), xuất thân trong gia 
đình có truyền thống cách mạng tại thôn Phú 
Nhang, xã Hàm Hiệp. Năm 2013, em thi đỗ vào 
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TP.Hồ Chí 
Minh, đến tháng 9/2017 tốt nghiệp ra trường với 
tấm bằng kỹ sư chuyên ngành quản lý tài nguyên 
và môi trường. Nhận xong bằng đại học, Hạ xin 
vào làm nhân viên tại Công ty Thương mại kỹ 
thuật năng lượng cao ở quận Bình Tân, TP.Hồ 
Chí Minh với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Tuy 
nhiên, khi nghe tin địa phương tuyển nghĩa vụ 
quân sự, em đã chủ động xin công ty và gia đình 
để viết đơn tình nguyện tham gia… Hạ chia sẻ: 
“Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hình 
ảnh “anh bộ đội Cụ Hồ” thông qua những câu 
chuyện kể, những tiết dạy của thầy cô đã mê 

hoặc em, gợi cho em sự yêu thích đặc biệt và mơ ước một lần được khoác trên mình bộ 
quân phục người lính”…Sự yêu thích đặc biệt ấy đã hun đúc ý chí, hình thành hoài bão và 
mục tiêu phấn đấu trở thành người lính của nữ thanh niên Lê Hồ Nguyệt Hạ.                   

Về phía gia đình, bà Hồ Thị Trúc (mẹ ruột của Hạ) cũng tự hào khi thấy con gái mình có 
mong muốn phục vụ trong quân đội. “Khi nghe con gái ngỏ lời xin tình nguyện vào quân ngũ 
tôi lo lắm, vì trước giờ ít thấy con gái lên đường nhập ngũ. Môi trường rèn luyện của quân 
đội rất khắc nghiệt, sợ con mình không chịu đựng nổi… Tuy nhiên, khi thấy con tỏ rõ quyết 
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tâm với niềm đam mê cháy bỏng, tôi cũng yên tâm ủng hộ, động viên con gái cố gắng rèn 
luyện, cống hiến cho quê hương, đất nước” - bà Trúc nói. 

“Khi Hạ cầm trên tay đơn tình nguyện đến Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã để nộp, mọi 
người ai cũng bất ngờ, vì bản thân em đã tốt nghiệp đại học, lại có công việc cho thu nhập 
ổn định. Hơn nữa, trước giờ xã Hàm Hiệp chưa có trường hợp nữ tình nguyện nhập ngũ - 
anh Phạm Văn Tình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận 
Bắc cho biết. 

Nguyệt Hạ cho biết, được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vừa là niềm vinh dự, vừa là 
niềm tự hào và niềm vui không thể nào tả xiết vì giấc mơ mặc trên mình màu xanh áo lính 
của em đã trở thành hiện thực. “Để đạt mục tiêu này, bản thân em cũng phải vượt qua nhiều 
đợt sơ tuyển, xét tuyển và kiểm tra khá gắt gao, đặc biệt phải đảm bảo các tiêu chuẩn về 
chiều cao, cân nặng, sức khỏe. Rất may, em đều đáp ứng tốt các tiêu chuẩn. Giờ đây, ước 
mơ của em không chỉ phục vụ trong quân đội 2 năm, mà em mong muốn được phục vụ lâu 
dài trong quân ngũ” - Hạ phấn khởi cho biết.  

Linh Nguyễn 
http://www.baobinhthuan.com.vn

------------------------------------------------------- 

oàn kết là cội nguồn sức mạnh, là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong suốt 
chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn phát huy cao nhất sức mạnh 
đoàn kết toàn dân tộc, nhất là khi đất nước lâm nguy, kẻ thù nhòm ngó, những lời hiệu 

triệu đoàn kết lại vang dậy non sông.  

