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Quân đội nhân dân Việt Nam phát huy vai trò xung kích trong 

đấu tranh phòng, chống đại dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe 

nhân dân 

 

QĐND - Suốt chặng đường lịch sử hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và 

trưởng thành, được Đảng, Bác Hồ kính yêu giáo dục, rèn luyện, dù trong giai 

đoạn lịch sử nào, quân đội ta vẫn luôn phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng, “vào sinh ra tử”, xung kích trên tuyến đầu, chiến đấu, hy sinh 

giành độc lập, tự do cho dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, mang lại ấm 

no, hạnh phúc cho nhân dân, hun đúc nên truyền thống vẻ vang của Quân 

đội nhân dân (QĐND) Việt Nam anh hùng. 

Trong chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ quân đội anh dũng, kiên cường, giết giặc 

lập công; trong hòa bình vẫn tiếp bước xông pha nơi “đầu sóng, ngọn gió”, bão 

lũ, thiên tai, dịch bệnh... để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc. Đặc biệt, trong cuộc 

chiến chống đại dịch Covid-19 đầy cam go từ đầu năm đến nay, vai trò xung kích, 

đi đầu của quân đội tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, trở thành ý chí quyết tâm và 

hành động của toàn quân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ an 

toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, đóng góp quan trọng vào thắng lợi bước 

đầu của cả nước trước hiểm họa đại dịch toàn cầu, được cộng đồng quốc tế ghi 

nhận, đánh giá cao, coi Việt Nam là một trong những điểm sáng của thế giới. 

Ngay từ những ngày đầu, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quán 

triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, 

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, kịp thời tham mưu, đề xuất, triển khai đồng 

bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch (PCD) với tinh thần “chống dịch 

như chống giặc”. Khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo PCD Covid-19 ở tất cả các 

cấp; ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo, triển khai xây dựng kế hoạch, phương 

án ứng phó với các cấp độ dịch và tổ chức thực hiện xuyên suốt từ cấp chiến lược 

đến cấp cơ sở; dự báo trước các tình huống phức tạp để có phương án, biện pháp 

xử lý tốt nhất. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ 

chiến đấu của quân đội trong thời bình. Khẳng định bất luận trong tình huống nào, 

quân đội cũng phải sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Theo 

đó, Bộ Quốc phòng đã chủ động tổ chức diễn tập với quy mô toàn quân, có sự 

phối hợp của các ban, ngành, địa phương trên phạm vi cả nước tại 227 điểm cầu, 

267 điểm thực binh với trên 22.000 người tham gia. Đây là cuộc diễn tập PCD 

bệnh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện tầm nhìn chiến lược và vai trò 

nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu của quân đội trong cuộc chiến chống đại dịch 

Covid-19. Qua đó, rà soát, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án sẵn sàng ứng phó 
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với các cấp độ dịch cao hơn, phạm vi rộng hơn, đồng thời là cơ sở để nghiên cứu, 

vận dụng trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống đang diễn 

biến ngày càng phức tạp hiện nay. 

 

 

Quân y Bộ CHQS TP Đà Nẵng đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cho công dân tại khu cách 

ly Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ. 

 

Cấp ủy các cấp trong toàn quân đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, tập 

trung mọi nỗ lực lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ, bảo đảm vừa thực hiện tốt các 

biện pháp PCD, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tổ chức đại 

hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin, tuyên 

truyền được đẩy mạnh, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường đấu tranh phản bác các 

quan điểm, thông tin sai trái lợi dụng dịch bệnh chống phá Đảng, Nhà nước và 

quân đội. Thường xuyên làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên, 

khích lệ bộ đội nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chủ quan, lơ là, nhưng cũng 

không hoang mang, dao động, chấp nhận gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc 

mọi nhiệm vụ.  

