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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang 

nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. 

Qua khói lửa chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng, các thế hệ cán bộ, 

chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống quý 

báu - truyền thống bộ đội cụ Hồ, đó là: Trung với nước, 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. Truyền thống vẻ vang ấy đã và đang được lớp lớp cán bộ, 

chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ giữ gìn, bảo vệ và phát 

huy lên những tầm cao mới. 

Lịch sử - Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam đã để lại một kho 

tàng kinh nghiệm vô giá, những bài học sâu sắc cho muôn đời. Trong công cuộc 

đổi mới, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta cần 

vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử, phát huy truyền thống hào hùng của 

Quân đội nhân dân Việt Nam để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa. 

Nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của 

Quân đội nhân dân Việt Nam, qua đó khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng 

cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nâng cao ý chí quật cường, ý thức tự 

lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhân kỷ niệm 70 năm ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) Thư viện tỉnh 

Bình Dương sưu tầm và biên soạn Thư mục chuyên đề “QUÂN ĐỘI NHÂN 

DÂN VIỆT NAM VỚI TRUYỀN THỐNG VẺ VANG” gửi tới quý bạn đọc. 

Thư mục tập hợp những bài viết được đăng trên tạp chí, website có uy tín, 

nội dung chuyển tải một cách chân thật về Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Nội dung Thư mục gồm 2 phần:  

Phần I:  Xây dựng và phát triển lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam  

Phần II: Giữ gìn, phát huy truyền thống trong Quân đội nhân dân Việt Nam  

Trong quá trình sưu tầm, biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những 

thiếu sót. Rất mong bạn đọc và các bạn đồng nghiệp chia sẻ, đóng góp ý kiến. 

Thư viện tỉnh Bình Dương chân thành cảm ơn các tác giả có bài viết trong Thư 

mục 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

 

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ 

trang nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà 

phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ 

nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”. Tiền thân của Quân đội nhân dân 

Việt Nam là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, đội quân chủ lực 

đầu tiên được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 theo chỉ thị của lãnh tụ 

Hồ Chí Minh. 
 

  
Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt 

Nam) thành lập ngày 22/12/1944. 

 

Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chỉ có 34 

cán bộ, chiến sĩ nhưng đã sớm phát huy được truyền thống chống ngoại xâm và 

nghệ thuật quân sự lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn của dân tộc. Ngay từ lần 

đầu ra quân, đội quân chính quy đầu tiên của Việt Nam đã lập nên những chiến 

công vang dội, giải phóng những khu vực rộng lớn làm căn cứ cho các hoạt 

động đấu tranh giành độc lập, mở đầu truyền thống quyết chiến quyết thắng của 

Quân đội nhân dân Việt Nam sau này. Ngày 15 tháng 5 năm 1945, Đội Việt 

Nam Tuyên truyền Giải phóng quân sáp nhập với lực lượng Cứu quốc quân và 

đổi tên thành Giải phóng quân, trở thành lực lượng quân sự chủ yếu của Mặt 

trận Việt Minh khi tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong 

Cách mạng tháng Tám năm 1945. 



2 
 

  
Lá cờ Quyết chiến Quyết thắng tung bay trong chiến dịch Điện Biên Phủ 

 tháng 5 năm 1954. 

Thời gian từ năm 1945 đến năm 1954 là thời kỳ phát triển vượt bậc cả về 

số lượng và khả năng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ một thời 

gian ngắn, từ khi đất nước giành được độc lập đến tháng 11 năm 1945, Giải 

phóng quân đã phát triển từ một đội quân nhỏ trở thành Quân đội Quốc gia Việt 

Nam với quân số khoảng 50.000 người, tổ chức thành 40 chi đội. Năm 1950, 

Quân đội Quốc gia Việt Nam đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam. 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 07 

tháng 05 năm 1954, đập tan mưu toan thiết lập lại chế độ thuộc địa của thực dân 

Pháp. 

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 tháng 02 năm 1961, Quân Giải phóng miền 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 năm 1972; kết thúc 
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thắng lợi bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, 

thống nhất đất nước, mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước. 

 

  
Xe tăng Quân Giải phóng miền Nam tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. 

 

Sau chiến thắng lịch sử năm 1975, Quân đội nhân dân Việt Nam lại cùng 

với nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, 

giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam vừa mới kết 

thúc thì chế độ diệt chủng do Pônpốt cầm đầu ở Cămpuchia đã kích động hận 

thù dân tộc, tiến hành chiến tranh xâm lấn ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc. 

Chúng gây ra nhiều cuộc thảm sát man rợ với nhân dân Việt Nam sống dọc biên 

giới, đồng thời thực hiện chính sách diệt chủng đối với nhân dân Cămpuchia. 

Đứng trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, ngày 23 tháng 12 năm 1978 Quân đội nhân 

dân Việt Nam đã mở cuộc phản công chiến lược, đập tan cuộc tiến công của 

quân đội Pônpốt. Sau đó, đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết của nhân dân và Mặt 

trận dân tộc cứu nước Cămpuchia, Quân tình nguyện Việt Nam đã phối hợp với 

các lực lượng vũ trang Cămpuchia, đánh tan 21 sư đoàn quân Pônpốt, xoá bỏ 

chế độ diệt chủng tàn bạo. 

Bước vào thời kỳ hoà bình xây dựng đất nước, Quân đội nhân dân Việt 

Nam đã thực hiện điều chỉnh biên chế, tổ chức, cắt giảm gần hai phần ba quân 

số. Các thế hệ sĩ quan, chiến sĩ quân đội vẫn kế tiếp nhau phát huy truyền thống 

và bản chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, luôn làm đúng chức năng của một đội 

quân chiến đấu, một đội quân công tác, một đội quân sản xuất, xứng đáng với lời 

khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “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”. 
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Quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia xây dựng cuộc sống mới  

 

Thực hiện chức năng là một đội quân công tác, Quân đội nhân dân Việt 

Nam luôn giữ vững mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Là một trong các lực 

lượng nòng cốt tham gia công tác vận động quần chúng, các đơn vị quân đội đã 

tích cực thực hiện công tác dân vận. Nhiều đơn vị quân đội đã đi đầu trong phát 

triển kinh tế - xã hội ở các vùng sâu, vùng xa; tham gia công tác cứu hộ và giảm 

nhẹ thiên tai, phòng chống lụt, bão. Quân đội cũng tích cực tham gia xoá đói, 

giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tình thần cho các tầng lớp 

nhân dân, phấn đấu đến năm 2010 hoàn thành chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo cho 

100.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

 

 
Quân đội tham gia mở đường Hồ Chí Minh góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệ 

hoá, hiện đại hoá đất nước. 
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Là một đội quân sản xuất, các đơn vị trong toàn quân đã tận dụng mọi tiềm 

năng lao động, đất đai, kỹ thuật... để đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn sản 

phẩm bổ sung tại chỗ, góp phần giữ ổn định và cải thiện đáng kể đời sống bộ 

đội. Các nhà máy, xí nghiệp của quân đội đã sản xuất được các loại vũ khí, khí 

tài phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại, đáp ứng các yêu cầu sẵn sàng chiến 

đấu và chiến đấu của quân đội. Nhiều đơn vị làm kinh tế của quân đội đã sản 

xuất và kinh doanh có hiệu quả, trở thành các tổ chức kinh tế lớn của đất nước, 

đi đầu trong kết hợp kinh tế với quốc phòng, góp phần xứng đáng vào công cuộc 

phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh của đất nước. Các 

doanh nghiệp quân đội đã tham gia nhiều dự án công trình trọng điểm của quốc 

gia như đường Hồ Chí Minh, đường dây 500 KV Bắc - Nam, dịch vụ dầu khí và 

nhiều công trình thuỷ điện lớn như Sông Đà, Drây H’ling. Hiện có 98 doanh 

nghiệp quân đội đang tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế như dịch 

vụ bay, dịch vụ cảng biển, viễn thông, công nghiệp đóng tàu... Kim ngạch xuất 

khẩu hàng hoá và dịch vụ của các doanh nghiệp này ngày một tăng. 

Thực hiện chức năng cơ bản là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ độc 

lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và các quyền lợi quốc gia của đất 

nước, Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức theo hướng tinh gọn, được 

trang bị các loại vũ khí, khí tài hiện đại cần thiết, thực hiện huấn luyện thường 

xuyên, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

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. 

 

 

2. Những chặng đường lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam // 

http://nguyenthuonghien.edu.vn. 

 

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 

VIỆT NAM 

 

70 năm chiến đấu và xây dựng, chiến thắng và trưởng thành dưới sự 

lãnh đạo của Đảng ta, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phấn đấu liên tục, 

không ngừng giữ vững, nêu cao và phát huy mạnh mẽ truyền thống anh hùng 

cách mạng, giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam và truyền 

thống vẻ vang của quân đội, xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" 

 Chiến công nối tiếp chiến công - tạo nên trang sử oanh liệt của “Bộ 

đội Cụ Hồ” 
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THÀNH LẬP ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN 

(22/12/1944): 

 Chấp hành chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt 

Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại một khu rừng giữa 2 tổng 

Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

Đội gồm 34 chiến sĩ, trang bị 34 khẩu súng, chia thành 03 tiểu đội, có chi bộ 

Đảng lãnh đạo, do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, đồng chí Xích Thắng 

làm chính trị viên. Ngày 22/12 được xác định là Ngày thành lập Quân đội nhân 

dân Việt Nam và ngày Hội Quốc phòng toàn dân. 

Mãi mãi thực hiện lời thề trung với Ðảng, hiếu với dân 
 

 
Sáu mươi ba năm qua lời thề giữ nước vẫn âm trong lòng bao thế 

hệ. Truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong 

nhữngtruyền thống giữ nước chung của dân tộc. Bản chất "Bộ đội cụ Hồ" của 

Quân đội nhân dân việt Nam cũng là những tinh hoa, khí phách của con người 

Việt Nam. 

 CHIẾN THẮNG PHAY KHẮC VÀ NÀ NGẦN (25 VÀ 26/12/1944): 

Ngày 25/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân cải trang dùng 

mưu tập kích diệt đồn Phai Khắc thuộc tổng Kim Mã, châu Nguyên Bình, tỉnh 

Cao Bằng. Tiếp đó, ngày 26/12, Đội đánh Đồn Nà Ngần (cách Phai Khắc 15 km 

về phía Đông Bắc). 

 MỘT SỐ CHIẾN THẮNG ĐẦU TIÊN CỦA NAM BỘ KHÁNG CHIẾN: 

 Ngày 23/9/1945, thực dân Pháp có quân Anh tiếp sức đã trắng trợn gây 

hấn ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai.Ngay 

trong những ngày đầu, quân và dân Sài Gòn đã lập được nhiều chiến công xuất 

sắc, đã tiêu hao sinh lực địch, phá huỷ một phần cơ sở của chúng. Nổi bật là các 
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trận đánh ở Thị Nghè, cầu Bến Phân, đánh phá Khám lớn Sài Gòn, đốt cháy tàu 

Pháp vừa cập bến Sài Gòn. 

 MỘT SỐ CHIẾN CÔNG MỞ ĐẦU CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN  

QUỐC (19/12/1946): 

Đêm 19 rạng 20/12/1946, tiếng súng kháng chiến bắt đầu nổ ra ở Hà Nội, 

mở đầu thời kỳ cả nước kháng chiến chống Pháp xâm lược. Với tinh thần "cảm 

tử cho Tổ quốc quyết sinh", các chiến sĩ vệ quốc quân, công an xung phong, tự 

vệ chiến đấu đánh địch rất dũng cảm. Nhiều trận đánh quyết liệt đã diễn ra ở 

Bắc Bộ Phủ, Nhà ga, cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân.Cùng với Hà Nội, quân và 

dân ta ở nhiều thành phố khác cũng tiến công và vây hãm địch. 

 CHIẾN THẮNG VIỆT BẮC (17/10 ĐẾN 22/12/1947): 

Ngày 17/10/1947, giặc Pháp huy động 2 vạn quân tinh nhuệ có máy bay, 

tàu chiến hỗ trợ cuộc tiến công lớn lên Bắc Việt, hòng tiêu diệt cơ quan đầu não 

kháng chiến của ta, kết thúc "chớp nhoáng" cuộc chiến tranh xâm lược. Quân và 

dân Việt Bắc đã liên tiếp đánh chặn và phản công tiêu diệt địch ở khắp nơi, nổi 

bật là các trận Bình Ca (Tuyên Quang), Bông Lau (Cao Bằng), Đoan Hùng, Khu 

Lau trên sông Lô. 

 CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI (16/9 ĐẾN 14/10/1950): 

Ngày 07/7/1950, Bộ Tổng Tư lệnh về chiến dịch Biên giới Cao-Lạng 

(chiến dịch Lê Hồng Phong II). Mục đích là tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng 

một phần biên giới, mở đường thông với các nước xã hội chủ nghĩa, mở rộng và 

củng cố căn cứ địa Việt Bắc. 

Ngày 16/9/1950, quân ta đánh trận mở đầu, diệt cụm cứ điểm Đông 

Khê. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, ngày 03/ 10/1950 địch vội cho quân ở Cao 

Bằng rút chạy, đồng thời huy động quân ở Thất Khê lên ứng cứu. Bộ đội ta liên 

tiếp đánh chặn trong 2 ngày 7 và 08/10/1950 lần lượt tiêu diệt 2 binh đoàn Lơ-

pa-giơ và Sáctông ở núi Cốc Xá và điểm cao 477. Thừa thắng, quân ta chuyển 

sang tiến công giải phóng một dải biên giới dài 100km từ Đồng Đăng (Lạng 

Sơn) đến Đình Lập, An Châu, Tiên Yên (Quảng Yên). 

 CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ (13/3 ĐẾN 07/5/1954): 

Ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng mở đợt tiến công lần thứ nhất vào tập 

đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, lần lượt tiêu diệt các cứ điểm Him Lam, Độc Lập 

bức quân địch ở Bản Kéo đầu hàng, mở thông cửa vào trung tâm tập đoàn cứ 

điểm. Ngày 30/3/1954, ta mở đợt tiến công lần thứ 2 diệt các cứ điểm phía 

Đông, cuộc chiến đấu giành đi giật lại giữa ta và địch rất quyết liệt. Vòng vây 

của quân ta khép chặt dần, hãm quân địch vào tình thế rất khốn đốn. Ngày 

01/5/1954, đợt tiến công thứ 3 bắt đầu; quân ta lần lượt đánh chiếm các cứ điểm 

phía đông và phía tây, bẻ gãy các cuộc phản kích của địch. Ngày 07/5/1954, bộ 

đội ta tổng công kích tiêu diệt toàn bộ cứ điểm Điện Biên Phủ. 

 PHONG TRÀO "ĐỒNG KHỞI" Ở MIỀN NAM (CUỐI 1959 ĐẦU 

1960): 

Cuối năm 1959, nhân dân nhiều xã ở huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) cùng 

với trung đội vũ trang tập trung đầu tiên của tỉnh đã nổi dậy khởi nghĩa diệt ác, 
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trừ gian, giành chính quyền ở một số thôn xã, mở ra một giai đoạn đấu tranh mới 

và những ngày sau đó, nhân dân các huyện Mõ Cày, Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, 

dưới sự lãnh đạo của đảng bộ địa phương đã nhất loạt nổi dậy, phá vỡ hoặc làm 

tê liệt chính quyền ấp, xã của địch, thành lập Ủy ban nhân dân tự quản. 

Sau đó, phong trào"Đồng Khởi" đã nhanh chóng lan rộng ra nhiều tỉnh ở 

Nam bộ, Tây Nguyên và miền tây các tỉnh khu 5, tạo thành một vùng căn cứ 

rộng lớn. Nhiều đơn vị dân quân du kính và bộ đội địa phương tỉnh, huyện đã 

hình thành và phát triển trong phong trào "Đồng Khởi". 

 CHIẾN THẮNG ẤP BẮC (02/01/1963): 

Được tin có một lực lượng vũ trang cách mạng mới về Ấp Bắc, xã Tân Phú, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho, ngày 02/01/1963, Mỹ - Ngụy liền mở một cuộc 

càn lớn mang tên "Đức Thắng 1-63". Dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân sau 

một ngày chiến đấu ta đã chiến thắng. 

 ĐÁNH BẠI CUỘC CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ I CỦA ĐẾ 

QUỐC MỸ (07/02/1965 ĐẾN 16/11/1968) Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM: 

Ngày 07/02/1965, đế quốc Mỹ dùng không quân mở chiến dịch "mũi lao 

lửa" và từ ngày 02/3/1965 gọi là chiến dịch "Sấm rìu" đánh phá liên tục miền 

Bắc, mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân đối với 

miền Bắc. 

Quân và dân miền Bắc đã anh dũng đánh trả địch, giành thắng lợi ngay từ 

trận đầu, tiếp đó lần lượt đập tan những bước leo thang của chúng, lập nên 

những chiến công oanh liệt, tiêu biểu là các trận: 

Ngày 04/4/1965 lần đầu tiên máy bay ta bắn rơi máy bay địch. 

Ngày 24/7/1965 lần đầu tiên bộ đội tên lửa ta bắn rơi nhiều máy bay địch. 

Trước sự thất bại nặng nề ở miền Bắc và cả miền Nam, ngày 01/1/1968, Jiôn-

xơn phải tuyên bố chấm dứt không điều kiện việc ném bom miền Bắc, sau đó 

chấp nhận họp Hội nghị bốn bên tại Pa-ri. 

 CHIẾN THẮNG BÌNH GIÃ (12/1964 ĐẾN 1965): 

Một đơn vị Quân giải phóng tham gia chiến đấu tại Bình Giã (Bà Rịa-Vũng 

Tàu), tháng 12-1964. 

Chiến thắng Bình Giã có ý nghĩa đánh dấu bước trưởng thành của bộ đội 

chủ lực ta và báo hiệu thất bại của các biện pháp chiến thuật "Trực thăng vận" 

và "Thiết xa vận" của Mỹ - Ngụy trong "Chiến tranh đặc biệt". 

 CHIẾN THẮNG VẠN TƯỜNG (18/8/1965): 

Sáng 18/8/1965, Mỹ Ngụy mở cuộc hành quân "Ánh sao sáng" nhằm vào 

thôn Vạn Tường (Quảng Ngãi) với ý đồ diệt một đơn vị chủ lực ta, gây uy thế 

cho lính thuỷ đánh bộ Mỹ. Cuộc hành quân "Tìm diệt" quy mô lớn của quân 

viễn chinh Mỹ bị đánh bại. 

 CHIẾN DỊCH PLÂY-ME (19/10 ĐẾN 26/11/1965): 

Từ 19/10 đến 16/11/1965, bộ đội ta tấn công cứ điểm Plây-Me, buộc quân 

địch ra ứng cứu. Ta đánh quân tiếp viện địch ở thung lũng I-a-đơ-răng, buộc 

quân Mỹ phải vào ứng cứu. Quân ta tập kích đánh phủ đầu diệt quân Mỹ. Sư 



9 
 

đoàn kỵ binh bay số 1 Mỹ cơ động bằng máy bay lên thẳng lần đầu tiên xuất 

hiện ở miền Nam đã bị đánh bại. 

 CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN (30/1 

ĐẾN 31/3/1968): 

Ngày 30 và 31/1/1968, quân và dân miền Nam mở cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy đồng loạt ở 64 thành phố, thị xã, đánh vào sào huyệt cơ quan đầu não 

của địch, tấn công hàng loạt căn cứ quân sự, sân bay, bến cảng, kho tàng và hệ 

thống giao thông của chúng. Ở Sài Gòn - Gia Định, ta tiến công nhiều mục tiêu 

quan trọng: tòa đại sứ Mỹ, Dinh Tổng thống Ngụy, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, 

Tổng nha cảnh sát, Đài phát thanh… Ở Huế, ta đánh chiếm 39 mục tiêu quan 

trọng, làm chủ hầu hết thành phố và chốt giữ 25 ngày đêm, thành lập chính 

quyền cách mạng. 

Phối hợp với mũi tiến công quân sự, nhân dân nhiều vùng nông thôn và đô 

thị đã nổi dậy diệt ác trừ gian, giải tán dân vệ, phá vỡ hàng rào "Ấp chiến lược", 

giành quyền làm chủ. Đây là đòn quyết định làm phá sản chiến lược "Chiến 

tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ, làm lung lay ý chí xâm lược của chúng, buộc 

chúng phải "xuống thang chiến tranh", tạo ra bước ngoặt mở đầu thời kỳ đi 

xuống về chiến lược của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt 

Nam. 

 CHIẾN THẮNG BẦU BÀNG - DẦU TIẾNG (THÁNG 11/1965): 

Chiến thắng Bầu Bàng - Dầu Tiếng củng cố niềm tin đánh thắng Mỹ, mở ra 

phong trào "Tìm Mỹ mà diệt, nắm thắt lưng Mỹ mà đánh" trong các lực lượng 

vũ trang giải phóng miền Nam. 

 CHIẾN DỊCH ĐƯỜNG 9 NAM LÀO (30/1 ĐẾN 23/3/1971): 

Dự tính năm 1971 Mỹ Ngụy sẽ mở 3 cuộc hành quân lớn mang tên "Lam 

Sơn 719" đánh lên khu vực Đường 9 - Nam Lào. 

Ngay từ đầu, địch đã bị ta chận đánh, ở đâu chúng cũng bị đánh. Lực lượng 

tại chổ của ta phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Pa Thet Lào đã liên tiếp tấn 

công địch. Sau hơn 1 tháng chiến đấu trong đó có nhiều trận đánh ác liệt giữa 

chủ lực ta với chủ lực cơ động Ngụy ở Bắc Đường 9.Đầu tháng 3/ 1971, bộ đội 

ta chuyển sang tiến công trên toàn mặt trận, bao vây, truy kích tập đoàn quân 

địch ở Bản Đông, tiêu diệt nhiều quân địch. 

 17 CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC TRÊN CHIẾN TRƯỜNG 

MIỀN NAM NĂM 1972: 

Ngày 30/3/1972, bộ đội ta bắt đầu mở cuộc tiến công chiến lược trên chiến 

trường Trị Thiên, miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng khu 5 và Nam 

bộ. Kết quả, ta giải phóng toàn tỉnh Quảng Trị, phần lớn tỉnh Kon-Tum, bắc 

Bình Định, một khu vực rộng lớn các tỉnh Tây Ninh, Bình Long, Phước Long, 

một số vùng ở đồng bằng sông Cửu Long và khu 5, giải phóng và giành quyền 

làm chủ hơn 1 triệu dân. 

 QUÂN VÀ DÂN MIỀN BẮC ĐÁNH BẠI CUỘC CHIẾN TRANH PHÁ 

HOẠI LẦN THỨ 2 CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (06/4/1972 ĐẾN 15/1/1973): 

 Ngày 06/4/1972, đế quốc Mỹ huy động lực lượng lớn không quân và hải 
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quân mở cuộc chiến tranh đánh phá trở lại miền Bắc với quy mô lớn, ác liệt hơn 

lần trước. Ngày 09/5, chúng tiến hành phong tỏa các cảng và các vùng biển miền 

Bắc, đánh phá các cơ sở kinh tế và quốc phòng của ta.Trước tình hình đó, quân 

và dân miền Bắc đã nhanh chóng chuyển mọi hoạt động vào thời chiến với tinh 

thần chiến đấu dũng cảm và cách đánh mưu trí tài giỏi. 

Cay cú trước những thất bại nặng nề, đêm 18/12/1972, đế quốc Mỹ liều 

lĩnh mở cuộc tập kích đường không chiến lược quy mô lớn nhất, mang tên 

"chiến dịch lai-nơ bếch-cơ li" vào miền Bắc. Chúng tập trung một số lượng lớn 

máy bay, chủ yếu là B52 đánh vào Hà Nội, Hải Phòng và một số khu vực khác 

trên miền Bắc. 

Một lần nữa, quân dân miền Bắc anh dũng chiến đấu, trừng trị đích đáng 

không quân Mỹ, đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của địch 

ở Hà Nội, Hải Phòng. 

 ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975: 

Ngày 04/3/1975 bộ đội ta mở chiến dịch Tây Nguyên. 

Sau một số trận đánh tạo thế và nghi binh chiến dịch, ngày 10 và 11/3, 

quân ta tiến công bằng sức mạnh binh chủng hợp thành, giải phóng thị xã Buôn 

Ma Thuột. 

Phát huy thắng lợi, ngày 21/3/1975 ta mở chiến dịch tiến công Huế-Đà 

Nẵng. 

Từ ngày 21 đến 26/3, ta tiến công chia cắt Huế-Đà Nẵng. Sau bốn ngày 

chiến đấu, ta giải phóng Thừa Thiên - Huế, tiếp đó giải phóng tỉnh Quảng Ngãi 

(25/3). Từ 27 đến 29, ta phát triển tiến công giải phóng Đà Nẵng. 

Phối hợp với chiến dịch Huế - Đà Nẵng, từ Tây Nguyên bộ đội ta tiến 

xuống hỗ trợ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương giải phóng các tỉnh 

Bình Định (ngày 01/4) Phú Yên (ngày 01/4) và Khánh Hoà (ngày 03/4). 

Trên cơ sở những thắng lợi có ý nghĩa quyết định, ngày 04/4/1975, Bộ 

Chính trị quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh nhằm giải phóng hoàn toàn Sài 

Gòn và miền Nam Việt Nam. 

Ngày 26/4, quân ta bắt đầu nổ súng tiến công mạnh và đồng loạt vào các 

mục tiêu, phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch. 

11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, cờ Tổ Quốc tung bay trước Tòa nhà chính 

của Dinh Độc lập. Miền Nam hoàn toàn được giải phóng. 

Mười lời thề danh dự của đội viên Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng 

quân. 

Chúng tôi đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, xin lấy 

danh dự của một người chiến sỹ cứu quốc mà thề dưới lá cờ đỏ sao vàng năm 

cánh. Xin thề: 

1. Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để 

tiêu diệt bọn phát xít Nhật-Pháp và bọn Việt gian phảnquốc, làm cho nước Việt 

Nam trở nên một nước độc lập và dân chủ ngang hàng với các nước dân chủ 

trên thế giới. 
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2. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp chỉ huy, khi nhận được mệnh lệnh 

gì sẽ tận tâm, tận lực thi hành cho nhanh chóng và chính xác. 

3. Bao giờ cũng kiên quyết chiến đấu, dù gian lao khổ sở cũng không phàn 

nàn, vào sống ra chết cũng không sờn chí, khi ra trận quyết chí xung phong, dù 

đầu rơi máu chảy cũng không lùi bước. 

4. Lúc nào cũng khẩn trương hoạt bát, hết sức học tập để tự rènluyện thành 

một quân nhân cách mạng, xứng đáng là một ngườichiến sỹ tiên phong giết giặc 

cứu nước. 

5. Tuyệt đối giữ bí mật cho bộ đội về nội dung tổ chức, về các cấpchỉ huy, 

tuyệt đối giữ bí mật cho tất cả các đoàn thể cứu quốc.6.  

6.  Khi ra trận nếu bị quân địch bắt được, thì dù cực hình tàn khốcthế nào 

cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp giảiphóng của toàn dân, 

không bao giờ cung khai phản bội. 

 7.  Hết sức ái hộ bạn chiến đấu cũng như bản thân, hết lòng giúp đỡnhau lúc 

thường cũng như lúc ra trận. 

8. Hết sức giữ gìn vũ khí, không bao giờ để vũ khí hư hỏng, hay rơivào tay 

quân thù. 

9. Khi tiếp xúc với dân sẽ làm đúng ba điều răn: "không lấy củadân" – 

“không dọa nạt dân”- “không quấy nhiễu dân” và ba điều nên: “kính trọng 

dân” – “giúp đỡ dân” – “bảo vệ dân”, để gây lòngtin cậy đối với dân chúng, 

thực hiện quân dân nhất trí giết giặc cứunước. 

10. Bao giờ cũng nêu cao tinh thần tự phê bình, giữ tư cách cá nhânmô phạm, 

không làm điều gì hại đến thanh danh Giải phóng quânvà Quốc thể của Việt 

Nam. 

 

 

3. Trần Đức Nhân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng 

quân đội về chính trị / Trần Đức Nhân // http://www.qdnd.vn.–2014.– Ngày 17 

tháng 11. 

 

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG XÂY DỰNG 

QUÂN ĐỘI VỀ CHÍNH TRỊ 

 

Lịch sử đã khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự tiến 

bộ, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta. Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với quân đội có ý nghĩa quyết định việc xây dựng quân đội 

vững mạnh về chính trị. 

Vững mạnh về chính trị thể hiện ở việc quân đội ta luôn giữ vững và phát 

huy bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội cách 

mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, giáo dục và rèn luyện; luôn tuyệt 

đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, với chế độ XHCN, ra sức phấn 

đấu thực hiện mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH, vì cuộc 

http://www.qdnd.vn.–/
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sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đảng lãnh đạo xây dựng quân đội 

vững mạnh về chính trị tập trung ở những nội dung chính sau: 

Đảng lãnh đạo xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính 

dân tộc của quân đội. Bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc 

của quân đội chi phối toàn bộ các nội dung xây dựng quân đội vững mạnh về 

chính trị. Những nội dung đó không tự phát hình thành, phát triển trong quân 

đội, mà phải được Đảng Cộng sản lãnh đạo xây dựng, củng cố, phát triển trong 

suốt quá trình cách mạng. Đảng lãnh đạo xây dựng bản chất giai cấp công nhân, 

tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội bằng quan điểm, đường lối, chủ trương, 

chính sách; thông qua hệ thống tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, 

các tổ chức khác trong quân đội, thông qua lãnh đạo tiến hành công tác tư tưởng, 

tổ chức, chính sách đối với quân đội. 

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Chí Thanh tại Đại hội Đảng bộ 

Quân đội lần thứ nhất.  

 

Đảng lãnh đạo xây dựng, củng cố vững chắc hệ tư tưởng của Đảng trong 

quân đội. Hệ tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tưởng Hồ Chí Minh. 

Để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng đã lãnh đạo xây dựng hệ tư 

tưởng của Đảng và củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân 

đội, làm cho hệ tư tưởng của Đảng luôn luôn giữ vị trí chủ đạo trong đời sống 

tinh thần của quân đội, là nền tảng tư tưởng cho mọi hoạt động xây dựng và 

chiến đấu của quân đội, định hướng nhận thức và hành động của mọi cán bộ, 

chiến sĩ. 

Đảng xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, lãnh đạo việc giáo dục mục 

tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội. Đảng ta xác định: Mục tiêu lý tưởng của 

Đảng cũng chính là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, có như vậy quân 

đội mới trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Theo quan 

điểm đó, Đảng ta thường xuyên quan tâm lãnh đạo việc giáo dục mục tiêu, lý 
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tưởng chiến đấu cho quân đội, làm cho mỗi cá nhân, tổ chức trong quân đội 

nhận thức sâu sắc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH, 

kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu trong suốt quá trình cách mạng, sẵn sàng 

chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng đó; không mơ hồ, ảo tưởng, không dao 

động trong mọi tình huống. 