 

“Bộ đội Cụ Hồ”, đi dân nhớ, ở dân thương. Ảnh minh họa 

Nhờ sức mạnh đoàn kết “triệu người như một”, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc; kháng 
chiến toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính; tiến hành chiến tranh nhân dân rộng 
khắp, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi 
từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, với niềm tin mãnh liệt vào chân lý, chính nghĩa và sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân-dân, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân 
dân.  
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Ra đời trong cao trào cách mạng của quần chúng, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam 
là quân đội của dân, do dân, vì dân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của 
Đảng; được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện. Suốt 
chặng đường 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội ta luôn được nhân dân 
hết lòng quan tâm chăm lo, đùm bọc, giúp đỡ; nhân dân luôn sát cánh cùng bộ đội đánh giặc, 
giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn kết quân-dân góp phần quan trọng củng cố, 
tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội trong điều kiện mới. 

Thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, 
cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân 
dân; tích cực tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự gắn bó 
máu thịt với nhân dân. Quân đội luôn là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền, quán triệt 
tư tưởng đại đoàn kết toàn dân. Các đơn vị quân đội tăng cường kết nghĩa, phối hợp chặt 
chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội ở địa phương; tích cực tuyên 
truyền, vận động nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng chia rẽ 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ quân đội với nhân dân, góp phần quan trọng giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng 
sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... Trong khó khăn, hoạn nạn, thiên tai…, cán bộ, chiến sĩ 
quân đội luôn là lực lượng xung kích, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa 
phương. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng huấn thị: “Không có dân thì không có bộ đội”, “Nhân 
dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội”. Đoàn kết quân-dân chính là cội nguồn sức mạnh của 
"Bộ đội Cụ Hồ". Nhận thức sâu sắc về sức mạnh đoàn kết quân-dân, cán bộ, chiến sĩ toàn 
quân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ SSCĐ; luôn gắn 
bó máu thịt với nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác dân vận, tích cực giúp dân xóa đói 
giảm nghèo, phòng, chống thiên tai; cứu hộ, cứu nạn… làm sáng đẹp thêm hình ảnh "Bộ đội 
Cụ Hồ", bộ đội của dân trong thời kỳ mới. 

Thảo Nguyên // http://www.qdnd.vn 
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rung đoàn 812 mỗi năm tiếp nhận hàng nghìn dân quân tự vệ và dự bị động viên 
từ các địa phương trong toàn tỉnh về huấn luyện. Do đó, nâng cao chất lượng 
huấn luyện là nhiệm vụ quan trọng luôn được chỉ huy trung đoàn đặt ra.  

Chúng tôi đến thao trường của Trung đoàn 812 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, vào 
những ngày cuối tháng 3, khi cái nắng, nóng của mùa khô đang ở vào độ cao điểm nhất. 
Nhưng không vì thế mà làm mất đi sự hăng say tập luyện của hàng trăm chiến sĩ thuộc lực 
lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ của các địa phương đang được huấn luyện tại đây. 
Tại góc thao trường, một trung đội đang tiến hành tập luyện đội hình chiến thuật đánh chiếm 
lô cốt.  Hoàng- tiến lên, băng qua bụi cây, đi khom người xuống. Dũng- nằm sát người xuống, 
bò, áp sát mục tiêu. Chuẩn bị lựu đạn. Ném. Phía dưới tiến lên. Bắn… Tiếng trung đội trưởng 
liên tục vang lên để nhắc nhở những chiến sĩ lần đầu tham gia huấn luyện. Mồ hôi nhễ nhại, 
Đặng Quốc Thuận - dân quân tự vệ xã Hàm Trí (Hàm Thuận Bắc) cho biết, em đã trải qua 
1,5 tháng của khóa huấn luyện. Từ khi vào đây em được huấn luyện về tập đội ngũ, bắn 
súng, một số đội hình chiến thuật chiến đấu; học chính trị… việc huấn luyện khá vất vả nhưng 
vui. Cùng khóa huấn luyện với Thuận là Nguyễn Xuân Vũ, dân quân tự vệ xã Mê Pu (huyện 
Đức Linh). Dù tuổi đời khá trẻ (SN 1997), nhưng Vũ vẫn tự tin và quyết tâm: Đây là lần đầu 
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tiên em được địa phương cử đi, em sẽ 
nỗ lực hết mình hoàn thành tốt khóa 
huấn luyện để “thao trường đổ mồ hôi, 
chiến trường bớt đổ máu”. Trao đổi với 
chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Hữu 
Lương, Trung đoàn trưởng  trung đoàn 
812 cho biết, mỗi năm Trung đoàn tổ 
chức huấn luyện cho hơn 2.000 dân 
quân tự vệ và dự bị động viên. Từ đầu 
năm 2017 đến nay, trung đoàn đã huấn 
luyện được 4 lớp với hơn 400 chiến sĩ 
với các chương trình như: huấn luyện 
chính trị, hậu cần kỹ thuật, điều lệnh, 
đội ngũ, đội hình chiến thuật, kỹ thuật 
chiến đấu bộ binh, ném lựu đạn, bắn 
súng, thuốc nổ… Kết quả sau huấn 

