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PHÁT HUY TINH THẦN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN,  

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN QUYẾT TÂM BẢO VỆ VỮNG CHẮC  

TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Sau thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, giành chính quyền về 

tay nhân dân, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đọc Tuyên ngôn Độc lập trước quốc dân đồng bào, trịnh trọng tuyên bố với thế 

giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (DCCH)-Nhà nước công 

nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Sự kiện lịch sử trọng đại đó mở ra kỷ nguyên mới 

cho dân tộc Việt Nam-kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Lẽ ra, từ đây nhân dân ta sẽ được sống trong hòa bình, độc lập, tự do để tập 

trung sức xây dựng đất nước, nhưng tiếc thay, khát vọng hòa bình chính đáng đó 

của dân tộc Việt Nam chưa thể thành hiện thực, bởi thực dân Pháp đã thực hiện dã 

tâm trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Được đế quốc Anh và Mỹ tiếp sức ở miền 

Nam, thực dân Pháp đã tráo trở, đơn phương xóa bỏ mọi cam kết, không thi hành 

Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 và Tạm ước ngày 14-9-1946, tăng cường các hoạt 

động quân sự, phá hoại nền hòa bình của nhân dân ta. Đúng như nhận định của 

Thường vụ Trung ương Đảng tại Hội nghị Quân sự toàn quốc lần thứ nhất (ngày 19-

10-1946): “Không sớm thì muộn, Pháp sẽ đánh mình và mình cũng nhất định phải 

đánh Pháp”(1). Tháng 11-1946, quân Pháp gây xung đột và khiêu khích ta ở Hải 

Phòng; ngày 17-12-1946, chúng gây hấn ở Thủ đô Hà Nội... Đặc biệt, ngày 18-12-

1946, chỉ huy quân Pháp đã gửi tối hậu thư đòi Chính phủ Việt Nam DCCH phải 

giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu và giao quyền kiểm soát Thủ đô Hà Nội cho 

chúng trong vòng 48 giờ. 

Với khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Chính phủ nước Việt Nam DCCH đã làm tất cả những gì có thể, nhân nhượng và 

kiềm chế hết mức, nỗ lực đàm phán với chính quyền Pháp, nhưng không thành 

công. “Chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm 

cướp nước ta lần nữa”(2). Trước tình hình đó, để bảo vệ nền độc lập vừa giành được, 

ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, chỉ 

rõ: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng 

phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu 

Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng 

cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”(3). 

Trước đó, ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị Toàn 

dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Hưởng ứng lời hiệu triệu của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Hà 

Nội đã mở đầu kháng chiến toàn quốc bằng những loạt đại bác từ Pháo đài Láng 

bắn vào các mục tiêu trong thành phố, chính thức mở đầu cuộc chiến đấu với tinh 

thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Tiếp đó, quân dân các địa phương khắp từ 

Bắc vào Nam, như: Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng…, 

đồng loạt đứng lên kháng chiến. Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, quân và dân ta 

đã giành thắng lợi hoàn toàn, mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy 

năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, 
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cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền của 3 nước Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia. 

Thành công của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tạo tiền đề cho thắng lợi vĩ 

đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu 

tranh giải phóng dân tộc kéo dài liên tục suốt 30 năm của quân và dân ta dưới sự 

lãnh đạo của Đảng.  

Thực tiễn cách mạng đã khẳng định: Thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân 

tộc, với dấu mốc lịch sử của những ngày Toàn quốc kháng chiến, do nhiều nhân tố 

hợp thành; trong đó, sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đường lối 

đúng đắn, sáng tạo là nhân tố quyết định nhất. Trong những ngày Toàn quốc kháng 

chiến, cũng như suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng ta đã phát huy 

cao độ tinh thần, khí phách, truyền thống yêu nước, giữ nước của cả dân tộc; ý chí 

quyết tâm “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không 

chịu làm nô lệ”(4); tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, sẵn sàng “hy sinh 

đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước”(5); đó là khơi dậy và phát huy sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo 

nên sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, giành thắng 

lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn. 

 

 Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 201 (Binh chủng Tăng-Thiết giáp) huấn luyện chiến đấu.  

