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QUÂN ĐỘI TIẾP TỤC VAI TRÒ NÒNG CỐT TRONG BẢO VỆ TỔ QUỐC 

Sáng 22/1, trình bày tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tại Đại 

hội XII của Đảng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ 

nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nhấn mạnh đến vai 

trò nòng cốt của quân đội trong sự nghiệp an ninh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. 

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận 

nhan đề "Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong 

sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc". 

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội 

Nhân dân Việt Nam trình bày tham luận tại Đại hội XII của Đảng 

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý! 

Kính thưa Đại hội! 

Nghiên cứu Dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội, Đoàn đại biểu 

Quân đội biểu thị sự nhất trí và đánh giá cao chất lượng dự thảo các văn kiện Trung 

ương trình Đại hội. Chúng tôi nhận thấy, Dự thảo đã được Ban Chấp hành Trung 

ương (khóa XI) xây dựng công phu và đã tiếp thu ý kiến đóng góp hợp lý của toàn 

Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Nhân dân, nên Dự thảo 

đảm bảo chất lượng tốt. Nội dung đề cập trên các lĩnh vực có tầm chiến lược, tính 

khái quát cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn, phù hợp với tình hình quốc tế và trong 

nước. 

Dự thảo các văn kiện của Trung ương thực sự kết tinh sự tâm huyết, trí tuệ của 

toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đồng thời, đó cũng là minh chứng thuyết phục 

phản bác mọi luận điệu xuyên tạc, kích động, chống phá của các thế lực thù địch và 

phần tử cơ hội chính trị nhằm vào Đại hội XII của Đảng. 

Chúng tôi xin tham gia một số ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị, góp phần 

làm sâu sắc thêm về lĩnh vực quốc phòng quân sự, bảo vệ Tổ quốc. 

Kính thưa Đại hội! 

Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động 

phức tạp, khó lường; trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, chúng ta phải 

đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự chống phá quyết liệt của các 

thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ ta, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Cùng với đó là 

những diễn biến mới phức tạp ở Biển Đông... Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
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trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành của Chính phủ, sự phối hợp của 

các Ban, Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương; Đảng bộ 

Quân đội và toàn quân đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin 

cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Kết quả nổi bật là: Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã quán triệt sâu sắc 

đường lối, quan điểm của Đảng, nắm vững và dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt 

chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chủ động phối 

hợp với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống(1), góp phần bảo vệ vững chắc 

độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà 

nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, môi trường 

hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước và quan hệ hữu nghị với các nước láng 

giềng. Đây là thành tựu bao trùm và quan trọng nhất. 

Trong quá trình thực hiện, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ 

với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, phát huy tốt vai trò 

nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với 

thế trận an ninh nhân dân vững chắc(2), xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành 

phố) vững mạnh ở từng khu vực và trên cả nước, nhất là các địa bàn chiến lược, 

trọng điểm về quốc phòng - an ninh. Trong 5 năm qua, được sự quan tâm đầu tư 

nguồn lực của Đảng và Nhà nước, sự nghiệp xây dựng Quân đội theo hướng “Cách 

mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, trong đó ưu tiên hiện đại hóa một 

số quân chủng, binh chủng, lực lượng đã có bước đột phá về trang bị, góp phần 

nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Quân đội đã thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn 

sàng chiến đấu, khắc phục hậu quả của chiến tranh; tham gia phòng, chống, khắc 

phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường, cứu hộ cứu nạn và tham gia hoạt động gìn 

giữ hòa bình của Liên hợp quốc; chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả các 

Chương trình, dự án lớn của quốc gia như: “Xây dựng nông thôn mới”, “Xóa đói, 

giảm nghèo”, thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, 

củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, 

biên giới, hải đảo. 

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, nâng cao nhận 

thức về đối tác, đối tượng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự chuyển biến tích 

cực. Lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ được quan tâm xây dựng vững 

mạnh, có chất lượng, tham gia tích cực, có hiệu quả trong việc xử lý các tình huống, 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. 

Nền công nghiệp quốc phòng đã có bước phát triển mới, đã nghiên cứu chế tạo 

và làm chủ công nghệ sản xuất một số loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật. Công 

tác đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế về quốc phòng được đẩy mạnh, góp 

phần quan trọng vào hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước. 