luyện hàng năm luôn có 75% đạt khá, giỏi trở lên. Nâng cao hiệu quả và chất lượng của các 
khóa huấn luyện luôn là nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo đơn vị đặt ra. Trong thời gian 
tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và chỉ huy đơn vị trong việc 
quan tâm đầu tư các mặt huấn luyện. Củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế của các đơn vị, 
các lực lượng. Chú trọng chất lượng đơn vị tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự và tỷ lệ đảng 
viên, đoàn viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Quá trình huấn luyện chú 
trọng chấp hành kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy. Làm tốt công tác quân bị, trang bị 
và chuẩn bị kỹ các mô hình học cụ, thao trường, giáo án huấn luyện. Kiểm tra, đánh giá kết 
quả huấn luyện đúng thực chất, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời. Bên cạnh đó, đề 
nghị các địa phương quan tâm hơn nữa chính sách hậu phương quân đội đối với cán bộ, 
chiến sĩ dự bị động viên, dân quân tự vệ khi được huy động huấn luyện. Quá trình huấn luyện 
đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ huấn luyện đúng quy định. 
Đồng thời đơn vị còn tích cực tăng gia sản xuất như: chăn nuôi, trồng rau xanh để cải thiện 
bữa ăn hàng ngày cho các cán bộ, chiến sĩ…   

Đình Nhượng  

 Http://www.baobinhthuan.com.vn 
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ình Thuận là tỉnh nằm ở cực Nam Trung bộ. Phần lớn các doanh trại Quân đội đóng 
quân trên vùng đất cát khô cằn, bạc màu, đá sỏi, quanh năm mưa ít, nắng nhiều. 
Thế nhưng trong sự khó khăn, khắc nghiệt của thiên nhiên, những người lính nơi 

đây luôn có nhiều sáng tạo, giải pháp để tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn 
hàng ngày, làm xanh và đẹp đơn vị. 

Đến với các đơn vị trong LLVT tỉnh Bình Thuận, bên cạnh những khu tăng gia sản 
xuất tập trung có quy mô lớn như trồng rừng, cao su, thanh long thương phẩm, chăn nuôi 
tập trung theo hướng công nghiệp, chúng ta còn được thấy những mô hình, những vườn 
rau xanh trên cát, rau xanh quanh bếp, quanh doanh trại, vườn rau trận địa, luống rau 
trên chốt…. 

 

 
Tập đội hình chiến đấu trên thao trường Trung đoàn 

812. Ảnh: Đ.Hòa 
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Những vườn rau này đã góp phần 
bảo đảm 100% rau sạch cho bộ, nâng cao 
chất lượng bữa ăn, bảo đảm ăn ngon hơn 
trong điều kiện giá cả thị trường luôn tăng. 
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Vườn rau ven thao trường ở Trường Quân sự 
tỉnh Bình Thuận. 