Thắng lợi của mở đầu Toàn quốc kháng chiến cũng như trong suốt sự nghiệp 

đấu tranh giải phóng dân tộc đã để lại một trong những bài học kinh nghiệm sâu sắc 

về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, xây dựng quân đội của dân, do dân và 

vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải 

phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tuy hòa bình, hợp tác, phát 

triển vẫn là xu thế lớn nhưng sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thay đổi 

nhanh chóng, khó lường; tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp tài 

nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố, chiến 

tranh cục bộ, chiến tranh mạng..., tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực. Các 

nước lớn có sự điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh, đấu 

tranh, kiềm chế lẫn nhau, tác động mạnh đến cục diện thế giới. Đối với đất nước ta, 

các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá bằng chiến lược “diễn biến hòa 

bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng quyết liệt, tinh vi, xảo 
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quyệt... Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta có sự phát triển, yêu cầu cao 

hơn, đan xen cả thời cơ, thuận lợi và thách thức, khó khăn. Trước bối cảnh đó, hơn 

bao giờ hết Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam với vai trò là lực lượng nòng cốt 

càng phải nêu cao tinh thần cảnh giác, xây dựng ý chí quyết tâm cùng toàn Đảng, 

toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Để hoàn thành chức 

trách, nhiệm vụ được giao, đòi hỏi Quân đội ta phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa và 

phát huy tốt bài học về sức mạnh chính trị tinh thần, ý chí quyết tâm chiến đấu của 

lực lượng vũ trang nhân dân trong những ngày Toàn quốc kháng chiến phù hợp với 

điều kiện mới; trong đó, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: 

Trước hết, phải tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; thường 

xuyên giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý 

chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trong mọi tình huống. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội, 

trọng tâm là giáo dục về mục tiêu, lý tưởng, đường lối cách mạng của Đảng; quan 

điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống dân tộc và 

truyền thống quyết chiến, quyết thắng của QĐND Việt Nam. Đặc biệt, phải giáo 

dục, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị 

quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 

mới”, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng... nhằm thống nhất nhận thức, củng cố 

quyết tâm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc 

lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa 

bình, ổn định để phát triển đất nước”(6). Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc 

tế sâu, rộng hiện nay, chúng ta cần quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân 

nhận thức đúng về đối tác, đối tượng theo quan điểm của Đảng. 

Trong thời gian tới, trên cơ sở sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 124-

CT/QUTW ngày 31-3-2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tăng cường 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, cần 

tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị 

trong giai đoạn mới”. Theo đó, phải tích cực đổi mới toàn diện cả nội dung, hình 

thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục theo hướng sát với đối tượng và từng loại 

hình đơn vị. Trọng tâm là giáo dục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến 

đấu, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...  

Trước sự phát triển mạnh mẽ của các hình thức thông tin đa chiều, đa phương 

tiện, các cơ quan, đơn vị toàn quân phải triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, 

nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền gắn với định hướng tư tưởng cho bộ 

đội và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, nhất là trước những vấn đề, sự kiện 

phức tạp, nhạy cảm, tạo sự đồng thuận với chủ trương, quan điểm của Đảng; chủ 

động nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư 

tưởng-văn hóa và các hành động chống phá, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn 

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.  

Đảng bộ Quân đội và toàn quân phải gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-

CT/QUTW ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học 
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tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cấp ủy các cấp cần 

bổ sung nội dung thực hiện Chỉ thị vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nghị 

quyết của cấp ủy cấp mình, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn quân, để việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành ý thức tự giác, việc 

làm thường xuyên của từng tổ chức và mỗi quân nhân. Quá trình tổ chức triển khai, 

cần chú trọng phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được và khắc phục những 

hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (Khóa 

XI); gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

(Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phong trào Thi đua Quyết thắng, các 

cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, 

xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực tinh thần và sức lan tỏa mạnh mẽ trong 

toàn quân, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Hai là, giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của 

Đảng đối với quân đội. 

Thực tiễn khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng 

lợi của cách mạng Việt Nam; quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng 

của QĐND Việt Nam.  

Hiện nay, trước yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, để bảo đảm hoàn 

thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, 

trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đây vừa là nguyên tắc lãnh đạo, 

vừa là yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, của dân, do dân, vì dân; đồng thời, là 

nhân tố bảo đảm cho QĐND Việt Nam thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng 

chiến đấu tuyệt đối “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”(7), đúng như huấn thị của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. 

Trong thời gian tới, phải tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội và các tổ chức 

đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, 

sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững 

mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó, cần chú trọng tạo chuyển 

biến về đổi mới phương thức lãnh đạo, chấp hành nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập 

trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình. Cấp ủy, 

chỉ huy các cấp phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác cán bộ, xây 

dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý 

tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng, có trình độ, năng lực quản lý, chỉ huy, 

đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, 

đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cả trước mắt và lâu dài; gắn 

kiện toàn cấp ủy với tổ chức chỉ huy, cán bộ chủ trì; xây dựng đội ngũ cán bộ với 

xây dựng đội ngũ đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ 

động phòng chống lộ lọt thông tin, các hoạt động cài cắm, xâm nhập, phá hoại của 

địch, bảo đảm cơ quan, đơn vị tuyệt đối an toàn về chính trị. 
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Ba là, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, thực hiện tốt công tác dự báo 

chiến lược; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường 

lối, chủ trương, giải pháp bảo vệ Tổ quốc. 

