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PHÁT HUY TỐT HƠN VAI TRÒ CỦA QUÂN ĐỘI TRONG NHIỆM VỤ 

SẢN XUẤT XÂY DỰNG KINH TẾ 

Phát huy kế sách “ngụ binh ư nông” của dân tộc, Quân đội nhân dân Việt 

Nam ngay từ khi ra đời đã vừa làm nhiệm vụ chiến đấu, phát triển lực lượng, 

vừa phải tăng gia, sản xuất tự túc lương thực, thực phẩm để nuôi quân, mua sắm 

vũ khí, trang bị để chiến đấu và công tác; hoàn thành tốt chức năng là “Đội quân 

chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất” như Chủ tịch Hồ 

Chí Minh kính yêu đã dạy.  

Ngày 23-8-1956, Bộ Quốc phòng ban hành Nghị định số 030/NĐ thành lập 

Cục Nông binh để tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm 

vụ sản xuất, xây dựng kinh tế. Đây là mốc son đánh dấu một chặng đường mới khi 

quân đội chuyển sang hoạt động xây dựng kinh tế với quy mô lớn, cách tổ chức chặt 

chẽ và có hệ thống. Đến cuối những năm 50 của thế kỷ 20, chúng ta đã thành lập 

được 29 nông trường quân đội, tiếp nhận hơn 3 vạn quân. 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thực hiện nhiệm vụ quân đội tham 

gia xây dựng kinh tế, đã có nhiều mô hình quản lý được ra đời, thay thế nhau như: 

Tổng cục Xây dựng Kinh tế, Cục Kế hoạch-Kinh tế, Tổng cục Kinh tế, Tổng cục 

Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế. Ngày 24-12-1998, Thủ tướng Chính phủ ra 

Quyết định số 249/1998/QĐ-TTg tổ chức lại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và 

Kinh tế, để thành lập hai cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng là Tổng cục Công 

nghiệp quốc phòng và Cục Kinh tế. 

Qua đó cho thấy, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương,  Bộ Quốc phòng luôn 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của quân 

đội và xác định sản xuất, xây dựng kinh tế là một trong 3 chức năng nhiệm vụ của 

Quân đội nhân dân Việt Nam và trở thành bản chất truyền thống của Quân đội ta. 

Sự lớn mạnh của lực lượng làm kinh tế của quân đội không chỉ góp phần tạo ra khối 

lượng của cải vật chất lớn trong lúc đất nước còn đang khó khăn mà còn tạo điều 

kiện để thực hiện việc điều chỉnh lực lượng quân đội trong giai đoạn mới, tạo cơ sở 

để bố trí lại thế chiến lược trên các địa bàn trọng yếu của Tổ quốc. 

 

Kiểm tra chất lượng vải sợi do Tổng công ty 28 sản xuất tại cửa hàng may đo số 14-

Lý Nam Đế (Hà Nội) 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp bảo đảm quốc phòng-an ninh 

(QP-AN) tại khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, đến nay quân đội đã và 
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đang triển khai lực lượng xây dựng 33 khu kinh tế, quốc phòng (KT-QP) trên các 

địa bàn chiến lược từ biên giới phía Bắc đến Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, đồng thời 

vươn ra khơi xa, xây dựng trên những tuyến biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Trong 

tình hình hiện nay, khi kẻ địch đang tìm cách kích động ly khai, kích động mâu 

thuẫn sắc tộc và tôn giáo thì sự có mặt của quân đội tại các khu KT-QP là hết sức 

quan trọng. 

Thành công quan trọng nhất trong xây dựng khu KT-QP là chúng ta đã hoàn 

thành đỡ đầu, đón nhận, tạo việc làm, ổn định cuộc sống bền vững cho hơn 100.000 

hộ dân tại những địa bàn chiến lược biên giới, hải đảo, tạo nên bức "trường thành" 

vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc và toàn vẹn chủ quyền quốc gia, bảo vệ cuộc 

sống bình yên của nhân dân. 