 

 
Lãnh đạo Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
thăm quan mô hình trồng rau trên cát của Ban 

CHQS huyện Tuy Phong 

  

Dân quân thường trực huyện Hàm Thuận Nam 
tăng gia bảo đảm rau xanh, trái cây hàng ngày 

Vườn rau trên chốt ở Đại đội Pháo Phòng 
không 57mm đảo Phú Quý 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/11164/img0936.jpg
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/11164/img0875.jpg
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/11164/img0184.jpg
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/11164/img0074.jpg
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/11164/img0120.jpg


 
 

 
Dân quân thường trực huyện Hàm Thuận Nam tăng gia bảo đảm rau xanh, trái cây hàng ngày 

           

Duy Thỉnh // http://www.baoquankhu7.vn 
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rong những ngày qua, lực lượng BĐBP đã điều động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ 
và phương tiện sát cánh cùng chính quyền, nhân dân ở các địa phương ứng phó, 
khắc phục hậu quả cơn bão số 9. Sự ra quân kịp thời của những người lính Biên 

phòng và các lực lượng chức năng đã góp phần giúp dân vùng bão lũ giảm nhẹ thiệt hại 
về người, tài sản, qua đó tô thắm thêm hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong gian khó. 

Trước đó, khi cơn bão số 9 hình thành trên Biển Đông và được dự báo sẽ đổ bộ vào 
đất liền nước ta, lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành đã vào cuộc quyết liệt với quyết 
tâm giảm nhẹ những thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Chiều 24-11, Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng chống thiên tai đã xuống địa bàn xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc và thị 
trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đôn đốc kiểm tra công tác ứng phó 
với bão số 9. Tại các địa phương khác như thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Tiền Giang..., 
lãnh đạo các địa phương cũng đã xuống địa bàn trực tiếp đôn đốc kiểm tra công tác ứng 
phó với bão số 9. 
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Đối với lực lượng BĐBP, thực hiện 
sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, các 
đơn vị BĐBP từ Đà Nẵng đến Kiên Giang 
đã triển khai lực lượng, phương tiện sẵn 
sàng giúp dân ứng phó với bão lũ. Các 
đơn vị đã điều động trên 7.000 cán bộ, 
chiến sĩ với 336 phương tiện túc trực, sẵn 
sàng cơ động tham gia xử lý các tình 
huống khi có yêu cầu. 

Trước đó, các đơn vị BĐBP đã 
thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 66.645 
phương tiện với 331.167 người biết diễn 
biến, hướng đi của bão số 9 để phòng, 
tránh; tổ chức bắn pháo hiệu, thực hiện 
lệnh cấm biển do chính quyền các địa 
phương ban hành. Đồng thời, BĐBP đã 
huy động tối đa lực lượng di dời trên 
1.253 hộ với 3.101 nhân khẩu, cùng tài 

sản nhân dân ra khỏi các vị trí xung yếu, nguy hiểm (Ninh Thuận, 104 hộ/255 người; Bình 
Thuận 269 hộ/452 người; Bến Tre 847 hộ/2.316 người; Trà Vinh 33 hộ/108 người...) 

Trong số hàng nghìn người phải sơ tán khỏi nhà để tránh bão, nhiều người được 
đưa đến các đồn Biên phòng ăn, ở. Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chí Linh, 
BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu đã sắp xếp lại sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị để 
nhường chỗ ăn, nghỉ cho hơn 120 người dân ở khu phố 3, phường 10, thành phố Vũng 
Tàu tránh, trú bão. Được biết, đây là những hộ dân nghèo ở gần bờ biển, nhà cửa còn 
tạm bợ, rất nguy hiểm khi bão đổ bộ. Đứng trước thực trạng đó, chỉ huy Đồn Biên phòng 
Chí Linh cùng với chính quyền địa phương vận động nhân dân lên đơn vị Biên phòng để 
tránh trú trước khi bão đổ bộ vào đất liền.   

Với hướng di chuyển phức tạp, khó 
lường, khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền nước 
ta đã kèm theo mưa to, gây thiệt hại không 
nhỏ tại các địa phương. Tính đến ngày 27-
11, bão số 9 làm 1 người ở thành phố Hồ 
Chí Minh bị chết do cây đổ đè lên; 51 ngôi 
nhà bị hư hỏng; 46 tàu, thuyền bị chìm, hư 
hỏng; 99 lồng bè bị phá hủy; 718ha lúa, 
380ha hoa màu bị ngập úng... 