Công tác dự báo và tham mưu chiến lược có vai trò rất quan trọng. Dự báo 

đúng thì tham mưu đúng, hành động đúng và nếu dự báo sai thì sẽ tham mưu sai, 

hành động sai. Để thực hiện tốt công tác này, các đơn vị trong toàn quân, nhất là cơ 

quan chức năng của Bộ Quốc phòng phải thường xuyên quán triệt, nắm vững Nghị 

quyết số 347/NQ/QUTW ngày 23-5-2015 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao 

chất lượng tham mưu và dự báo chiến lược quốc phòng đến năm 2020 và những 

năm tiếp theo”. Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng, nhất là lực lượng 

Công an, Đối ngoại để nắm chắc những biến động, dự báo chính xác tình hình thế 

giới, khu vực, trong nước, trên Biển Đông, biên giới và nội địa. Trên cơ sở đó, tham 

mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách về 

quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc và đối sách xử lý hiệu quả các tình huống và 

trong quan hệ đối ngoại; bảo đảm không bị động, bất ngờ về chiến lược, góp phần 

bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình phải 

được triển khai chặt chẽ, nền nếp ở tất cả các cấp, nhất là cấp chiến lược. 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ 

quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới 

rất cao. Các đơn vị toàn quân, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, 

đơn vị đóng quân ở vùng biển, đảo, biên giới, phải thường xuyên nêu cao tinh thần 

cảnh giác, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Cơ quan quân sự địa 

phương các cấp phải thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng 

tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, 

quốc phòng và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Trong tình hình mới, quân đội phải tập trung quán triệt và triển khai thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương và nhiệm vụ đối ngoại được xác định trong 

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến 

lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính 

trị (Khóa XI) về “Hội nhập quốc tế”; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội 

lần thứ X, trực tiếp là Nghị quyết số 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về 

“Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp 

theo”. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng theo 

phương châm: “Tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”, nâng cao năng 

lực đánh giá, dự báo tình hình, vận dụng sáng tạo đường lối đối ngoại của Đảng để 

xử lý đúng đắn những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong quan hệ quốc tế về lĩnh vực 

quốc phòng. 

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, 

tinh nhuệ, từng bước hiện đại; có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày 

càng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Cấp uỷ, chỉ huy các cấp phải chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về tổ chức lực lượng quân đội đến năm 

2020 và những năm tiếp theo. Quá trình xây dựng, kiện toàn tổ chức, biên chế lực 

lượng phải bảo đảm yêu cầu “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt”, cân đối cơ cấu hợp lý 



6 

 

giữa các thành phần quân chủng, binh chủng, giữa khối cơ quan và đơn vị, giữa 

khối chiến đấu và phục vụ chiến đấu, ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị tiến 

thẳng lên hiện đại, đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên tuyến biên giới, 

biển, đảo. Để nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của bộ đội, phải 

thường xuyên coi trọng công tác huấn luyện.  

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-

2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-

2020 và những năm tiếp theo”, các đơn vị cần tích cực đổi mới nội dung, chương 

trình và phương pháp huấn luyện chiến đấu theo hướng: “cơ bản, thiết thực, vững 

chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, yêu 

cầu, nhiệm vụ, đối tượng tác chiến và địa bàn hoạt động. Trong đó, chú trọng nâng 

cao khả năng khai thác, sử dụng thuần thục các loại vũ khí, trang bị hiện có, nhất là 

các loại vũ khí, trang bị, phương tiện mới, hiện đại. Đồng thời, tăng cường tổ chức 

diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng và diễn tập hiệp đồng với các lực 

lượng trong khu vực phòng thủ ở các quy mô khác nhau; diễn tập và huấn luyện các 

lực lượng đặc nhiệm, tác chiến biển, đảo, cứu hộ cứu nạn, phòng chống và khắc 

phục hậu quả thiên tai... nhằm nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành của 

đội ngũ cán bộ các cấp, tạo bước chuyển biến mới, vững chắc trong công tác huấn 

luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. 