Đảng lãnh đạo tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. 

Tiến hành công tác đảng, công tác chính trịlà nguyên tắc trong xây dựng quân 

đội cách mạng của giai cấp vô sản, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thông 

qua việc lãnh đạo tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội để 

xây dựng mọi con người và tổ chức trong quân đội theo đúng đường lối, quan 

điểm của Đảng, đúng với bản chất giai cấp công nhân của quân đội, nguyên tắc 

tổ chức xây dựng quân đội cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác 

đảng, công tác chính trịtác động đến mọi cá nhân, tổ chức, thâm nhập vào mọi 

lĩnh vực hoạt động, mọi nhiệm vụ của quân đội, phát huy sức mạnh của các tổ 

chức, các lực lượng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.            

Đảng lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện chính sách đối với quân đội và 

hậu phương quân đội. Đảng lãnh đạo Nhà nước quán triệt, cụ thể hóa các quan 

điểm, chủ trương của Đảng, xây dựng các chính sách đối với quân đội và hậu 

phương quân đội phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ cách mạng, điều 

kiện thực tiễn của đất nước, đặc thù của quân đội; lãnh đạo Nhà nước, hệ thống 

chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội và đoàn thể nhân dân trong hệ 

thống chính trị, các tổ chức trong quân đội thực hiện tốt chính sách đối với quân 

đội và hậu phương quân đội theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy 

định ở từng cấp... 

 

Học viên hệ đào tạo chính ủy trung, sư đoàn tại Học viện Chính trị trao 

đổi trước giờ lên lớp. 
 

Trước những biến động về kinh tế, chính trị, quân sự; những tác động tiêu 

cực từ mặt trái kinh tế thị trường và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực 
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thù địch, quân đội ta vẫn vững vàng trước mọi thử thách, luôn là lực lượng chính 

trị tuyệt đối trung thành, lực lượng vũ trang sắc bén, có đủ bản lĩnh, sức mạnh 

chiến đấu bảo vệ Tổ quốc XHCN trong mọi tình huống. Tuy nhiên, trong tình 

hình hiện nay, có những vấn đề mới đặt ra đối với sự lãnh của Đảng, cũng như 

việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nhất là khi các thế lực thù địch 

ra sức chống phá Đảng, Nhà nước ta, hòng phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối 

với quân đội, đòi “phi chính trị hóa” quân đội, đòi quân đội phải “trung lập về 

chính trị”, “quân đội chỉ trung thành với nhân dân, với Tổ quốc”. Họ muốn “lái” 

quân đội ta xa rời mục tiêu, lý tưởng vì độc lập dân tộc và CNXH, xây dựng 

theo mô hình quân đội nhà nghề tư sản. 

Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng quân đội 

vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới, cần thực hiện một số giải pháp chủ 

yếu sau: 

Một là, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội 

theo Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “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”. Nghị quyết 

51-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với quân đội trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, sau hơn 8 năm thực hiện, 

cùng với những ưu điểm, thành tựu nổi bật, cũng còn những hạn chế, bất cập cần 

tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, triệt để hơn, để nghị quyết thực sự 

phát huy hiệu lực thực tế, bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện, thống nhất của cơ 

chế ở các loại hình đơn vị trong quân đội; góp phần xây dựng hệ thống cấp ủy, 

tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ chính ủy, chính 

trị viên, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị vững mạnh, nâng cao vị thế của công 

tác đảng, công tác chính trị , của cán bộ chính trị trong quân đội; xây dựng hệ 

thống chỉ huy; củng cố, phát huy hiệu lực người chỉ huy; xây dựng các tổ chức 

trong quân đội vững mạnh, giải quyết hài hòa mối quan hệ công tác giữa các chủ 

thể trong quân đội. 

Hai là, xây dựng Đảng bộ quân đội không ngừng nâng cao năng lực lãnh 

đạo toàn diện, sức chiến đấu cao. Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến việc 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính 

trị. Xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh cần tập trung giải quyết nhiều vấn 

đề, trong đó quan trọng hàng đầu là xây dựng hệ thống cấp ủy, tổ chức đảng 

trong quân đội trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 

đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu của quân đội, nhiệm vụ bảo 

vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững 

mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ 

trì; đấu tranh ngăn ngừa và khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố sự đoàn kết 

thống nhất trong từng cấp ủy, tổ chức đảng. 

Ba là, xây dựng các tổ chức quần chúng trong quân đội vững mạnh, phát 

huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong xây dựng quân đội về chính trị. Các 
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tổ chức quần chúng trong quân đội (Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 

Hội Phụ nữ, Công đoàn quốc phòng) có vai trò rất quan trọng trong tuyên 

truyền, giáo dục, vận động, tập hợp quần chúng trong quân đội; tổ chức, động 

viên mọi đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện các phong trào cách mạng, các 

cuộc vận động xã hội, nhiệm vụ của đơn vị, tham gia xây dựng cấp ủy, tổ chức 

đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đại diện, 

bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên. Để tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, các chủ thể lãnh đạo, 

chỉ huy, quản lý các cấp trong quân đội cần thường xuyên quan tâm xây dựng 

các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của 

mình. 

Bốn là, nâng cao hiệu lực công tác đảng, công tác chính trịtrong quân đội. 

công tác đảng, công tác chính trịlà một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động 

lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, thông qua đó, Đảng thiết lập, củng cố sự 

lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Để tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, cần tiếp tục 

nâng cao hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị , làm cho công tác đảng, 

công tác chính trịtác động toàn diện, sâu sắc, giữ vững định hướng chính trị 

trong hoạt động của mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi quân nhân, thâm nhập vào 

các lĩnh vực hoạt động, các nhiệm vụ; xây dựng các tổ chức, lực lượng vững 

mạnh, khơi dậy và phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân 

trong chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Năm là, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân 

đội của các thế lực thù địch, ngăn chặn “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”trong 

quân đội. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức 

đảng, các tổ chức, các lực lượng trong quân đội. Trước hết, cần tổ chức tốt đấu 

tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng để vạch trần bản chất phản động 

về chính trị, phản khoa học của các luận điệu đòi “phi chính trị hóa” quân đội 

của các thế lực thù địch; đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, 

chiến sĩ trong quân đội nắm chắc nội dung, hình thức, biện pháp đấu tranh 

phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân 

đội, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn 

chặn mọi biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là yêu cầu khách quan, có ý 

nghĩa cấp thiết hiện nay, đồng thời là cơ sở để xây dựng Quân đội nhân dân  

Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thực hiện tốt, 

đồng bộ các giải pháp trên là góp phần thiết thực giữ vững và tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong thời 

kỳ mới. 

 

Trần Đức Nhân 
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4. Thiếu tướng Đặng Nam Điền. Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng quân 

đội nhân dân Việt Nam / Thiếu tướng Đặng Nam Điền // 

http://www.nxbctqg.org.vn. 

 

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG  

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

 

Mang theo trong hành trang của mình lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, 

cùng những truyền thống tốt đẹp, những bài học kinh nghiệm trong lịch sử hàng 

ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, Hồ Chí Minh đã sớm đến với 

Chủ nghĩa Mác-Lênin, đến với con đường cách mạng nhằm giải phóng nhân dân 

khỏi kiếp lầm than nô lệ và xây dựng chế độ xã hội mới. 

Bắt đầu từ những đội tự vệ đỏ trong phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh, đến đội 

vũ trang Cao Bằng, du kích Nam kỳ, Bắc Sơn (sau đổi thành Cứu quốc quân), 

Ba Tơ… cùng với sự phát triển của tiến trình cách mạng, ngày 22-12-1944, thực 

hiện Chỉ thị của Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã 

được thành lập. Với thắng lợi ban đầu (hạ đồn Phai Khắt, Nà Ngần) và từ 34 

chiến sĩ đầu tiên, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày càng mở 

rộng địa bàn hoạt động, phát triển thành đại đội, rồi đại đội chủ lực đầu tiên của 

Quân đội ta… Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: tiền đồ của Đội 

Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 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”. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam giải phóng 

quân (do Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân hợp lại) 

đã cùng toàn dân vùng lên đấu tranh, giành thắng lợi trong cuộc Tổng khởi 

nghĩa tháng Tám 1945, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Như 

vậy, không chỉ tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, Hồ Chí Minh còn sáng lập 

lực lượng vũ trang cách mạng, lãnh đạo toàn dân tiến hành khởi nghĩa vũ trang, 

giành chính quyền về tay nhân dân, đưa những người dân Việt Nam từ thân 

phận những người nô lệ thành chủ nhân của một nước Việt Nam độc lập.Tuy 

nhiên, khi quân Pháp ngày càng lấn tới, khi không thể cúi đầu làm nô lệ, theo lời 

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

chúng ta “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định 

không chịu làm nô lệ”, nhân dân cả nước bước vào cuộc trường chinh chống 

thực dân Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Mục đích của cuộc kháng chiến là 

đánh thực dân phản động Pháp, giành độc lập thống nhất. Tính chất cuộc kháng 

http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1872:ch-tch-h-chi-minh-v-xay-dng-quan-i-nhan-dan-vit-nam&catid=167:h-chi-minh-vi-con-ng-gii-phong-dan-tc&Itemid=607
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1872:ch-tch-h-chi-minh-v-xay-dng-quan-i-nhan-dan-vit-nam&catid=167:h-chi-minh-vi-con-ng-gii-phong-dan-tc&Itemid=607


17 
 

chiến là toàn dân, toàn diện, trường kỳ. Chính sách kháng chiến là đoàn kết toàn 

dân, đoàn kết quốc tế, v.v.. nên trong cuộc chiến đấu không cân sức này, chúng 

ta sẽ tiến hành kháng chiến toàn diện, kết hợp các mặt trận và các hình thức đấu 

tranh, trong đó đấu tranh quân sự là chủ chốt.Và cũng từ việc thực hiện chỉ dẫn 

của Người, công tác đảng trong quân đội được tăng cường, tinh thần đoàn kết 

thống nhất luôn được củng cố, kỷ luật được thực hiện nghiêm minh. Đặc biệt, để 

tăng cường sức mạnh của đội quân cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng 

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ - “những người tướng giỏi của đoàn thể” và nhấn 

mạnh yêu cầu “bộ đội được tổ chức chặt chẽ, tập luyện hẳn hoi, chuẩn bị chu 

đáo” thường xuyên, liên tục để đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Ngày một phát triển 

về số lượng và nâng cao trình độ tác chiến, tài thao lược trên các chiến trường, 

đồng thời vận dụng sáng tạo kinh nghiệm đánh giặc của tổ tiên “lấy ít địch 

nhiều, lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu chống mạnh”, Quân đội ta đã chuyển từ thế 

phòng ngự sang thế tiến công. Xuất phát từ thực tiễn, từ kinh nghiệm “biết địch, 

biết ta, trăm trận, trăm thắng”, thay đổi phương án từ “đánh nhanh, thắng nhanh” 

sang “đánh chắc, tiến chắc”, và kiên cường, mưu trí, sáng tạo, Quân đội ta đã 

giành thắng lợi to lớn trong trận Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược. Tuy nhiên, khi Pháp bại trận, đế quốc Mỹ đã 

ngang nhiên tuyên bố không bị ràng buộc bởi Hiệp định Giơnevơ, can thiệp sâu 

vào miền Nam Việt Nam, nhằm biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới. “Lửa 

vẫn cháy và máu vẫn chảy”, cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc, thống 

nhất Tổ quốc của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược đã trở thành 

một cuộc đụng đầu lịch sử. Quyết tâm đánh Mỹ và quyết tâm thắng Mỹ, cả nước 

tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, với tinh thần đoàn kết “triệu người như 

một”, với niềm tin chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, với ý chí “đánh 

cho đến thắng lợi hoàn toàn, đánh cho đến độc lập và thống nhất thực sự”, và 

quyết tâm “hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục 

chiến đấu, quyết sạch nó đi”. Đồng thời, phát huy truyền thống “cả nước đánh 

giặc” của cha ông trong lịch sử, thấm nhuần lời dạy của Lê-nin, khi có chiến 

tranh phải “biến cả nước thành một dinh luỹ cách mạng”, Đảng ta đứng đầu là 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: phải vũ trang toàn dân đi đôi với xây dựng 

đội quân cách mạng. Trên tinh thần đó, lực lượng vũ trang cách mạng bao gồm 

bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích được xây dựng, hình 

thành thế trận bao vây và tiêu diệt địch. Trong mọi hoàn cảnh, quân đội cách 

mạng luôn là đội quân chiến đấu, là đội quân công tác và sản xuất, thực hiện tốt 

nhiệm vụ: bộ đội chủ lực vừa tiêu diệt địch, bảo vệ nhân dân, vừa dìu dắt bộ đội 

địa phương; bộ đội địa phương phối hợp hành động với bộ đội chủ lực, giúp đõ 
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bộ đội chủ lực và dìu dắt dân quân du kích; dân quân du kích vừa phối hợp chặt 

chẽ với bộ đội chủ lực, vừa tự mình đánh giặc, trừ gian và tham gia sản xuất, 

v.v. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cũng xuất phát từ thực tiễn, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh và sẵn 

sàng chiến đấu để giữ gìn hoà bình, bảo vệ đất nước, bảo vệ công cuộc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh thống nhất nước 

nhà”. Để thực hiện chỉ huấn của Người, đồng thời để có đủ sức mạnh chiến 

thắng kẻ thù, Quân đội ta ra sức rèn luyện, học tập nâng cao trình độ tác chiến 

trên chiến trường, phối hợp với quân dân miền Bắc vừa sản xuất vừa chiến đấu 

(với tinh thần miền Bắc là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam, với 

tinh thần hậu phương miền Bắc thi đua với tiền phương miền Nam), tạo thành 

nguồn sức mạnh tổng hợp nhằm đưa cách mạng tiến lên bằng những bước nhảy 

vọt. Cuối cùng, chớp đúng thời cơ, Quân đội ta đã “thần tốc, thần tốc, thần tốc 

hơn nữa” trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, để giành thắng lợi trong cuộc 

Tổng tấn công mùa xuân 1975, thu giang sơn về một mối. 

Chiến tranh đã lùi xa, những thành tựu của một nước Việt Nam hoà bình, 

độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế hôm nay gắn 

liền với nguồn sức mạnh nội lực làm nên những chiến công của Quân đội ta, của 

nhân dân ta. Nguồn sức mạnh đó chính là sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, là bản lĩnh chính trị vững vàng, là sự thấm nhuần đạo đức người cách 

mạng, là tinh thần đoàn kết, phấn đấu hy sinh của những quân nhân cách mạng 

do Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục và rèn luyện. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh nhấn mạnh rằng, “quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách 

đúng và kỷ luật nghiêm” và “quân đội ta có sức mạnh vô địch vì nó là một quân 

đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Đó cũng 

chính là quá trình trang bị và giáo dục cho những quân nhân cách mạng về lý 

tưởng, mục tiêu, đường lối của Đảng, về nhiệm vụ cách mạng từ nhận thức trở 

thành bản lĩnh chính trị, thành niềm tin, thành ý chí và quyết tâm hành động. Bởi 

vậy, ngay từ buổi đầu thành lập, Người đã cùng Trung ương Đảng hết lòng xây 

dựng Quân đội ta thành một quân đội kiểu mới, một quân đội nhân dân, luôn 

tuân theo những định hướng chính trị của Đảng, kiên định những quan điểm có 

tính nguyên tắc được ghi rõ trong Cương lĩnh chính trị và các Nghị quyết của 

Đảng. Kế thừa và phát triển truyền thống anh hùng của dân tộc ta, theo Tư tưởng 

Hồ Chí Minh, là tập hợp đông đảo những người công nhân, nông dân, trí thức 

dũng cảm, có bản lĩnh chính trị - tinh thần vững vàng, tuyệt đối trung thành với 

Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, Quân đội ta luôn thấm nhuần lời dạy của 

Người: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ 
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chốt nhất”. Đó là đội quân của những người chiến sĩ dũng cảm chiến đấu vì độc 

lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH, gương mẫu về đạo đức lối sống cả trong chiến 

đấu cũng như trong cuộc sống đời thường, “gặp việc phải có gan làm. Thấy 

khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ, khó khăn có gan chịu đựng. Có gan 

chống lại những vinh hoa, phú quý không chính đáng. Nếu cần, thì có gan hy 

sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát”. Đó 

cũng là đội quân luôn học tập để nâng cao năng lực toàn diện, bởi theo Người, 

“muốn trở nên người quân nhân mới…mỗi chiến sĩ từ trên đến dưới, các cấp bậc 

đều phải nghiên cứu học tập, luôn luôn cầu tiến bộ”. Đó cũng còn là đội quân 

trên dưới luôn đoàn kết một lòng, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, đồng cam cộng 

khổ cùng nhau, trên cơ sở thực sự phát huy dân chủ và thực hiện nghiêm túc 

phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” trong điều kiện đặc thù của quân 

đội. 

Gắn bó với nhân dân là một nét đẹp của truyền thống Quân đội ta. Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã căn dặn, vốn xuất thân từ các tầng lớp nhân dân, và là con em 

của nhân dân, Quân đội ta phải hết lòng yêu thương và kính trọng nhân dân. 

Thấm nhuần quan điểm của Người: cốt lõi lòng trung thành của người quân 

nhân cách mạng chính là mỗi chiến sĩ phải “luôn luôn phát triển cái kỷ luật 

nghiêm như sắt, cái tinh thần vững như đồng, cái chí khí quật cường tất thắng, 

cái đạo đức, trí, dũng, liêm, trung của Giải phóng quân”, những chiến sĩ Quân 

đội nhân dân Việt Nam luôn “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, 

dựa vào nhân dân như “cá với nước”,và đó là những người chiến sĩ không chỉ 

đánh giặc giỏi mà còn là những người làm công tác dân vận giỏi. Là quân đội 

của nhân dân, chiến đấu vì nhân dân, gắn bó với nhân dân, đó là bản chất của 

quân đội cách mạng, đó cũng chính là nhân tố quan trọng góp phần làm nên sức 

mạnh tổng hợp về chính trị, về tinh thần, về ý chí quyết chiến, quyết thắng, tài 

thao lược của Quân đội ta trước mọi kẻ thù, trong mọi hoàn cảnh. Là quân đội 

của nhân dân, những người lính “Bộ đội cụ Hồ” sẵn sàng giúp dân, nhưng quyết 

“không động đến cái kim và sợi chỉ của nhân dân”, để “làm cho dân mến, khi 

sắp tới dân mong, khi đi dân tiếc”. Là quân đội của nhân dân do Chủ tịch Hồ 

Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Quân đội ta luôn nhận được từ Người sự quan 

tâm đặc biệt. Người không chỉ dõi theo mỗi bước trưởng thành của Quân đội; 

động viên họ và rút kinh nghiệm trước mỗi trận ra quân chưa giành được thắng 

lợi; viết thư thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau thương mất mát với những thương bệnh 

binh và gia đình liệt sĩ, dành huy hiệu, phần quà và cả sổ tiết kiệm của mình tặng 

cho những chiến sĩ để mua nước uống cho đỡ khát trong những ngày hè nóng 
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nực năm 1967… mà còn để lại tình thương yêu của Người cho các lực lượng vũ 

trang, thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ trong Di chúc lịch sử. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm chăm sóc của Người, với sự nỗ 

lực đoàn kết của toàn quân, đoàn kết quân dân và đoàn kết quốc tế, Quân đội ta - 

công cụ bạo lực vũ trang chủ yếu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đã góp 

phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc, xứng đáng với lời khen tặng của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh: “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”. 

Sáng lập và rèn luyện Quân đội ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh 

yêu cầu phải xây dựng quân đội phải ngày càng chính quy, hiện đại, và trong bối 

cảnh của thời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nay, yêu cầu đó càng trở nên bức 

thiết. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta tiến lên hiện đại, song 

phải tiến lên dần dần từng bước (không thể thoát ly điều kiện của đất nước), 

đồng thời kết hợp với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và vận dụng sáng tạo thành 

tựu khoa học-kỹ thuật. Đặc biệt, hiện đại hoá quân đội còn phải thông qua giáo 

dục, huấn luyện để giải quyết mối quan hệ con người và vũ khí, trong đó con 

người có vai trò quyết định, là “người trước, súng sau”. 

Lịch sử cách mạng Việt Namđã ghi nhận vai trò to lớn của Quân đội ta 

trong cuộc chiến tranh giải phóng và trong công cuộc xây dựng chế độ xã hội 

mới. Ngày nay, xu thế hội nhập và toàn cầu hóa mở ra cho đất nước ta nhiều vận 

hội lớn đi liền cùng những thách thức khôn lường. Càng nhiều cam go, thử 

thách, càng đòi hỏi chúng ta phải thấm nhuần sâu sắc hơn nữa những chỉ dẫn 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng, xứng đáng là “lực 

lượng trụ cột” của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Thiếu tướng Đặng Nam Điền 

 

 

5. Đại tá Vũ Như. Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối trung thành với 

Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân / Đại tá Vũ Như // http://thcs-phantayho.e-

school.edu.vn.– 2013.– Ngày 15 tháng 8. 
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  Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản và chủ tịch Hồ Chí 

Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện. Từ khi tổ chức ra quân đội cách 

mạng đến nay, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên chăm lo xây 

dựng quân đội vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở. Để 

xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, ngay từ tổ chức vũ trang đầu tiên 

đến quân đội nhân dân sau này, Đảng đều xác định Đảng lãnh đạo tuyệt đối, 

trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. 

Thực tiễn lịch sử đã khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết 

định sự vững mạnh về chính trị và sức mạnh tổng hợp của quân đội. Chủ tịch Hồ 

Chí Minh khẳng định: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch vì nó là quân đội nhân 

dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Người coi Đảng lãnh 

đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt là nguyên tắc hàng đầu trong xây dựng quân 

đội về chính trị. 

Bảy mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân đùm bọc, 

được bạn bè quốc tế phối hợp, giúp đỡ, quân đội ta vừa chiến đấu, vừa xây 

dựng, không ngừng trưởng thành, cùng lực lượng chính trị quần chúng tiến hành 

cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công và làm nòng cốt trong hai cuộc chiến 

tranh nhân dân chống đế quốc thắng lợi, đem lại nền độc lập, thống nhất cho Tổ 

quốc và quyền làm chủ vận mệnh của mình cho nhân dân. Trong thời kỳ cả nước 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta lại làm nòng cốt, cùng nhân dân đánh 

bại các thế lực thù địch xâm lược, can thiệp, bảo vệ độc lập, chính quyền, toàn 

vẹn lãnh thổ và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang; cùng với toàn dân đánh bại 

chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, thực 

hiện đường lối đổi mới của Đảng, giành những thành tựu to lớn và có ý nghĩa 

lịch sử. 

Quân đội ta đã thực sự trở thành lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu 

trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quân đội ta đã xây dựng 

nên bản chất, truyền thống tốt đẹp như Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên dương: 

“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”. 

Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh thực hiện chiến lược 

“diễnbiến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng nước ta. Chúng coi 

đây là phương thức chính, nhưng vẫn kết hợp răn đe quân sự, khi cần và có thời 

cơ có thể can thiệp vũ trang hoặc gây chiến tranh xâm lược. Tình hình chính trị - 

quân sự thế giới những năm gần đây cho thấy nguy cơ can thiệp vũ trang chiến 

tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao đang đe dọa nhiều quốc gia dân tộc. 
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Kẻ thù cũng đánh giá rằng Quân đội nhân dân Việt Nam đang là lực lượng 

trung thành, tin cậy của Đảng, của chế độ; sức mạnh của quân đội quyết định 

trước hết là từ sức mạnh chính trị, từ sự lãnh đạo của Đảng; muốn “diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ hoặc chiến tranh xâm lược, nhất thiết phải “phi chính 

trị hóa”, “vô hiệu hóa” lực lượng này. Mưu toan của chúng là nhằm xóa bỏ sự 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam đối với quân đội ta. Chúng kích động gây 

mâu thuẫn giữa quân đội với nhân dân, quân đội với công an, cán bộ quân đội 

với cán bộ đảng, chính quyền, giữa cán bộ với chiến sĩ... hòng làm mai một 

truyền thống “quân dân cá nước”, “gắn bó cán binh”, đoàn kết hợp đồng các lực 

lượng trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa của quân đội ta. Chúng còn ra 

sức cổ động cho tâm lý “tự do’, ngại kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trong quân 

đội, cổ động lối sống thực dụng, buông thả, vị kỷ... để quân đội tha hóa, biến 

chất, “tự diễn biến” theo ý đồ của chúng. 

Mặc dù kẻ thù ra sức thực hiện những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm, thâm 

độc trên, nhưng cho đến nay, chúng ta có thể khẳng định Quân đội nhân dân 

Việt Nam vẫn giữ vững và phát huy bản chất cách mạng và truyền thống vẻ 

vang của mình, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; 

không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu, 

hành động của kẻ thù, làm tròn mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao 

phó. 

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vẫn là một 

nhiệm vụ chiến lược với nội dung rộng lớn hơn. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 

nghĩa là “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 

lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ 

an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hóa và an ninh xã hội 

duy trì trật tự kỷ cương, an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị của đất nước, 

ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, thù địch, 

không để bị động bất ngờ”.Để Quân đội nhân dân Việt Nam xứng đáng là nòng 

cốt của sức mạnh quốc phòng toàn dân, phải xây dựng quân đội theo hướng cách 

mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó, điều quan trọng hơn 

hết là bảo đảm quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trong 

sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và 

nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến. 

Yêu cầu đó đặt ra nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, lấy 

xây dựng về chính trị làm cơ sở. Xây dựng quân đội về chính trị trong tình hình 

hiện nay có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề mới, đó là sự chống 

phá của các thế lực thù địch về chính trị - tư tưởng; sự biến đổi kinh tế - xã hội 
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và sự phân hóa trình độ phát triển, phân hóa giầu nghèo, mức sống; những tiêu 

cực trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, tư tưởng - văn hóa, đạo đức - lối sống; những 

khó khăn về đời sống, việc làm ở hậu phương quân đội... Những vấn đề này có 

ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng quân đội về chính trị. Do đó, phải trên 

cơ sở nắm vững nguyên tắc cơ bản và kế thừa những bài học kinh nghiệm xây 

dựng quân đội trong các giai đoạn lịch sử trước đây, đồng thời nhận thức đầy đủ, 

sâu sắc tình hình mới, yêu cầu, nhiệm vụ mới để xác định nội dung, phương 

pháp, lực lượng tiến hành, trọng tâm, trọng điểm công tác đảng, công tác chính 

trị trong quân đội. 

Xây dựng quân đội về chính trị trước hết là xây dựng nền tảng tư tưởng của 

quân đội ta, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Ngày nay, dù chủ nghĩa xã hội hiện thực có bị tổn thất nghiêm trọng, cách 

mạng nước ta còn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, kẻ thù có ra sức 

xuyên tạc, bài bác chủ nghĩa Mác - Lênin, thì Đảng ta, nhân dân và quân đội ta 

vẫn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng 

tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, là ngọn cờ tất thắng của chúng ta. 

Xây dựng quân đội về chính trị là xây dựng lý tưởng, mục tiêu chiến đấu vì 

độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội của quân đội. Đó là lý tưởng, 

mục tiêu của Đảng. Có được lý tưởng, mục tiêu đúng đắn và quyết tâm chiến 

đấu, hy sinh theo lý tưởng, mục tiêu đó, quân đội ta sẽ xứng đáng là lực lượng 

chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân 

dân. 

Xây dựng quân đội về chính trị là kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản 

Việt Namlãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân 

Việt Nam. Đảng lãnh đạo quân đội là thông qua Cương lĩnh chính trị, đường lối, 

quan điểm, tư tưởng quân sự, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân 

dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quân đội nhân dân; thông qua 

công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách, cán bộ, với các nguyên tắc và phương 

thức thích hợp. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với 

quân đội thông qua Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hệ 

thống tổ chức đảng các cấp trong quân đội từ Đảng ủy Quân sự Trung ương đến 

chi bộ. 

Xây dựng quân đội về chính trị còn là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong 

quân đội và giữa quân đội với các thành tố trong hệ thống chính trị, với nhân 

dân, với bạn bè quốc tế. 

Xây dựng quân đội về chính trị là một nhiệm vụ rất hệ trọng với nhiều nội 

dung, nhưng yêu cầu cơ bản nhất là bảo đảm quân đội tuyệt đối trung thành với 
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Tổ quốc, với Đảng với nhân dân. Đạt được yêu cầu này, quân đội ta sẽ giữ vững 

được bản chất cách mạng, làm cơ sở vững mạnh về chính tri và vững mạnh toàn 

diện, đủ sức mạnh đánh bại mọi âm mưu, hành động của các thế lực thù địch 

cùng toàn dân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Đại tá, PGS,TS Vũ Như 
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hiện đại / Đại tướng Phùng Quang Thanh // Tạp chí Cộng sản.– Số 866 .–

2014.– Tháng 12. 

 

PHÁT  HUY  TRUYỀN  THỐNG  ANH  HÙNG,  ĐẨY  MẠNH             

XÂY  DỰNG  QUÂN ĐỘI  NHÂN  DÂN  CÁCH  MẠNG, CHÍNH QUY,  

TINH  NHUỆ, TỪNG  BƯỚC  HIỆN  ĐẠI 

 

Cách đây 70 năm, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22-12-

1944, tại khu rừng nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo 

thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải 

phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập. Dưới 

sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng ta và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân 

Việt Nam luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội; đã cùng với nhân dân làm nên những chiến thắng huy hoàng, xứng 

đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của 

Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp đấu 

tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 

 Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, với 34 chiến sĩ, trang bị vũ khí 

tuy còn rất thô sơ nhưng quân đội ta đã làm nên chiến thắng Phai Khắt, Nà 

Ngần, mở ra truyền thống “quyết chiến, quyết thắng” của quân đội và chưa đầy 

một năm sau, đã góp phần quan trọng cùng toàn dân làm nên cuộc Cách mạng 

Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, giành độc lập dân tộc, tạo tiền đề cho sự ra đời của 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở 

Đông Nam Á. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân đội ta trưởng 

thành nhanh chóng, phát triển cả về lực lượng, vũ khí, trang bị và đặc biệt là 

kinh nghiệm tác chiến. Nhờ đó, trong thế trận chiến tranh nhân dân, quân đội ta 

đã tổ chức nhiều chiến dịch với quy mô ngày càng lớn, nhất là cuộc tiến công 

chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954, giành thắng lợi quyết định trong Chiến 

dịch lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân đội ta đã xây dựng 

được các binh chủng, quân chủng với vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật 
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tương đối hiện đại. Đặc biệt, đến giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến, đã thành 

lập các quân đoàn chủ lực cơ động. Nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân 

dân Việt Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược đã phát triển đến 

đỉnh cao, nhất là nghệ thuật tác chiến chiến dịch, chiến lược và sự chỉ đạo phối 

hợp tác chiến giữa các chiến trường. Ở miền Bắc, quân đội đã tham gia cùng 

toàn dân xây dựng chủ nghĩa xã hội; đồng thời, đánh bại cuộc chiến tranh phá 

hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc “hậu 

phương lớn” miền Bắc, chi viện cho “tiền tuyến lớn” miền Nam. Ở miền Nam, 

quân đội đã phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh quân sự, kết hợp chặt chẽ 

đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh trên mặt trận ngoại giao; 

thực hiện phương thức tác chiến của các binh đoàn chủ lực kết hợp với chiến 

tranh nhân dân địa phương; đánh địch bằng ba mũi giáp công: chính trị, quân sự, 

binh vận, và trên cả ba vùng chiến lược: thành thị, nông thôn, miền núi, tạo 

thành sức mạnh tổng họp làm phá sản các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, 

“Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, tiến tới kết 

thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bằng cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch 

sử. 