Những kết quả đạt được nêu trên không chỉ trực tiếp tạo cơ sở thuận lợi để 

Quân đội tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, mà còn 

thiết thực góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, thế và lực của đất nước, bảo vệ 

vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ 

quốc, tạo môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước trong những năm tới. 
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Kết quả trên xuất phát từ cả nhân tố chủ quan và khách quan. Thay mặt Quân 

ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội, chúng tôi xin 

trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, có hiệu quả của 

Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện giúp đỡ của các ban, bộ, 

ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương; đặc biệt là sự thương yêu, đùm bọc, 

giúp đỡ của Nhân dân cả nước đối với Quân đội trong suốt quá trình hơn 70 năm 

xây dựng, chiến đấu trưởng thành. 

Kính thưa Đại hội! 

Trong những năm tới, trên thế giới hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế 

chủ đạo, nhưng tình hình tiếp tục có những biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân 

tố gây mất ổn định, bất trắc, rất khó lường; môi trường chiến lược có nhiều biến 

động, do sự cạnh tranh chiến lược quyết liệt giữa các nước lớn; chiến tranh cục bộ, 

xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố và các 

thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp với nhiều đặc điểm mới. 

Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á tiếp tục phát triển 

năng động, nhất là việc cộng đồng ASEAN vừa được hình thành, với ba trụ cột 

chính sẽ tạo bước chuyển tích cực cả về chính trị-an ninh, kinh tế-xã hội và văn hóa 

trong khu vực; nhưng đây cũng vẫn là nơi cạnh tranh quyết liệt về chiến lược giữa 

các nước lớn. 

Trong nước, tình hình chính trị - xã hội ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, 

an sinh xã hội được cải thiện; quốc phòng - an ninh được tăng cường; quan hệ đối 

ngoại được mở rộng, vị thế và uy tín của Việt Nam tiếp tục được nâng cao trên 

trường quốc tế. Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập và mối quan hệ vừa hợp tác vừa 

đấu tranh, cạnh tranh lợi ích giữa các nước, chúng ta sẽ phải đối mặt với không ít 

khó khăn, thách thức, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng 

hoạt động “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 

bộ ta... Tình hình Biển Đông có những khó khăn, thách thức mới. 

Trong bối cảnh đó, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn 

dân và toàn quân ta có sự phát triển mới, yêu cầu cao, đan xen cả thời cơ thuận lợi 

và thách thức, khó khăn. Quân đội luôn nhận thức sâu sắc vai trò nòng cốt trong 

nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; ý thức rõ trách nhiệm chính trị, 

trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao phó. 

Trên cơ sở quán triệt, nắm vững Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến 

lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và nghiên cứu sâu sắc Dự thảo, Chúng tôi 

xin được đề xuất một số vấn đề theo hướng: bổ sung, nhấn mạnh và làm rõ những 

nội dung mới, nội dung cơ bản, cốt lõi mà Dự thảo đề cập và đó cũng là những 

nhiệm vụ, giải pháp chính mà Quân đội tập trung thực hiện trong những năm tới. 

Một là, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về 

lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định 

để phát triển đất nước nhanh, bền vững. 

Chúng tôi xác định đây là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với Quân đội, và, để 

làm tốt vấn đề này, trong thời gian tới, Quân đội sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với 

các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, nhất là lực lượng Công an và Đối ngoại 
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thực hiện tốt công tác dự báo chiến lược; trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu, đề xuất 

với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, hoàn thiện cơ chế, chính 

sách về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, có đối sách phù hợp để xử lý thắng lợi các 

tình huống, các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ quốc tế, nhất là với các nước láng 

giềng, các nước trong cộng đồng ASEAN và các nước lớn, kiên quyết không để xảy 

ra bị động, bất ngờ về chiến lược. 

Để dự báo đúng, tham mưu trúng, xử lý có hiệu quả các tình huống, các vấn đề 

phức tạp nảy sinh, Quân đội phải thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình trong 

nước và quốc tế, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta. Thường xuyên theo dõi, nắm 

chắc và giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển 

đảo, vùng trời và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất 

nước. Đây cũng là quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ 

quốc “từ sớm, từ xa” được nêu tại mục X của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại 

hội. 

Hai là, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững 

mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 

Đây là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó Quân đội 

nhân dân, Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Để đáp ứng yêu cầu cao của 

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi phải xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn cả nước. Đó là nền quốc phòng với tiềm 

lực, sức mạnh tổng hợp, được cấu thành trên cơ sở nguồn lực quốc gia và trong 

nhân dân, từ nhân dân, mang đậm tính chất tự vệ, không nhằm đe dọa bất cứ quốc 

gia nào. Đó là nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, 

ngày càng hiện đại, do toàn dân tiến hành xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự 

thống nhất quản lý, điều hành của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, cơ sở. 

Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, Quân đội tiếp tục 

phối hợp chặt chẽ với các địa phương, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, triển 

khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với thực tiễn và đặc điểm, thế mạnh của từng 

địa bàn, khu vực, nhất là địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam bộ và 

vùng biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Trong đó, trọng tâm là xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đặc biệt là “thế trận lòng 

dân” vững chắc ngay từ cơ sở. Chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành 

phố) vững mạnh, đảm bảo cho các địa phương xử lý tốt các tình huống quốc phòng 

- an ninh trong cả thời bình và thời chiến. 

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và trách nhiệm 

của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục phát huy vai trò, tính hiệu quả của các đơn vị kinh tế 

- quốc phòng và các doanh nghiệp quốc phòng để đẩy mạnh kết hợp quốc phòng với 

kinh tế, kinh tế với quốc phòng, góp phần tăng cường thế trận quốc phòng - an ninh 

trên các địa bàn biên giới, biển đảo. Chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý Nhà 

nước về quốc phòng ở các địa phương và các ban, bộ, ngành Trung ương. 
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Ba là, đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh 

nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, thực sự là 

lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Quân 

đội nhân dân được xây dựng theo phương hướng mà Nghị quyết Đại hội XI của 

Đảng xác định đã đạt được kết quả quan trọng, tương đối toàn diện, vững chắc. 

Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi phải 

tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 

hiện đại, có chất lượng, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đảm bảo cho Quân đội 

nhân dân hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân 

lao động sản xuất và các nhiệm vụ được giao, thực sự xứng đáng là lực lượng chính 

trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân 

dân. 

Xét về tổng thể là xây dựng Quân đội từng bước hiện đại, nhưng số lực lượng 

được ưu tiên hiện đại hóa sẽ tiếp tục được mở rộng so với nhiệm kỳ Đại hội XI. Còn 

mở rộng đến đâu, hiện đại hóa những lực lượng nào và mức độ ra sao là tùy thuộc 

vào tình hình thực tế và khả năng, nguồn lực của đất nước. Theo đó, trước hết tập 

trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Sự vững 

mạnh về chính trị của Quân đội được biểu hiện tập trung ở việc kiên định mục tiêu 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhất quán đường lối, quan điểm của Đảng, có 

lập trường tư tưởng vững vàng, bản lĩnh chính trị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành 

tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Quân đội thực hiện tốt Đề án tổ chức lực 

lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có cơ cấu tổ chức phù hợp, thành phần quân 

chủng, binh chủng cân đối, hợp lý; tiếp tục điều chỉnh thế bố trí lực lượng trên các 

địa bàn chiến lược, đáp ứng yêu cầu phòng thủ đất nước trong tình hình mới. 

Bốn là, tiếp tục đổi mới, năng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 

Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, 

Nhà nước và dân giao phó. 

Các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Dự thảo các văn kiện của Trung ương 

trình Đại hội đều xác định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Quán triệt tinh 

thần đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X chỉ rõ: “tiếp tục đổi mới, 

nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ, lãnh đạo toàn 

quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao”. Thời gian tới, toàn quân tiếp tục 

quán triệt, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải 

pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ 

thị 03 của Bộ Chính trị. Trong đó, tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng về 

chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chú trọng giáo dục, quản lý, rèn luyện cán 

bộ, đảng viên kết hợp với nâng cao năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức cách 

mạng; tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quốc phòng, quân đội, 

thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu, nhiệm 

vụ. Bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; 

thường xuyên kiện toàn, củng cố cấp ủy, tổ chức đảng; xây dụng đội ngũ cán bộ; 
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tích cực đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, chấp hành nguyên tắc tổ chức 

và sinh hoạt đảng. 

Kính thưa Đại hội! 

Dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng gắn liền với bảo vệ Tổ quốc là quy 

luật tồn tại và phát triển của đất nước. Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của 

đất nước ngay từ trong thời bình là kế sách “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”. 

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình; trước yêu cầu mới về 

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, việc tăng cường quốc phòng, xây dựng Quân 

đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là yêu cầu đặc 

biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng yếu trong việc xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng 

hợp của đất nước. 

Với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân đội tin 

tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, 

mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự quản lý điều hành của 

Nhà nước; với sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ 

thống chính trị; nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân 

cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại sẽ đạt được mục tiêu đề ra, tạo 

cơ sở vững chắc để góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa. 

Xin kính chúc Đoàn Chủ tịch và các đồng chí Đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc 

và thành công! 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí! 

--- 
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