Các cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện công tác huấn luyện, sẵn sàng 

chiến đấu có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết dứt điểm mặt yếu, khâu 

yếu, xác định rõ khâu đột phá trong từng năm, từng giai đoạn, làm cơ sở để xây 

dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trước hết, cần chú trọng nâng cao trình độ chính 

quy trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, trang bị 

kỹ thuật, thống nhất về lễ tiết, tác phong quân nhân và thực hiện nền nếp các chế độ 

quy định. Phải kết hợp chặt chẽ xây dựng chính quy với công tác rèn luyện kỷ luật 

tạo bước phát triển mới, sự chuyển biến tích cực về chấp hành kỷ luật quân đội, 

pháp luật của Nhà nước; phấn đấu giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường và hạn 

chế đến mức thấp nhất các vụ việc nghiêm trọng, nhất là mất an toàn trong huấn 

luyện, diễn tập, lao động sản xuất và khi tham gia giao thông. 

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trước hết, cần bảo đảm 

tốt hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng, 

chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác; trong đó ưu 

tiên  bảo đảm cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên 

giới. Chú trọng nghiên cứu, quy hoạch, xây dựng hệ thống kho tàng hậu cần, kỹ 

thuật cấp chiến dịch, chiến lược trên các địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh, 

các căn cứ hậu cần, kỹ thuật của khu vực phòng thủ, nhằm đáp ứng yêu cầu tác 

chiến của các lực lượng khi có tình huống xảy ra. Phải coi trọng quản lý, khai thác, 

nâng cao hệ số kỹ thuật và duy trì đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là các loại 

vũ khí, trang bị mới, hiện đại của lực lượng Phòng không-Không quân, Hải quân, 

Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật, góp phần nâng cao sức 

mạnh chiến đấu của Quân đội.  
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Đặc biệt, phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 

06/NQ/TW ngày 16-7-2011 của Bộ Chính trị (Khoá XI) về “Xây dựng và phát triển 

công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; trọng tâm là triển 

khai quy hoạch xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2035; tập trung vào các chương trình, dự án trọng điểm, nhằm bảo 

đảm vũ khí, trang bị cho quân đội. Trong đó, phấn đấu làm chủ công nghệ chế tạo 

một số loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại cho lục quân và các quân chủng, binh 

chủng, từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, hiện đại. 

Cùng với đó, phải quan tâm đúng mức, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện, vững 

chắc các mặt công tác khác, như: Nghiên cứu khoa học quân sự, kế hoạch-đầu tư, 

tài chính, pháp chế, tư pháp, thanh tra, dân tộc, chính sách… góp phần xây dựng 

QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, đảm bảo cho quân đội 

hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Năm là, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, 

đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để 

tăng cường sức mạnh quốc phòng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn 

quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt. 

Các cơ quan, đơn vị toàn quân cần chủ động, tích cực tham gia xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân trên địa bàn, nhất là ở khu vực biên giới, biển, đảo. Đặc biệt, cơ 

quan quân sự các cấp phải đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp 

với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh 

đạo, tổ chức triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.  

Trước hết, phải chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 

và an ninh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng 

viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh 

nhân dân trong tình hình mới. Trong quá trình thực hiện phải thấu suốt quan điểm 

của Đảng về mục tiêu, yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn 

diện cả về tiềm lực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng 

thời gắn chặt với nền an ninh nhân dân ở từng khu vực, nhất là các địa bàn chiến 

lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh, nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ trong thời 

bình và thời chiến. 

Để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ 

Tổ quốc trong mọi tình huống, các cấp, các ngành, các địa phương và lực lượng vũ 

trang cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị định 

số 152/2007/NĐ/CP ngày 10-10-2007 của Chính phủ về “Khu vực phòng thủ”; chú 

trọng phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quân 

sự trong khu vực phòng thủ. Quá trình xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân phải 

đặc biệt coi trọng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở bằng các chủ trương, 

chính sách hợp lòng dân và các chương trình, dự án, góp phần xóa đói, giảm nghèo, 

củng cố lòng tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội 

chủ nghĩa. 

Kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946/19-12-2016) là dịp 

chúng ta ôn lại và tự hào về truyền thống của dân tộc, về những ngày tháng hào 
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hùng mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tuy sự kiện lịch sử trọng đại 

này đã lùi xa, song ý chí sắt đá, tinh thần quyết tâm “Thà hy sinh tất cả chứ nhất 

định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, sẵn sàng “hy sinh đến 

giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước”, “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”... vẫn 

vẹn nguyên trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Phát huy tinh thần Toàn quốc kháng chiến, 

QĐND Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xây dựng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, 

từng bước hiện đại”, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tạo cơ sở 

cho việc thực hiện quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

trong mọi tình huống. 

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy 

Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng     
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