Đất nước thống nhất, cả nước tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự là lực lượng nòng cốt 

cho toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 

của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh làm thất bại mọi âm 

mưu, đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Cùng với nhiệm vụ 

chiến đấu, quân đội ta tích cực tham gia hàn gắn vết thương chiến tranh, phòng, 

tránh thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; tuyên truyền, vận động 

nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; giúp đỡ nhân dân phát 

triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, tham gia xây dựng 

nông thôn mới,... Qua đó, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố niềm 

tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Với chức năng “đội quân lao động sản 

xuất”, Quân đội nhân dân, mà nòng cốt là các đơn vị quốc phòng - kinh tế, các 

nhà máy, xí nghiệp quốc phòng, đã tích cực tham gia lao động sản xuất, góp 

phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao đời sống nhân 

dân và củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh trên các địa bàn chiến 

lược, biên giới, hải đảo. Quân đội ta không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

của dân tộc, mà còn góp phần cùng nhân dân Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ 

quốc tế cao cả, đặc biệt là với nhân dân Lào và Cam-pu-chia. 

Nhìn lại 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, 

chiến sĩ quân đội ta đã xây dựng nên bản chất, truyền thống tốt đẹp “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”, như lời tuyên dương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

làm sáng danh hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng danh là quân đội anh hùng của 
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dân tộc Việt Nam anh hùng. 

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta được tiến 

hành trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới có những thay đổi nhanh chóng, 

phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, tạo ra cả thời cơ và thách thức đan 

xen. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động, nhưng 

còn tồn tại nhiều nhân tố gây mất ổn định; cạnh tranh chiến lược giữa các nước 

lớn vẫn tiếp tục diễn ra quyết liệt; tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo diễn biến phức 

tạp. Đối với nước ta, sau gần 30 năm đổi mới, đã đạt được những thành tựu to 

lớn, có ý nghĩa lịch sử, thế và lực ngày càng được tăng cường, vị thế và uy tín 

trên trường quốc tế được nâng cao, tạo tiền đề để tiếp tục phát triển mạnh mẽ và 

bền vững hơn trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, nước ta vẫn đang đứng trước 

nhiều thách thức lớn, đan xen nhau và diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch 

tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng 

các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở 

nước ta. Trước tình hình đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa có sự 

phát triển mới, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. 

Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, mà cốt lõi là bảo vệ 

vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà 

nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn 

định chính trị để phát triển toàn diện đất nước là nhiệm vụ trọng yếu của toàn 

Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân 

dân giữ vai trò nòng cốt. Để hoàn thành trọng trách được giao, Quân đội nhân 

dân phải nỗ lực hơn nữa, trước hết phải tiếp tục quán triệt, nắm vững mục tiêu, 

quan điểm, tư tưởng, phương châm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, được 

thể hiện trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XI, 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới. Đồng thời, phải tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 

vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng 

chiến đấu cao, trong đó tập trung xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh 

nhuệ, từng bước hiện đại. 

Thực tiễn quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp 

xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đã khẳng định, quân đội ta là một quân đội cách 

mạng, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trước tình hình phức tạp hiện 

nay, hơn bao giờ hết, càng phải coi trọng việc giữ vững và tăng cường bản chất 

cách mạng cho Quân đội nhân dân; phải thường xuyên giáo dục chủ nghĩa Mác - 

Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu của 

quân đội, truyền thống lịch sử dân tộc; nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh 

chính trị, phẩm chất và năng lực cho cán bộ, chiến sĩ. Đó là cơ sở quan trọng 

hàng đầu bảo đảm cho quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước 

và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Bản chất cách mạng của quân đội ta là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc 

và chủ nghĩa xã hội; quán triệt sâu sắc cương lĩnh, đường lối, quan điểm của 

Đảng, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng; chấp hành nghiêm túc 
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nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm 

vụ được giao, hoàn thành tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác 

và đội quân lao động sần xuất. Bản chất của quân đội ta còn được thể hiện ở chỗ 

gắn bó máu thịt với nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, 

Quân đội nhân dân cần nhận thức đúng, phân biệt rõ đối tác và đối tượng, hợp 

tác và đấu tranh, thời cơ và thách thức đan xen. Trên cơ sở đó, đề cao cảnh giác, 

dự báo đúng tình hình, nắm chắc mọi diễn biến liên quan đến quốc phòng - an 

ninh, nhất là trên hướng, địa bàn chiến lược, đế có kế hoạch và chủ động phối 

hợp với các lực lượng và toàn dân tiến hành đấu tranh có hiệu quả với mọi âm 

mưu, hành động chống phá cách mạng, xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ và lợi ích 

quốc gia dân tộc. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ 

quốc, Quân đội nhân dân phải chủ động tham mưu với Đảng và Nhà nước trong 

hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật về quốc phòng; coi trọng 

tham mưu hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và nền quốc 

phòng toàn dân; hệ thống pháp luật, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch kết hợp 

chặt chẽ quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trên các địa bàn chiến 

lược; về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, bảo đảm trang bị cho 

quân đội; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng 

toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh 

(thành phố). Đồng thời, quân đội phải chủ động tham mưu kịp thời về các đối 

sách xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng - an ninh và đối ngoại, giữ 

vững quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, các nước lớn, giữ vững sự ổn 

định chính trị của đất nước, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển toàn 

diện đất nước. 

Cùng với việc giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của quân đội, vấn 

đề xây dựng nền nếp chính quy cũng là một đòi hỏi khách quan và cấp thiết. 

Mục đích của xây dựng nền nếp chính quy là nhằm tạo sự thống nhất về tư 

tưởng, ý chí và hành động để bảo đảm cho quân đội ta có tổ chức chặt chẽ, 

thống nhất về trang phục, mẫu mực về lễ tiết, tác phong, nghiêm minh về kỷ 

luật, khoa học trong hiệp đồng tác chiến. Xây dựng chính quy có nội dung rất 

rộng, liên quan tới mọi tổ chức, mọi quân nhân. Phải coi trọng tính toàn diện, 

đồng thời cần tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá, tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ, vững chắc từng mặt, làm cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh 

toàn diện. Thời gian tới, cần chú ý nâng cao trình độ chính quy trong huấn 

luyện, sẵn sàng chiến đấu; quản lý bộ đội, quản lý trang bị; thống nhất về trang 

phục, lễ tiết, tác phong quân nhân; thực hiện chức trách và chế độ quy định. Kết 

hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền nếp chính quy với duy trì nghiêm kỷ luật quân 

đội, chấp hành pháp luật của Nhà nước. 

Trước sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ trong thời kỳ mới, việc xây 

dựng quân đội tinh nhuệ không chỉ nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của 

đội quân chiến đấu mà còn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đội quân công 

tác và đội quân lao động sản xuất. Trong xây dựng quân đội tinh nhuệ, trước hết 
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và quan trọng nhất là xây dựng quân đội tinh nhuệ về chính trị. Đây là nhân tố 

quan trọng nhất tạo cơ sở cho việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh 

chiến đấu của Quân đội nhân dân. Để thực hiện tốt công tác này, cần tích cực 

đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính 

trị, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, 

luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội; nhất trí cao và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Tổ 

chức tốt phong trào thi đua quyết thắng, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, 

ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sông trong cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị 

quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị; bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh 

đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Tập trung xây dựng Đảng 

bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực lãnh 

đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là năng lực quán 

triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ việc chấp hành. Gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây 

dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ với đội ngũ đảng 

viên, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì với đội ngũ cấp ủy các cấp. 

Để bảo đảm cho quân đội tinh nhuệ về trình độ và khả năng tác chiến, bộ 

đội tinh thông chuyên môn, nghiệp vụ, phải chú trọng đổi mới, nâng cao chất 

lượng công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo. Các cấp cần đẩy mạnh đổi mới 

toàn diện theo Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất 

lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Tập trung 

thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn 

luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt 

động; phù họp với tổ chức biên chế, sự phát triển của vũ khí, trang bị và nghệ 

thuật quân sự Việt Nam, cũng như yêu cầu tác chiến trong điều kiện sử dụng vũ 

khí công nghệ cao. Trong huấn luyện chiến dịch, chiến lược, cần coi trọng bồi 

dưỡng năng lực tư duy phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình và phương pháp 

tổ chức, chỉ huy, điều hành cho cán bộ chiến dịch, chiến lược; tạo bước chuyển 

biến về chất lượng, trình độ chỉ huy, tham mưu tác chiến trong cả 3 môi trường: 

không - bộ - biển. Trong huấn luyện chiến đấu, các đơn vị cần đấy mạnh đổi 

mới nội dung, phương pháp huấn luyện. Huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành 

thạo vũ khí, trang bị trong biên chế, làm chủ và khai thác tốt các loại vũ khí, 

phương tiện kỹ thuật hiện đại mới được trang bị, có trình độ chiến thuật cao, làm 

cơ sở để nâng cao trình độ và khả năng tác chiến của quân đội. Cùng với huấn 

luyện chiến đấu, cần coi trọng huấn luyện, diễn tập tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, 

phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, chống khủng bố,... bảo đảm cho 

các đơn vị xử lý tốt các tình huống, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

Tại Đại hội XI, Đảng ta xác định phương hướng: Xây dựng Quân đội nhân 

dân từng bước hiện đại. Đây là quyết định đúng đắn, phù hợp với khả năng thực 
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tế của đất nước. Được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, quân đội đã 

thực hiện đúng phương hướng, lộ trình, kế hoạch xác định và đạt được nhừng 

kết quả quan trọng, trong đó, một số lĩnh vực có bước phát triển nhanh, mang 

tính đột phá. Chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân từng 

bước hiện đại, đồng thời tận dụng và phát huy tối đa tiềm lực kinh tế, khoa học - 

công nghệ, những thành tựu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước để đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa Quân đội nhân dân. Trước hết, cần tập 

trung hiện đại hóa các lực lượng hải quân, phòng không - không quân, tác chiến 

điện tử, thông tin liên lạc,...; đồng thời, từng bước hiện đại hóa các lực lượng 

khác, phù hợp với thực tiễn và tiềm lực kinh tế của đất nước. 

Để hiện đại hóa quân đội, cần tiếp tục phát huy nội lực, nghiên cứu sản 

xuất vũ khí, trang bị, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Đồng thời, các đơn vị cần thực 

hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật 

tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; đẩy mạnh phát huy sáng kiến 

cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực sử dụng các loại vũ 

khí, trang bị hiện có. 

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-

1944 - 22-12- 2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 

22-12-2014) là một sự kiện chính trị quan trọng của quân đội và đất nước. Đây 

cũng là dịp để toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nhìn lại chặng đường đã 

qua, tự hào về truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng, dân tộc anh hùng. 

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với niềm tự hào dân tộc, truyền thống vẻ 

vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong 

toàn quân sẽ tiếp tục nồ lực phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng Quân 

đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thật sự làm 

nòng cốt cho toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

trong tình hình mới. 

 

Đại tướng Phùng Quang Thanh 

 

 

7. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị // 

http://www.tapchicongsan.org.vn.– 2014.– Ngày 17 tháng 2. 

 

XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM  

VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ 
 

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản, xuyên 

suốt trong toàn bộ lịch sử xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân 

Việt Nam, dưới ngọn cờ của Đảng. Cùng với những nỗ lực của bản thân, 

Quân đội rất cần sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, để Quân đội 

nhân dân Việt Nam luôn xứng đáng với lời khen và mong mỏi của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu 
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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”. 
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, sức mạnh của quân đội là kết 

quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó yếu tố chính trị - tinh thần có ý nghĩa 

quyết định nhất. V.I. Lê-nin nhấn mạnh: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc 

thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến 

trường”. Thấm nhuần và vận dụng sáng tạo quan điểm đó vào điều kiện của Việt 

Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh luôn coi trọng xây dựng Quân 

đội nhân dân vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng 

hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Trong 

tư duy quân sự Hồ Chí Minh, việc xây dựng lực lượng quân sự phải thấu suốt 

quan điểm “người trước, súng sau”, nhiệm vụ quân sự phải phục tùng nhiệm vụ 

chính trị. Người nhấn mạnh: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có 

gốc, vô dụng lại có hại”. Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền 

Giải phóng quân, Người đã nêu rõ tính chất, nhiệm vụ của Đội là “chính trị 

trọng hơn quân sự”. Về biên chế tổ chức của Đội, Người chỉ đạo: bên cạnh 

người đội trưởng (chỉ huy), có một cán bộ chính trị đại diện của Đảng làm công 

tác chính trị. Để xây dựng Quân đội nhân dân về chính trị, Người nhắc nhở lãnh 

đạo, chỉ huy các cấp phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư 

tưởng, nâng cao giác ngộ cho cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; 

thấu suốt đường lối chính trị, quân sự của Đảng; tăng cường giáo dục lòng yêu 

nước, truyền thống của dân tộc, của Quân đội, bản chất giai cấp công nhân, tính 

dân tộc, tính nhân dân của Quân đội; xây dựng đoàn kết nội bộ, gắn bó máu thịt 

với nhân dân,... Người quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội cả về đức và 

tài; yêu cầu cán bộ phải làm gương cho chiến sĩ; cấp trên phải gần gũi cấp dưới; 

“chính trị viên phải thân thiết như một người chị, công bình như một người anh, 

hiểu biết như một người bạn”; đơn vị phải thực hành dân chủ rộng rãi và kỷ luật 

phải được chấp hành tự giác, nghiêm minh,...  

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối xây dựng Quân đội của 

Đảng và Hồ Chí Minh, gần 70 năm qua, nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững 

mạnh về chính trị luôn được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong 

Quân đội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính 

trị đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn nhằm tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với Quân đội và nâng cao hiệu lực công tác đảng, công tác 

chính trị trong Quân đội. Nhờ đó, bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính 

nhân dân của Quân đội ta ngày càng được giữ vững và phát huy; cán bộ, chiến sĩ 

tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn sẵn sàng nhận và 

hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong khó khăn, gian khổ, thời chiến hay 

thời bình, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân luôn tỏa sáng. Qua 

kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho thấy, 

Đảng bộ Quân đội là một tập thể đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên 
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tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đội ngũ cán bộ, đảng 

viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy; năng lực 

lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng không ngừng được nâng lên. Sự vững 

mạnh về chính trị là nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp, bảo 

đảm để Quân đội luôn luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến 

đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành 

tốt các chức năng chiến đấu, công tác và lao động sản xuất trong thời kỳ mới. 

 Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó 

lường; song, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo. Ở trong nước, 

những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà công cuộc đổi mới đem lại đã góp 

phần củng cố lòng tin của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta vào độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kết quả bước đầu của việc khắc phục những khuyết 

điểm, yếu kém sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và những nhân tố tích 

cực từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần 

Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng và xã hội thời 

gian qua đang mang lại những hiệu ứng tốt đối với quá trình xây dựng Quân đội 

về chính trị, góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ 

yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, những khó khăn của nền kinh tế đất 

nước trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái; những tiêu cực trong đời sống xã 

hội, nhất là tệ tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi và mặt trái của 

kinh tế thị trường,... đang hằng ngày, hằng giờ tác động đến tâm tư, tình cảm của 

cán bộ, chiến sĩ. Đáng chú ý là các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động 

chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt. Đối với 

Quân đội ta, chúng tìm mọi cách để tách Quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng, 

thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa”; ra sức tuyên truyền, lôi kéo, hòng làm cho 

cán bộ, chiến sĩ xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vì 

vậy, yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị là 

vấn đề vừa mang tính cơ bản, lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trong tình hình 

hiện nay.  

Để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong 

tình hình mới, cần thực hiện tốt những giải pháp cơ bản sau: 

Một là, thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi 

mặt của Đảng đối với Quân đội. Đây là giải pháp then chốt có tính bao trùm, 

xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta. Nếu 

xa rời sự lãnh đạo của đảng cộng sản, quân đội sẽ mất phương hướng chính trị 

trong xây dựng và chiến đấu. Bài học từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở 

Liên Xô trước đây và các nước Đông Âu vào những năm cuối của thế kỷ XX đã 

chứng minh rõ điều đó. Vì thế, sự lãnh đạo của đảng cộng sản đối với quân đội 

là nguyên tắc bất di bất dịch trong quá trình xây dựng quân đội cách mạng. Để 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong tình hình mới, phải 
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quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TW của 

Bộ Chính trị khóa IX và Nghị quyết số 513-NQ/ĐUQSTW của Quân ủy Trung 

ương 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”. Đồng thời, tập trung thực hiện nghiêm túc Chương trình 

khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng do Quân ủy 

Trung ương đề ra; trong đó, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, 

sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức đảng; đẩy mạnh tự phê bình và phê 

bình; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng tổ 

chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đề 

cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và chỉ huy đơn vị; 

giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp ủy lãnh đạo tập thể, phân công cá 

nhân phụ trách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới cơ chế, chính 

sách; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; gắn việc thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng với thực hiện Chỉ 

thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gắn “xây” với “chống”; qua đó, 

tạo nhân tố tích cực, đẩy lùi tiêu cực. 

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, thực chất 

là xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân của Quân 

đội, làm cho cán bộ, chiến sĩ giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc 

gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, nhân dân 

và chế độ xã hội chủ nghĩa, luôn đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân; có 

phẩm chất đạo đức trong sáng; trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình luôn 

kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng 

chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Do đó, phải coi 

trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm trang bị 

cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, trọng tâm là những vấn đề về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ 

Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới theo tinh 

thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ 

Quân đội. Trước mắt, các cấp phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất 

lượng công tác giáo dục chính trị; triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án “Đổi 

mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; sớm hoàn thiện 

Quy chế giáo dục chính trị đi đôi với tích cực đổi mới chương trình, nội dung, 

hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, bảo đảm sát với yêu cầu xây dựng 

Quân đội về chính trị trong tình hình mới. Thông qua giáo dục chính trị, làm cho 

cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội 

nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” trong 

thời kỳ mới; nắm vững thời cơ và thách thức; phân biệt rõ “đối tượng” và “đối 
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tác”; không mơ hồ, mất cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của 

các thế lực thù địch; chủ động trước mọi diễn biến của tình hình; sẵn sàng nhận 

và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phải đẩy mạnh giáo dục lòng 

yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và Quân đội; hết sức 

chú trọng giáo dục về bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của nhân dân, do 

nhân dân và vì nhân dân; giáo dục đạo đức, lối sống và tăng cường phổ biến, 

giáo dục pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội,... Chủ động làm tốt 

công tác tư tưởng, nhất là trong quản lý bộ đội; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, 

hoàn cảnh, hậu phương gia đình của cán bộ, chiến sĩ và có biện pháp động viên, 

uốn nắn kịp thời, không để bị bất ngờ, ảnh hưởng đến sức mạnh, khả năng sẵn 

sàng chiến đấu của Quân đội trong mọi tình huống. 

Hai là, coi trọng phát huy vai trò của công tác đảng, công tác chính trị, 

bảo đảm để công tác này thực sự là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội. Cấp 

ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện các mặt công tác: tư tưởng, tổ chức, 

cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách, thanh niên, công đoàn, phụ 

nữ,...; đồng thời, đề cao dân chủ, kỷ cương, kỷ luật; giữ vững đoàn kết nội bộ 

trong từng đơn vị và toàn quân. Trong tình hình hiện nay, cần quán triệt và tổ 

chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung 

ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những 

năm tiếp theo”, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội thời kỳ mới có bản lĩnh 

chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có 

phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có 

kiến thức, năng lực toàn diện, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. 

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình hành động của Quân ủy 

Trung ương thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013, của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; làm cho cán bộ, chiến sĩ 

nhận thức đầy đủ hơn chức năng “đội quân công tác” của Quân đội trong tình 

hình hiện nay; tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức công tác dân 

vận cho phù hợp với từng địa bàn, loại hình đơn vị. Cần nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ, trọng tâm là 

huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, xây dựng khu vực 

phòng thủ; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm 

kiếm, cứu hộ cứu nạn; tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc,... 

Để thực hiện tốt những yêu cầu đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải chăm lo xây 

dựng cơ quan chính trị vững mạnh, đội ngũ cán bộ chính trị có trình độ, năng lực 

chuyên môn giỏi, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, nhất là khả năng tham mưu, 

đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về những 

vấn đề chiến lược, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây 

dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ 

Tổ quốc.  



34 
 

Ba là, tích cực tham gia nghiên cứu, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn 

các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là trên lĩnh vực quân sự, quốc 

phòng, bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, 

góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

đường lối, quan điểm của Đảng. Các cơ quan nghiên cứu, học viện, nhà trường 

của Quân đội cần tiếp tục nghiên cứu, luận giải sâu sắc những vấn đề đang đặt ra 

trong thực tiễn của sự nghiệp đổi mới hiện nay, như quan hệ giữa đổi mới kinh 

tế và đổi mới chính trị; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa xây dựng 

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; vấn đề xây dựng Quân đội 

nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong thời kỳ hội nhập quốc tế; vấn 

đề tổ chức, biên chế, trang bị, cách đánh của ta trong điều kiện chiến tranh địch 

sử dụng vũ khí công nghệ cao;... Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý 

luận bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và củng cố nền quốc phòng 

toàn dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Đại hội IX của Đảng 

bộ Quân đội. 

 “Xây” phải luôn đi đôi với “chống”. Vì vậy, Quân đội phải chủ động đẩy 

mạnh đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch, bác bỏ có sức thuyết 

phục những luận điệu tuyên truyền, kích động của các thế lực thù địch, đi đôi 

với khẳng định tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, thành tựu của cách mạng, của Đảng và dân tộc,... Cần thấy rõ đây 

là cuộc chiến “không khói súng”, nhưng không kém phần gay go, quyết liệt; bởi 

đó là cuộc đấu tranh về tư tưởng, lý luận; là sự giành giật địa hạt chính trị trong 

đời sống tinh thần của từng cán bộ, chiến sĩ. Để thực hiện tốt điều đó, bên cạnh 

việc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục khuyết điểm theo tinh 

thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, các đơn vị 

cần coi trọng công tác giáo dục chính trị, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ bản 

chất của chiến lược “diễn biến hòa bình” và âm mưu “phi chính trị hóa” quân 

đội của các thế lực thù địch; từ đó, phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa”. Các cơ quan báo chí của Quân đội cần tích cực, chủ động triển 

khai những bài viết có tính lý luận, tính chiến đấu cao, kịp thời phản bác các 

quan điểm sai trái, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong xã hội 

và Quân đội. Các đơn vị văn hóa - nghệ thuật của Quân đội cần có nhiều tác 

phẩm tôn vinh hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” cả trong thời kỳ chiến tranh cách mạng 

lẫn trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng nền văn hóa 

Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, theo đúng đường lối văn hóa của 

Đảng.  

Luôn quan tâm, chăm lo mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, 

chiến sĩ, coi đây là việc làm thường xuyên để tăng cường sức mạnh chiến đấu 

của Quân đội. Đồng thời, duy trì nghiêm các quy chế, quy định, chế độ, nền nếp 

chính quy, kỷ cương, kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa, đặc biệt là việc thực 

hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở,… là các nhân tố quan trọng để tăng cường đoàn 

kết, tạo nên sự vững chắc về chính trị và sức mạnh tổng hợp của từng đơn vị. 

Chú trọng đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo 
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Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI trở thành nền nếp hằng ngày; 

đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp 

thời cổ vũ gương “người tốt, việc tốt”,... cũng là những việc làm thiết thực để 

bảo đảm cho đời sống chính trị, tinh thần của Quân đội luôn lành mạnh./. 

 

 

8. Phạm Văn Khánh. Quân đội ta vì nhân dân mà chiến đấu, công tác / 

Phạm Văn Khánh // http://www.nhandan.org.vn.– 2010.– Ngày 16 tháng 12. 

 

QUÂN ĐỘI TA VÌ NHÂN DÂN MÀ CHIẾN ĐẤU, CÔNG TÁC 

 

Trong lịch sử lâu dài của dân tộc ta, dựng nước và giữ nước là truyền thống 

của các thế hệ người Việt Nam yêu nước. Khi đất nước có chiến tranh thì mỗi 

người dân là một người lính sẵn sàng xả thân bảo vệ Tổ quốc, khi có hòa bình 

thì chung lưng đấu sức giữ gìn, chủ quyền lãnh thổ và xây dựng nên non sông 

gấm vóc tươi đẹp. Ðó là chủ nghĩa yêu nước của dân tộc ta. 

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã được Bác Hồ phát huy và nâng cao trong 

thời đại mới. Tiếp thu ánh sáng lý luận cách mạng và chủ nghĩa xã hội khoa học 

của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Bác Hồ đã xây dựng và rèn luyện Ðảng ta làm đội 

tiền phong cách mạng dẫn dắt nhân dân ta làm cách mạng. Năm 1944, trước yêu 

cầu đấu tranh chống quân thực dân, phát xít, chuẩn bị lực lượng quân sự hỗ trợ 

nhân dân nổi dậy giành chính quyền, Bác Hồ đã ra chỉ thị thành lập Ðội Việt 

Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Từ đó, được Bác Hồ, Ðảng ta giáo dục, nhân dân nuôi dưỡng, chở che, đùm bọc, 

Quân đội Nhân dân Việt Nam lớn mạnh và trở thành một đội quân anh hùng, 

bách chiến, bách thắng. Lịch sử đã ghi đậm những chiến thắng vẻ vang của quân 

đội ta, những chiến thắng có ý nghĩa quyết định chấm dứt chiến tranh, lập lại 

hòa bình, mở ra tương lai phát triển của đất nước như chiến thắng Ðiện Biên 

Phủ, Ðại thắng mùa xuân 1975. 

Trong hòa bình dựng xây Tổ quốc, quân đội ta trở thành một đội quân vừa 

công tác vừa sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ và giúp đỡ nhân dân thực hiện hai 

nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội Nhân dân Việt 

Nam đã thấm nhuần sâu sắc lời Hồ Chủ tịch căn dặn sau chiến thắng Ðiện Biên 

Phủ, trên đường về tiếp quản Thủ đô, tại Ðền Hùng: Các Vua Hùng đã có công 

dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. 

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, quốc phòng toàn dân là lấy dân làm gốc, lực 

lượng vũ trang làm nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền quốc gia. Với tinh thần 

'Không có gì quý hơn độc lập tự do' cho nên 'hễ còn một tên xâm lược trên đất 
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nước ta thì còn chiến đấu quét sạch nó đi'. Khi nước đã độc lập, dân có tự do thì 

quốc phòng toàn dân là giữ vững hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh xã 

hội, mở rộng quan hệ quốc tế để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng và 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

 
 

Là người sáng lập quân đội cách mạng, Bác Hồ đặc biệt quan tâm giáo dục 

lực lượng vũ trang 'trung với nước, hiếu với dân'. Người cho rằng, cán bộ, đảng 

viên trong quân đội hiếu với dân cũng như hiếu kính cha mẹ mình. Chủ tịch Hồ 

Chí Minh thường dạy, trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân và không 

có sức mạnh nào bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Lực lượng vũ trang 

muốn có sức mạnh thì phải dựa vào dân, phải biết quý sức dân, quý yêu chiến sĩ 

như anh em ruột thịt vì nhân dân đã giao con em cho quân đội. Sức mạnh giữ 

nước của nhân dân là rất to lớn, song sức mạnh đó chỉ được phát huy khi được 

Ðảng giác ngộ, quân đội làm nòng cốt và được tổ chức, huấn luyện. Bác Hồ 

nhiều lần chỉ rõ rằng: Muốn có phong trào cách mạng của quần chúng bảo vệ Tổ 

quốc, phải đưa trình độ quần chúng từ thấp lên cao, từ giác ngộ cách mạng đến 

hành động cách mạng, phải đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn 

kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh. Vận động quần chúng tham gia bảo 

vệ chủ quyền, an ninh Tổ quốc là một công việc gian khổ, vất vả. Muốn làm tốt 

công tác vận động quần chúng, trước hết phải có niềm tin mãnh liệt vào quần 

chúng, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, sâu sát quần chúng và lãnh đạo quần 

chúng nhân dân bảo vệ, giữ gìn chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới, lãnh thổ. 