Để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, 
khôi phục sản xuất, các đơn vị BĐBP tiếp 
tục triển khai lực lượng bám địa bàn giúp 
dân khắc phục hậu quả bão số 9. Điển hình 
như BĐBP các tỉnh Ninh Thuận, Bình 
Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre... đã 
điều động và duy trì hàng nghìn lượt cán 
bộ, chiến sĩ bám địa bàn để triển khai các 
phương án giúp dân. Nhiệm vụ trọng tâm 
của các đơn vị BĐBP sau khi bão số 9 đi 
qua là tập trung khắc phục, sửa chữa các 

 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Thạnh, BĐBP 
thành phố Hồ Chí Minh giúp các trường học trên địa 

bàn sắp xếp lại bàn ghế học sinh. Ảnh: Hồ Phúc 

 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá, BĐBP 

Bà Rịa – Vũng Tàu giúp dân thu dọn nhà cửa, 
sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Quang Anh 



 
 

công trình như trường học, trạm y tế... để sớm đưa học sinh trở lại trường và chăm sóc 
sức khỏe cho nhân dân. Các đơn vị còn cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa 
phương giúp các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, neo đơn không nơi nương tựa 
tu sửa lại nhà cửa, ổn định cuộc sống, sản xuất. 

 Có mặt trước, trong và sau bão ở địa bàn huyện Cần Giờ, đồng chí Lê Thanh Liêm, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự vào cuộc quyết 
liệt của các lực lượng, trong đó có cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã kịp thời giúp nhân dân giảm 
thiểu được những thiệt hại do bão số 9 gây ra. 

Viết Lam // http://www.bienphong.com.vn 
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ét nổi bật nhất trong trong phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm qua của LLVT 
tỉnh Bình Thuận là xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo và ngày càng nhân 
rộng như phong trào thi đua “3 tăng cường” trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, 

quốc phòng, mô hình “Học tập chi bộ bạn” trong xây dựng Đảng; phong trào thi đua “5 
không, 3 phát huy” nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao; mô hình “LLVT tỉnh 
tăng cường đoàn kết với tôn giáo, dân tộc”. 

Tháng 5-2015, Đảng ủy Quân sự 
tỉnh đã triển khai mô hình “Học tập 
chi bộ bạn” trong toàn Đảng bộ giải 
pháp của mô hình là chi bộ này sinh 
hoạt thì mời đại diện cấp ủy, bí thư 
chi bộ bạn dự. Đại tá Phạm Văn 
Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng 
ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận chia sẻ: “Cái mới là cách làm, 
cách thức duy trì, tổ chức có nền 
nếp, thường xuyên, liên tục. Điều 
quan trọng nhất là Đảng ủy Quân sự 
tỉnh đã nhận rõ là muốn nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi bộ phải tạo 

bước chuyển căn bản về nhận thức, trách nhiệm của chi ủy, bí thư và của từng đảng 
viên”. Thực hiện mô hình này, Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư, chi ủy viên. Trong đó chú trọng bồi 
dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, cập nhật thông tin, kiến thức, văn bản, năng lực nhận thức, 
vận dụng, cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết cho bí thư, cấp ủy viên cơ sở. 

  Thực hiện phong trào thi đua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng công tác tuyên 
truyền, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi 
nhiệm vụ. Đặc biệt thi đua luôn gắn chặt với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 về tăng 

N 

 
LLVT huyện Phú Quý hành quân ra thao trường. 
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cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài 
năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… 

Cùng với việc tuyên truyền trực quan ở mỗi đơn vị và trong giờ đọc báo, giờ nghe 
tin, xem thời sự gần 10 tháng qua, mỗi ngày, Phòng Chính trị đã thu âm lời Bác Hồ dạy 
ngày này năm xưa, xuất thành những file âm thanh, clip, file ảnh, kèm theo âm nhạc, hình 
minh họa, các sản phẩm này được gửi đến các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh để 
phát thanh nội bộ, đăng, chia sẻ trên zalo, facebook, các mạng xã hội. Thiếu tá Nguyễn 
Minh Hiếu, trưởng nhóm công nghệ cho biết: “Mỗi ngày nhóm chúng tôi làm 1 clip, gửi 
đến các cơ quan, đơn vị để phát thanh vào 5 đến 6 giờ sáng hàng ngày là cập nhật lên 
các trang mạng, việc này tạo hiệu ứng lan tỏa tốt và được đông đảo cán bộ, chiến sĩ và 
nhân dân đón xem”. 

Nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là then chốt, chính vì vậy, mô hình “5 
không, 3 phát huy” về nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao đã phát huy tốt 
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, người chỉ huy trong huấn luyện. 
Đã khắc phục kịp thời, triệt để tình trạng huấn luyện chay, coi trọng huấn luyện đồng bộ, 
chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện và 
diễn tập; tăng cường hội thi, hội thao, huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống, sát 
thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến; sát địa bàn. Trong đó Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
đã đột phá: “Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân biển và đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền pháp luật về biển đảo, tuyên truyền chủ phương tiện tàu thuyền, ngư dân không vi 
phạm vùng biển nước ngoài”. Qua đó từng bước nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, 
sẵn sàng tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo và luôn 
chủ động trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu 
nạn. 

Qua triển khai làm điểm ở Ban 
CHQS huyện Đức Linh và Bắc 
Bình, đầu năm 2018, Bộ 
CHQS tỉnh đã triển khai, nhân 
rộng mô hình “LLVT tỉnh tăng 
cường đoàn kết với đồng bào 
tôn giáo, dân tộc”. Mô hình này 
đã góp phần phổ biến các chủ 
trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà 
nước, truyền thống dân tộc, 
nhiệm vụ quốc phòng - an 
ninh; vạch trần những âm 
mưu, thủ đoạn của các thế lực 
thù địch, lợi dụng vấn đề dân 
tộc, tôn giáo để tiến hành 
“DBHB”, bạo loạn lật đổ, chia 

rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tốt chính 
sách dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. 

Bên cạch những mô hình, cách làm hiệu quả, phong trào Thi đua Quyết thắng trong 
LLVT tỉnh Bình Thuận đã tạo cơ sở, động lực cho nhiều cá nhân vượt qua khó khăn, dám 
nghĩ, dám làm, tạo ra bứt phá trong thực hiện nhiệm vụ, như: Thiếu tá Nguyễn Trung 
Hợp, Trưởng ban Doanh trại, Phòng Hậu cần đã quản lý, giám sát tốt các công trình quốc 
phòng, làm đẹp doanh trại; Thượng úy Ngô Ngọc Trung, Phó Đại đội trưởng Đại đội Thiết 

 
Các lực lượng phối hợp trong diễn tập cuối năm 2018. 
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giáp 74, có 3 sáng kiến gồm “Hệ thống báo bia tự động”, “Cải tiến hệ thống chân bia và 
mặt bia trong luyện tập và bắn đạn thật”, bảo đảm gọn, nhẹ tiết kiệm sức lực của bộ đội 
trong quá trình bố trí bia, báo bia an toàn cho một bài bắn và sáng kiến “Hệ thống nạp 
đạn vào dây băng” đã đạt giải nhất trong hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Bộ CHQS 
tỉnh tổ chức năm 2018. Thiếu tá Dương Thái Sơn, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS 
huyện Bắc Bình, đã chế tạo ra hệ thống quan sát, báo động và chữa cháy tự động…. Với 
những thành tích trong thi đua, 5 năm qua LLVT Bình Thuận có 841 lượt tập thể và 1.101 
lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.  

Duy Thỉnh 

http://www.baoquankhu7.vn.- 2018 (ngày 16 tháng 11) 
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hững năm qua, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp với các tỉnh, thành đoàn khu vực 
miền Đông Nam Bộ tổ chức tốt chương trình “Học kỳ trong Quân đội”, tạo sân chơi bổ 
ích, hiệu quả cho học sinh trên địa bàn. Qua đó giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, 

truyền thống dân tộc, quân đội, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cho thanh, thiếu niên. Trò chuyện 
với chúng tôi, Đại tá Hoàng Đình Chung, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, cho rằng: 
“Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, hấp dẫn học 
sinh, được nhân dân đánh giá cao. Chương trình đã khơi dậy, giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu 
nước, truyền thống dân tộc, quân đội, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cho các em. Qua chương 
trình, giúp các em trưởng thành, tự tin hơn trong cuộc sống”. 