Cùng với sự “vào cuộc” trên tuyến đầu của ngành y tế cả nước, lực lượng 

quân y đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy 

các cấp và chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân thực hiện triệt để các biện pháp PCD. 
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Triển khai tập huấn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, kiện toàn, sắp xếp, bố trí, tổ 

chức lực lượng, bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu 

trong từng giai đoạn, cấp độ dịch. Đã kiện toàn và sẵn sàng triển khai 25 đội, 154 

tổ cơ động PCD từ các bệnh xá quân y và đội y học dự phòng của các quân khu, 

quân đoàn; 14 tổ chuyên khoa, 20 đội cơ động của các bệnh viện quân y; tham gia 

45 đội phản ứng nhanh của Chính phủ; 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm với 

2.800 giường bệnh; huy động học viên của học viện và các trường quân y sẵn sàng 

làm nhiệm vụ. Đã sử dụng 3 đội, 512 lượt tổ cơ động và tổ quân y tăng cường cho 

các điểm cách ly và các đơn vị. Học viện Quân y tiên phong trong nghiên cứu, 

chế tạo thành công bộ sinh phẩm Real-time RT-PCR phát hiện virus Corona chủng 

mới (SARS-CoV-2) và nhiều sản phẩm khác, với độ nhạy, đặc hiệu, tính ổn định 

cao, bảo đảm chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đưa Việt Nam vào bản đồ các 

nước trên thế giới sản xuất được các bộ sinh phẩm, phương tiện phục vụ cho công 

tác phát hiện, phân luồng, điều trị dịch bệnh Covid-19. 

Với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, “Vì nhân dân phục vụ”, từ trong 

Tết Nguyên đán, Bộ đội Biên phòng là một trong những lực lượng đầu tiên có mặt 

trên tuyến đầu PCD. Các đơn vị biên phòng làm tốt vai trò nòng cốt, phối hợp 

chặt chẽ với các lực lượng công an, hải quan, bộ đội địa phương, dân quân, tự vệ 

tổ chức trên 1.600 tổ kiểm soát cố định và lưu động với trên 9 vạn lượt người, 

kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới, tạo 

thành “lá chắn thép” không để dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào nội địa. Hàng 

ngàn cán bộ, chiến sĩ biên phòng nhiều tháng liền bám trụ trên các tuyến biên giới 

trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sinh hoạt thiếu thốn; nhiều đồng chí có hoàn 

cảnh gia đình khó khăn, phải hoãn cưới, vợ sinh, con ốm không thể chăm sóc, cha 

mẹ qua đời không thể về chịu tang... nhưng không ai kêu ca, phàn nàn mà động 

viên, chia sẻ, cùng nhau vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi dịch bùng phát 

ở một số địa phương khiến dư luận lo lắng, Bộ đội Hóa học cùng các lực lượng 

chức năng kịp thời có mặt, khử trùng, tiêu tẩy, góp phần khoanh vùng, dập dịch 

một cách hiệu quả, mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự yên tâm, tin tưởng của 

nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. 

Để thực hiện tốt phương châm “phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh 

vùng dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả”, quân đội đã huy động, dồn dịch doanh 

trại, bảo đảm tốt cơ sở vật chất với phương châm “4 tại chỗ”, bố trí và tổ chức lực 

lượng làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly tập trung (163 điểm). Thực hiện tốt công 

tác điều hành, tiếp nhận, vận chuyển, tổ chức cách ly y tế đối với người nhập cảnh 

từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 vào Việt Nam với trên 8 vạn 

người, không để lây nhiễm chéo ở các khu vực cách ly và lây nhiễm chéo sang 

người phục vụ. Dẫu còn nhiều khó khăn và cũng phải cách ly với gia đình, người 

thân, nhưng những cán bộ, nhân viên, chiến sĩ quân đội tại các khu cách ly đã 
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không quản ngày đêm, mưa nắng, chăm lo tận tình, chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ, 

chia sẻ vui buồn với công dân thực hiện cách ly như người thân trong gia đình, để 

lại ấn tượng sâu đậm về tình đồng chí, nghĩa đồng bào, tình người trong khó khăn, 

hoạn nạn, không bỏ ai ở lại phía sau, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó quân dân 

và sự cảm phục, trân trọng của bạn bè quốc tế. 

Cùng với việc tập trung đối phó với dịch ở trong nước, quân đội đã chủ 

động tăng cường công tác đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc phòng, trao đổi kinh 

nghiệm, hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, cử chuyên gia giúp quân đội một số quốc 

gia trong PCD bệnh (Lào, Campuchia, Nga, Cuba, Trung Quốc...), được bạn bè 

quốc tế trân trọng, đánh giá cao. Qua đó, khẳng định vai trò và đóng góp quan 

trọng của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN, cũng như Ủy viên không 

thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của 

quân đội và đất nước trên trường quốc tế. Song song với PCD Covid-19, quân đội 

đã chủ động điều chỉnh, tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động quân sự, 

quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ 

quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ; tích cực giúp 

các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn và các dịch 

bệnh khác (bạch hầu, sốt xuất huyết...); phối hợp với các lực lượng giữ vững an 

ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước. Các doanh nghiệp 

quân đội triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy định trong 

PCD; đồng thời tích cực tham gia sản xuất, cung ứng các mặt hàng thiết yếu, góp 

phần bảo đảm an sinh xã hội. Tiêu biểu là Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 