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, quyền độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, mà 

trước hết là chủ quyền lãnh thổ là vô cùng thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Sự 

vững bền, ổn định chủ quyền là tiền đề, là điều kiện bảo đảm cho sự ổn định về 

chính trị, quốc phòng, an ninh, mở rộng bang giao tạo môi trường thuận lợi cho 
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phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước. Do đó, việc bảo vệ, giữ gìn chủ 

quyền quốc gia là sự nghiệp trọng yếu của toàn dân, trách nhiệm lớn thuộc về 

lực lượng vũ trang, là nghĩa vụ của mọi thế hệ công dân. Sự nghiệp bảo vệ chủ 

quyền quốc gia phải luôn được đặt trong một chiến lược tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội, đặc biệt phải coi trọng tăng cường quốc phòng, an ninh đối với địa 

bàn vùng biên giới, bờ biển, hải đảo với sự huy động lực lượng chuyên trách 

làm nòng cốt trong phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân để hình 

thành thế trận quốc phòng toàn dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh 

thổ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ ra rằng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an 

ninh chính trị và trật tự xã hội là sự nghiệp 'của dân, do dân, vì dân'. Nhiệm vụ 

xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, xây dựng phong trào cách 

mạng của quần chúng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, công tác tuyên 

truyền, vận động, tổ chức quần chúng là của toàn Ðảng, của cả hệ thống chính 

trị để nhân dân thực hiện, tham gia mới có hiệu quả. Nếu không có nhân dân 

tham gia thì không có lực lượng vũ trang nào có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ 

quốc phòng, giữ gìn an ninh Tổ quốc trong điều kiện một đường biên giới trải 

dài và phức tạp về địa hình như nước ta. Việc xây dựng lực lượng chính trị, lực 

lượng vũ trang, xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc là cuộc vận động 

rộng lớn có ý nghĩa chiến lược quyết định thành bại đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ 

quyền, giữ vững an ninh quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Bất kỳ việc 

to, việc nhỏ đều phải dựa vào lực lượng nhân dân. Chống bọn xâm lược và bọn 

phá hoại là nhiệm vụ của quân đội, của công an nói riêng và toàn dân nói chung; 

là nhiệm vụ mà quân đội và công an phải dựa vào nhân dân mới hoàn thành 

được tốt. Thí dụ: Một vạn công an chỉ có hai vạn tai, hai vạn mắt, hai vạn tay 

chân, nhưng nhân dân có hàng triệu tai, hàng triệu mắt, hàng triệu tay chân. Cho 

nên chúng ta phải dựa vào dân để hoạt động. Khi tổ chức được nhân dân, đoàn 

kết được nhân dân thì việc gì cũng làm được”. (Hồ Chí Minh, Toàn tập, T9, 

tr.404). 

Ngày nay, trong điều kiện mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, chủ quyền quốc 

gia, trước hết là chủ quyền trên biên giới lãnh thổ có những yêu cầu mới. Nước 

ta có biên giới đất liền và vùng biển dài, rộng, cư dân miền núi vùng biên giới 

thưa, còn nhiều khó khăn, trước âm mưu phá hoại của các loại đối tượng phản 

động và tội phạm trên biên giới thì nhiệm vụ quản lý lãnh thổ, lãnh hải càng khó 

khăn, phức tạp. Lực lượng vũ trang và các lực lượng liên quan phải dựa vào 'tai 

mắt' nhân dân mới có thể kịp thời nắm bắt mọi diễn biến tình hình để có đối sách 

và biện pháp xử lý phù hợp. 
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Quân đội ta, lực lượng vũ trang ta cần thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí 

Minh về quốc phòng toàn dân đã được thể hiện trong Văn kiện Ðại hội X và 

nhiều nghị quyết Trung ương, nghị quyết của Quốc hội và của Chính phủ. Ðó 

cũng là nhiệm vụ của quân đội, lực lượng vũ trang phải thực hiện là “bảo vệ 

vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Ðảng, Nhà 

nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh 

kinh tế, văn hóa - tư tưởng và an ninh xã hội; duy trì trật tự, kỷ cương, an toàn 

xã hội... ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá 

của các thế lực thù địch”. 

Phạm Văn Khánh 

 

 

9. Đại tướng Nguyễn Quyết. Bài học kinh nghiệm công tác đảng, công tác 

chính trị trong quân đội những năm đầu đất nước đổi mới / Đại tướng Nguyễn 

Quyết // http://www.qdnd.vn.–  2014.– Ngày 13 tháng 11. 

 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC 

CHÍNH TRỊ TRONG QUÂN ĐỘI NHỮNG NĂM ĐẦU  

ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI 

 

Khi Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới theo định hướng XHCN (1986), 

tình hình đất nước đứng trước những khó khăn, thách thức cực kỳ nghiêm trọng, 

có lúc khó khăn tưởng chừng khó vượt qua. Đất nước lâm vào khủng hoảng kinh 

tế-xã hội; chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ; các thế lực 

thù địch ráo riết đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá cách 

mạng Việt Nam… 

Thấy rõ tình hình trong những năm đầu đất nước đổi mới để càng hiểu rõ 

hơn bản lĩnh, trí tuệ sáng tạo của Đảng ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội 

ta đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với 

Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 

và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả. Thắng lợi đó thêm khẳng định vị trí, vai trò 

và thành tựu to lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác đảng, công tác 

chính trị trong quân đội. Có thể rút ra những bài học quý về kinh nghiệm công 

tác đảng, công tác chính trị  từ những thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ quân 

sự, quốc phòng những năm đầu đất nước đổi mới theo định hướng XHCN. 

Một là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, giáo dục cho cán 

bộ, chiến sĩ, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, nêu cao tinh thần 

cảnh giác cách mạng. Công tác tư tưởng những năm đầu công cuộc đổi mới cần 

phải được tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Việc đổi mới công tác 

tư tưởng trong quân đội là yêu cầu khách quan. Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy 

Trung ương, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân tăng cường 
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công tác tư tưởng, trọng tâm là giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận rõ âm mưu 

thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, nâng cao tinh thần cảnh 

giác, ý chí quyết chiến quyết thắng. Cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chính trị, cơ quan 

chính trị các cấp tăng cường giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sĩ nắm 

vững nội dung của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, an 

ninh, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, chống 

chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc hòng xóa bỏ chế độ 

XHCN. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từ cấp chiến lược đến các đơn vị 

cơ sở và trong quân đội được tổ chức chặt chẽ, bài bản. Toàn quân chủ động, 

tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái thù địch đòi “đa nguyên chính 

trị, đa đảng đối lập”; nêu cao tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, tự lực, tự 

cường, đoàn kết, thống nhất cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ 

được giao; có thái độ đúng đắn kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan điểm 

sai trái, cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, tham ô, tham nhũng và các biểu 

hiện tiêu cực khác. 

Công tác tư tưởng trong quân đội giai đoạn này tiếp tục quán triệt sâu sắc 

những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các 

nghị quyết đại hội của Đảng; chủ động bám sát tình hình, nhiệm vụ, đối tượng, 

chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành; phát huy sức 

mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bảo đảm mọi cán bộ, 

chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của 

Đảng; nhận thức sâu sắc nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới. 

Hai là, thường xuyên quán triệt giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững 

nhiệm vụ cách mạng, quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng  bảo vệ Tổ 

quốc của Đảng trong thời kỳ mới. 

Dưới ánh sáng tư duy mới của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng , 

bảo vệ Tổ quốc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo toàn quân thực hiện các chủ trương của Đảng về củng cố nền quốc phòng 

toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng các khu vực phòng thủ vững 

chắc, xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ vững 

mạnh; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực 

lượng vũ trang nhân dân, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở. 

Toàn quân chấn chỉnh tổ chức, biên chế phù hợp với yêu cầu điều chỉnh 

chiến lược và sự phát triển vũ khí trang bị. Trong quá trình thực hiện các chủ 

trương của Đảng, Tổng cục Chính trị thường xuyên nắm vững quan điểm, tư 

tưởng của Đảng, vừa giữ vững nguyên tắc, vừa có tinh thần đổi mới, năng động, 

sáng tạo, bám sát sự phát triển của thực tiễn, kịp thời giải quyết những vấn đề 

mới nảy sinh, đấu tranh khắc phục cả hai mặt trì trệ và nôn nóng, chống chủ 

nghĩa giáo điều, bảo thủ. Cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chính trị, cơ quan chính trị các 

cấp tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ 

chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc 
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phòng; xác định xây dựng CNXH đi đôi với bảo vệ Tổ quốc XHCN là quy luật 

của cách mạng Việt Nam. 

Ba là, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Quân đội, xây dựng đội ngũ 

cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng  những năm đầu đổi mới. 

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới, chỉnh đốn Đảng, 

Quân ủy Trung ương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, 

sức chiến đấu của các tổ chức đảng, thường xuyên kiện toàn, củng cố các cấp ủy 

có số lượng đủ, chất lượng cao và cơ cấu hợp lý, trọng tâm là ban thường vụ 

đảng ủy và chi ủy ở chi bộ đại đội. Nhờ đó, các cấp ủy đều có khả năng lãnh đạo 

đơn vị thực hiện và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; lãnh 

đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ; nắm vững và 

chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ, nội dung công tác lãnh đạo của đảng ủy; 

cải tiến lề lối làm việc, chế độ sinh hoạt phù hợp với điều kiện mới; thực hiện 

nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Công tác xây 

dựng Đảng tập trung xây dựng, củng cố chi bộ đại đội vững mạnh. Đây là vấn 

đề cơ bản để xây dựng và giữ vững sức mạnh chiến đấu của bộ đội trong mọi 

tình huống. Trong xây dựng, củng cố chi bộ, đã nắm vững trọng tâm là kiện 

toàn, củng cố chi ủy, đội ngũ cán bộ phụ trách quân sự, chính trị cấp đại đội. 

 

 

 
Sư đoàn Bộ binh 3 (Bộ tư lệnh Quân khu 1) tổ chức thành công bắn chiến đấu trong 

diễn tập hiệp đồng quân binh chủng. 

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với 

cách mạng và nhân dân; dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo trong chiến 

đấu, tận tụy trong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu 

của quân đội là một thành công quan trọng trong những năm đầu đất nước đổi 

mới; thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, kịp thời thay thế những cán bộ 

chủ trì, cấp ủy viên năng lực hạn chế; bổ sung, tăng cường những cán bộ chủ trì 

đủ điều kiện, có uy tín vào cấp ủy. Từ sau Đại hội VI của Đảng, công tác cán bộ 
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trong quân đội đã có những đổi mới, chuyển biến thực sự, đặc biệt là từ sau 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) 

về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Trong những năm 

đầu đất nước đổi mới theo định hướng XHCN, công tác quy hoạch đội ngũ cán 

bộ quân đội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ trì đã thực hiện mục tiêu xây dựng 

đội ngũ cán bộ chủ trì gồm cán bộ chỉ huy, cán bộ chính trị, cán bộ đầu ngành 

khoa học, chuyên môn kỹ thuật… tiêu biểu cho đường lối chính trị, quân sự của 

Đảng; có phẩm chất, năng lực ngang tầm với nhiệm vụ quân đội trong giai đoạn 

mới; có cơ cấu hợp lý, số lượng phù hợp với quân đội thời bình, bảo đảm có cán 

bộ dự trữ cần thiết trong bộ đội thường trực và đội ngũ sĩ quan dự bị, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong thời chiến. Nhờ đó, trước những khó khăn, thách thức to 

lớn, đội ngũ cán bộ chủ trì cấp chiến dịch, chiến lược đã tỏ rõ sự vững vàng, có 

đủ bản lĩnh giải quyết những tình huống phức tạp; tỉnh táo, nhạy bén, lãnh đạo, 

chỉ huy bộ đội vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. 

Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp trong toàn 

quân chú trọng bồi dưỡng cán bộ về phẩm chất, năng lực, mạnh dạn đề bạt, sử 

dụng cán bộ trẻ đã trưởng thành trong chiến đấu; tích cực bồi dưỡng cán bộ kế 

tiếp, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở. Công tác cán bộ trong quân đội thời 

kỳ này đã quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm và phương pháp đánh giá 

cán bộ của Đảng, nắm vững và dựa vào tiêu chuẩn cán bộ theo Nghị quyết hội 

nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII) về chiến lược cán bộ 

thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Nghị quyết 94/NQ-ĐUQSTƯ của 

Đảng ủy Quân sự Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới. 

Bốn là, thường xuyên củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó 

máu thịt giữa quân đội với nhân dân, thực hiện "quân với dân một ý chí" trong 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là 

vấn đề chiến lược của cách mạng, là đường lối chính trị có tính nguyên tắc của 

Đảng. Cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chính trị, cơ quan chính trị các cấp trong toàn 

quân tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc ý nghĩa, nội dung và 

kỷ luật công tác dân vận; quán triệt sâu sắc quan điểm chiến tranh nhân dân, bản 

chất truyền thống của quân đội cách mạng, kỷ luật khi quan hệ với nhân dân…, 

làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nắm vững và chấp hành, làm tròn chức năng đội 

quân chiến đấu, đội quân công tác. 

Toàn quân tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện 

thắng lợi mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, vững tin vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của 

Đảng, vào công cuộc đổi mới; động viên quần chúng nhân dân nâng cao tinh 

thần cảnh giác cách mạng, cùng với quân đội kiên quyết đấu tranh chống mọi 

quan điểm sai trái, các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, sự ổn định chính trị-xã hội của đất nước. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phối 

hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương tổ chức tốt việc 

kết nghĩa và các đợt hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng; 
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thành lập các tổ, đội công tác tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương 

vững mạnh. 

Năm là, xây dựng cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh 

đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị  

trong mọi hoạt động của quân đội. 

Thành công quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị  trong những 

năm đầu đất nước đổi mới là đã xây dựng hệ thống cơ quan chính trị và đội ngũ 

cán bộ chính trị đáp ứng yêu cầu không ngừng tăng cường hiệu lực công tác 

đảng, công tác chính trị trong mọi hoạt động của quân đội. Cấp ủy, tổ chức đảng 

các cấp đặc biệt coi trọng xây dựng cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị 

vững mạnh. Đội ngũ cán bộ chính trị được xây dựng, phát triển cả về phẩm chất 

và năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Hệ thống cơ quan chính trị được 

xây dựng, củng cố kiện toàn, đáp ứng sự phát triển lực lượng của quân đội. Các 

cơ quan tuyên huấn, tổ chức, cán bộ, chính sách, bảo vệ…thường xuyên được 

củng cố, kiện toàn, tích lũy được nhiều kinh nghiệm công tác, hoàn thành tốt 

chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các mặt, các nội dung công tác đảng, 

công tác chính trị . 

Trên cơ sở cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, các quy chế, quy 

định…, Điều lệ công tác đảng, công tác chính trị  trong Quân đội nhân dân Việt 

Nam được ban hành, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác 

của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và được thực hiện thống nhất trong toàn 

quân. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm công tác đảng, công 

tác chính trị  trong quân đội được đẩy mạnh, góp phần cung cấp cơ sở khoa học 

để Đảng ta tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng và bổ sung, phát triển 

lý luận công tác đảng, công tác chính trị  phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của 

quân đội trong điều kiện, hoàn cảnh mới. 

Những thành tựu, kinh nghiệm công tác đảng, công tác chính trị  trong thực 

hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng  những năm đầu đất nước đổi mới bắt nguồn 

từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự nỗ lực chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do 

của Tổ quốc, vì CNXH, vì hạnh phúc nhân dân của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ 

toàn quân. Đó là những thành tựu rất đáng tự hào, những kinh nghiệm quý, cần 

tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng phù hợp trong công cuộc xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng , xây dựng quân đội cách 

mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ mới. 

 

Đại tướng Nguyễn Quyết 
 

 

 

 

 

 



43 
 

10. Phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam // 

http://www.mod.gov.vn.  

 

PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG  

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

 
Việt Nam chủ trương duy trì Quân đội nhân dân đủ mạnh, quân số hợp lý, 

huấn luyện đạt chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. 

1. Xây dựng về chính trị - tinh thần 
Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị - tinh thần là nguyên tắc trong 

xây dựng quân đội, là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến 

đấu của Quân đội nhân dân, thể hiện quan điểm coi yếu tố con người là quyết 

định thắng, bại trên chiến trường. Xây dựng về chính trị - tinh thần nhằm tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước, giữ vững bản chất giai 

cấp, tính dân tộc, tính nhân dân của quân đội. Sức mạnh chiến đấu về chính trị - 

tư tưởng của lực lượng vũ trang Việt Nam còn được thể hiện ở ý chí phấn đấu 

vươn lên làm chủ khoa học - kỹ thuật quân sự hiện đại, thể hiện tinh thần dám 

đánh và biết thắng. 

Việt Nam chủ trương tăng cường công tác giáo dục chính trị bảo đảm cho 

quân đội phát huy được truyền thống yêu nước, đoàn kết đánh giặc giữ nước của 

cha ông và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt 

Nam. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội phải được giáo dục, rèn luyện để có bản lĩnh 

chính trị vững vàng trước mọi nhiệm vụ được giao, trong mọi điều kiện, hoàn 

cảnh nhất là trước các luận điệu phá hoại tư tưởng của kẻ địch và các tác động 

tiêu cực của xã hội; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với chế độ, thấm nhuần 

đạo đức cách mạng, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì 

độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lợi ích quốc gia, góp phần giữ gìn hoà bình khu 

vực và thế giới. Tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, hệ thống cơ quan chính trị và 

các tổ chức quần chúng trong quân đội được xây dựng vững mạnh toàn diện. 

Việt Nam chống lại mọi mưu toan “phi chính trị hoá” Quân đội nhân dân 

và Lực lượng Vũ trang nhân dân của các thế lực thù địch nhằm tách Lực lượng 

Vũ trang nhân dân khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Tổ chức, biên chế và xây dựng nguồn nhân lực 

Trong thời bình, Việt Nam chủ trương tiếp tục giảm quân số thường trực, 

xây dựng lực lượng dự bị động viên phù hợp đáp ứng các yêu cầu khi có tình 

huống khẩn cấp hoặc chiến tranh. Lực lượng thường trực của quân đội được giữ 

ở mức độ hợp lý, tinh gọn, bảo đảm sức chiến đấu. Thực hiện giảm các đầu mối, 

từng bước chuyển giao một số hoạt động bảo đảm cho các cơ quan, tổ chức dân 

sự, cơ cấu lại biên chế lực lượng vũ trang theo hướng ưu tiên cho các đơn vị 

chiến đấu, các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng, các quân chủng, binh 

chủng kỹ thuật là những định hướng cơ bản về tổ chức và biên chế lực lượng vũ 

trang nói chung và quân đội nói riêng. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của đội ngũ cán bộ, Người 

nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; do vậy, xây dựng đội ngũ sĩ quan, 

cán bộ chuyên môn kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực 

lượng vũ trang nhân dân là công tác trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược. Mục tiêu 

giáo dục đội ngũ sĩ quan, cán bộ chuyên môn kỹ thuật của Quân đội nhân dân là 

đáp ứng các yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh 

nhuệ, từng bước hiện đại. Sĩ quan và cán bộ chuyên môn kỹ thuật của quân đội 

phải có bản lĩnh chính trị và ý chí chiến đấu cao, có năng lực chỉ huy bộ đội và 

tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Họ phải là những con người 

được giáo dục và rèn luyện toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác 

phong, năng lực và trình độ học vấn. Hệ thống học viện, nhà trường của Quân 

đội có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan, nhân viên kỹ thuật các chuyên ngành khoa học 

- kỹ thuật quân sự phải được tổ chức theo hướng chuyên sâu, mở rộng liên kết 

với nhau và với các cơ sở đào tạo của các bộ, ngành khác nâng cao hiệu quả đào 

tạo, tạo nguồn nhân tài dồi dào được đào tạo chuyên ngành theo yêu cầu của lực 

lượng vũ trang. Mặt khác, các học viện, nhà trường trong quân đội phải chuẩn bị 

vốn kiến thức cần thiết về các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, pháp luật, 

kỹ thuật, công nghệ, quản lý... cho đội ngũ sĩ quan, cán bộ chuyên môn kỹ thuật 

để họ dễ dàng hoà nhập vào đời sống dân sự khi không còn phục vụ tại ngũ. Nhà 

nước thực hiện các chính sách đúng đắn về đào tạo có tác dụng động viên 

khuyến khích, thu hút nhiều thanh niên ưu tú vào các trường đào tạo sĩ quan, cán 

bộ chuyên môn kỹ thuật, tạo nguồn bổ sung nhân tài cho lực lượng vũ trang. 

3. Huấn luyện 
Trong thời bình, đi đôi với xây dựng về mặt chính trị - tinh thần, huấn 

luyện quân sự là công việc tất yếu để tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng 

chiến đấu của lực lượng vũ trang. Quân đội nhân dân Việt Nam coi trọng huấn 

luyện kỹ năng chiến đấu cá nhân, tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, phát 

huy tính năng, hiệu quả của các loại vũ khí, trang bị hiện có bằng nghệ thuật 

quân sự Việt Nam, đồng thời coi trọng việc nâng cao kiến thức về công nghệ 

quân sự hiện đại; đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện 

cho phù hợp với qui mô tổ chức, trang bị và điều kiện thực tế của từng thứ quân, 

đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. 

Đổi mới toàn diện công tác huấn luyện. Thực hiện tốt phương châm huấn 

luyện: "cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên 

sâu, sát thực tế chiến đấu, sát yêu cầu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của từng lực 

lượng, từng đơn vị; phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và nghệ thuật quân sự 

Việt Nam. Trong huấn luyện phải coi trọng huấn luyện, diễn tập khu vực phòng 

thủ các cấp; diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống và khắc phục hậu 

quả thiên tai; chống khủng bố..., bảo đảm cho các đơn vị xử lý tốt các tình 

huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Để nâng cao chất lượng tổng hợp, tăng cường sức mạnh chiến đấu và trình 

độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội, các nội dung, chương trình, phương pháp 

giáo dục, huấn luyện, đào tạo tiếp tục được đổi mới, phù hợp với điều kiện tác 
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chiến hiện đại. Chú trọng đào tạo liên thông, liên kết trong nước và hội nhập 

quốc tế. Coi trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chỉ huy toàn 

năng, nhân tài quân sự và nhân viên chuyên môn kỹ thuật giỏi. Huấn luyện sát 

với yêu cầu chiến đấu, kết hợp cách đánh mới với cách đánh truyền thống, tiếp 

thu có lựa chọn kinh nghiệm của các nước, kết hợp cách đánh du kích với cách 

đánh chính quy... 

4. Vũ khí, trang bị kỹ thuật, hậu cần 
Vũ khí, trang bị kỹ thuật có vai trò rất quan trọng trong chiến tranh hiện 

đại. Là một quốc gia đang phát triển, trình độ khoa học, công nghệ còn thấp 

song Nhà nước Việt Nam chú trọng bảo đảm cho quân đội những loại vũ khí, 

trang bị kỹ thuật cần thiết để bảo vệ đất nước. Để bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ 

thuật cho lực lượng vũ trang, ngoài giữ gìn, bảo quản tốt, cải tiến có chọn lọc 

những vũ khí, trang bị hiện có, Việt Nam đầu tư thích đáng để tự sản xuất một 

số phương tiện, vũ khí phù hợp với khả năng công nghệ của mình đồng thời mua 

sắm một số vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại đáp ứng các yêu cầu tăng cường 

sức mạnh chiến đấu cho các lực lượng vũ trang nhân dân. 

Công nghiệp quốc phòng Việt Nam là bộ phận cấu thành của nền công 

nghiệp quốc dân, được phát triển theo hướng tự lực là chính, đồng thời hợp tác 

với công nghiệp quốc phòng các nước bè bạn để tiếp thu công nghệ tiên tiến 

nhằm nâng cao trình độ khoa học - công nghệ. Để nghiên cứu, phát triển, ứng 

dụng công nghệ quân sự và sản xuất của các cơ sở công nghiệp quốc phòng Việt 

Nam ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu sửa chữa, cải tiến, sản xuất vũ khí, 

trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang, công nghiệp quốc phòng phát triển dựa 

trên sự liên kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp khác, huy động tiềm lực của 

tất cả thành phần kinh tế trong một chiến lược thống nhất. 

Trang bị hậu cần có vai trò trọng yếu trong tác chiến. Việc phát triển trang 

bị hậu cần được tiến hành theo hướng nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng 

các mặt hàng phục vụ bộ đội chiến đấu trong điều kiện chiến tranh công nghệ 

cao. Trang bị hậu cần được đầu tư thích đáng để mua sắm, sản xuất, nghiên cứu 

chế tạo đáp ứng nhu cầu thường xuyên của Quân đội và các tình huống chiến 

tranh. Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất trang bị hậu 

cần được đẩy mạnh đồng thời với việc tăng cường bảo quản, quản lý, sử dụng 

hợp lý và phát huy hiệu quả các loại trang bị hậu cần hiện có. 

5. Xây dựng, phát triển nền khoa học quân sự 
Các cuộc khởi nghĩa vũ trang, chiến tranh giải phóng, chiến tranh giữ nước 

trong lịch sử lâu dài của dân tộc Việt Nam đã để lại nhiều kinh nghiệm, nhiều 

bài học được xây dựng thành lý luận quân sự độc đáo của Việt Nam. Các bài 

học và kinh nghiệm đó đã được đúc kết thành hệ thống tri thức nhằm tìm ra sức 

mạnh giữ nước. Một trong những cơ sở tạo nên nguồn sức mạnh đó là tinh thần 

cố kết dân tộc của Việt Nam. Tinh thần đó được biểu hiện đầy đủ ở lòng yêu 

nước, ở tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường như lời Chủ tịch Hồ Chí 

Minh: “đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Khoa học quân sự Việt Nam luôn 

nhấn mạnh bài học to lớn và sâu sắc đó. Nhờ vậy, những khả năng của toàn dân, 
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của cả dân tộc đã được khai thác và phát huy đến mức tối đa qua hàng nghìn 

năm lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam. 

Ngày nay, trong điều kiện, hoàn cảnh mới, khoa học quân sự Việt Nam 

được bổ sung lý luận về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân trong thời bình. Khoa học quân sự Việt Nam được xây 

dựng từ cơ sở thực tiễn và lý luận quân sự Việt Nam, đồng thời tiếp thu những 

tinh hoa của khoa học quân sự thế giới và áp dụng phù hợp với hoàn cảnh cụ thể 

của Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến những nhân tố mới do tác 

động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực quân sự. 

Đi đôi với sự phát triển khoa học quân sự, ngành kỹ thuật quân sự cũng 

đang phát huy truyền thống “chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường” trong nghiên 

cứu - phát triển và ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin, 

trong huấn luyện và đào tạo cán bộ kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu tiến hành chiến 

tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện đối phương sử dụng vũ khí công 

nghệ cao. 

Hệ thống chỉ huy đã đáp ứng yêu cầu chỉ huy quân đội và hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ trong các cuộc chiến tranh vừa qua. Ngày nay những thành tựu 

khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, đã tạo nên bước phát triển 

nhảy vọt về các phương tiện thông tin - liên lạc phục vụ chỉ huy, kiểm soát, tình 

báo và tiến hành "chiến tranh thông tin”. Những thách thức lớn của dạng chiến 

tranh này đòi hỏi hệ thống chỉ huy của Quân đội Nhân dân Việt Nam phải được 

hiện đại hoá để có thể đáp ứng được yêu cầu của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

tương lai. Cải tiến, nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin - liên lạc có vai 

trò quan trọng trong xây dựng sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân và 

của sức mạnh quốc phòng toàn dân. 

6. Mở rộng hợp tác quốc tế về quốc phòng 
Mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trên các 

lĩnh vực quốc phòng, an ninh là một định hướng quan trọng trong xây dựng 

quân đội trong thời gian tới. 

Hợp tác huấn luyện, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm và học thuật với các 

nước khác là lĩnh vực ưu tiên trong công tác đối ngoại quốc phòng của Việt 

Nam. Việt Nam chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo sĩ quan, nhân 

viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, nhất là trên lĩnh vực đào tạo ngoại 

ngữ, quân y và các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật quân sự khác. Ngoài việc cử cán 

bộ đi học, đào tạo ở nước ngoài, một số nhà trường quân đội cũng mở rộng đào 

tạo cho các nước khác. Từ năm 2007, Học viện Quốc phòng Việt Nam đã mở 

khoá đào tạo cho các sĩ quan cao cấp nước ngoài. Việc mở rộng quan hệ giữa 

các học viện, viện nghiên cứu quốc phòng của Việt Nam với các đối tác nước 

ngoài, cử sĩ quan tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế... tạo điều kiện 

trao đổi cởi mở về các vấn đề an ninh khu vực và thế giới mà các bên quan tâm 

đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác nâng cao chất lượng nghiên cứu các vấn đề 

mới trong khoa học và nghệ thuật quân sự. 
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Việt Nam quan tâm hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng để đáp ứng 

các nhu cầu trang bị, vũ khí của lực lượng vũ trang, nâng cao năng lực của công 

nghiệp quốc phòng trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về kiểm 

soát vũ khí. Công nghiệp quốc phòng Việt Nam ưu tiên hợp tác quốc tế trên các 

lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; sản xuất, sửa chữa trang thiết bị 

quân sự và vũ khí; đào tạo nhân lực... 

Để bảo đảm cho quân đội có các loại vũ khí hiện đại cần thiết đáp ứng yêu 

cầu bảo vệ Tổ quốc trong khi khả năng công nghiệp quốc phòng trong nước 

chưa thể đáp ứng được, Việt Nam tiếp tục mua vũ khí, trang thiết bị quân sự từ 

các nước bạn hàng truyền thống, đồng thời quan tâm mở rộng thương mại quốc 

phòng với các nước khác, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo đảm kỹ 

thuật cũng như trang thiết bị quân sự và vũ khí cho các lực lượng vũ trang. 

 

 

11. Võ Trọng Việt. Tiếp tục củng cố lực lượng, bảo vệ vững chắc chủ 

quyền an ninh biên giới / Võ Trọng Việt // http://www.qdnd.vn.– 2014.– Ngày 5 

tháng 11. 

 

TIẾP TỤC CỦNG CỐ LỰC LƯỢNG, BẢO VỆ VỮNG CHẮC 

CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI 

 

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, biên cương 

luôn được xem là thành lũy gắn liền với sự an nguy của Tổ quốc. Do vậy, ngay 

sau thắng lợi của Chiến dịch Biên Giới năm 1950, Trung ương Đảng và Bác Hồ 

đã quyết định thành lập 3 lực lượng, gồm: Công an Biên phòng, Cảnh sát Vũ 

trang và các đơn vị quân đội làm nhiệm vụ bảo vệ (gọi là Bộ đội Bảo vệ) làm 

nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đất liền, bờ biển, giới 

tuyến và các mục tiêu quan trọng ở nội địa. 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, ngày 3-3-1959, Chính 

phủ thống nhất các đơn vị quân đội đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ 

biên giới, giới tuyến và các đơn vị Công an Biên phòng, Cảnh sát Vũ trang 

thành lực lượng chuyên trách công tác biên phòng và bảo vệ nội địa, lấy tên là 

Công an nhân dân vũ trang. Từ đó, ngày 3-3 hằng năm trở thành Ngày truyền 

thống của lực lượng Công an nhân dân vũ trang , ngày nay là Bộ đội Biên 

phòng. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân 

vũ trang  trước đây, Bộ đội Biên phòng  ngày nay liên tục được điều chuyển cấp 

quản lý từ Bộ Quốc phòng sang Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và ngược lại để 

phù hợp với từng giai đoạn cách mạng của đất nước. Tháng 8-1995, Bộ Chính 

trị (khóa VII) ra Nghị quyết về “Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng  trong 

tình hình mới” đã quyết định chuyển quyền quản lý trực tiếp đối với lực lượng 

Công an nhân dân vũ trang  từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng với tên gọi mới 

là Bộ đội Biên phòng . 