 

Học viên tham gia chương trình “Học kỳ trong Quân đội” do Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức. 

N 



 
 

Mới đây, chúng tôi đến tham quan lớp "Học kỳ trong Quân đội" do Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Vùng 4 Hải quân tổ chức, với chủ 
đề “Tự hào chiến sĩ Hải quân”. Bên cạnh kiến thức quốc phòng, an ninh, trong 8 ngày, học 
viên được trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, như: Tham quan di tích Trường 
Dục Thanh, tập dân vũ, đêm lửa trại, diễn đàn "Ý chí tuổi trẻ-cơ hội trưởng thành của bản 
thân", học kỹ năng sống, giao lưu với các chiến sĩ hải quân… Em Võ Văn Toàn, ở Phan Thiết 
(Bình Thuận) bày tỏ: “Lần đầu tiên xa gia đình, lúc đầu em cũng rất bỡ ngỡ, lo lắng, nhưng 
được sự hướng dẫn của các tình nguyện viên, làm quen chế độ, nền nếp trong ngày, tham 
gia trò chơi tập thể, em thấy thực sự thích thú. Trước đây xem qua sách báo, nghe thầy cô 
giáo kể chuyện, em vẫn chưa hình dung cụ thể về các chú bộ đội hải quân. Nhưng bây giờ 
tận mắt chứng kiến các chú canh trực bảo vệ biển, đảo Tổ quốc, em mong ước sẽ học tập, 
rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành chiến sĩ hải quân, góp phần bảo vệ biển, đảo thiêng liêng 
của Tổ quốc”. 

Theo Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, chương trình “Học 
kỳ trong Quân đội” là một kênh thông tin giúp đơn vị phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh, 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đấu tranh chống thủ đoạn lôi kéo, mua chuộc 
của các thế lực thù địch nhằm gây mất an ninh-trật tự trên địa bàn. 

Ở thành phố, những ngày hè, kỳ nghỉ, không ít trẻ em thường chỉ quanh quẩn trong nhà, 
làm bạn với ti vi, máy tính, điện thoại, ít tiếp xúc với mọi người. Từ thực tế đó, Bộ tư lệnh TP 
Hồ Chí Minh phối hợp với thành đoàn, các đơn vị trên địa bàn tổ chức chương trình “Học kỳ 
trong Quân đội” cho các em học sinh. Theo đó, bên cạnh kiến thức quốc phòng, an ninh, các 
hoạt động bổ trợ nhằm giúp các em làm quen với những trò chơi vận động, trò chơi dân gian, 
sinh hoạt tập thể… Anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh nêu kinh 
nghiệm: “Chúng tôi chú ý hướng kết cấu các hoạt động vui chơi giải trí theo tình huống, tạo 
hấp dẫn, kích thích tư duy độc lập, sáng tạo giải quyết các tình huống trong cuộc sống hằng 
ngày, từ đó xây dựng thói quen tốt cho các em”. 

Tại tỉnh Đồng Nai, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với các ban, ngành mời thân nhân các 
em cùng dự, giao lưu, chia sẻ tại chương trình “Học kỳ trong Quân đội”. Chị Nguyễn Thị 
Thanh, ở TP Biên Hòa (Đồng Nai), bộc bạch: “Lúc đầu đăng ký cho con tham gia, tôi cũng 
hơi băn khoăn. Nhưng giờ tận mắt chứng kiến cháu tham gia các hoạt động bổ ích, ý nghĩa, 
có cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể; nơi ăn ở sạch, đẹp, thoáng 
mát, tôi rất yên tâm và phấn khởi”. 

Để các chương trình “Học kỳ trong Quân đội” thực sự hấp dẫn, Cục Chính trị Quân khu 
7 thường xuyên phối hợp với cơ quan, đơn vị, ban, ngành trên địa bàn rút kinh nghiệm nhân 
rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, khắc phục hạn chế. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối 
hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nội dung, 
hình thức sát thực. Nội dung được kết cấu 40% giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh; 40% 
giáo dục kỹ năng; 20% hoạt động bổ trợ. Mỗi chương trình “Học kỳ trong Quân đội”, “Trải 
nghiệm quân ngũ”, các đơn vị linh hoạt tổ chức từ vài ngày đến 10 ngày. Các đơn vị có biện 
pháp xã hội hóa, nhưng không thương mại hóa; quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng xây dựng đội 
ngũ cán bộ khung, tình nguyện viên có phẩm chất, năng lực, nhiệt huyết, kỹ năng tổ chức 
hoạt động bảo đảm hấp dẫn, an toàn tuyệt đối. 

