
1 

 

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG 

NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, BẢO VỆ TỔ QUỐC  

 

1. Quân đội nhân dân Việt Nam quá trình thành lập, chiến đấu và trưởng 

thành 

      Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang 

Việt Nam không ngừng lớn mạnh và phát triển, từ ít đến nhiều, từ yếu đến mạnh. 

Từ những đội tự vệ đỏ năm 1930 - 1931, những đội tự vệ công nông năm 1936 - 

1939, tới Du kích quân của khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam kỳ, Du kích Cao 

Bằng, Vũ Nhai - Đình Cả, Ba Tơ; đến Cứu Quốc quân; Đội Việt Nam Tuyên truyền 

Giải phóng quân - đội quân chủ lực và là tiền thân của QĐND Việt Nam ngày nay. 

Được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp lãnh đạo, giáo dục, tổ chức xây 

dựng, kế thừa truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân 

dân, QĐND Việt Nam mang bản chất cách mạng của giai cấp Công nhân, trung 

thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Tinh thần đó đã được thể hiện ngay từ 2 

trận đánh thắng của những buổi đầu thành lập, trận Phai Khắt và Nà 

Ngần ngày 25, 26/12/1944, do Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Phát huy thắng lợi đầu 

tiên, Đội đã đẩy mạnh vũ trang tuyên truyền, kết hợp chính trị và quân sự, xây dựng 

cơ sở cách mạng, góp phần củng cố và mở rộng khu căn cứ Cao - Bắc - Lạng, cổ vũ 

và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cách mạng quần chúng trong cả nước... Từ đó đã 

sát cánh cùng với toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa đưa đến thắng lợi vĩ đại - lập 

ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á 

ngày 02/9/1945. Tiếp đó, trong cuộc kháng chiến thần thánh 30 năm, QĐNDVN 

cùng với các lực lượng vũ trang nhân dân đã đánh thắng đế quốc Pháp và Mỹ, mang 

lại hòa bình và thống nhất Tổ quốc, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên xây 

dựng đất nước tiến lên CNXH. 

 
 

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

2. Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ 

xã hội chủ nghĩa 

https://vi.wikipedia.org/wiki/25_th%C3%A1ng_12
https://vi.wikipedia.org/wiki/26_th%C3%A1ng_12
https://vi.wikipedia.org/wiki/1944
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_Nguy%C3%AAn_Gi%C3%A1p
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Bước sang thế kỷ XXI, với cục diện mới trên thế giới nhiều biến động, mở ra 

những thời cơ và cũng đặt ra nhiều thách thức cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất 

nước. Hơn lúc nào hết, QĐND nói riêng và toàn dân nói chung càng phải nắm vững 

quy luật dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng đã 

xác định rõ: "Xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững 

mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo vệ Tổ 

quốc, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa;giữ vững ổn 

định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; làm thất bại mọi âm mưu chống phá của 

các thế lực thù địch và mọi ý đồ, hành động xâm phạm chủ quyền toàn vẹn lãnh 

thổ; không để bị động, bất ngờ". 

 

  

 

 

 

 

 

 

Quân đội nhân dân Việt Nam diễn tập 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng về quân sự - quốc phòng của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, QĐNDVN cùng với các lực lượng vũ trang nhân dân đã và đang tích 

cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc 

XHCN, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH. Cùng với nhân dân cả nước QĐNDVN 

tham gia lao động sản xuất, làm kinh tế có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ làm 

nòng cốt xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trên các địa bàn chiến lược; xây 

dựng tình đoàn kết quân dân; gương mẫu đi đầu trên mặt trận đấu tranh tư tưởng - 

chính trị chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và phản động; chống 

tiêu cực, tham nhũng; tận tụy, dũng cảm quên mình trong công cuộc phòng chống 

thiên tai lũ lụt. 
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           Bộ đội giúp nhân dân phòng chống thiên tai 

Bên cạnh đó, QĐNDVN luôn đi đầu trong phong trào xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân và an ninh vững mạnh, với đường lối tổng hợp: kết hợp quân sự với 

kinh tế, văn hóa và chính sách đối ngoại, từ đó xây dựng QĐNDVN cách mạng, 

chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, với bản lĩnh chính trị vững vàng và tri thức 

quân sự cao tạo nên một sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đại doàn kết toàn dân 

đủ sức để ngăn chặn mọi âm mưu của kẻ thù, giữ vững hòa bình lâu bền, bảo vệ độc 

lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.  

 

Lực lượng vũ trang nhân dân diễn tập (nguồn ảnh internet) 

Qua 71 năm chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng và tư tưởng Hồ Chí 

Minh, được nhân dân đùm bọc, nuôi dưỡng, tin yêu, lực lượng vũ trang nhân dân, 

QĐNDVN đã làm tròn sứ mạng là lực lượng nòng cốt của phong tròa toàn dân đánh 

giặc giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; của sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân và giữ vững ổn định chính trị xã hội hiện nay. Lớp lớp chiến sĩ QĐNDVN 

không ngừng phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp, xây đắp truyền thống vẻ vang 

“Quân với dân như cá với nước”; “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến 

đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 

khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, xứng đáng với tên gọi 

trìu mến mà Đảng và nhân dân trao tặng “Bộ đội cụ Hồ”. 

Đỗ Văn Đạo 
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