48 
 

Ngay từ khi mới thành lập, với khẩu hiệu hành động “Chỉ biết còn Đảng là 

còn mình”; coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh 

em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang  đã nỗ lực vượt mọi 

khó khăn vừa bảo vệ biên giới, giới tuyến quân sự tạm thời, vừa tham gia chiến 

đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Ở miền Bắc, các đơn vị Công an nhân dân vũ 

trang  kiên cường bám trụ ở những điểm địch đánh phá ác liệt nhất, tích cực 

tham gia chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện cho 

lực lượng an ninh vũ trang miền Nam. Từ 1965 đến 1975, toàn lực lượng đã trực 

tiếp bắn rơi 219 máy bay Mỹ, phối hợp với các đơn vị bạn bắn rơi 225 chiếc, 

bắn bị thương 128 chiếc, bắt sống nhiều phi công địch. Ngoài ra, các đơn vị 

Công an nhân dân vũ trang  miền Bắc còn cử nhiều đội công tác đặc biệt sang 

giúp bạn Lào xây dựng cơ sở chính trị, vận động nhân dân tham gia quân đội, 

ủng hộ cách mạng Lào và tổ chức tuyên truyền đặc biệt, tiến công chính trị, 

chiến đấu vũ trang, phá nhiều cụm phỉ... 

Trên chiến trường miền Nam, tháng 7-1960, Trung ương Cục miền Nam 

thành lập “Ban An ninh Miền” trong đó nói rõ thành lập bộ phận “An ninh vũ 

trang” lúc đầu là Đại đội 180, sau này phát triển thành Trung đoàn 180, làm 

nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Cục ở chiến khu Đ, chiến khu C. Lực lượng an 

ninh vũ trang được giao nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài, đánh địch đổ bộ, càn quét, 

đánh biệt kích, thám báo để bảo vệ an toàn tuyệt đối Trung ương Cục, các khu 

ủy, tỉnh ủy, thành ủy. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, được sự chi viện 

của Công an nhân dân vũ trang  miền Bắc, lực lượng An ninh vũ trang miền 

Nam đã phối hợp với các lực lượng khác trực tiếp tham gia chiến đấu, bắt sống, 

tiêu diệt nhiều tên gián điệp, ác ôn nằm vùng, tiêu hao sinh lực địch, tổ chức dẫn 

đường cho các cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn vào trưa 30-4-1975. 

 

Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng  tỉnh Điện 

Biên luyện tập phương án đánh bắt tội phạm. 
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Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã mở ra giai đoạn 

mới, giai đoạn cả nước cùng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, thế lực phản động trong 

nước vẫn ráo riết cấu kết với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch triển khai 

kế hoạch “hậu chiến”; lôi kéo người Việt Nam vượt biên; sử dụng tàn quân 

FULRO, tổ chức lực lượng phản động xâm nhập vào biên giới, móc nối xây 

dựng cơ sở ngầm hòng chống phá cách mạng Việt Nam. Trước tình hình đó, 

toàn lực lượng tập trung cao độ, khẩn trương triển khai hệ thống đồn, trạm, vận 

động nhân dân xây dựng phòng tuyến bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên 

chiều dài gần 8000km biên giới, bờ biển, thuộc địa bàn của 1.078 xã, phường, 

thị trấn; 227 quận, huyện, thị xã; 44 tỉnh, thành phố có biên giới, bờ biển. Thực 

hiện chủ trương của Đảng “giúp bạn là tự giúp mình”, Bộ đội Biên phòng  đã 

triển khai 9 trung đoàn phối hợp với các đơn vị quân đội và công an, kề vai sát 

cánh cùng lực lượng vũ trang và nhân dân Cam-pu-chia đấu tranh chống Khơ-

me Đỏ, xóa bỏ chế độ diệt chủng, giúp nước bạn bảo vệ chủ quyền biên giới trên 

các tuyến. Bộ đội Biên phòng  cũng đã cử nhiều đội công tác giúp nước bạn Lào 

đấu tranh chống phỉ và bọn phản động, góp phần giành độc lập, chủ quyền, củng 

cố hòa bình, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân 

nước bạn. 

Từ năm 1986 đến nay, nước ta bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc 

tế, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng  đã tham mưu cho Quân ủy Trung 

ương, Bộ Quốc phòng điều chỉnh lực lượng, xây dựng hệ thống các đồn biên 

phòng theo hướng bảo đảm phòng thủ, nắm vững địa bàn, phục vụ tốt công tác 

giao lưu, đối ngoại và giữ gìn an ninh biên giới quốc gia. Bộ đội Biên 

phòng  đã thành lập mới và nâng cấp một số cơ quan, đơn vị, đủ sức đấu tranh 

phòng, chống các loại tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và các địa 

phương hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới với Trung Quốc; tăng 

dày, tôn tạo mốc quốc giới với Lào và tiếp tục thực hiện công tác phân giới, cắm 

mốc trên tuyến biên giới giáp với Cam-pu-chia. 

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng  tích cực tham mưu với cấp ủy, chính 

quyền các địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giúp đỡ 

nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo trên dọc tuyến biên 

giới. Trong cả nước đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo; nhiều phong 

trào hiệu quả, như: Phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột 

mốc”, phong trào “Cả nước hướng về biên giới, hải đảo”... góp phần quan trọng 

xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới. Lực lượng 

Bộ đội Biên phòng  cũng có nhiều mô hình, chương trình có ý nghĩa thiết thực 

như: “Thầy giáo quân hàm xanh’, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Cán bộ xã 

quân hàm xanh”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; “Mái ấm 

chiến sĩ nơi biên giới”; “Quỹ hiếm muộn”; “Chương trình bò giống cho người 

nghèo nơi biên giới”… 

Trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân 

dân Việt Nam đã có sự đóng góp to lớn của Bộ đội Biên phòng . Những cống 
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hiến, hy sinh của Bộ đội Biên phòng  trong cả thời chiến và thời bình đã góp 

phần tô thắm thêm truyền thống của Quân đội ta nói chung và của Bộ đội Biên 

phòng  nói riêng. Ngày nay, Bộ đội Biên phòng  vẫn tiếp tục ngày đêm bám trụ 

nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, 

toàn quân giữ vững độc lập chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc. 

 

Võ Trọng Việt 
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12. Trung tướng Dương Văn Rã. Phát huy thế trận hậu cần nhân dân, chủ 

động, sáng tạo trong công tác bảo đảm / Trung tướng Dương Văn Rã // 

http://www.qdnd.vn.– 2014.– Ngày 10 tháng 11. 

 

PHÁT HUY THẾ TRẬN HẬU CẦN NHÂN DÂN, CHỦ ĐỘNG, 

SÁNG TẠO TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 
 

Tròn 70 năm trước, trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải 

phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã 

chỉ rõ những yêu cầu chính về: Tổ chức, phương châm hoạt động, tác chiến và 

việc cung cấp cho đội. Người căn dặn đồng chí Võ Nguyên Giáp: “Những hoạt 

động đầu tiên của đội sẽ nhằm đánh vào một vài đồn địch, cướp súng đạn của 

địch... Phải dựa chắc vào dân, dựa chắc vào dân thì kẻ địch không thể thắng 

được, nguồn cung cấp sẽ dựa vào dân...”. Chỉ với 500 đồng (tiền Đông Dương) 

trong ngân quỹ, song với phương hướng cơ bản đã được Đảng, Bác Hồ vạch ra 

từ những ngày đầu, ngành hậu cần quân đội nhanh chóng hình thành, phát triển, 

lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng với quá trình xây dựng, trưởng 

thành, chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta.  

 

Chiến sĩ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 tích cực tăng gia sản xuất  

cải thiện đời sống.  

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngành hậu cần hôm nay luôn trân trọng, tự hào 

về những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp xây dựng và 

phát triển của quân đội. Trong kháng chiến chống Pháp, ngành hậu cần quân đội 

phát triển từ các phòng, các cục chuyên ngành thành Tổng cục Cung cấp (Tổng 

cục Hậu cần ngày nay) để thực hiện nhiệm vụ trang bị, cấp dưỡng quân đội và 

sản xuất quốc phòng. Từ đây, ngành hậu cần quân đội đã được tổ chức thành hệ 

thống thống nhất trong chỉ huy, chỉ đạo các chuyên ngành và hậu cần các đơn vị, 

tập trung mọi khả năng, hiệp đồng chặt chẽ bảo đảm cho tác chiến thắng lợi. 

Tổng cục Cung cấp đã tổ chức tốt bảo đảm hậu cần cho các chiến dịch lớn, đến 



52 
 

Chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngành hậu cần 

quân đội đã nỗ lực vượt bậc, khắc phục những khó khăn to lớn, giải quyết những 

mâu thuẫn gay gắt về mọi mặt, vừa xây dựng vừa bảo đảm và ngày càng trưởng 

thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Toàn ngành đã huy động, tổ chức tiếp 

nhận, thu mua, sản xuất, tạo nguồn vật chất và tổ chức bảo đảm cho lực lượng 

vũ trang hơn 9 triệu tấn vật chất các loại. Cán bộ, chiến sĩ ngành hậu cần quân 

đội đã dũng cảm trong chiến đấu, lao động sản xuất và công tác, góp phần xứng 

đáng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên Đại thắng Mùa xuân 1975, 

giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Sau ngày đất nước thống nhất, ngành hậu cần quân đội tiếp tục bước vào 

bảo đảm cho các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới 

phía Bắc và bảo đảm hậu cần cho các lực lượng làm nhiệm vụ quốc tế, bảo vệ 

chủ quyền biển, đảo... Từ năm 1986 đến nay, thực hiện đường lối đổi mới của 

Đảng, ngành hậu cần quân đội đã chủ động đổi mới về tổ chức và phương thức 

bảo đảm hậu cần phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường; tham mưu đề xuất với 

Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về xây dựng thế trận hậu cần nhân dân, phát 

huy thế mạnh đó trong xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ. Ngành cũng đã 

trực tiếp xây dựng các kế hoạch bảo đảm hậu cần cho phòng thủ đất nước và đẩy 

mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ, cải tiến trang bị bảo đảm cho 

quân đội sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, xây dựng chính quy, hiện đại; chăm 

lo bảo đảm tốt đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ toàn quân. 

70 năm qua, ngành hậu cần quân đội đã đi từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, 

từ phân tán, riêng lẻ từng chuyên ngành đến tập trung thống nhất, đồng bộ các 

mặt bảo đảm, tổ chức, trang bị và nâng cao trình độ của cán bộ, chiến sĩ, nhân 

viên. Những đóng góp của ngành hậu cần quân đội là yếu tố quan trọng tạo nên 

sức mạnh tổng hợp và chiến thắng vẻ vang của quân đội và lực lượng vũ trang 

nhân dân. 

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới bên cạnh thuận 

lợi cơ bản đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Để chủ động chuẩn bị, sẵn 

sàng ứng phó trong mọi tình huống, quân đội ta cần không ngừng nâng cao chất 

lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đó, ngành 

hậu cần quân đội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, hiệu quả các mặt 

công tác. 

Toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân, 

chiến tranh nhân dân, quan điểm hậu cần toàn dân của Đảng, trọng tâm là Chiến 

lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo Nghị quyết số 28/NQ-TW, tại Hội 

nghị Trung ương 8 (khóa XI) và các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương 

về xây dựng quân đội, xây dựng ngành hậu cần quân đội trong tình hình mới. 

Củng cố hệ thống tổ chức hậu cần nhân dân và hậu cần quân đội các cấp vững 

mạnh toàn diện; lấy hậu cần nhân dân, hậu cần trong khu vực phòng thủ là nền 

tảng và hậu cần quân đội là nòng cốt; thực hiện hậu cần gắn với dân, gắn với 

kinh tế, trên từng địa bàn, nhất là địa bàn trọng yếu. Hoàn thiện cơ chế chính 
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sách, hình thức thu hút, huy động có hiệu quả các nguồn lực của đất nước bảo 

đảm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Xây dựng thế trận và tiềm lực hậu cần 

tại chỗ các cấp ngày càng liên hoàn vững chắc, nhất là trên hướng, địa bàn chiến 

lược, trọng yếu... 

Chấn chỉnh, kiện toàn lực lượng hậu cần thường trực thống nhất, chính quy 

từ hậu cần chiến lược đến hậu cần đơn vị tinh gọn, mạnh, đủ sức hoàn thành 

nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng phát triển, mở rộng khi có tình huống. Chú 

trọng xây dựng lực lượng hậu cần với số lượng hợp lý, chất lượng cao. Hoàn 

thiện chiến lược phát triển trang bị hậu cần theo hướng đầu tư, ứng dụng nhanh 

công nghệ hiện đại, phù hợp với tác chiến tương lai và điều kiện của đất nước. 

Chủ động chuẩn bị hậu cần chu đáo, bí mật, an toàn. Nghiên cứu xây dựng và 

hoàn thiện Hội đồng Cung cấp các cấp, trước hết là của khu vực phòng thủ giúp 

cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng, huy động nhân tài vật lực bảo đảm 

cho lực lượng vũ trang  trong mọi tình huống. 

Xây dựng ngành hậu cần quân đội vững mạnh toàn diện theo hướng cách 

mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đặt lên hàng đầu xây dựng 

ngành vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từ đó xây dựng các mặt 

công tác khác nhằm mục tiêu xây dựng lực lượng hậu cần với số lượng hợp lý, 

cơ chế hoạt động khoa học, phát huy sức mạnh tổng hợp bảo đảm cho các nhiệm 

vụ. Cán bộ, chiến sĩ ngành hậu cần quân đội luôn nêu cao tinh thần và quan 

điểm phục vụ bộ đội; tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp công tác; hoàn thiện 

phương thức bảo đảm và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, từng bước đổi mới 

trang bị hậu cần, “lo trước, tính trước”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ 

chức, các lực lượng trong toàn ngành nghiêm túc thực hành “cần, kiệm, liêm, 

chính”, đấu tranh kiên quyết với các hiện tượng tiêu cực, lãng phí, tham ô... 

Tăng cường quản lý hậu cần, bảo đảm ở đâu có tổ chức và hoạt động hậu cần ở 

đó có sự quản lý chặt chẽ của cấp ủy, người chỉ huy và cơ quan chức năng các 

cấp. 

Trung tướng Dương Văn Rã 

 

 

13. Nguyễn Bá Thanh. Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống 

trong Quân đội nhân dân Việt Nam / Nguyễn Bá Thanh 

//http://www.baomoi.com.  

 

GIỮ GÌN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG 

TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY 

 

Mỗi thế hệ trưởng thành, hướng theo sự phát triển chung của dân tộc và 

nhân loại đều mang theo mình những giá trị của quá khứ. Cứ như vậy, trong 

dòng phát triển bất tận của lịch sử, các thế hệ nối tiếp nhau bảo tồn, phát huy các 
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giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, tiếp tục sáng tạo những giá trị mới mà 

tiến lên. 

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã sáng tạo những giá trị 

truyền thống lâu đời, bền vững. Cái hồn của truyền thống ấy là văn hóa và bản 

lĩnh sáng tạo, sức sống của con người Việt Nam. Các giá trị văn hóa truyền 

thống đó kết tinh lại trong một số giá trị tiêu biểu: Chủ nghĩa yêu nước, ý thức 

độc lập tự chủ; tinh thần đoàn kết; tinh thần lạc quan, nhân nghĩa; tinh thần cần 

cù, sáng tạo, chịu đựng gian khó; tinh thần khoan dung, tiếp nhận có chọn lọc 

trong giao thoa văn hóa. Từ những giá trị quý báu đó, trải qua biến thiên của lịch 

sử, sau hàng ngàn năm đấu tranh để tồn tại và phát triển đang được nhân dân ta, 

quân đội ta kế thừa, bảo tồn, phát huy và phát triển trong điều kiện lịch sử mới. 

Dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật hình thành và phát triển dân tộc 

ta. Qua khói lửa chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng, các thế hệ cán 

bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống 

quý báu-truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đó là: Trung với nước, 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. Truyền thống vẻ vang ấy đã và đang được lớp lớp cán 

bộ chiến sĩ trong quân đội qua các thời kỳ giữ gìn, bảo vệ và phát huy lên những 

tầm cao mới. 

Hiện nay, xu thế mở cửa giao lưu, hội nhập văn hóa ngày càng trở nên sâu 

rộng, văn hóa Việt Nam đang đứng trước những thời cơ thuận lợi đồng thời phải 

đối mặt trực tiếp với những thách thức to lớn, liên quan đến sự sống còn của dân 

tộc. Lịch sử dân tộc ta đã trải qua hai lần tiếp biến văn hóa thành công, lần thứ 

nhất với văn hóa Trung Hoa (phương Bắc) và lần thứ hai với văn hóa Pháp 

(phương Tây). Tuy nhiên, hội nhập văn hóa hiện nay mang tính chất phức tạp và 

khó khăn hơn nhiều bởi thời gian hội nhập được rút ngắn, cường độ diễn ra 

mạnh mẽ và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn. Từ những đặc điểm đó, nhiều nước 

lớn với ưu thế về kinh tế, tài chính, quân sự, nhất là với những phương tiện hiện 

đại của truyền thông, đang có ý đồ "xuất khẩu văn hóa", đưa văn hóa nước lớn 

xâm nhập, lấn át nền văn hóa bản địa các nước khác, bên cạnh những yếu tố tích 

cực kèm theo nhiều yếu tố văn hóa tiêu cực và độc hại. Thực tế, những mặt tiêu 

cực, phản giá trị trong quá trình hội nhập đã xuất hiện, làm phai nhạt những giá 

trị truyền thống của dân tộc. 

Trong thời đại ngày nay, nếu nước nào đóng cửa thì tất yếu sẽ bị cô lập và 

bật ra khỏi quỹ đạo phát triển của thế giới, vì vậy phải chủ động và tích cực hội 
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nhập quốc tế và xử lý tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa 

truyền thống dân tộc với tiếp thu văn hóa thế giới. 

Muốn xử lý tốt mối quan hệ đó, chúng ta phải tạo ra được một bản lĩnh 

vững vàng của nền văn hóa bao gồm tổng hợp những nhân tố thể hiện cốt cách, 

khí phách và sức mạnh, khẳng định bản sắc dân tộc trước tác động của các nền 

văn hóa khác trong giao lưu, hội nhập. Một nền văn hóa thiếu bản lĩnh dễ bị 

đánh mất bản sắc dân tộc và khó mà bảo tồn, phát triển hệ giá trị văn hóa truyền 

thống dân tộc; lại càng khó lựa chọn, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Bản 

sắc là hồn dân tộc, do vậy mất bản sắc văn hóa dân tộc chẳng khác nào một 

người không còn thần sắc, không đủ bản lĩnh vững vàng để chọn lọc, tiếp thu 

tinh hoa văn hóa nhân loại. 

Xử lý tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển hệ giá trị văn hóa truyền 

thống Việt Nam với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại là nhằm mục đích “Xây 

dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, bởi vì việc bảo 

tồn và phát triển hệ giá trị văn hóa truyền thống chính là để làm cho văn hóa 

đậm đà bản sắc dân tộc, còn tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại chính là để xây 

dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, hiện đại và cũng góp phần làm phong phú tinh 

hoa văn hóa nhân loại. Đó cũng là sự kết hợp chính sách đối nội với chính sách 

đối ngoại, kết hợp nội lực với ngoại lực trong lĩnh vực văn hóa. 

Độc lập, tự chủ, bảo tồn và phát triển hệ giá trị văn hóa truyền thống dân 

tộc và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa 

nhân loại có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Trong mối quan 

hệ này thì độc lập, tự chủ, bảo tồn và phát triển hệ giá trị văn hóa truyền thống 

dân tộc là cái quyết định, là cơ sở vững chắc để mở rộng hợp tác, giao lưu quốc 

tế có hiệu quả. Ngược lại, chính việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, biết 

tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở những nguyên tắc nhất định là điều 

kiện quan trọng để phát triển, củng cố và giữ gìn độc lập, tự chủ quốc gia và bảo 

tồn, phát triển hệ giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Nền văn hóa mang tính 

dân tộc và hiện đại là “nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế-xã hội đất nước ta theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa”. 

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ cần thiết phải bảo tồn và phát huy các giá trị 

truyền thống theo đường lối của Đảng “xây dựng và phát triển văn hóa là sự 

nghiệp của toàn dân”, cán bộ, chiến sĩ trong quân đội tiếp tục quán triệt, thực 

hiện sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về xây dựng nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo tồn phát huy các giá trị 

truyền thống trong thời kỳ đổi mới, hội nhập của đất nước bằng những hành 

động cụ thể, thiết thực. Trước hết, không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý 
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luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư 

tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động; thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính 

trị, thực hiện tốt Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần bảo vệ và phát huy 

các giá trị truyền thống của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; 

thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; 

tuyên truyền, giáo dục về giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống... Đó chính là 

tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại 

mới, để quân đội ta mãi xứng đáng là một đội quân quyết chiến quyết thắng, một 

đội quân văn hóa. 

Nguyễn Bá Thanh 

 

 

14. Tự hào về người “Anh Cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam // 

http://tinhdoanbinhphuoc.vn.– 2014.– Ngày 14 tháng 4. 

 

TỰ HÀO NGƯỜI “ANH CẢ” CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN  

VIỆT NAM 

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25-8-1911 ở làng An Xá, xã Lộc 

Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho. Ông đã sớm 

đi theo Đảng, dấn bước vào con đường tranh đấu giành độc lập, tự do cho dân 

tộc, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Dù ở cương vị nào ông cũng luôn phấn đấu 

không mệt mỏi cho mục tiêu, lý tưởng, con đường mà mình đã lựa chọn. Thế 

giới ca ngợi ông, nhân dân Việt Nam yêu quý ông. Ông là vị Đại tướng của nhân 

dân, người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Người anh cả của Quân đội 
Thực hiện Chỉ thị của Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên 

truyền Giải phóng quân được thành lập với 34 chiến sĩ, do Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Ông là người đã trực tiếp dẫn dắt “đội quân thơ 

ấu” từ hai bàn tay trắng, từ súng trường chân đất lớn lên trong suốt cuộc trường 

chinh mười ngàn ngày và đã đánh bại 10 đại tướng của quân đội viễn chinh nhà 

nghề của hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ. 

 Trong kháng chiến chống Pháp, chính Ông là người đã buộc thực dân Pháp 

phải thất bại trong chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” khi đánh vào Hà Nội 

cuối năm 1946 và Việt Bắc Thu - Đông 1947; Người tổ chức thắng lợi Chiến 

dịch tiến công Biên giới 1950 với mưu kế “đánh điểm, diệt viện”; Người “nhạc 

trưởng” đã buộc Na-va phải phân tán binh lực trong chiến cuộc Đông-Xuân 

1953-1954, sau đó thực hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ toàn 

thắng với phương châm “đánh chắc, tiến chắc”. 



57 
 

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ông là một trong những người đã 

góp phần quan trọng đưa cách mạng miềnNam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng 

sang thế tiến công. Trên cương vị Tổng Tư lệnh, Ông đã cùng Bộ Thống soái tối 

cao đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn. Dấu 

ấn của Ông đặc biệt rõ nét trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, trong các 

chiến dịch Xuân - Hè năm 1972, trong “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” 

tháng 12-1972 và đặc biệt trong đại thắng mùa Xuân 1975 với Chiến dịch Tây 

Nguyên, Chiến dịch tiến công Huế, Đà Nẵng, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử… 

 

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện thân mật với  

Bà mẹ Việt Nam anh hùng.  

Với trận Điện Biên Phủ năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kiên trì 

thuyết phục Đảng ủy mặt trận và cố vân Trung Quốc thay đổi cách đánh từ 

“đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc thắng chắc”. Quyết định khó khăn 

nhất trong đời chỉ huy của Đại tướng là câu chuyện quyết định “kéo pháo vào, 

kéo pháo ra”. Đại tướng đã phải suy nghĩ suốt 11 ngày đêm, có lúc đầu nóng 

bừng, y sĩ phải buộc dải băng ngải cứu lên đầu Ông. Đại tướng nhận thấy giải 

pháp “đánh nhanh thắng nhanh” không phù hợp vì quân đội chúng ta chưa có đủ 

năng lực và thời gian chuẩn bị. Với quyết định sáng suốt và tinh thần sẵn sàng 

chịu trách nhiệm, Đại tướng đã làm nên chiến thắng quyết định Điện Biên Phủ 

ngày 7-5-1954, kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến chống Pháp. 

Trong chiến dịch mùa Xuân năm 1975, Đại tướng Tổng Tư lệnh ra lệnh: 

“Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng 

giờ, xốc tới miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”. Mệnh lệnh nổi tiếng ấy như 

một lời hịch của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chỉ đạo Chiến dịch Hồ Chí 

Minh lịch sử, khi đọc lên, mệnh lệnh đó âm vang trong tâm hồn như một lời 

hịch của non sông đất nước. Và rồi, sau 23 ngày nhận được chỉ đạo “thần tốc, 
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táo bạo” 11 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, cờ Giải phóng được cắm trên nóc 

Dinh Độc Lập, đất nước hoàn toàn giải phóng. 

Đại tướng luôn khẳng định quan điểm đánh là thắng, chỉ đánh khi chắc 

thắng, nếu không thắng thì không đánh. Có những trận thắng lớn nhưng Ông đã 

khóc trước những hi sinh của các chiến sĩ, tiếc thương giọt máu đồng đội đổ 

xuống chiến trường. Khi trận đánh cứ điểm Điện Biên Phủ thắng lợi, Ông nói: 

“Suốt đêm hôm đó tôi không ngủ, trong đầu luôn nhớ về những chiến sĩ cấp 

dưới của mình, họ đã hy sinh nhiều quá. Tôi là tướng phải có tầm nhìn xa, thời 

gian dài để lên kế hoạch chiến đấu, còn những chiến sĩ cấp dưới của tôi phải tác 

chiến trực tiếp với kẻ địch nên họ đã hy sinh nhiều lắm”. Thật hiếm thấy có một 

vị tướng nào có đầy tính nhân văn và có nhiều tình cảm đối với đồng bào, chiến 

sĩ của mình như ông. 

Ông không chỉ có tài cầm quân, mà còn là nhà lý luận quân sự uyên thâm, 

tác giả hàng đầu về học thuyết quân sự ViệtNam hiện đại. Tư tưởng và lý luận 

của Ông về vũ trang quần chúng cách mạng, xây dựng Quân đội nhân dân, về 

khởi nghĩa vũ trang, về chiến tranh nhân dân trong thời đại mới, không chỉ được 

người Việt Nam mà nhiều lãnh tụ và tướng lĩnh trên thế giới nghiên cứu, học 

tập. Với Ông, chiến tranh nhân dân Việt Nam thật sự trở thành nghệ thuật. Tên 

tuổi Ông gắn liền với những chiến thuật đặc sắc như “đánh điểm, diệt viện”; đưa 

pháo binh chiếm thế cao, chế áp pháo địch; vây lấn; “vận động tiến công kết hợp 

chốt”... 

Khi nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà đã 

nói: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “một tư lệnh của các tư lệnh, một chính ủy 

của các chính ủy”. Bernard Fall - một sử gia phương Tây khẳng định trong cuốn 

Võ Nguyên Giáp - con người và huyền thoại rằng: “Trong một tương lai có thể 

thấy trước, phương Tây chưa thể đào tạo được một vị tướng nào có thể so sánh 

kịp với Tướng Giáp”. Duncan Townson, tác giả cuốn Những vị tướng lừng danh 

(xuất bản ở London) thì coi Võ Nguyên Giáp là một trong 21 vị danh tướng 

trong vòng 25 thế kỷ qua, từ thời xa xưa với Alexandre Đại đế đến Hannibal rồi 

đến thời hiện đại, với Georgy Konstantinovich Zhukov... Ông được nhiều nhà 

nghiên cứu, nhà sử học, nhà quân sự trên thế giới đánh giá là “Một thống soái vĩ 

đại”, một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ XX và là một trong những vị 

tướng vĩ đại nhất của mọi thời đại. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi, một người con ưu tú đất Việt đã nằm 

xuống, nhưng tình cảm mà dân tộc Việt Namdành cho ông, mãi mãi không thay 

đổi. Còn đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, vị lãnh đạo tài ba, người anh Cả 

tình thâm vẫn để lại cho thế hệ lớp lớp các chiến sĩ mai sau những câu chuyện 

lịch sử chói lọi, những trận đánh hào hùng làm nên danh tiếng Việt Nam. 

 Đại tướng của nhân dân 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những học trò gần gũi, xuất sắc 

của Bác Hồ, Ông thường tâm niệm lời Hồ Chí Minh: “Dĩ công vi thượng”. Và 

cả đời, Ông đã làm như thế. Ngay khi nằm trên giường bệnh, Ông vẫn khẳng 

định: “Tôi còn sống thì còn phục vụ dân tộc”. Cả cuộc đời Ông đã phấn đấu 
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không mệt mỏi vì dân, vì nước. Có lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói với nhà 

Sử học Dương Trung Quốc: “…Tôi đã cống hiến một cách tự nguyện, đã thanh 

thản trong mọi thử thách, thế là tôi sống vui, sống lâu… Như vậy, tôi đã làm 

theo lời dạy và noi theo tấm gương của Bác Hồ là “Dĩ công vi thượng”. Tôi 

nhận nhiệm vụ và tôi hoàn thành nhiệm vụ. Ngay cả việc phụ trách công tác sinh 

đẻ có kế hoạch… cũng là nhiệm vụ…”. 

Tuân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ 

Nguyên Giáp đã dựa vào nhân dân để tổ chức, xây dựng quân đội và chỉ huy 

quân đội đánh giặc. Đại tướng luôn chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân 

Việt Nam thực sự là quân đội cách mạng, quân đội nhân dân - từ nhân dân mà 

ra, vì nhân dân mà chiến đấu, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó mật thiết 

với nhân dân. Trong suốt quá trình chiến đấu và xây dựng, Quân đội nhân dân 

Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn được nhân dân nuôi dưỡng, 

che chở, biết dựa vào dân, phát huy sức mạnh của dân để hoàn thành mọi nhiệm 

vụ được giao. Nhân dân là người thầy vĩ đại của Đại tướng, đã giúp cho Đại 

tướng có thêm nhiều kiến thức về quân sự, bồi dưỡng cho ông tài nghệ quân sự, 

hun đúc cho ông bản lĩnh của người làm tướng cầm quân đánh giặc, mà những 

kiến thức đó, tài nghệ đó, bản lĩnh đó không có trong bất cứ một trường quân sự 

chính quy nào. 