“Học kỳ trong Quân đội” là những bước đầu hình thành thói quen tốt cho thanh, thiếu 
niên. Do đó, các đơn vị in ấn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ hướng dẫn về những nội 
dung chương trình để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các bậc phụ huynh, tổ chức đoàn, 
nhất là chi đoàn thôn, xóm, khu phố. Qua đó, phụ huynh, các tổ chức đoàn thể, nhất là tổ 
chức đoàn có điều kiện hướng dẫn thanh, thiếu niên tiếp tục rèn luyện thói quen hay, hành 
vi đẹp sau khi tham gia chương trình. 

Duy Nguyễn // http://www.qdnd.vn.- 2018 (ngày 16 tháng 11) 



 
 

 

ừ ngày 15 đến 22/11, tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Sư đoàn 302 tổ chức 
diễn tập cấp tiểu đoàn phòng ngự bờ biển với sự tham gia của Đại đội Dân quân 
cơ động thành phố Phan Thiết, các phân đội hỏa lực huyện Hàm Thuận Bắc, Bộ 

CHQS tỉnh Bình Thuận. 

Theo dõi, chỉ đạo diễn tập bắn đạn thật có Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Cùng dự có Thiếu tướng 
Du Trường Giang và Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng 
Nguyễn Mạnh Khuê, Phó Cục trưởng Cục Dân quân Tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu; Lãnh 
đạo các học viện nhà trường, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, 
Vùng 3 Cảnh sát biển; các cơ quan Quân khu và các tỉnh thành trên địa bàn. 

Sau gần một tháng chuẩn bị, 
trong điều kiện khó khăn về địa 
hình, thời tiết mưa nắng thất 
thường (ảnh hưởng của Bão số 8), 
nhưng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 
5 – Trung đoàn 88/Sư đoàn 
302 phối hợp với Đại đội Dân quân 
cơ động thành phố Phan Thiết, 
các phân đội hỏa lực huyện Hàm 
Thuận Bắc, Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận đã làm tốt công tác chuẩn 
bị, luyện tập thành thục các 
phương án chiến đấu phòng ngự 
bờ biển và thực hành diễn tập có 
bắn đạn thật đề mục “Tiểu đoàn bộ 
binh phòng ngự bờ biển” hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, an toàn tuyệt 
đối. 

Phát biểu kết thúc diễn tập, Trung tướng Võ Minh Lương đã biểu dương và đánh giá 
cao kết quả thực hành diễn tập có bắn đạn thật của Sư đoàn 302 và các để Quân khu 
tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phối hợp hiệp 
đồng tác chiến với các lực lượng khi có tình huống, bảo vệ vững chắc địa bàn. 

Kết thúc diễn tập Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy – UBND tỉnh Bình Thuận khen 
thưởng và tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

T 

 

Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư 
lệnh Quân khu nhận xét đợt diễn tập 
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Các đại biểu tham quan buổi diễn tập 

 

Lực lượng dân quân tỉnh Bình Thuận tham gia 
diễn tập 

   

Bộ đội  Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88, Sư đòan 
302 cơ động chiến đấu 

Hỏa lực B41 chuẩn bị đạn sẵn sàng tiêu diệt mục 
tiêu đảm nhiệm 

  

Thủ trưởng Cục Dân quân Tự vệ và Bộ Tư lệnh 
Quân khu thăm hỏi động viênlực lượng dân 
công hỏa tuyến tham gia phục vụ diễn tập 

 

Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy - UBND tỉnh 
Bình Thuận trao thưởng cho các đơn vị 

tham gia diễn tập 

 

Trần Rô – Duy Thỉnh // http://www.baoquankhu7.vn 
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