Quân đội đi tiên phong trong việc đưa các giải pháp công nghệ để cung cấp thông 

tin về dịch bệnh đến người dân, thúc đẩy các hoạt động trực tuyến, giáo dục từ xa, 

khám bệnh từ xa, mở rộng băng thông, giảm hoặc miễn cước phí viễn thông, 

chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, ổn 

định đời sống của nhân dân. 

Những việc làm trên đã chứng tỏ, càng trong gian nan, thử thách, bản chất, 

truyền thống hào hùng của quân đội càng được phát huy một cách mạnh mẽ, phẩm 

chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ càng được lan tỏa. Khẳng định, trong bất luận hoàn 

cảnh nào, quân đội cũng luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối 

trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, mang trong mình sứ mệnh cao cả, 

xung kích, đi đầu, làm điểm tựa tin cậy nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc để chiến thắng đại dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp 

phần vào thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. 

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến 

phức tạp, khó lường và đang bùng phát dữ dội ở nhiều nơi, gây hậu quả nghiêm 

trọng không chỉ khiến nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, mà còn đẩy nhanh 

quá trình biến đổi cục diện an ninh, chính trị, quan hệ quốc tế, quốc phòng, an 
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ninh trên phạm vi toàn cầu. Nước ta sau gần 100 ngày chuyển sang trạng thái 

“bình thường mới”, đã xuất hiện 22 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở TP Đà 

Nẵng (địa phương phải tiến hành giãn cách xã hội, cách ly cục bộ), Quảng Nam, 

Quảng Ngãi, tiếp tục đặt ra những khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân ta không được chủ quan, thường xuyên theo dõi sát tình hình, tập 

trung cao độ sức mạnh, sự đoàn kết và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn 

dân tộc để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”, 

vừa tập trung PCD trong điều kiện mới, vừa nỗ lực cao nhất để phục hồi, phát 

triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân, tăng cường 

quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng tầm quốc gia trong 

cộng đồng quốc tế. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, tiếp tục phát huy vai trò xung kích 

của quân đội trong đấu tranh phòng, chống đại dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe 

nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, toàn quân cần tập trung 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

Một là, cấp ủy, chỉ huy các cấp đề cao vai trò trách nhiệm, tiếp tục quán 

triệt nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo quốc gia, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là Kết luận số 77-

KL/TW ngày 5-6-2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 25-4-2020 

của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 260-CT/QUTW ngày 19-3-2020 của Thường 

vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị số 104/CT-BQP ngày 12-5-2020 của Bộ Quốc 

phòng, Văn bản chỉ đạo số 2650/BQP-HC ngày 26-7-2020 của Bộ Quốc phòng 

về thực hiện các biện pháp khẩn cấp PCD Covid-19 trong quân đội. Các đơn vị 

căn cứ vào đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh để triển khai các biện pháp phòng, 

chống phù hợp với tình hình diễn biến mới của đại dịch Covid-19, bảo đảm vừa 

PCD tốt, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tổ chức tốt đại 

hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. Coi đây là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu trong thời 

bình, không được chủ quan, lơ là, không để dịch lây lan vào quân đội. Trong bất 

luận hoàn cảnh nào, quân đội cũng phải là lực lượng xung kích, đi đầu trong đấu 

tranh PCD bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Hai là, đổi mới, phát huy hiệu quả các kênh thông tin, tuyên truyền, định 

hướng dư luận bộ đội và nhân dân phù hợp với tình hình diễn biến mới của đại 

dịch Covid-19. Gắn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh với tuyên truyền nhiệm 

vụ quân sự, quốc phòng và tổ chức đại hội đảng các cấp. Phát huy vai trò nòng 

cốt của báo chí quân đội trong tuyên truyền nhân lên các giá trị tốt đẹp được lan 

tỏa trong đại dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền trên 

mạng truyền số liệu quân sự, internet, mạng xã hội và các thiết chế văn hóa; thúc 

đẩy xu hướng chuyển đổi số trong mọi hoạt động của đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện 
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tốt công tác chính sách, động viên, khen thưởng trong PCD, tập trung vào các lực 

lượng trên tuyến đầu chống dịch, trực tiếp làm nhiệm vụ cách ly, điều trị, kiểm 

soát biên giới. Phát huy vai trò của các cơ quan chức năng và lực lượng nòng cốt 

đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ 

hội chính trị lợi dụng dịch bệnh để chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội trên 

không gian mạng, nhất là dịp diễn ra đại hội đảng các cấp.  