Đại tướng đã chỉ ra một vấn đề có tính quy luật là, khi nào quân đội gắn bó 

mật thiết với nhân dân, được nhân dân thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc, chở che 

thì quân đội vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; ngược lại, khi nào quân 

đội xa rời nhân dân, không được nhân dân giúp đỡ thì hoàn thành nhiệm vụ rất 

khó khăn, thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ. 

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền trên tờ L’Humanité do nhà báo 

Dominique Bari thực hiện năm 2004, Tướng Giáp nói: “Chiến thắng pháo đài 

bay B-52 là chiến thắng của trí tuệ Việt Nam trước công nghệ và tiền bạc. Nhân 

tố con người là quyết định. Đó là lý do tại sao một quan chức Mỹ hỏi tôi ai là vị 

tướng giỏi nhất, tôi đã trả lời đó chính là nhân dân ViệtNam”. Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp nhấn mạnh thắng lợi của nhân dân Việt Nam, ông chỉ đóng góp 

phần khiêm tốn trong đó. Tướng Giáp đã kể câu chuyện khi gặp cựu Bộ trưởng 

Quốc phòng Mỹ McNamara: “Khi chúng tôi gặp nhau ở Alger, Brezjinski cũng 

thắc mắc lý do tại sao chúng tôi thắng Mỹ, ông ta hỏi tôi: “Chiến lược của Ngài 

là gì?”. Câu trả lời của tôi hết sức đơn giản: “Chiến lược của tôi là hòa bình, tôi 

là vị tướng của hòa bình, không phải của chiến tranh”. 

Là một người con của buôn làng Tây Nguyên có may mắn được gặp gỡ và 

trò chuyện cùng Đại tướng 4 lần, bà H’Jéo (63 tuổi), Phó Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh tỉnh Gia Lai nhớ lại: Trong lần gặp cuối cùng vào năm 1998 tại Hà 

Nội, nhân dịp kỉ niệm 30 năm Chiến dịch Mậu Thân (1968-1998). Tại đây, bà đã 

được Đại tướng vỗ vai, nói chuyện rất giản dị, thân mật. Biết bà là bộ đội địa 

phương từng tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968, Đại tướng ân cần: "Tham gia 

chiến dịch này nữ quân nhân thì nhiều, nhưng nữ quân nhân dân tộc như cô thì 

rất ít. Cô cố gắng làm việc cho đồng bào dân tộc mình, cô cố gắng đưa chủ 
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trương, nghị quyết của Đảng cho đồng bào họ hiểu. Cố gắng làm việc cho phụ 

nữ, cho người dân làm được nhiều lúa, nhiều gạo, nhiều cà phê, nhiều tiêu… để 

đồng bào mình bớt khó khăn hơn, đưa được con em người dân tộc đi học chữ để 

biết thế giới họ đang làm gì…". Bà H’Jéo xúc động: “Đại tướng nói rất đúng. 

Bởi phụ nữ Tây Nguyên bấy giờ chỉ biết nuôi con trong nhà, đồng bào mình 

hiếm người biết chữ, biết tiếng Kinh. Có biết chữ thì mới biết thế giới họ đang 

làm gì để mà học tập”. 

Năm 1993, trong chuyến về thăm tỉnh Quảng Bình 10 ngày, trong buổi 

chiều ngày cuối cùng, Đại tướng đi trên bãi cát trắng xóa của biển Nhật Lệ. Vị 

tướng già tóc bay trắng xóa, đi đi lại lại trên bờ biển rất lâu, tay chắp sau lưng. 

Đại tướng trăn trở bởi trong đợt này, ông đi thăm hết các huyện trong tỉnh, 

nhưng rất tiếc Tuyên Hóa và Minh Hóa là 2 huyện miền núi khó khăn nhất Ông 

lại không đến được. Bà con có điện, có gửi thư, mong muốn mời Ông về thăm 

mà đường xá khó khăn quá, tỉnh không dám đưa đi. 

Ngay hôm đó, Đại tướng tự tay viết 2 lá thư, ký và gửi cho Đảng bộ nhân 

dân 2 huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa. Trong thư Đại tướng dặn nhân dân không 

chặt phá rừng, phải bảo vệ môi trường sinh thái, nếu không sẽ rất nguy hiểm khi 

lũ lụt xảy ra. Và điều này đúng đến tận bây giờ. Đại tướng trăn trở và dặn bà con 

hai huyện miền núi này là cần lưu tâm tới bệnh sốt rét và bướu cổ. Chính quyền 

phải quyết tâm và có các biện pháp đẩy lùi 2 bệnh đó cho dân… Sau bức thư, 

Đại tướng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hình ảnh đó thể hiện một con người nghĩ về 

quê hương, về người dân, về mỗi vùng miền. Một tình cảm hết sức sâu rộng. 

Nhân dân Việt Nam yêu quý, tự hào về Đại tướng Võ Nguyên Giáp vì ông là 

một vị tướng có đức, có tài, có nhân, có nghĩa. Ông là bậc nhân tướng luôn vì 

nước vì dân. Nay Đại tướng đã đi xa, nhưng cả dân tộc vẫn hãnh diện vì đã có 

Ông - vị Đại tướng của nhân dân, Đại tướng của hòa bình. 

 

 

15. Kỳ Anh. 12 vị đại tướng trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam / 

Kỳ Anh // http://www.doisongphapluat.com.– 2013.– Ngày 29 tháng 12. 

 

12 VỊ ĐẠI TƯỚNG 

TRONG LỊCH SỬ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

 

Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam là cấp quân hàm sĩ quan Quân đội 

cao cấp nhất trong Quân đội Nhân dân Việt Nam với cấp hiệu 4 ngôi sao vàng.  

Theo quy định hiện hành, quân hàm Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt 

Nam do Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc 

gia ký quyết định phong cấp. 
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Tính đến tháng 12 năm 2011, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có 12 quân 

nhân được phong quân hàm Đại tướng. Có 2 quân nhân được đặc cách phong 

quân hàm Đại tướng không qua các cấp trung gian là đồng chí Võ Nguyên Giáp 

(1948) và đồng chí Nguyễn Chí Thanh (1959). 

Tính đến tháng 12 năm 2011, chỉ còn một Đại tướng giữ quân hàm hiện 

đang công tác là đồng chí Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt 

Nam đương nhiệm. 

Tham gia vào Quân đội Nhân dân Việt Nam 

Có 9 đồng chí tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1945.  

Có 3 đồng chí còn lại tham gia sau năm 1945 là các đồng chí Phạm Văn 

Trà (1953), Lê Văn Dũng (1963), Phùng Quang Thanh (1967) và đều theo binh 

nghiệp từ năm 18 tuổi. 

Về các cương vị trong quân đội 

Những chức vụ chủ chốt trong quân đội do các Đại tướng từng nắm giữ:   

- Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang: 1 đồng chí (Võ Nguyên Giáp) 

- Bí thư Quân ủy Trung ương: 2 đồng chí (Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến 

Dũng) 

- Bộ trưởng Quốc phòng: 6 đồng chí (Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Lê 

Đức Anh, Đoàn Khuê, Phạm Văn Trà, Phùng Quang Thanh) 

- Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: 4 đồng chí (Nguyễn Chí Thanh, Chu Huy 

Mân, Nguyễn Quyết, Lê Văn Dũng) 

- Tổng Tham mưu trưởng: 8 đồng chí (Hoàng Văn Thái, Văn Tiến Dũng, 

Lê Trọng Tấn, Lê Đức Anh, Đoàn Khuê, Phạm Văn Trà, Lê Văn Dũng, Phùng 

Quang Thanh) 

Về các chức vụ trong Đảng Cộng sản Việt Nam 

Tất cả 12 vị Đại tướng đều từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó có 8 đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị, 2 

đồng chí vào Ban Bí thư. 

Đến thời điểm này, có 9 đồng chí đã được trao tặng Huân chương Sao 

vàng, huân chương cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam; 2 đồng chí được trao 

tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.  
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1.Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Năm sinh - Năm mất: 1911 - 2013 

Năm thụ phong: 1948 

Quê quán: Quảng Bình 

Bí danh: Văn, Sáu 

Chức vụ cao nhất:  
Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 

Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân 

Việt Nam (QĐNDVN) 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

Chức vụ cao nhất trong Đảng 
Cộng sản Việt Nam: Ủy viên Bộ 

Chính trị (1951-1982) 

Danh hiệu khác: Người anh cả 

của Lực lượng vũ trang nhân dân 

Việt Nam, Đại tướng đầu tiên của 

QĐNDVN, Huân chương Sao vàng. 

 

 

 

2. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh 

 

Năm sinh-Năm mất: 1914-1967 

Năm thụ phong: 1959 

Quê quán: Thừa Thiên Huế 

Bí danh: Sáu Vi, Trường Sơn 

Chức vụ cao nhất: Chủ nhiệm 

Tổng cục Chính trị 

Chức vụ cao nhất trong Đảng 

Cộng sản Việt Nam: Ủy viên Bộ 

Chính trị (1951-1967) 

Danh hiệu khác: Huân chương 

Sao vàng (truy tặng) 

 

 

 

 



63 
 

 

3. Đại tướng Văn Tiến Dũng 

 

Năm sinh-Năm mất: 1917- 2002 

Năm thụ phong: 1974 

Quê quán: Hà Nội 

Bí danh: Lê Hoài 

Chức vụ cao nhất: Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng (1980-1987) 

Chức vụ cao nhất trong Đảng 

Cộng sản Việt Nam: Ủy viên Bộ 

Chính trị khóa III, IV, V, Bí thư Đảng 

ủy Quân sự Trung ương (1984-1986) 

Danh hiệu khác: Huân chương 

Sao vàng 

 

 

 

    4.  Đại tướng Hoàng Văn Thái (Hoàng Văn Xiêm) 
 

Năm sinh-Năm mất: 1915-1986 

Năm thụ phong: 1980 

Quê quán: Thái Bình 

Bí danh: An, Mười Khang, Quốc 

Bình,Thành,... 

Chức vụ cao nhất: Tổng Tham 

mưu trưởng đầu tiên (1945-1953), Thứ 

trưởng Bộ Quốc phòng 

Chức vụ cao nhất trong Đảng 

Cộng sản Việt Nam: Ủy viên Ban 

Chấp hành Trung ương các khóa III, IV 

và V 

Danh hiệu khác: Huân chương 

Sao vàng (truy tặng 2007) 
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     5. Đại tướng Chu Huy Mân (Chu Văn Điều) 

 

 

Năm sinh-Năm mất: 1913-2006 

Năm thụ phong: 1982 

Quê quán: Nghệ An 

Bí danh: Vũ Chân, Lê Thế Mỹ, 

Trần Thanh Lạc, Hai Mạnh 

Chức vụ cao nhất: Phó Chủ 

tịch Hội đồng Nhà nước (1981-

1986) 

Chức vụ cao nhất trong Đảng 
Cộng sản Việt Nam: Ủy viên Bộ 

Chính trị (1976-1986) 

Danh hiệu khác: Đại tướng có 

tuổi Đảng cao nhất, Huân chương 

Sao vàng 

 
 

 

 

 

 

6. Đại tướng Lê Trọng Tấn (Lê Trọng Tố) 

 

 

Năm sinh-Năm mất: 1914-1986 

Năm thụ phong: 1984 

Quê quán: Hà Nội 

Bí danh: Đội Tố, Ba Long 

Chức vụ cao nhất: Thứ trưởng 

Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tham 

mưu trưởng (1980-1986) 

Chức vụ cao nhất trong Đảng 
Cộng sản Việt Nam: Ủy viên Ban 

chấp hành Trung ương các khóa IV 

và V 

Danh hiệu khác: Huân chương 

Sao vàng (truy tặng 2007) 
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7.  Đại tướng Lê Đức Anh 

 

 

 

 

Năm sinh: 1920 

Năm thụ phong: 1984 

Quê quán: Thừa Thiên Huế 

Bí danh: Sáu Nam 

Chức vụ cao nhất: Chủ tịch 

nước (1992-1997) 

Chức vụ cao nhất trong Đảng 
Cộng sản Việt Nam: Ủy viên Bộ 

Chính trị (1982-1997) 

Danh hiệu khác: Huân chương 

Sao vàng 

 

 

 

 

8. Đại tướng Nguyễn Quyết (Nguyễn Tiến Văn) 

 

 

 

 

Năm sinh: 1922 

Năm thụ phong: 1990 

Quê quán: Hưng Yên 

Chức vụ cao nhất: Phó Chủ 

tịch Hội đồng Nhà nước 

Chức vụ cao nhất trong Đảng 

Cộng sản Việt Nam: Bí thư Trung 

ương Đảng khóa VI 

Danh hiệu khác: Huân 

chương Sao vàng 
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9. Đại tướng Đoàn Khuê 

 

 

 

 

Năm sinh-Năm mất: 1923-1998 

Năm thụ phong: 1990 

Quê quán: Quảng Trị 

Chức vụ cao nhất: Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng (1991-1997) 

Chức vụ cao nhất trong Đảng 

Cộng sản Việt Nam: Ủy viên Bộ 

Chính trị (1991-1997) 

Danh hiệu khác: Huân chương 

Sao vàng (truy tặng 2007) 

 

 

 

 

10. Đại tướng Phạm Văn Trà 

 

 

 

 

Năm sinh: 1935 

Năm thụ phong: 2003 

Quê quán: Bắc Ninh 

Chức vụ cao nhất: Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng (1997-2006) 

Chức vụ cao nhất trong Đảng 

Cộng sản Việt Nam: Ủy viên Bộ 

Chính trị (1997-2006) 

Danh hiệu khác: Anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân dân 
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11. Đại tướng Phùng Quang Thanh 

 

 

 

 

Năm sinh: 1949 

Năm thụ phong: 2007 

Quê quán: Hà Nội 

Chức vụ cao nhất: Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng (2006- ) 

Chức vụ cao nhất trong Đảng 

Cộng sản Việt Nam: Ủy viên Bộ 

Chính trị (2006- ) 

Chức danh khác: Anh hùng 

lực lượng vũ trang nhân dân 

 

 

 

12. Đại tướng Lê Văn Dũng 

 

 

 

 

 

Năm sinh: 1945 

Năm thụ phong: 2007 

Quê quán: Bến Tre 

Chức vụ cao nhất: Chủ nhiệm 

Tổng cục Chính trị (2001-2011) 

Chức vụ cao nhất trong Đảng 
Cộng sản Việt Nam: Bí thư Trung 

ương Đảng (2001-2011) 

 

 

Kỳ Anh 
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16. Quang Minh. Gặp nữ Anh hùng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt 

Nam / Quang Minh // http://www.baothaibinh.com.vn.– 2014.– Ngày 5 tháng 5. 

 

GẶP NỮ ANH HÙNG ĐẦU TIÊN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 

VIỆT NAM 

 

Mưu trí, dũng cảm, kiên cường và bất khuất, nữ trung đội trưởng ngày 

ấy giờ đã bước sang tuổi 83, nhưng ký ức một thời khói lửa đạn bom luôn là 

mạch nhựa sống căng tràn để dù hàng ngày bà chỉ có thể đi lại trong ngôi 

nhà nhỏ của mình, nhưng trái tim và khối óc vẫn luôn hướng tới Ðảng, tới 

dân. 

Cùng với tên tuổi nổi tiếng của những Anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ 

kháng chiến chống Pháp như Cù Chính Lan, La 

Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Mạc Thị Bưởi, Bế 

Văn Ðàn, Phan Ðình Giót…, người nữ Anh 

hùng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam 

- Trung đội trưởng Trung đội Nữ du kích Tán 

Thuật (Kiến Xương) Nguyễn Thị Chiên không 

chỉ là dấu son trong bảng vàng thành tích chiến 

đấu của quân dân Thái Bình, mà còn là điển 

hình tiêu biểu cho những phẩm chất, truyền 

thống cao quý của quân dân Việt Nam trong 

đấu tranh vì hòa bình, vì độc lập tự do của dân tộc. 

Mưu trí, dũng cảm, kiên cường và bất khuất, nữ trung đội trưởng ngày ấy 

giờ đã bước sang tuổi 83, nhưng ký ức một thời khói lửa đạn bom luôn là mạch 

nhựa sống căng tràn để dù hàng ngày bà chỉ có thể đi lại trong ngôi nhà nhỏ của 

mình, nhưng trái tim và khối óc vẫn luôn hướng tới Ðảng, tới dân. 

 Không gọi điện báo trước, chúng tôi lặng lẽ từ Thái Bình, trong vai những 

người con, người cháu ở vùng đất nơi chôn nhau cắt rốn của bà lên thăm. Cũng 

không quá lắt léo khó tìm như một số nhà báo đã miêu tả, ngôi nhà của bà nằm 

yên bình trong một ngõ nhỏ của phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. 

 Dường như đã quen với việc thường xuyên có khách lạ đến thăm, nghe 

tiếng gọi, người bạn đời của bà mau mắn cầm chìa khóa ra mở cổng. Một 

khoảng sân nhỏ, một gốc bưởi mặc dù chưa vào mùa đơm hoa kết trái nhưng đủ 

làm mát dịu lòng người qua lại bởi những tán lá xanh mướt xòe rộng xuống nền 

sân. Cảm giác thân quen từ sự bình dị, mộc mạc rất đỗi ấm áp của sự bài trí, của 

những đồ dùng, vật dụng trong nhà đôi vợ chồng lão thành cách mạng đã giúp 

chúng tôi nhanh chóng gần gũi với ông bà. 

 Nghe nhắc đến hai chữ “Thái Bình”, bà  lần lượt nhìn từng đứa chúng tôi, 

rồi bất chợt nhắm nghiền mắt lại. Trong khoảng không tĩnh lặng ấy, chứng kiến 

xúc cảm ngập tràn trên gương mặt đã hằn sâu những vết chân chim của tuổi già, 
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dường như hơn lúc nào hết, chúng tôi thấy thấm thía nỗi đau đáu với quê hương 

ẩn sâu trong lòng người con đã lâu không được quay trở lại. 

 Vừa nghe chúng tôi đặt vấn đề được viết về bà – người nữ anh hùng đầu 

tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, ông không từ chối, nhưng vội vã đứng 

lên, mở ngăn kéo tủ lấy một tập giấy gấp đôi, rồi đưa cho chúng tôi một tờ: “Bà 

nhà tôi dạo này yếu rồi, lúc nhớ lúc quên. Các cô cứ đọc bài báo Bác Hồ viết về 

bà ấy, đăng trên báo Nhân dân số 60 ra ngày 5/6/1952 với bút danh CB là đầy đủ 

hết”. 

 Chờ cho chúng tôi đọc xong bài báo của Bác Hồ viết cách đây gần 62 năm, 

ông quay ngược trở lại quá khứ, rồi không giấu nổi niềm tự hào vẫn còn vẹn 

nguyên từ ngày ấy, ông xúc động kể về duyên cơ lần đầu tiên biết đến bà. Là cán 

bộ phụ trách lĩnh vực thi đua của Quân đội, tháng 2/1952 ông được cấp trên giao 

nhiệm vụ tham gia bình xét, sàng lọc, chọn lựa những điển hình tiêu biểu để 

chuẩn bị cho Đại hội thi đua toàn quốc. Ông bảo ngày ấy, các địa phương, các 

ngành trong cả nước giới thiệu, đề cử lên rất nhiều, ai cũng giỏi và xứng đáng 

nên để đánh giá thực sự công tâm, chọn lựa được những tấm gương sáng nhất, 

xứng đáng nhất là cả một thử thách đối với cán bộ làm công tác thi đua. 

 Trong danh sách những người được Thường vụ Quân ủy Trung ương chọn 

lựa đề nghị Bộ Chính trị báo cáo với Bác Hồ tuyên dương khen thưởng có người 

bạn đời sau này của ông. Mặc dù lúc ấy ông chưa một lần gặp bà, chẳng biết bà 

như thế nào, nhưng đọc báo cáo thành tích chung của quân dân Thái Bình trong 

thời kỳ đầu năm 1952 – trong đó có những đóng góp không nhỏ của nữ Trung 

đội trưởng Du kích xã Tán Thuật (Kiến Xương, Thái Bình) ông rất ấn tượng và 

không khỏi khâm phục bà. Niềm vui trong ông như được nhân đôi và vỡ òa khi 

sự lựa chọn, đề nghị của Thường vụ Quân ủy Trung ương được Bác Hồ phê 

duyệt. 

 Tháng 5/1952, tại Ðại hội chiến sĩ thi đua, cán bộ gương mẫu toàn quốc, 

cùng với La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên – nữ 

du kích của Thái Bình trở thành 4 Anh hùng Quân đội đầu tiên của cả nước và 

bà cũng chính là nữ Anh hùng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

 Trong lúc ông say sưa kể chuyện làm thi đua, bà lặng lẽ ngồi nghe, như 

nuốt lấy từng lời. Có lẽ sự sôi nổi, hào hứng của người bạn đời giúp bà dễ dàng 

hồi tưởng lại và cái sự nhớ nhớ quên quên của bà như lời ông nói đã nhường chỗ 

cho cuốn phim quay chậm về một thời đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi hào 

hùng của người nữ Anh hùng vùng đất lúa. 

 Tham gia dân quân của xã ngay từ năm 1946, bà giác ngộ sâu sắc việc bảo 

vệ Tổ quốc là nghĩa vụ, là quyền lợi cao quý và thiêng liêng của mọi công dân; 

và càng thấy thấm thía hơn điều đó khi Hồ Chủ tịch kêu gọi toàn quốc kháng 

chiến: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ không phân biệt tôn 

giáo đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân 

Pháp cứu Tổ quốc”. 

 Thực hiện phương châm “Toàn dân là một chiến sĩ, mỗi làng là một pháo 

đài”, dưới sự chỉ đạo của xã đội, bà vừa tích cực tham gia huấn luyện, vừa cùng 
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bà con đẩy mạnh tăng gia sản xuất, từng bước xây dựng làng kháng chiến, chuẩn 

bị đánh địch tiến công. 

 Tháng 2 năm 1950, quân Pháp nổ súng tiến công Thái Bình, đến cuối 

tháng 4, chúng đã thiết lập được một hệ thống chiếm đóng khá dầy đặc trên địa 

bàn tỉnh. Với bộ máy đàn áp và hệ thống đồn bốt có trong tay, quân địch đã liên 

tiếp tiến hành các cuộc càn quét, sục sạo để khủng bố, mua chuộc, dụ dỗ, ép 

buộc nhân dân quy thuận lập tề, nhằm nhanh chóng thiết lập được một hậu 

phương an toàn, từ đó chúng có thể rút quân cơ động để chi viện cho các chiến 

trường khác. 

 Ðội du kích của bà Chiên 100% quân số là nữ nên nhiều người không chịu 

được sự đàn áp dã man của quân địch đã rời bỏ hàng ngũ, tìm cách bật đất lưu 

vong đến những vùng chưa bị tạm chiếm. Cuộc sống của cán bộ, đảng viên, du 

kích ở lại bám đất, bám dân vô cùng vất vả, gian nan, cơ cực; ban ngày phải tản 

ra, khoác nùm rơm, lưng thắt bao gạo rang, nắng cũng như mưa phải trú ở khắp 

các bờ bãi, hầm hố, gò đống ngoài đồng. Trên cương vị của người đứng đầu cầm 

quân, hơn lúc nào hết, nữ Trung đội trưởng Nguyễn Thị Chiên hiểu rằng càng 

gian khổ càng phải nuôi quyết tâm đánh thắng giặc để giành lại độc lập tự do, 

cơm no áo ấm. 

 Vượt qua mọi thử thách, người phụ nữ trẻ tuổi vốn chân yếu tay mềm ấy 

đã tìm mọi cách vận động, tuyên truyền, giáo dục đồng đội của mình cũng như 

nhân dân hiểu sát tình thế, hiểu rõ tình hình của địch, nuôi dưỡng tinh thần đấu 

tranh với ý chí “Tiến sâu vào lòng địch, không chạy trước mũi súng của địch”. 

Thấu hiểu tâm lý chị em phụ nữ, vượt qua được giây phút yếu mềm sẽ gan dạ và 

sắt đá hơn ai hết, nữ trung đội trưởng tìm đến những hoàn cảnh đặc biệt để 

“truyền lửa” khát vọng hạnh phúc, niềm tin chiến thắng cho họ. Và cứ thế, đội 

nữ du kích Tán Thuật ngày một  thu hút sự tham gia đông đảo, nhiệt tình cách 

mạng những người phụ nữ đói khát nhất, nghèo nàn nhất, đau khổ nhất; bởi 

chính họ đều nhận thức sâu sắc rằng muốn sướng, muốn đỡ khổ, muốn trả thù 

giặc đã tàn sát dã man chồng con mình, muốn cứu dân mình, bảo vệ đất nước 

mình chỉ có một con đường duy nhất là tự lực tự cường đứng lên đánh giặc. 

 Kể đến đây, bà Chiên chợt cười rồi bảo: “Trong suốt những năm kháng 

chiến, đội du kích của tôi lúc đông, lúc ít. Ðịch càn quét, tàn sát đẫm máu quá 

thì nhiều chị em cũng sợ không dám tham gia nữa, nhưng cứ kiên trì vận động 

và bồi dưỡng thêm, từng bước củng cố niềm tin thì chị em lại hăng hái tham gia 

và thề nguyện không lấy chồng mà đi đánh giặc đến lúc giải phóng mới thôi”. 

 Khi chúng tôi hỏi ngày ấy, có lúc nào bà sợ không, bà lắc đầu: “Nếu sợ đã 

chẳng tham gia. Nếu các cô tham gia rồi cũng thế thôi. Tận mắt chứng kiến quân 

giặc tàn phá làng mạc của mình, sát hại dân mình, càng căm thù càng muốn 

vùng lên chiến đấu. Chính sự căm thù đến tận xương tận tủy đã giúp tôi nảy ra 

nhiều sáng kiến trong chiến đấu, đặc biệt là việc cướp vũ khí của địch để đánh 

địch; và đã chiến đấu phải bền bỉ, kiên cường và dũng cảm”. Bởi thế mà trong 

những năm tháng gian khổ ấy, trong lúc tình hình hết sức khó khăn, bên cạnh 

những phần tử dao động, chạy dài đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu dũng 
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cảm trước kẻ thù, có tác dụng củng cố lòng tin và quyết tâm kháng chiến của 

quần chúng; trong đó có nữ đảng viên, Trung đội trưởng Nguyễn Thị Chiên. 

 Gây dựng phong trào cách mạng ở cơ sở, trực tiếp chỉ huy đội nữ du kích 

phối hợp với các lực lượng tham gia nhiều trận đánh, người con gái nhỏ nhắn 

với hai bím tóc đuôi sam dễ thương ấy từng là nỗi khiếp đảm của quân địch. 

Một lần dẫn đường cho cán bộ đi họp, trên đường đi gặp địch, nữ Trung đội 

trưởng đã tìm cách đánh lạc hướng thu hút địch về phía mình, giải thoát được 

cho cán bộ của Ðảng, còn mình thì bị bắt. Hơn 3 tháng tra tấn bằng mọi thủ 

đoạn, nhiều lần bắn dọa vẫn không moi được lời khai nào, chúng đành phải thả 

bà ra. 

 Bà tâm sự, khi được cấp trên gọi đi tham dự Ðại hội chiến sĩ thi đua toàn 

quốc lần thứ nhất, bà rất bất ngờ vì thành tích của tập thể mà cá nhân mình lại 

vinh dự được hưởng. Trực tiếp được gặp Bác Hồ, bà sung sướng lắm. Với bà, 

thế là tất cả đã toại nguyện, vì cả cuộc đời hoạt động bí mật chỉ mong được sống 

để một lần gặp người Cha già kính yêu. 

 Với kinh nghiệm tổ chức, triển khai lực lượng du kích địa phương và 

những chiến công lẫy lừng một thời, bà được điều về Thủ đô Hà Nội, giao 

nhiệm vụ phụ trách và quản lý lực lượng dân quân 4 huyện ngoại thành. Sau 

nhiều năm công tác, bà về nghỉ hưu với quân hàm Trung tá, mang trên người 

bao vết thương của chiến tranh và sự hành hạ thể xác đau đớn mỗi khi trái gió 

trở trời. Thương vợ, ông đưa bà đi đủ mọi nơi để bốc thuốc, có nơi biếu bà cả 

100 thang mà dứt khoát không lấy một đồng. Ông bảo: Báo chí cứ nói vợ chồng 

tôi khốn khổ. Chị Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước quan tâm đến tận nhà 

hỏi chúng tôi có gì khó khăn không, tôi bảo hàng tháng chúng tôi vẫn lĩnh đủ 

lương, sống rất tốt. Thời kỳ chiến tranh thì cả dân tộc mình khốn khó. Cách 

mạng thành công rồi thì chẳng còn gì khốn khó nữa. Hàng xóm xung quanh đây 

rất thương vợ chồng tôi, mình trọng người thì người trọng mình mà. Hơn nữa, 

đã có câu “Thương dân, dân lập bàn thờ”. 

 Nghe ông nói, bà nhìn chúng tôi cười hiền hậu: Tôi thì hết thời rồi, không 

làm gì được nữa. Bất giác, tôi nhìn xuống mặt bàn nước, dưới tấm kính, viết 

đằng sau một tờ lịch nhỏ là những dòng chữ như thế này: “Những biện pháp 

khắc phục: Ðể khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, 

lối sống, biện pháp có ý nghĩa nhất là thực hiện cho được những biện pháp đã đề 

ra, sau đó mới nói đến việc bổ sung những biện pháp mới. Phải quyết liệt thực 

hiện những biện pháp quyết liệt đối với kẻ thù bên trong, những giặc nội xâm 

đang phá Ðảng ta từ bên trong. Mọi sự nể nang, né tránh, bao che cho những tệ 

nạn tiêu cực đều là có tội với Ðảng, với dân, cần được xử lý kịp thời. Xây dựng 

các tổ chức Ðảng từ trên xuống dưới thật trong sạch vững mạnh; đặc biệt các tổ 

chức Ðảng ở cơ sở phải thực sự là nền tảng tổ chức của Ðảng trong cuộc đấu 

tranh chống thoái hóa, biến chất; tổ chức Ðảng cấp trên phải nêu gương cho tổ 

chức Ðảng cấp dưới; tổ chức Ðảng ở cấp cao nhất phải thực sự là tấm gương 

chống tệ nạn tiêu cực để toàn Ðảng noi theo”. Ðấy là những dòng chữ khi tỉnh 

táo nhất, ngẫm nghĩ một hồi, bà đọc cho cháu ngoại viết. Nói có vẻ lý thuyết, 
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nhưng nếu mỗi đảng viên chỉ cần “thực hiện cho được những biện pháp đã đề 

ra” như suy nghĩ của bà, thì chắc chắn việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay” 

sẽ thực sự mang lại hiệu quả thiết thực bởi chỉ một điều đơn giản, đó chính là 

“biện pháp có ý nghĩa nhất”. Thấy tôi có vẻ thích thú, bà bảo: Tôi cho cô đấy, cô 

cứ cầm về đi! 