Trải qua nhiều lần sắp xếp, đổi mới, hiện số đầu mối doanh nghiệp được thu 

gọn dần, đến nay chỉ còn hơn 80 đầu mối doanh nghiệp và số lượng này còn tiếp tục 

tinh giản. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp quân đội trở thành những thương hiệu 

mạnh, có vị thế hàng đầu trong ngành nghề kinh doanh của mình như: Tập đoàn 

Viễn thông Quân đội (Viettel), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Tổng 

công ty Tân cảng Sài Gòn, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty Đông 

Bắc, Tổng công ty 319, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Tổng công ty Thái 

Sơn… 

Chỉ tính riêng năm 2015, doanh thu của các doanh nghiệp quân đội (DNQĐ) 

đã đạt hơn 335 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 49 nghìn tỷ đồng, nộp 

ngân sách hơn 44 nghìn tỷ đồng; tạo việc làm cho hơn 191 nghìn lao động với thu 

nhập bình quân đạt xấp xỉ 11 triệu đồng/người/tháng. Trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh, các DNQĐ luôn bảo đảm đúng định hướng, chấp hành nghiêm pháp 

luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng. Không những vậy, hoạt động 

đầu tư nước ngoài của các DNQĐ còn mang lại hàng triệu đô-la mỗi năm, góp phần 

củng cố, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp Việt Nam, đất nước Việt Nam trên 

trường quốc tế. 

Cùng với thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị, các 

doanh nghiệp đã tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, như tham gia 

xây dựng nhà tình nghĩa, đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”... Đặc biệt, chương 

trình "Bò giống giúp người nghèo biên giới" của Viettel thời gian qua đã được đánh 

giá là một chương trình mang tính nhân văn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc. 

Các đơn vị bộ đội khối thường trực đã luôn phát huy truyền thống tự lực, tự 

cường, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, làm kinh tế của đơn vị mình bằng nhiều hình 

thức phong phú. Những đóng góp của các trường dạy nghề quân đội cũng được ghi 

nhận với hệ thống 23 trường, được trải rộng trên địa bàn cả nước. Hằng năm, đã tổ 

chức tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hàng 

vạn lượt quân nhân xuất ngũ và lao động địa phương; góp phần không nhỏ vào việc 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố QP-AN trên địa bàn chiến lược; là nhân 

tố cơ bản góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 
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Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo sẽ còn diễn biến 

phức tạp, để góp phần cùng toàn quân triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; thực hiện tốt 

nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, bộ đội sản xuất, xây dựng kinh tế 

cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

Thứ nhất, cần thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ xây dựng các khu KT-

QP. Các đoàn KT-QP cần quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư 

của Nhà nước, Bộ Quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa 

phương, thực hiện có hiệu quả các dự án giúp dân phát triển sản xuất, nâng cao đời 

sống văn hóa tinh thần, bảo tồn và phát huy truyền thống, bản sắc dân tộc của đồng 

bào. Trong xây dựng khu KT-QP cần chú trọng thực hiện tốt theo quy hoạch, bố trí 

khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; cùng với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, bảo 

vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền, biển, đảo. 

Thứ hai, các DNQĐ cần quán triệt và thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu nền 

kinh tế mà Đảng, Chính phủ đã đề ra. Mỗi doanh nghiệp cần phát huy tốt tiềm năng, 

thế mạnh của mình, chủ động hội nhập kinh tế hiệu quả, tiếp thu và vận dụng kinh 

nghiệm tiên tiến của quốc tế, áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

Thứ ba, các đơn vị thường trực, đơn vị sự nghiệp công lập, bên cạnh việc hoàn 

thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm cần tận dụng tốt năng lực dôi dư để thực hiện 

nhiệm vụ kinh tế; trực tiếp góp phần nâng cao đời sống bộ đội và tạo nguồn thu để 

xây dựng đơn vị. Khối các trường dạy nghề trong quân đội cần tổ chức tốt công tác 

đào tạo nghề và giải quyết, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ. 

60 năm qua là một chặng đường nhiều khó khăn, gian khổ nhưng rất đỗi tự hào 

của bộ đội sản xuất, xây dựng kinh tế. Nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế trong 

thời gian tới là rất nặng nề, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của 

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các bộ, ban, 

ngành Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự chủ động, sáng tạo, sẵn 

sàng đương đầu và vượt qua khó khăn, thử thách của cán bộ, chiến sĩ, chúng ta luôn 

tin tưởng, bộ đội sản xuất xây dựng kinh tế tiếp tục phát huy truyền thống, không 

ngừng trau dồi phẩm chất và năng lực hành động, để lập những thành tích mới cao 

hơn, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. 

Thiếu tướng VÕ HỒNG THẮNG, Cục trưởng Cục Kinh tế-Bộ Quốc phòng 
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