Ba là, tiếp tục chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, 

bố trí các doanh trại và cơ sở phù hợp làm nơi cách ly tập trung đối với người 

nhập cảnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Bộ Ngoại giao, Bộ Giao 

thông vận tải, Bộ Y tế và các địa phương) tổ chức phân luồng, tiếp nhận công dân 

về nước một cách phù hợp, khoa học, tránh để xảy ra quá tải cục bộ, gây nguy cơ 

lây nhiễm ra cộng đồng. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, chốt chặn 

đường mòn, lối mở; ngăn chặn các trường hợp xâm nhập trái phép và các hoạt 

động tội phạm, giữ ổn định an ninh, xã hội khu vực vùng biên. Cùng với duy trì 

nghiêm các biện pháp PCD Covid-19, phải chủ động phòng, chống các dịch bệnh 

khác (bạch hầu, não mô cầu, sốt xuất huyết, cúm H5N1...) phù hợp với tình hình 

thực tế và mức độ nguy cơ của địa phương nơi đóng quân, kiên quyết không để 

dịch lây lan vào đơn vị. Chăm lo đến đời sống của bộ đội, giữ vững quân số khỏe 

để thực hiện nhiệm vụ với tinh thần tự PCD bệnh cho mình trước để bảo đảm sức 

khỏe tốt nhất phục vụ nhân dân. 

Bốn là, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì 

nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình trên 

không, trên biển, biên giới, không gian mạng, kịp thời xử lý các tình huống không 

để bị động, bất ngờ, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 

thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định 

để xây dựng và phát triển đất nước. Các đơn vị điều chỉnh kế hoạch, thời gian, lực 

lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tổ chức tốt đại hội đảng 

các cấp trong Đảng bộ Quân đội. Chủ động tham gia giúp các địa phương phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, giúp dân khôi 

phục, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống, góp phần xây 

dựng cơ sở chính trị vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, tăng cường tiềm 

lực quốc phòng, “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu về mầm bệnh, các 

biện pháp điều trị và nghiên cứu, sản xuất vaccine, thuốc điều trị bệnh Covid-19. 

Nghiên cứu, đề xuất tổ chức diễn tập công tác PCD bệnh qua khu vực biên giới 

với các nước (Trung Quốc, Lào, Campuchia) để kịp thời ứng phó trước các thách 

thức an ninh phi truyền thống đang diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường. Làm 

tốt vai trò Chủ tịch Ban Giám đốc Quân y ASEAN, góp phần nâng cao vị thế, uy 

tín của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020. 
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Sáu là, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ PCD Covid-19 

trong toàn quân. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, 

chỉ huy, tổ chức lực lượng, phương thức điều hành, tổ chức thực hiện của các lực 

lượng tham gia nhiệm vụ, làm cơ sở để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác 

PCD bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được 

giao. 

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, 

khó lường; tác động tiêu cực đến các mặt của đời sống kinh tế-xã hội còn tiếp tục 

kéo dài, chưa thể đánh giá hết. Tình hình đó đòi hỏi quân đội phải tiếp tục phát 

huy cao độ vai trò nòng cốt, xung kích, đi đầu, chung sức, đồng lòng, cùng cả 

nước chiến thắng đại dịch Covid-19, bảo vệ tính mạng và sức khỏe nhân dân, xây 

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tô thắm bản chất 

cách mạng, truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ, của QĐND Việt Nam anh 

hùng trong thời kỳ mới. 

 

Thượng tướng TRẦN ĐƠN, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ 

Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/quan-

doi-nhan-dan-viet-nam-phat-huy-vai-tro-xung-kich-trong-dau-tranh-phong-

chong-dai-dich-covid-19-de-bao-ve-suc-khoe-nhan-dan-629316 