 Tôi lặng người, muốn ôm lấy bà mà không dám. Không biết đã có bao 

nhiêu nhà báo với bao nhiêu tác phẩm làm phiền lòng ông bà về những câu chữ 

không phải là sự thật, nhưng với chúng tôi, dẫu có thể chỉ một lần gặp gỡ, nhưng 

dấu ấn ông bà để lại thì thật đặc biệt. 

 Tôi ra về mang theo cái nắm tay rất chặt và lời dặn dò của bà: “Càng trẻ 

càng phải học nhiều, làm nhiều. Càng là nhà báo càng phải đi nhiều, tìm hiểu 

nhiều, đi sâu vào từng ngóc ngách để thấu được cả cái mạnh và cả cái yếu con 

ạ!”… 

 Gió từ triền đê sông Hồng ùa về mát dịu. Nắng cuối xuân dịu dàng len 

trong ngõ nhỏ. Bỗng chốc, tôi thấy bà, dưới gốc bưởi ngát hương, xõa mái tóc 

bạc trắng thời gian, cười hiền hậu, mộc mạc và yên bình đến thế! 

 

Nguyễn Thị Chiên 

Nữ trung đội trưởng du kích Nguyễn Thị Chiên là một cố nông, 22 tuổi, vào 

đội du kích từ 1946. 

Vùng chị Chiên thường bị giặc càn quét. Cơ sở tan rã. Nhân dân hoang 

mang. Chị cứ bám sát lấy dân, lập lại cơ sở chính quyền và đoàn thể, tổ chức 

một trung đội nữ du kích chống càn quét, bảo vệ làng. 

Bị bắt, bị tra tấn suốt 3 tháng, bị đưa ra bắn dọa 3 lần, chị vẫn bình tĩnh, 

không khai nửa lời. Vừa thoát được về, tuy mình đầy vết thương, chân đau 

không đi được, chị cũng hoạt động lại ngay. Trong đợt thi đua từ 19-5 đến 19-

12-1951, chị đã thắng 10 trận, tự tay tước được 15 súng và bắt sống 12 tên giặc 

(1 tên quan hai Pháp). Trong các trận, chị không hề bỏ sót một người thương 

binh nào. Trong vụ thuế nông nghiệp, chị đã thức 30 đêm liền, tuyên truyền giải 

thích từng nhà, từng người. Nhiều người lạc hậu, thấy chị thành khẩn, đều cảm 

động và trở nên hăng hái. Khi bắt được tên đồn trưởng (nó đã giết người anh 

của chị), chị giải thích chính sách khoan hồng của Chính phủ, rồi thả nó. Vì vậy, 

nó đã gọi nhiều ngụy binh ra hàng. 

Chị Chiên, vì yêu nước, căm giặc, trung thành với đoàn thể, kiên quyết bám 

sát dân, luôn luôn thương yêu đồng đội, nắm vững và ra sức thi hành chính sách 

nên đã lập được công to, rất xứng đáng là Anh hùng Quân đội. 

CB (Báo Nhân dân số 60 ra ngày 5/6/1952) 

 

Quang Minh 
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17. Mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ // http://www.qdnd.vn.– 2013.– Ngày 21 

tháng 12. 

 

MÃI XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ 

 

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của 

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta đã lớn mạnh không ngừng và chiến 

thắng vẻ vang. Từ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 chiến sĩ, 

với vũ khí, trang bị thô sơ, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trở thành một đội 

quân hùng hậu, có đầy đủ các quân chủng, binh chủng, được trang bị hiện đại 

được nhân dân tin yêu; được bạn bè thế giới khâm phục; cán bộ, chiến sĩ có trí 

tuệ và đạo đức trong sáng, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân... Những chiến 

công của Quân đội ta đã góp phần tô thắm lịch sử dựng nước và giữ nước hào 

hùng của dân tộc, làm rạng rỡ non sông đất nước và thời đại Hồ Chí Minh. Quân 

đội nhân dân Việt Nam xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” mà 

Đảng, Nhà nước và nhân dân trao tặng.  

Từ năm 1989, theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 

của Chính phủ, ngày 22-12 hằng năm còn là Ngày hội Quốc phòng toàn 

dân. Những năm qua, vận dụng sáng tạo những bài học quý báu của lịch sử, toàn 

Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chủ động, tích cực, đạt được nhiều thành tựu 

trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đặc biệt, chúng ta đã tạo được sự 

chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân. Đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng và 

Nhà nước ta đã quan tâm đúng mức đến củng cố quốc phòng-an ninh, kết hợp 

chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Tiềm lực của nền 

quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc ngày càng 

được tăng cường. Chúng ta đã hoàn thành tốt mục tiêu 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; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa Việt Nam; giữ vững ổn định chính trị và 

môi trường hòa bình để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa…  

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức 

tạp, hơn lúc nào hết, Quân đội nhân dân Việt Nam phải luôn phát huy bản chất 

cách mạng, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong giai đoạn cách mạng mới, hoàn thành chức năng cơ bản là sẵn sàng chiến 

đấu và chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và các 

lợi ích quốc gia, dân tộc, cán bộ, chiến sĩ toàn quân phải luôn giữ vững bản lĩnh 

chính trị, đạo đức người quân nhân cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ 

quốc, với nhân dân, với chế độ và Đảng Cộng sản. Quân đội ta cần tiếp tục được 

tổ chức theo hướng tinh gọn, chất lượng; giữ vững, phát huy truyền thống, nêu 

cao ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, tập trung huấn luyện, rèn luyện, nâng 

cao trình độ tác chiến, khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, xây 
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dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cơ quan 

quân sự các bộ, ngành, địa phương tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, 

chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên 

chức và toàn thể nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 

Đặc biệt, chúng ta cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 28-

NQTW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 

trong tình hình mới; tiếp tục tập trung xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực 

phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu phòng thủ đất nước; nêu cao cảnh giác, 

phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của 

các thế lực thù địch. Toàn quân xác định phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên 

tai là nhiệm vụ chiến đấu thời bình. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần tiếp tục nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng xả thân để bảo vệ, giữ gìn tính mạng, tài sản 

của nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới 

đẩy mạnh công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính 

trị ở cơ sở, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo... Cùng với toàn Đảng, toàn 

dân, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta cần kiên trì xây dựng phát triển mối quan hệ 

đoàn kết hữu nghị với quân đội và nhân dân các nước, phấn đấu vì hòa bình, độc 

lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trong khu vực và trên toàn thế giới. 

Kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 24 năm 

Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại lịch sử, 

truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của Quân đội và nhân dân ta; 

tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, nhà quân sự kiệt xuất của 

dân tộc Việt Nam - người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân; 

tưởng nhớ cố Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Người Anh Cả của 

Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta khơi 

dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý 

chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt mọi khó khăn, thử thách, ra sức xây 

dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 

hiện đại xứng đáng là nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng; góp phần xứng đáng 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. 

Chúng ta có quyền tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng của 

một dân tộc anh hùng và tin tưởng ở sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân. Đó 

chính là nguồn động lực để chúng ta tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện xây 

dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng 

nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình 

hình mới. 

QĐND 

 

 

 



75 
 

18. Trần Vũ. 5 tiến bộ quan trọng của công nghiệp quốc phòng Việt Nam / 

Trần Vũ // http://www.nguoiduatin.vn.– 2014.– Ngày 31 tháng 10. 

 

5 TIẾN BỘ QUAN TRỌNG CỦA CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 

VIỆT NAM 

 

Để phát triển quân đội tiến lên hiện đại cần có một ngành công nghiệp 

quốc phòng phát triển. Thời gian vừa qua, ngành công nghiệp quốc phòng 

Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng. 

Chế tạo thành công nhiên liệu tên lửa 
Mấy năm trước, Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ của Tổng cục Công nghiệp 

Quốc phòng đã chế tạo thành công thỏi nhiên liệu tên lửa hỗn hợp ký hiệu là 

9X195. Đây là loại nhiên liệu dùng cho động cơ tên lửa hành trình, tên lửa 

phòng không. 

 
Việt Nam đã có thể chủ động được nhiên liệu tên lửa. 

 

Nhiên liệu tên lửa hỗn hợp được sử dụng phổ biến trong nhiều loại tên lửa 

từ tầm ngắn đến các loại tên lửa cấp chiến dịch, chiến lược. Thành phần của 

nhiên liệu tên lửa hỗn hợp gồm chất cháy-kết dính, chất ô-xi hóa và các phụ gia 

năng lượng cao như bột nhôm, các chất nổ mạnh, phụ gia tốc độ cháy, phụ gia 

công nghệ... 

Theo báo Quân đội Nhân dân năm 2012 đưa tin: Công nghệ sản xuất thỏi 

nhiên liệu tên lửa hỗn hợp rất phức tạp và luôn được các quốc gia giữ bí mật. Vì 

vậy, việc nghiên cứu chế tạo thành công thỏi nhiên liệu tên lửa hỗn hợp 9X195 

có ý nghĩa quan trọng, khẳng định năng lực từng bước làm chủ công nghệ hiện 

đại của đội ngũ các nhà khoa học kỹ thuật quân sự Việt Nam. 

Sản phẩm của đề tài có thể sử dụng để hỗ trợ công tác nghiên cứu, đào tạo, 

chế tạo thử nghiệm nhiên liệu tên lửa hỗn hợp và ứng dụng để sản xuất thỏi 

nhiên liệu tên lửa hỗn hợp quy mô phòng thí nghiệm, nhằm phục vụ cho trang 

bị, thay thế một số thỏi nhiên liệu của động cơ hành trình tên lửa đang có trong 

trang bị, đồng thời mở ra khả năng tự sản xuất các tổ hợp tên lửa phòng không. 

http://www.nguoiduatin.vn/
http://www.nguoiduatin.vn/c/cong-nghe
http://www.nguoiduatin.vn/ev1353/suc-manh-quan-su-viet-nam.html
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Nghiên cứu thành công sơn tàng hình 
Công nghệ tàng hình ngày càng có vai trò quan trọng trong việc chế tạo các 

loại vũ khí, thiết bị quân sự để đảm bảo tỉ lệ sống sót của nó trước các loại radar 

của đối phương. Các nhà khoa học quân sự Việt Nam cũng đã tích cực nghiên 

cứu lĩnh vực này và đã đạt được thành tựu quan trọng. Đó là chế tạo thành công 

sơn hấp thụ sóng radar kí hiệu PD/RAP-MEH. 

 

 
Sơn tàng hình là một vật liệu quan trọng để đảm bảo cho các mục tiêu quân sự sống sót 

trước radar đối phương trong chiến tranh hiện đại. 

 

Sản phẩm do Viện Khoa học và Công nghệ quân sự chế tạo. Đây là loại vật 

liệu đặc biệt dùng để sơn phủ lên bề mặt các mục tiêu quân sự nhằm bảo vệ mục 

tiêu trước sự phát hiện, định vị của radar đối phương. 

Theo đó, sơn PD/RAP-MEH có tác dụng hấp thụ sóng radar nhờ sự thay 

đổi hệ chất kết dính và tham số cấu trúc của màng… Được biết các nguồn 

nguyên liệu để sản xuất sơn này có sẵn ở trong nước nên chi phí chế tạo thấp mà 

hiệu quả không thua kém so với sản phẩm nhập ngoại. 

Tự đóng được tàu chiến hiện đại 
Tháng 6 vừa qua, Việt Nam vừa hạ thủy cặp tàu tên lửa tự đóng thứ 2. Các 

tàu này thuộc lớp Molniya do Việt Nam tự đóng theo giấy phép và dây chuyền 

công nghệ của Nga. 

Các tàu Molniya dài 56,9m, rộng 10,2m với trọng tải 510 tấn. 

Mặc dù trọng tải nhỏ nhưng ưu điểm của tàu này là tốc độ cao và hỏa lực 

mạnh. Tàu được trang bị đến 16 ống phóng tên lửa với các tên lửa được sử dụng 

là Kh-35 Uran-E. Tên lửa này có tầm bắn 130 km với đầu đạn theo lý thuyết có 

thể diệt tàu chiến 5000 tấn của đối phương. 

Ngoài ra trên tàu còn có 1 pháo hạm tốc độ cao cỡ nòng 76mm và nhiều hệ 

thống thiết bị điện tử hiện đại khác. 

 

http://www.nguoiduatin.vn/c/quan-su


77 
 

 
Một tàu Molniya trong cặp đầu tiên do Việt Nam tự đóng. 

Bên cạnh các tàu Molniya, ngành đóng tàu quân sự Việt Nam còn đạt được 

một thành tựu quan trọng khác với việc tự thiết kế và đóng thành công tàu pháo 

TT-400TP. 

Từ năm 2010, Việt Nam bắt đầu nghiên cứu thiết kế loại tàu này. Sau 2 

năm xây dựng, con tàu đầu tiên đã được hạ thủy thành công. 

Tàu TT-400TP trang bị hệ thống vũ khí hiện đại với pháo hạm cao tốc AK-

176 và pháo cao tốc (AK-630). Ngoài ra có tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp 

cùng nhiều hệ thống quang-điện tử hiện đại khác tích hợp như radar, hệ thống 

nhận diện địch ta… 

Chế tạo thành công máy bay không người lái 
Theo tin từ Viện Kỹ thuật quân sự Phòng không-Không quân, đơn vị này 

hồi tháng 7 đã chế tạo và thử nghiệm thành công mẫu máy bay không người lái 

tốc độ cao UAV-02 có những tính năng kỹ-chiến thuật vượt trội. 

Cụ thể UAV-02 có sải cánh 2,8m, dài 2,5m. Nó có thể bay nhanh tối đa 

250 đến 350 km/h với trần bay 8000m và tầm hoạt động 100 km. 

 
Máy bay không người lái UAV-02 do Việt Nam tự sản xuất. 
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UAV-02 đã được đưa vào sân bay Thọ Xuân để thử nghiệm làm mục tiêu 

cho các máy bay Su-30MK2 tập chặn kích. Đợt thử nghiệm được đánh giá rất 

thành công cho thấy UAV-02 hoàn toàn đáp ứng được nhiệm vụ này. 

Viện Kỹ thuật quân sự Phòng không - Không quân biết đơn vị đang tiếp tục 

hoàn thiện 2 mẫu tiếp theo là UAV-03 và UAV-04 với những cải tiến về công 

nghệ như hệ thống điều khiển độc lập dẫn đường quán tính INS, nâng tốc độ 

hành trình cho UAV lên 0,85 Mach (cận âm) và tăng bán kính hoạt động để có 

thể bay giám sát biển, đảo… 

Chế tạo thành công giáp chống tên lửa B-72 cho xe tăng 
Để bảo vệ xe tăng trước các loại vũ khí chống tăng, các cán bộ kỹ thuật 

thuộc Viện Thuốc phóng, thuốc nổ (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã 

nghiên cứu, chế tạo thành công một loại giáp trang bị cho xe tăng chống được sự 

tấn công của một số vũ khí, đặc biệt là tên lửa chống tăng B72-loại vũ khí chống 

tăng hiệu quả, đang được rất nhiều nước trên thế giới sử dụng. 

 

 
Xe tăng T-54 của Quân đội Việt Nam.( Ảnh minh họa) 

 

Để chống lại tên lửa B-72, các nhà khoa học ở Viện Thuốc phóng – Thuốc 

nổ đã lựa chọn phương án tạo một vụ nổ chủ động khác đặt giữa dòng tập trung 

và mặt cần bảo vệ. Với cách này, áp suất cao của sản phẩm nổ do vụ nổ chủ 

động gây ra sẽ tác động trực tiếp vào các phần tử động năng của dòng tập trung 

làm thay đổi hướng của các phần tử động năng, làm mất tính đẳng hướng khi 

đâm xuyên của dòng tập trung; góp phần làm tán xạ dòng, làm cho mật độ dòng 

không còn cao khiến mật độ năng lượng của dòng không cao, dẫn đến giảm khả 

năng xuyên, thậm chí mất khả năng xuyên; tác động vào chuôi dòng làm mất 

nguồn cung cấp vật chất cho quá trình hình thành dòng. 

Miếng giáp phản ứng nổ gồm ba phần: Phần tử nổ, thân hộp giáp và cơ cấu 

gá, trong đó, phần tử nổ là bộ phận chính có chức năng cản xuyên, được thiết kế 

lượng nổ kẹp giữa hai tấm thép. Theo tính toán, giáp phản ứng nổ tăng khả năng 

bảo vệ xe tăng trước các loại vũ khí chống tăng thông thường có chiều sâu 

xuyên thép dưới 450mm. 

http://www.nguoiduatin.vn/c/the-gioi
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Làm chủ công nghệ nhiệt luyện nòng pháo 
Nòng pháo là chi tiết làm việc trong điều kiện rất khắc nghiệt về nhiệt độ 

và áp suất nên đòi hỏi phải có cơ tính tổng hợp cao, trong đó đặc biệt chú ý đến 

độ bền, độ dai va đập và khả năng chống mài mòn. Quá trình chế tạo nòng pháo 

phải kết hợp nhiều công nghệ như công nghệ nấu luyện, đúc thép; công nghệ gia 

công cắt gọt; công nghệ mạ lỗ nòng và đặc biệt quan trọng là công nghệ nhiệt 

luyện. 

 
Việt Nam đã làm chủ được công nghệ nhiệt luyện nòng pháo. 

 

Quá trình nhiệt luyện là yếu tố giúp đảm bảo độ bền, tuổi thọ cao cho nòng 

khi làm việc trong điều kiện nhiệt độ và áp suất rất cao. Theo tin từ báo Quân 

đội nhân dân, công nghiệp quốc phòng nước ta hiện đã nhiệt luyện được nòng 

pháo súng cối 100mm, nòng súng DKZ82-B10 có chiều dài 1.400mm; phôi 

nòng SPG-9 có chiều dài 2.300mm khối lượng khoảng 100kg; nghiên cứu nhiệt 

luyện thành công phôi nòng pháo 37mm có chiều dài 2.500mm, khối lượng hơn 

200kg; chế tạo thành công thiết bị nung tôi tần số công suất 300kW... 

 

Trần Vũ 
19. Thiếu tướng Bùi Thanh Sơn. Dùng quân làm việc nhân nghĩa / Thiếu 

tướng Bùi Thanh Sơn // http://www.qdnd.vn.– 2014.– Ngày 23 tháng 10. 

 

DÙNG QUÂN LÀM VIỆC NHÂN NGHĨA 

 

Từ xưa tới nay, nhận thức của nhiều người cho rằng: Xây dựng quân đội 

chỉ để tiến hành chiến tranh, thực hiện các cuộc chinh phạt, gây tổn thất cho 

nhân loại. Khác với quân đội của nhiều nước, Quân đội nhân dân Việt Nam do 

Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo, mục đích để làm việc nhân nghĩa, 

nhằm cứu dân và cứu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Dùng binh làm 

việc nhân nghĩa, muốn cứu dân, cứu nước”. 



80 
 

 

Ảnh minh hoạ / qdnd.vn 

Nhiệm vụ cứu dân và cứu nước của quân đội, được thực hiện trên nhiều 

lĩnh vực, cả trong đấu tranh và trong chiến tranh cách mạng, cũng như trong hòa 

bình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong đấu tranh và chiến 

tranh cách mạng, quân đội đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể ở Trung 

ương và địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân trong và 

ngoài nước, cũng như nhân dân yêu hòa bình trên thế giới hiểu rõ âm mưu xâm 

lược của kẻ thù, hiểu rõ công cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc ta. Đây 

là nhân tố quan trọng để ta phát huy sức mạnh toàn dân, sự ủng hộ và giúp đỡ 

của bạn bè quốc tế, đấu tranh giành thắng lợi. Trong đấu tranh cách mạng, quân 

đội đã làm nòng cốt cùng nhân dân tiến hành thành công cuộc Tổng khởi nghĩa 

Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền trên cả nước. Ngay sau đó quân đội 

lại cùng với nhân dân, liên tục chặn đánh quân địch ở phía Nam, để cả nước 

chuẩn bị bước vào kháng chiến. Trong kháng chiến ta đã kết hợp chặt chẽ đánh-

đàm, nhằm loại bớt kẻ thù, tiết kiệm máu xương, tập trung sức mạnh đánh kẻ thù 

chính. Không chỉ sát cánh cùng nhân dân đánh giặc, Quân đội ta còn tham gia 

diệt “giặc đói” và “giặc dốt”, làm tăng sức mạnh dân tộc, đánh thắng thực dân 

Pháp xâm lược. Miền Bắc hòa bình, quân đội đã cùng nhân dân khôi phục kinh 

tế, phát triển các cơ sở hạ tầng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Xây dựng 

miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương vững chắc, cùng đồng 

bào miền Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thành quả 

cách mạng đạt được, đã chấm dứt hàng trăm năm đô hộ của kẻ thù, cứu dân và 

cứu nước thoát khỏi sự áp bức, bóc lột đến cùng cực, tra tấn và tàn sát rất dã 

man của bọn thực dân và đế quốc. Mang lại cuộc sống bình yên, sự tự do, ấm no 

và hạnh phúc cho các tầng lớp nhân dân trên mọi miền đất nước. Yếu tố quan 

trọng để ta xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần cho toàn dân, tạo ra sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Quân đội ta đã 

cùng toàn dân đánh thắng kẻ thù xâm lược, quyết không cho chúng xâm lấn lãnh 

thổ và chủ quyền biển đảo, giết hại dân thường, giữ vững môi trường hòa bình, 

để nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Cùng với 

đánh giặc bảo vệ nhân dân và đất nước mình, quân đội ta còn giúp bạn làm tròn 
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nhiệm vụ quốc tế. Bộ đội ta đã kề vai sát cánh cùng quân và dân nước bạn đánh 

giặc, giải phóng nhân dân khỏi ách đô hộ, áp bức và bóc lột của bọn thực dân và 

đế quốc, cũng như thoát khỏi nạn diệt chủng, mang lại cuộc sống ấm no, tự do 

và hạnh phúc cho toàn dân. Không chỉ nêu cao tinh thần quốc tế cao cả, quân 

đội ta còn tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phong tục tập quán 

của nhân dân nước bạn. Vì vậy, bộ đội ta luôn được quân và dân nước bạn tin 

yêu, quý trọng như chính con em của dân tộc mình. 

Trong hòa bình, quân đội đã cùng hệ thống chính trị và xã hội ở địa 

phương, hướng dẫn nhân dân sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xóa mù chữ, nhất là 

ở vùng sâu và vùng xa. Bên cạnh đó, Quân đội ta còn trực tiếp tham gia phát 

triển kinh tế, văn hóa và xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 

nhân dân. Bộ đội ta đã xây dựng nhiều khu kinh tế-quốc phòng ở những địa bàn 

khó khăn, nơi biên giới và biển đảo, bảo vệ vững chắc biên cương đất nước. Các 

tổng công ty của quân đội còn tham gia đấu thầu, xây dựng các cơ sở hạ tầng ở 

trong nước cũng như quốc tế, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh. Quân đội 

còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành ở Trung ương và địa phương, 

xây dựng và củng cố ngày càng vững chắc nền quốc phòng toàn dân; chung sức 

xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và dịch 

bệnh, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân 

dân. Song song với thực hiện nhiệm vụ xây dựng đất nước, quân đội còn làm tốt 

nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng 

của quân đội đã tuần tra canh gác, nêu cao cảnh giác, làm nòng cốt cùng toàn 

dân đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, gây bạo loạn lật đổ, xâm 

lấn chủ quyền lãnh thổ của kẻ thù... Những việc làm đó đã và đang góp phần 

quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng quan hệ và hợp tác 

quốc tế, xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Không chỉ chăm lo xây 

dựng đất nước, nâng cao đời sống, giữ vững sự bình yên cho nhân dân nước 

mình, Quân đội nhân dân Việt Nam còn tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình 

quốc tế. Góp phần cùng các nước và các tổ chức quốc tế, ngăn ngừa chiến tranh, 

khắc phục thảm họa thiên nhiên và môi trường, phòng chống dịch bệnh, giữ 

vững hòa bình và ổn định trên thế giới. Đây là yếu tố quan trọng để ta tạo dựng 

lòng tin, cơ sở mở rộng hợp tác, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã 

hội, nâng cao đời sống nhân dân. 

Dùng quân làm việc nhân nghĩa, đã chứng minh rõ bản chất cách mạng của 

quân đội ta và tô thắm thêm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, làm tăng lòng tin, thắt 

chặt tình đoàn kết quân dân và đoàn kết quốc tế. Đó là nhân tố quan trọng, làm 

tăng sức mạnh và vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam ở trong nước cũng 

như trên trường quốc tế; là cơ sở để quân và dân ta bảo vệ vững chắc chế độ và 

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở thời kỳ mới. 

 

Thiếu tướng, PGS, TS Bùi Thanh Sơn 
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20. Trung tướng Trần Đơn.Phong trào thi đua quyết thắng, nâng cao sức 

mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang Quân khu 7 / Trung tướng Trần Đơn // 

http://qk7.qdnd.vn.– Năm 2014.– Ngày 20 tháng 11. 

 

PHONG TRÀO THI ĐUA QUYẾT THẮNG, NÂNG CAO SỨC 

MẠNH TỔNG HỢP CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU 7 

 

Quân khu 7 là địa bàn chiến lược trọng yếu ở phía Nam của Tổ quốc. Kế 

thừa và phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự 

cường, đoàn kết quyết thắng”, từ năm 2009 đến nay, phong trào thi đua quyết 

thắng của lực lượng vũ trang quân khu không ngừng phát triển, đổi mới toàn 

diện cả về nội dung và hình thức, trở thành động lực tinh thần to lớn, cổ vũ cán 

bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 

được giao. Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị thực hiện công tác thi đua khen thưởng một cách nghiêm túc, 

linh hoạt, sáng tạo, gắn phong trào thi đua quyết thắng  với việc đẩy mạnh học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động trong quân 

đội và phong trào thi đua yêu nước của địa phương.  

 

 
Trung tướng Trần Đơn - Tư lệnh Quân khu 7 động viên 

thanh niên TP Hồ Chí Minh lên đường nhập ngũ 

Xác định huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi 

tình huống là nhiệm vụ chính trị trung tâm, phong trào thi đua quyết thắng  của 

lực lượng vũ trang Quân khu 7 được tổ chức theo tinh thần “Người sẵn sàng, 

phương tiện, vũ khí sẵn sàng, có lệnh là chiến đấu được ngay”. Với tinh thần 

này, các cơ quan, đơn vị luôn thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu , nắm 

chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để giữ vững an ninh, chính 

trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang quân khu 

thường xuyên bổ sung, hoàn thiện và tích cực tổ chức luyện tập các phương án 
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tác chiến, phương án phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ và phương án 

bảo vệ an toàn các mục tiêu, bảo vệ các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm 

việc trên địa bàn Quân khu 7. Một trong những thành tích mà phong trào thi đua 

đã mang lại, là các cuộc diễn tập bắn đạn thật, diễn tập khu vực phòng thủ luôn 

đạt kết quả tốt. Thông qua diễn tập, đã góp phần nâng cao năng lực tổ chức chỉ 

huy, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và công tác hiệp đồng với các lực 

lượng Hải quân, Phòng không - Không quân, Công an, bộ đội Biên phòng ngày 

càng nhịp nhàng, hiệu quả hơn. 

5 năm qua, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu  và chiến 

đấu, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã bám sát chủ trương “Một tập trung, ba 

khâu đột phá” do Bộ Quốc phòng phát động và phương châm huấn luyện “Cơ 

bản, thiết thực, vững chắc”. Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân 

khu triển khai nhiều nội dung, biện pháp thi đua để thực hiện tốt mục tiêu huấn 

luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng tác chiến, phù hợp với cách đánh và vũ 

khí trang bị được biên chế. Các trung đoàn của Sư đoàn 5 là: Trung đoàn 4, 

Trung đoàn 5 và Trung đoàn 271 có phong trào thi đua “Luyện hay, đánh giỏi”, 

“Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Trung đoàn 88 - Sư đoàn 

302 có phong trào “Một giờ hăng say, bằng cả ngày chiếu lệ”, “Sáng tạo, linh 

hoạt để huấn luyện giỏi, tác chiến nhanh”. Lữ đoàn Pháo binh 75 thi đua với chủ 

đề “Bắn giỏi, tiêu diệt địch ngay từ loạt đạn đầu”. Lữ đoàn Công binh 25 sôi nổi 

với phong trào thi đua “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Tiếp bước 

hành quân, mở đường thắng lợi”… Phong trào thi đua đã cổ vũ cán bộ, chiến sĩ 

đoàn kết, thống nhất cao, quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng 

sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Trong các đợt kiểm tra của Bộ Quốc phòng, 

của BTL quân khu, những đơn vị trên đều có kết quả huấn luyện đạt loại khá, 

giỏi. Các đơn vị này cũng nhiều năm được Bộ Quốc phòng và quân khu tặng cờ 

đơn vị huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao. Hoạt động thi đua trong huấn 

luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cũng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân 

huấn luyện giỏi, được báo cáo thành tích tại Đại hội Thi đua Quyết thắng của 

Quân khu 7 giai đoạn 2009-2014. 

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu , một 

trong những phong trào thi đua được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng nhiệt tình và 

mang lại hiệu quả cao là phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học 

cụ”. Trước hết phải nói đến thành tích trong nghiên cứu khoa học công nghệ môi 

trường, với hơn 100 đề tài (trong đó 3 đề tài được Bộ Quốc phòng đánh giá cao). 

Các đề tài khoa học đã thể hiện tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, đề cập cụ thể, 

sâu sắc đến điều kiện bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị, các yếu tố ảnh hưởng 

đến chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu  và chiến đấu, cũng như sức khỏe 

của bộ đội. Từ đó, đề ra được các giải pháp khắc phục hiệu quả, góp phần tích 

cực cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trung tâm của lực lượng vũ trang 

quân khu. Từ năm 2009 đến nay, các đơn vị trong quân khu có trên 130 sáng 

kiến tham gia hội thi, hội thao đạt giải cao, trong đó có sáng kiến “Bàn phẫu 

thuật tư thế ngồi thư giãn” của trung tá Lê Quang Trí - Bệnh viện Quân dân 
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Miền Đông (Cục Hậu cần) đạt giải nhì cấp bộ; sáng kiến “Nồi tẩy rửa VKBB 

bằng áp lực” của đại úy CN Phạm Hồng Quân - Phòng Kỹ thuật, Bộ Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh Đồng Nai đạt giải ba “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp bộ; sáng kiến “Thiết 

bị kiểm tra kết quả ngắm bắm bài 1B súng trường và súng AK” giải khuyến 

khích “Tuổi trể sáng tạo” cấp bộ; sáng kiến “Thiết bị tạo giả tiếng nổ của mìn 

vướng nổ” giải khuyến khích tuổi trẻ sáng tạo cấp bộ... Các đơn vị của Sư đoàn 

5, Sư đoàn 302, Lữ đoàn Công binh 25, Lữ đoàn Phòng không 77, Lữ đoàn Pháo 

binh 75, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 26, Trường Quân sự quân khu, hay Bộ Bộ 

chỉ huy quân sự các tỉnh: Bình Thuận, Long An, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng 

Tàu, Lâm Đồng, BTL TP. Hồ Chí Minh có hàng trăm sáng kiến cải tiến mô 

hình, học cụ phục vụ cho công tác huấn luyện. Đây là một yếu tố quan trọng để 

đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu  của lực lượng vũ 

trang Quân khu 7. 

Trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu  và CĐ, lực lượng vũ trang 

các tỉnh, thành phố luôn coi trọng việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 

phương hoàn thành tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng tiềm 

lực và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Hoạt động thi đua của lực lượng 

vũ trang các địa phương đã thể hiện tính cụ thể, sáng tạo, với những nội dung, 

hình thức phong phú, sát thực tế và thường xuyên được đổi mới. BTL TP. Hồ 

Chí Minh, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh: Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Lâm 

Đồng, Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu... đã có nhiều cách làm hiệu 

quả trong công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, chú 

trọng mở rộng các đối tượng như già làng, trưởng bản, trưởng thôn, các chức sắc 

tôn giáo, đồng bào vùng biên để nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân vững mạnh. Bên cạnh đó, cơ quan quân sự các địa phương 

còn làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu  cho lực 

lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên. Những năm qua, lực lượng dự bị động 

viên, dân quân, tự vệ trên địa bàn quân khu luôn bảo đảm tỉ lệ quân số, tổ chức 

huấn luyện tốt theo quy định, tham gia tích cực trong phong trào bảo vệ an ninh 

Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. 

Không chỉ tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, hiệu quả đối với nhiệm vụ 

trung tâm, phong trào thi đua quyết thắng  của Quân khu 7 đã đạt được nhiều 

thành tích trong hoạt động lao động lao động sản xuất với mục tiêu: “Sản xuất 

tốt để phục vụ cho huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu  cao”. Từ phong trào 

“Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác”, đến “Để bộ đội ăn no, sức khỏe 

tốt, đánh thắng trong mọi tình huống”, hay “Bảo quản khai thác hiệu quả vũ khí, 

trang bị”... toàn quân khu đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc 

mọi nhiệm vụ. Những thành tích của Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, Công ty Dệt - 

may 7, Công ty Tây Nam, Công ty Đông Hải đã hòa chung với thành tích của 

các cơ quan, đơn vị trong quân khu, làm cho phong trào thi đua quyết thắng  

thêm ấn tượng, có sức hấp dẫn và lôi cuốn mọi người tham gia với ý thức và tinh 

thần trách nhiệm cao. 
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Ở vào vị trí trung tâm phía Nam của Tổ quốc, một đầu mối giao dịch quốc 

tế quan trọng, lực lượng vũ trang Quân khu 7 thường xuyên được các tổ chức 

quốc tế đến thăm và làm việc, giao lưu hợp tác. Ngành đối ngoại quân sự Quân 

khu 7 cũng đã thi đua thực hiện nhiều biện pháp tích cực và hiệu quả trong đón 

tiếp hàng trăm đoàn đại biểu quân sự nước ngoài đúng nghi thức ngoại giao, góp 

phần giữ vững và tăng cường mối quan hệ hữu nghị với nhân dân và quân đội 

các nước. 

Những năm tiếp theo, phong trào thi đua quyết thắng  của Quân khu 7 tiếp 

tục phát triển toàn diện, đúng hướng, được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường 

xuyên, liên tục, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu ngày càng lớn 

mạnh, hiện đại và tinh nhuệ. Phong trào thi đua quyết thắng  sẽ là động lực để 

lực lượng vũ trang quân khu huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu  cao và CĐ 

thắng lợi, gắn bó máu thịt với nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự-

quốc phòng của Đảng trong thời kỳ mới, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

Việt Nam XHCN và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. 

 

Trung tướng Trần Đơn 

 

 

21. Thanh Liêm. Lực lượng vũ trang tỉnh: Phát huy truyền thống hào hùng 

/ T. Liêm // http:// baobinhduong.vn.– 2014.– Ngày 26 tháng 11. 

 

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG  

HÀO HÙNG 
 

 Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững 

mạnh toàn diện, bảo đảm về chính trị tư tưởng, trình độ khả năng cơ động, 

sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống là mục tiêu quan trọng được cấp ủy 

Đảng, chính quyền và Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong năm 2014. Điều này đã giúp bảo 

đảm thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng phát triển kinh tế bền vững 

đi đôi với bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới. 

 Từ truyền thống hào hùng  
Cách đây 69 năm, thực hiện Nghị quyết Hội nghị quân sự tại An Phú Xã, 

Chi đội 1 Giải phóng quân Nam bộ chính thức được thành lập tại xã An Sơn, 

quận Lái Thiêu (nay là TX.Thuận An). Với biên chế 800 cán bộ, chiến sĩ, 80 

súng trường, 10 súng phóng lựu đạn, 1 súng máy và một số đạn dược khác, 

nhưng với truyền thống yêu nước sâu sắc, ý chí căm thù giặc và bằng tinh thần 

anh dũng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, 

trực tiếp là Đảng bộ địa phương, Chi đội 1 đánh dấu bước trưởng thành nhanh 
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chóng, lớn mạnh trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh 

giặc, giải phóng quê hương, bảo vệ Tổ quốc. 

Trải qua 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc đầy cam go và khốc liệt, 

lớp lớp cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã mưu trí, sáng tạo tổ chức nhiều trận đánh 

đã đi vào lịch sử oai hùng, như trận bót Cầu Định, cầu Bà Kiên, Bến Súc, Đồng 

Sổ, Suối Dứa, Bông Trang, Lò Gạch… làm cho địch kinh hồn, khiếp vía. Các 

đơn vị bộ đội địa phương, tiểu đoàn chủ lực của tỉnh, đại đội huyện, du kích làng 

xã đã thực hiện trung đội diệt trung đội, đại đội diệt đại đội, tiểu đoàn diệt tiểu 

đoàn, lập những chiến công hiển hách. Từ đó, đã hỗ trợ phong trào đấu tranh 

chính trị bóc gỡ ấp chiến lược, kêu gọi làm tan rã hàng ngũ địch góp phần làm 

phong phú cho nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

 

  
Ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu 

của LLVT tỉnh trong công tác tuyển quân năm 2014  

 

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, 20 năm đánh Mỹ, đất Bình 

Dương kiên cường bởi Chiến khu Đ, “Làng kháng chiến kiểu mẫu” ở Chiến khu 

Thuận An Hòa, Tam giác sắt kiên cường. Bình Dương tự hào là cái nôi ra đời 

cách đánh công đồn đặc biệt, là nơi bẻ gãy hàng trăm trận càn quét lớn nhỏ góp 

phần cùng với quân, dân cả nước làm nên đại thắng mùa mùa xuân năm 1975, 

giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tiếp đó, LLVT tỉnh còn hoàn thành 

xuất sắc nhiệm chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ 

quốc tế cao cả, giúp nước bạn Campuchia. 

Xứng đáng với thế hệ cha ông 
Phát huy truyền thống hào hùng của LLVT tỉnh, cán bộ, chiến sĩ trẻ hôm 

nay đã không ngừng ra sức thi đua học tập, rèn luyện xây dựng bản lĩnh chính trị 

vững vàng, đấu tranh chống lại luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Bên 



87 
 

cạnh đó, LLVT tỉnh còn tích cực rèn luyện, nâng cao thể lực, trình độ kỹ chiến 

thuật, đặc biệt là khả năng hiệp đồng tác chiến và làm chủ vũ khí, trang bị khí tài 

sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ chiến đấu và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng, chỉ huy quân sự các cấp còn làm tốt chức năng 

phối hợp, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính 

quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc 

phòng tại địa phương với tinh thần chủ động, sáng tạo. Theo đó, việc tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ- LLVT tỉnh trong sạch, vững mạnh, cơ 

quan đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức chiến đấu trong mọi tình huống và làm 

nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Kết quả đó bắt nguồn 

từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong việc đầu tư xây dựng doanh trại 

các đơn vị LLVT tỉnh ngày càng khang trang sạch đẹp. Điều này đã bảo đảm 

cho LLVT tỉnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nề nếp chính quy, duy trì kỷ luật; 

nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ 

được giao. Đây cũng chính là sự khẳng định truyền thống cách mạng của cha 

anh, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quê hương, đất nước của LLVT với 

phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng, thấm đậm trong lòng nhân dân trong 

thời kỳ mới; đồng thời thể hiện vị thế, vai trò là lực lượng chính trị tuyệt đối 

trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện ý thức trách nhiệm, tình cảm sâu 

nặng và lòng tri ân đối với thế hệ đi trước của cán bộ, chiến sĩ LLVT Bình 

Dương hôm nay. 

Những chỉ tiêu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 

của LLVT tỉnh trong năm 2014 là hoàn thành khá tốt các mặt công tác trọng tâm 

như tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ 

theo yêu cầu đề ra của cấp trên; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng 

thanh niên nhập ngũ cao hơn năm trước, phối hợp giữ vững tình hình an ninh 

trật tự trên địa bàn; nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, ý thức 

pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền. Công tác chính sách được quan tâm 

thực hiện cóhiệu quả, đã giải quyết khá tốt chế độ chính sách cho các đối tượng 

theo Quyết định 290 và 62 của Thủ tướng Chính phủ. Việc chăm lo đời sống vật 

chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ được quan tâm thực hiện. Các nhu cầu thiết 

yếu và trang bị vũ khí được đầu tư mua sắm và bảo quản, bảo dưỡng tốt... 

Một nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2014 đã được LLVT tỉnh hoàn thành tốt 

là diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh tại TX.Tân Uyên. Đây là 

hoạt động nâng cao một bước nhận thức về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 

hình mới; nâng cao năng lực vận hành cơ chế xây dựng khu vực phòng thủ, khả 

năng lãnh đạo và chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu 

của các ban ngành, đoàn thể trong vận hành cơ chế, giúp cán bộ lãnh đạo các 

cấp nắm chắc cơ chế vận hành, phương châm chỉ đạo, quy trình xử lý tình huống 

và chuẩn bị lực lượng, phương tiện khi cótình huống xảy ra. 

Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

và 69 năm Ngày thành lập LLVT tỉnh nhà, thông qua đợt thi đua cao điểm 



88 
 

“Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ” do Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phát động, các 

cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức thi đua chào mừng bằng nhiều hình thức 

sôi nổi, thiết thực. Trong đó, các hoạt động trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền 

truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền để kế tục sự nghiệp cha ông, hoàn 

thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

 T.Liêm 
 

 

22. Nguyễn Công Danh. Lực lượng vũ trang tỉnh sau 3 năm thực hiện chỉ 

thị 03 của Bộ chính trị / Nguyễn Công Danh // Tạp chí BTV . – 2014. – kỳ 2 

tháng 5. 

 

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH  SAU 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ 

THỊ 03 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 
 

Sau 3 năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương  

đạo đức Hồ Chí Minh “theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, mọi lĩnh vực 

học tập, công tác, lao động sản xuất, sinh hoạt, trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ 

huấn luyện và sẵn sàng chiến dấu của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương đã có 

nhiều chuyển biến mạnh mẽ, không những thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm 

cao trong thực hiện, mà còn hình thành trong mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng 

niềm tin, niềm tự hào sâu sắc về tấm gương, đạo đức và sự cống hiến quên mình 

của Bác, một vĩ nhân – lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Cũng theo đó, 

tinh thần đoàn kết, thi đua quyết thắng được phát huy cao độ trong thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần cho Đảng bộ – lực lượng vũ trang tỉnh 

nhà hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự – quốc phòng . 

Đưa việc học tập, noi gương Bác vào đời sống   

Cùng với việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn, 

các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên 

truyền với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; 100% cán bộ, đảng 

viên, quần chúng nhận thức được sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 03 

của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, các văn bản, 

chỉ đạo, hướng dẫn của Quân khu 7 và của Tỉnh ủy Bình Dương; gắn học tập 

sinh hoạt chính trị với các hoạt động thi đua quyết thắng thường xuyên và đột 

kích, thông qua chủ đề trọng tâm là “lực lượng vũ trang  Bình Dương học tập và 

làm theo tấm gương của Bác”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng 

danh bộ đội Cụ Hồ”; công tác phối hợp, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ 

thống phát thanh nội bộ và các phương tiện thông tin đại chúng, trong các sự 

kiện chính trị trọng đại, các ngày kỷ niệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa 

phương. 

Đảng ủy quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn 

chặt chẽ việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức phấn đấu của tập thể chi bộ, 

đảng bộ trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ 
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trang  tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp phù hợp với chức trách, nhiệm 

vụ, lĩnh vực công tác của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và từng người. Đã cụ 

thể hóa 5 tiêu chuẩn thực hiện đối với các chi, đảng bộ; tiêu chuẩn phấn đấu đối 

với cán bộ chủ trì các cấp; đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng cụ thể hóa 

thành 7 tiêu chuẩn phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn 

đấu bằng văn bản với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi học tập, công tác, sinh 

hoạt. Theo đó, trong sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đảng, tổ chức quần chúng 

đều tiến hành kiểm điểm đối chiếu với tiêu chuẩn đăng ký phấn đấu cụ thể, để 

tập thể và từng cá nhân phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm ra 

sức thi đua học tập, rèn luyện theo các chuẩn mực đã đăng ký phấn đấu, nhờ đó 

đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Một trong những nhân tố quan trọng nữa là Đảng ủy quân sự tỉnh đã kết 

hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực 

hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 

hiện nay”; Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm 

và Chỉ thị 235 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về  xây dựng chi bộ “4 tốt”, 

đảng viên “5 tốt”. Từng cấp ủy và cán bộ đảng viên (nhất là cấp ủy viên và cán 

bộ chủ trì các cấp) đã nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm tự phê bình và phê bình 

trên tinh thần đoàn kết, xây dựng và tính chiến đấu cao; qua đó đã làm chuyển 

biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên, khắc phục tình 

trạng nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, tư tưởng trông chờ ỷ lại...; Tinh 

thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách của cán bộ, đảng viên, 

quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả công  tác được 

nâng lên, nội bộ đoàn kết thống nhất, kỷ luật được tăng cường, đội ngũ cán bộ 

chủ trì các cấp đã phát huy tốt vị trí, vai trò trong lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, 

điều hành cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy quân sự  

tỉnh và 13 chi đảng bộ cơ sở tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, chặt chẽ đạt được 

mục đích yêu cầu đề ra, là cơ sở cho việc lãnh đạo chi bộ kiểm điểm có chất 

lượng. 

Nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo theo bác 
Từ việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, chỉ tiêu phấn đấu học tập làm theo 

cụ thể sát thực, bằng cách làm hay, sáng tạo đã phát huy tinh thần tự giác trong 

mọi hoạt động của chi, đảng bộ và trong mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. 

Việc đánh giá kết quả được thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua họp, hội, 

giao ban, chào cờ và trị, văn hóa, đã giúp cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ 

huy các cơ quan, đơn vị ngày càng hoàn chỉnh quỵ chế, quy định và các biện 

pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí, các chuẩn mực đạo đức 

theo gương Bác. Ngoài ra, việc sơ, tổng kết cũng đánh giá kịp thời ưu, khuyết 

điểm, có biểu dương, khen thưởng cụ thể, thiết thực; đồng thời, qua đó cũng 

phát hiện và chủ động uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu 

gương mẫu, nói không đi đôi với làm; đấu tranh với những quan điểm sai trái, 

xuyên tạc, phê phán các biểu hiện quan liêu, lãng phí... 
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Từ học tập và “Làm theo” đã không ngừng nâng cao chất lượng, hoàn 

thành nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nể nếp 

chính quy của các cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò chủ động tham mưu cho cấp 

ủy, chính quyền về công tác quân sự – quốc phòng địa phương. Sự chuyển biến 

sinh hoạt chính từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng 

đã góp phần tích cực phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức lối sống; giữ vững trận địa tư tưởng trong Đảng bộ – lực lượng vũ trang  

tỉnh. Từ phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều gương cá nhân, tập thể 

điển hình làm theo Bác, góp phần giúp cho Đảng bộ – lực lượng vũ trang  tỉnh 

vinh dự được Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng 

năm 2013 và được Tỉnh ủy Bình Dương tặng bằng khen 3 năm thực hiện Chỉ thị 

03 của Bộ Chính trị... 

Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính 

trị, Đảng ủy quân sự  tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng việc “Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo các chuyên đề năm 2014: “Nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm gắn với cuộc 

vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, 

đoàn kết, kỷ luật, thi đua quyết thắng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn 

diện, Đảng Bộ – lực lượng vũ trang tỉnh trong sạch vững mạnh, nòng cốt để 

tham mưu đúng, tham mưu trúng cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự – quốc phòng  được giao. 

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm có từ 

95% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh; trên 83% đảng viên hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. Đặc biệt, không có trường hợp nào phải xem xét do vi phạm đạo đức, 

lối sống, tư tưởng chính trị và thiếu ý thức trách nhiệm trong nhiệm vụ được 

giao. 

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức và cá nhân, căn cứ vào sự chỉ 

đạo, hướng dẫn của cấp trên, Thường vụ Đảng ủy quân sự  tỉnh đã ban hành 

Chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang  tỉnh Bình Dương; đồng thời chỉ đạo các 

đảng ủy cơ sở căn cứ vào đặc điểm tình hình, nhiệm vụ cụ thể để xây dựng 

chuẩn mực đạo đức trong đơn vị cho phù hợp, tổ chức thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả. Việc học tập làm theo gương Bác, hướng trọng tâm vào việc làm thay 

đổi nếp nghĩ, cách làm, đề cao tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, khắc phục khó 

khăn để làm tốt nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng. Thường 

xuyên phát hiện, biểu dương và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, 

gương người tốt việc tốt, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc 

về tư tưởng, đạo đức, vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định 

của đơn vị. 

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị, các cấp ủy đảng đã 

đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung 

nghị quyết thường kỳ của chi bộ, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị, 
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chương trình kế hoạch công tác của người chỉ huy các cấp xây dựng quy chế, 

quy định và có chủ trương, biện pháp phù hợp để thực hiện các chuẩn mực đạo 

đức thành phong trào thi đua rộng khắp của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong 

đơn vị. 

 

Nguyễn Công Danh 
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GIỚI THIỆU SÁCH 
QUYỂN 1: 

 

70 NĂM QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG 

 

 

Nhiều tác giả 

Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2014 

Khổ 19 x 27 cm 

Số trang: 435 

Giá bìa: 335.000đ 

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội sinh 

ra từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, do Đảng 

Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 

lập, lãnh đạo và giáo dục, là lực lượng vũ trang nòng cốt của nhân dân và Nhà 

nước cách mạng, có nhiệm vụ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ 

nhân dân, được nhân dân tin yêu trao tặng danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Từ ngày thành lập (22/12/1944) đến nay, trải qua 70 năm chiến đấu, xây 

dựng và trưởng thành, quân đội ta lớn mạnh không ngừng, cùng toàn dân vượt 

qua mọi khó khăn thử thách, lập nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ 

thù xâm lược, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng 

và phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, phòng chống thiên tai góp phần to lớn vào 

sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là một đội 

quân chiến đấu, đội quân công tác, lực lượng tin cậy của Đảng và Nhà nước, 

Quân đội nhân dân Việt Nam xứng đáng với lời biểu dương, khen ngợi của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh: “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”. 

Nhân dịp thành lập 70 năm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944- 22/12/2014) và 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân 

(22/12/1989-22/122014), Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin xuất bản cuốn sách 

“70 Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”. Cuốn sách gồm những phần 

chính sau: 

Phần I: Sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam 

Phần II: Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng của một dân tộc 

anh hùng. 

Phần III: Quân đội nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ quốc tế cao cả. 

Phần IV: Mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ. 



93 
 

 

QUYỂN 2: 

 

LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

 

 

 

Biên soạn: Luật gia Nguyễn Thị Mỹ Duyên 

 Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin 

 Nơi xuất bản: Hà Nội  

  Năm xuất bản: 2014 

 Khổ: 19 x 27 cm 

 Số trang: 418 

 Giá bìa: 335.000đ 

   Lịch sử - Truyền thống Quân đội nhân dân   

Việt Nam đã để lại một kho tàng kinh nghiệm vô 

giá, những bài học sâu sắc cho muôn đời. Trong 

công cuộc đổi mới, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 

chúng ta cần vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử, phát huy truyền thống 

hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa. 

Nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của 

Quân đội nhân dân Việt Nam, qua đó khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng 

cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập 

Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) Nhà xuất bản Văn hóa - 

Thông tin  xuất bản cuốn sách “Lịch sử - Truyền thống Quân đội nhân dân 

Việt Nam” gửi tới quý bạn đọc. Cuốn sách gồm 5 phần: 

Phần I: Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Phần II: Tìm hiểu truyền thống quân sự 

Phần III: Hồi ký - Nhật ký chiến tranh 

Phần IV: Hệ thống bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Phần IV: Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ qua những trang thơ. 

Cuốn sách là tài liệu tuyên truyền rất quan trọng, có giá trị thực tiễn to lớn, 

củng cố tinh thần đoàn kết của nhân dân ta, cổ vũ toàn Đảng, toàn quan và toàn 

dân ta hăng hái tiến lên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh, đưa đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội. 
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QUYỂN 3: 

 

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP  

VỚI QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG 

 

 

 Nhiều tác giả 

 Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin 

 Nơi xuất bản: Hà Nội  

 Năm xuất bản: 2014 

 Khổ: 19 x 27 cm 

 Số trang: 420 

 Giá bìa: 335.000đ 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của 

Đảng, của dân tộc, là người cha thân yêu của 

quân đội, của các lực lượng vũ trang nhân dân 

Việt Nam. Người đã cùng với Trung ương Đảng 

hất lòng chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân 

Việt Nam trở thành một đội quân kiểu mới của dân tộc. 70 năm qua, dưới ngọn 

cờ của lãnh tụ Hồ Chí Minh và sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta đã 

không ngừng lớn mạnh, đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những 

chiến công oanh liệt, những thành tích vẻ vang, trở thành một đội quân anh hùng 

của dân tộc Việt Nam anh hùng. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người học  trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, là người anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đại tướng, 

Tổn tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt hai cuộc kháng chiến thần 

thánh của dân tộc, là người chỉ huy quân đội làm nên trận Điện Biên Phủ “lừng 

lẫy năm châu, chấn động đại cầu” . 

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, xin 

giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp với Quân đội nhân dân Việt Nam”. Cuốn sách gồm 4 phần : 

Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minhvới Quân đội nhân dân Việt Nam qua một số 

bài nói và viết của người 

Phần II: Chủ tịch Hồ Chí Minhvới Quân đội nhân dân Việt Nam qua một 

số công trình nghiên cứu, bài viết, hồi ký của các nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, 

cán bộ và chiến sĩ 

Phần III: Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp với Quân đội nhân dân 

Việt Nam qua một số bài nói và viết của Người 
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Phần IV: Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp với Quân đội nhân dân 

Việt Nam qua một số công trình nghiên cứu, bài viết, hồi ký của các nhà nghiên 

cứu, tướng lĩnh, cán bộ và chiến sĩ. 

 

QUYỂN 4: 

 

CHÂN DUNG TƯỚNG LĨNH TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 QUA HAI CUỘC CHIẾN TRANH 1945 - 1975  

 

Nhiều tác giả 

Nhà xuất bản: Lao động 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2011 

Khổ: 19 x 27 cm 

Số trang: 534 

Giá bìa: 315.000đ 

Qua đạn lửa chiến tranh đã tôi luyện nên 

nhiều tướng lĩnh tài ba đức độ và thao lược, biết 

đánh bằng mưu kế, lấy ít địch nhiều, tìm ra điểm 

yếu của địch để đánh… Đó là những vị tướng 

đảm nhận nhiệm vụ nơi trận tiền mà tên tuổi của 

họ gắn liền với các chiến trường khốc liệt như: Phay Khắt - Nà Ngần, Việt Bắc, 

Biên Giới, Hòa Bình, Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh…hay những vị 

tướng tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, tất cả những vị tướng ấy với vai 

trò cá nhân trong lịch sử đã góp trí tuệ, công sức, xương máu cùng bao đồng chí, 

đồng bào, làm nên những chiến công vang dội. 

Cuốn sách“Chân dung tướng lĩnh trong lịch sử Việt Nam qua hai cuộc 

chiến tranh 1945 - 1975”, xin giớithiệu chân dung 24 vị tướng lĩnh mà tên tuổi 

và những chiến công của họ đã gắn liền với chiến trường trọng điểm qua hai 

cuộc chiến tranh qua những trang hồi ức, tự truyện, lời kể của đồng chí, đồng 

đội như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng 

Chu Huy Mân, Đại tướng Văn Tiến Dũng…Họ là những người anh hùng đã làm 

nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. 

 

QUYỂN 5: 

 

NHỮNG TRẬN ĐÁNH LỊCH SỬ CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 

VIỆT NAM 

Ngày 22/12/1944, đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân tiền thân 

của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập có 34 đồng chí, trong đó có 31 
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nam, 3 nữ  có 29 chiến sĩ là dân tộc thiểu số còn 5 chiến sĩ dân tộc Kinh. Lá cờ 

đỏ sao vàng giương cao trước hàng quân. Các chiến sĩ ăn mặc giản dị nhiều 

người còn đi chân đất, trang bị của quân đội cách mạng lúc đầu còn rất thô sơ. 

Song cũng thể hiện đó là đạo quân “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến 

đấu, vì nhân dân phục vụ”. Quân đội nhân dân còn có một tên khác mà nhân dân 

yêu mến đặt cho là “Bộ đội cụ Hồ”. 

 

 

 

         Biên soạn: Long Cơ 

Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2013 

Khổ: 19 x 27 cm 

Số trang: 497 

Giá bìa: 315.000đ 

 

 

  

 Ngay sau khi ra đời, thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh: “Trận đầu 

nhất định phải thắng” đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đã lập nhiều 

chiến công oanh liệt. Từ trận mở đầu Phay Khắt - Nà Ngần (1944), đến trận 

Điện Biên Phủ (1954), Đường 9 - Khe Sanh, Tết Mậu Thân (1968), Điện Biên 

Phủ trên không (1972), chiến dịch Hồ Chí Minh…  Những chiến công oanh liệt 

trên hai miền Bắc, Nam của quân ta đã buộc thực dân Pháp và đế quốc Mỹ phải 

chấp dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở  Việt Nam. 70 năm chiến đấu và xây 

dựng, chiến thắng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân 

dân Việt Nam đã phấn đấu liên tục, không ngừng giữ vững nêu cao và phát huy 

mạnh mẽ truyền thống anh hùng cách mạng, giá trị đạo đức truyền thống của 

dân tộc Việt Nam và truyền thống vẻ vang của quân đội, xứng đáng với danh 

hiệu “Bộ đội cụ Hồ”. 

Để tri ân những thế hệ trước đã hy sinh xương máu để giữ cho được từng 

tấc đất quê hương, bờ cõi, nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin biên soạn cuốn sách 

“Những trận đánh lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam”.Cuốn sách tập 

hợp nhiều bài viết phân tích về những trận đánh của quân và dân ta trong hai 

cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ. Cuốn sách giúp thế hệ hậu sinh thêm hiểu, 

thêm yêu mảnh đất bởi mỗi tấc đất quê hương đều thấm đẫm mồ hôi xương máu 

của các thế hệ cha ông.  
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Quyển 6: 

 

LỊCH SỬ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

(1945 - 1975) 

 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2014 
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Nằm ở vị trí trung tâm của miền Đông Nam Bộ, 

Bình Dương là địa bàn chiến lược quan trọng cả về 

chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội. Trong kháng 

chiến đây là địa bàn án ngữ cửa ngõ phía đông bắc 

Sài Gòn và là cầu nối của nhiều tỉnh, lại là vùng 

tiếp nối với Tây Nguyên.  

 Trong 30 năm kháng chiến (1945 - 1975), người dân Thủ Dầu Một - 

Bình Dương dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã dốc lòng, dốc sức, đoàn kết chiến 

đấu góp phần đánh bại bọn thực dân, đế quốc sừng sỏ cùng bè lũ tay sai. Thế 

trận chiến tranh nhân dân được định hình và ngày càng hoàn thiện tạo nên sức 

mạnh buộc quân địch phải hứng chịu những thất bại nặng nề. Nhân dân Bình 

Dương tham gia kháng chiến với cả ba hình thức, tham gia lực lượng vũ trang, 

dân quân du kích đánh giặc; đấu tranh chính trị trực diện với kẻ thù hoặc dán 

tiếp thông qua các đoàn thể; tuyên truyền vận động binh sĩ địch nhận rõ chính 

nghĩa của kháng chiến, khuyên họ bỏ ngũ về với gia đình, về với cách 

mạng…Sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cán bộ, sẵn sàng đóng góp đến hạt gạo, củ 

khoai cuối cùng cho kháng chiến, đó là những biểu hiện sinh động của tình 

“quân dân cá nước”. Tôi luyện trong khốc liệt của chiến tranh, biết bao người đã 

ngã xuống vì độc lập tự do nhưng cũng từ đó mà sự đoàn kết, chất anh hùng của 

những người con đất thủ được phát huy đến cao độ, lập nên những chiến công 

lừng lẫy, góp phần giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước. 

Với mong muốn cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo về cuộc chiến 

tranh nhân dân trên vùng đất Thủ anh hùng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình 

Dương cho xuất bản cuốn sách “Lịch sử chiến tranh nhân dân tỉnh Bình 

Dương (1945 - 1975)do Ths. Nguyễn Minh Giao chủ biên. Đây là công trình 

được nghiên cứu công phu phản ánh chân thực quá trình 30 năm nhân dân Bình 

Dương tham gia kháng chiến chống xâm lược dưới sự lãnh đạo của Đảng.  

 

Thư viện tỉnh Bình Dương xin trân trọng giới thiệu những cuốn sách về 

Quân đội nhân dân Việt Nam đến bạn đọc! 
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4 Kỳ Anh 15 
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7 Nguyễn Quyết 9 

8 Phạm Văn Khánh 8 

9 Phùng Quang Thanh  6 

10 Quang Minh 16 

11 T. Liêm 21 

12 Trần Đơn 20 

13 Trần Đức Nhân 3 

14 Trần Vũ 18 

15 Võ Trọng Việt 11 

16 Vũ Như 5 
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