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Xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 

hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình 

hình mới 

 

TCCS - Ngày 28-9-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, 

Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng dự và phát 

biểu chỉ đạo Đại hội. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát 

biểu: 

    

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI _Ảnh: TTXVN 

 

“Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, 

Thưa các vị đại biểu, khách quý, 

Thưa các đồng chí, 

 

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần 

thứ XI - một sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với lực 

lượng vũ trang mà đối với nhân dân cả nước. Thay mặt Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân uỷ Trung ương, tôi xin gửi tới các 

vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí và qua các đồng chí tới toàn thể 

cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lực lượng dân quân, tự vệ 
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trong cả nước lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. 

Thưa các đồng chí, 

Tôi được biết, thời gian qua, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ 

Quân đội lần thứ XI của chúng ta đã được tiến hành một cách công phu, bài bản, 

nghiêm túc và trách nhiệm, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35, kết luận của Bộ 

Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Bộ Chính trị cũng đã nghe 

Thường vụ Quân uỷ Trung ương báo cáo về công tác chuẩn bị và đã có những chỉ 

đạo cụ thể để hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại 

hội. Hôm nay, Đại hội đã được tổ chức khai mạc một cách rất trọng thể, thiết thực 

theo đúng kế hoạch. Báo cáo chung của Quân uỷ và một số phát biểu tham luận 

bước đầu thấy rất sâu sắc. Sau đây, tôi xin có một số ý kiến có tính chất gợi mở, 

nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội xem xét, quyết định. 

Thưa các đồng chí, 

Năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Quân đội cũng là 5 

năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đã diễn ra trong bối cảnh tình 

hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. 

Mặc dù hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng cũng đang gặp 

không ít trở ngại, khó khăn, do có sự cạnh tranh, xung đột giữa các quốc gia, khu 

vực diễn ra gay gắt; các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng nghiêm 

trọng hơn. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng 

trước nhiều khó khăn, phức tạp; bên cạnh đó, sự chống phá của các thế lực thù 

địch, phản động đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và Quân đội ta cũng ngày càng 

tinh vi, nham hiểm, trực diện hơn. 

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát 

huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt 

qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, 

trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là: 

Thứ nhất, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu 

chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động xử lý có hiệu 

quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc; vừa ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, vừa giữ 

vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo; giữ vững môi trường hoà bình, ổn 

định để phát triển đất nước. Các đồng chí đã nghiên cứu, tham mưu ban hành, 

triển khai có hiệu quả nhiều chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về 

quân sự, quốc phòng, góp phần hoàn thiện, phát triển tư duy lý luận, đường lối, 

nghệ thuật quân sự Việt Nam, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Trước các diễn biến phức tạp của 

tình hình, Quân đội luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, 

Nhà nước và nhân dân và là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc 
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phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm môi trường "trong ấm, ngoài êm" cho đất 

nước. Đây là bài học rất quý, cần gìn giữ, phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới. 

Thứ hai, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân phát huy tốt vai trò nòng 

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

với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành 

Trung ương và các địa phương chỉ đạo điều chỉnh thế bố trí chiến lược, huy động 

nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất 

nước. Cán bộ, chiến sĩ luôn gắn bó máu thịt với nhân dân; tích cực tham gia xây 

dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân xoá đói, giảm nghèo; phối 

hợp xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp, nhất là trên những địa bàn chiến 

lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Đồng thời, Quân đội luôn là lực lượng 

nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu 

nạn, khắc phục sự cố môi trường; qua đó, ngày càng làm sâu sắc hơn, toả sáng 

hơn phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới; khẳng định vai trò của "Đội 

quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động sản xuất". Đặc biệt, trong 

những nỗ lực phòng, chống đại dịch Covid-19 thời gian qua cũng như hiện nay, 

cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà 

nước và nhân dân, xứng đáng là Quân đội của nhân dân, Quân đội trong lòng dân. 

Thứ ba, Đảng bộ Quân đội đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương 

xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lấy vững 

mạnh về chính trị và chuẩn mực "Bộ đội Cụ Hồ" làm cơ sở để nâng cao chất lượng 

tổng hợp, sức mạnh, trình độ sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, đáp ứng ngày càng 

tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các đồng chí đã 

tích cực thực hiện điều chỉnh tổ chức Quân đội theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; 

trong đó đã ưu tiên đầu tư cho một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên 

hiện đại. Công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo có nhiều đổi mới theo hướng 

chuẩn hoá, hiện đại hoá; chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập quy mô lớn, đáp 

ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại; một số lực lượng tham gia hội thao quân sự quốc 

tế đạt thành tích cao, giành nhiều huy chương tập thể và cá nhân, tiêu biểu như 

đội xe tăng Việt Nam đã giành Huy chương vàng đứng đầu bảng 2 trong hội thao 

quân sự quốc tế vừa qua tại Nga. Công tác xây dựng chính quy, chấp hành pháp 

luật, kỷ luật, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu" 

có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt 

công tác khác đều có bước phát triển mới. Đã nghiên cứu, làm chủ, sản xuất một 

số vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, góp phần tăng cường sức mạnh phòng 

thủ của đất nước. Một số doanh nghiệp Quân đội đã đổi mới, vươn lên, khẳng 

định được uy tín, thương hiệu trong nước và quốc tế, điển hình như Tập đoàn 

Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn… 

Thứ tư, công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng có nhiều đổi mới, 

sáng tạo, đi vào chiều sâu, cả song phương và đa phương, đạt hiệu quả thiết thực, 

trở thành một trong những trụ cột đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và 

đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đối ngoại quốc phòng 

đã góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ với các nước láng giềng, cân bằng quan hệ 
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với các nước lớn và giữ vững quan hệ với các nước bạn bè truyền thống. Chủ 

động tham gia các diễn đàn quân sự, quốc phòng đa phương; phối hợp, tổ chức 

giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hoà 

bình của Liên hợp quốc, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta và Quân đội 

ta trên trường quốc tế, nhất là trong khối ASEAN. 

Thứ năm, công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư 

tưởng, tổ chức và đạo đức được đặc biệt chú trọng; mối quan hệ đoàn kết, thống 

nhất ngày càng được củng cố; nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt đảng ngày 

càng được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức 

đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ 

ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, các đồng chí luôn chủ động, nhạy bén, đi đầu 

trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng 

trong Quân đội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kiên quyết, 

kiên trì triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các mô hình, cách làm sáng tạo, 

phù hợp. Công tác cán bộ thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, quy trình, bảo 

đảm dân chủ, công khai, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao. Công tác kiểm tra, giám 

sát, thi hành kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có 

"vùng cấm", không có ngoại lệ, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với 

Đảng, Nhà nước và Quân đội. 

Những kết quả đạt được của Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ qua là rất 

to lớn, quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; 

đóng góp vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, 

để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương 

những thành tích, kết quả của Đảng bộ Quân đội và toàn quân trong năm năm qua. 
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu 

thăm gian trưng bày các ấn phẩm quốc phòng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 

XI _Ảnh: TTXVN 

 

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cũng còn không ít thiếu sót, khuyết 

điểm như đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Tôi đề nghị, Đại hội tiếp 

tục thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, thẳng thắn, chân thành, 

cầu thị, phân tích sâu sắc hơn những hạn chế, khuyết điểm, để tiếp tục sửa chữa, 

khắc phục và cảnh tỉnh, phòng ngừa có hiệu quả. Tuyệt đối không được chủ quan, 

tự mãn. 

Thưa Đại hội, 

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn có nhiều diễn biến 

mới phức tạp, khó đoán định. Bên cạnh xu thế hoà bình, hợp tác phát triển thì 

cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ, sắc tộc, tôn giáo có thể gay gắt hơn. Suy 

thoái kinh tế thế giới có thể kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng gắn với đại 

dịch Covid-19. Các thách thức an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu diễn 

biến phức tạp. Nước ta sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc 

gia, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao; hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn. Tuy 

nhiên, bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt gay gắt hơn. Bảo vệ 

độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định và 

thích ứng với biến đổi khí hậu là những thách thức rất lớn, có thể vẫn ảnh hưởng 

trực tiếp đến nước ta trong thời gian tới. 

Tình hình trên tác động trực tiếp, sâu sắc đến quá trình thực hiện nhiệm vụ 

quân sự, quốc phòng, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng chăm lo, củng cố, tăng 

cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng 

Quân đội; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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Đối với Đảng bộ Quân đội, Báo cáo chính trị đã xác định rất đúng, rất trúng 

phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là mục tiêu 

phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Vấn đề quan trọng nhất là 

lãnh đạo tổ chức thực hiện như thế nào để đạt kết quả tốt nhất, cao nhất. Tôi xin 

nêu một số nội dung để các đồng chí nghiên cứu, thảo luận làm rõ thêm. 

Một là, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố hết sức thuận lợi, những 

ưu thế và vị trí, vai trò đặc biệt của Quân đội, của Đảng bộ Quân đội, đó là: Quân 

đội ta là Quân đội nhân dân, Quân đội của dân, do dân, vì dân và được đặt dưới 

sự lãnh đạo "tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt" của Đảng; do vậy Quân đội phải 

tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân. Thực 

tiễn đã chứng minh, từ ngày thành lập đến nay, Quân đội ta luôn "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". Quân đội ta có truyền thống rất vẻ vang, cả trong chiến đấu 

lẫn trong công tác và lao động sản xuất, được nhân dân ghi nhận, yêu mến đặt cho 

cái tên hết sức cao quý, thiêng liêng và trìu mến  là "Bộ đội Cụ Hồ". Đây là điều 

vô cùng quý giá, rất đáng tự hào. Quân đội là lực lượng có tổ chức chặt chẽ, có 

kỷ luật, kỷ cương tự giác, nghiêm minh. Đảng bộ Quân đội là Đảng bộ lớn, cán 

bộ, đảng viên được chọn lọc, đào tạo cơ bản; giáo dục, rèn luyện thường xuyên; 

có tính đảng, tính chiến đấu rất cao và có uy tín lớn… Đó thực sự vừa là những 

giá trị cốt lõi, có tính chất nền tảng, vừa là những lợi thế, là động lực rất căn bản 

để Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. 

Trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy ngày càng 

tốt hơn nữa những giá trị đó để Quân đội ngày càng phát triển mạnh hơn, uy tín 

cao hơn và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng sâu sắc, toả sáng hơn. 

Hai là, tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, 

vững mạnh, "gương mẫu, tiêu biểu", đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, 

toàn dân và toàn quân. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội ngày càng vững 

mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn 

diện và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; vai trò tiền phong, gương mẫu 

của cán bộ, đảng viên phải được lan toả trong toàn quân và toàn xã hội. Đẩy mạnh 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, 

gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, 

cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới. Kỷ luật là sức 

mạnh của Quân đội. Phải tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương 

trong Đảng bộ và toàn quân. Chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất 

là cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch; thu hút, phát triển và trọng dụng nhân tài, 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Ba là, đặc biệt coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm 

cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã dạy rằng: "Quân sự mà không có chính trị thì như cây không có 

gốc, vô dụng lại có hại". Vì vậy, cần hết sức chú trọng thường xuyên tăng cường 

giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về truyền thống, văn 
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hoá dân tộc, bản chất giai cấp của Quân đội; về đối tượng, đối tác trong tình hình 

mới, bảo đảm trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội cũng luôn luôn là 

lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, 

Nhà nước và nhân dân; có ý chí, quyết tâm cao, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, 

hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. 

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, củng cố 

ngày càng sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, góp 

phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng; thực 

hiện tốt chức năng "Đội quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động 

sản xuất". Đồng thời, chủ động, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong 

việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn 

biến hoà bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "phi chính trị hoá" Quân đội; giữ 

vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trước đòi hỏi của tình hình mới, 

với điều kiện và khả năng của mình, hơn ai hết, Quân đội phải đi đầu đấu tranh 

phản bác mạnh mẽ hơn nữa đối với những quan điểm sai trái, thù địch, không chỉ 

trên báo chí, mà ngay trong nội bộ cũng như ngoài xã hội, tuyệt đối không để 

những quan điểm sai trái xuất hiện, tồn tại trong Quân đội. 

Bốn là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị 

quyết Trung ương 8 khoá XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", 

các đề án, chiến lược về quân sự, quốc phòng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

và các nghị quyết Trung ương. 

Chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với 

Đảng, Nhà nước chủ trương về quân sự, quốc phòng; xử lý có hiệu quả các tình 

huống, bảo đảm trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không để bị động, bất 

ngờ; chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp tổng thể, hoá giải nguy cơ chiến tranh, xung 

đột từ sớm, từ xa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn 

định để phát triển đất nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, 

vai trò quản lý của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, sẵn sàng ứng 

phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới. 

Năm là, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy tốt 

vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận 

quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nâng cao hơn nữa chất 

lượng xây dựng và hoạt động của các khu vực phòng thủ trong thế bố trí chiến 

lược của cả nước. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, sức mạnh quốc gia, đủ khả 

năng huy động ứng phó có hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh. Kết hợp 

chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại và giữa 

kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh; xây dựng "thế trận 

lòng dân" vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục phối 

hợp toàn diện, chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa với Công an và các lực lượng trong 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cả nước. 

Sáu là, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội chính quy, tinh 

nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện 
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đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại. 

Tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế, bảo đảm "tinh, gọn, mạnh" hơn nữa. 

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo; 

đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ trong các hoạt 

động của Quân đội. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; phát triển 

công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, 

đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy hiệu 

quả hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng; quản 

lý chặt chẽ các doanh nghiệp quân đội, quản lý, sử dụng chặt chẽ đất quốc phòng 

vào hoạt động kinh tế. Chú trọng rút kinh nghiệm công tác quản lý, sử dụng đất 

quốc phòng thời gian qua, tới đây Quân đội cần phải làm chặt chẽ hơn, không 

được để sơ hở, sai sót, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự "Bộ đội Cụ Hồ". 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, góp 

phần nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của Quân đội và đất nước ta trên trường quốc 

tế, chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, 

từ xa. Tăng cường hợp tác song phương, nâng tầm đối ngoại đa phương; ưu tiên 

quan hệ với các nước láng giềng, khu vực ASEAN; cân bằng quan hệ với các 

nước lớn; mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với các nước có tiềm năng, gia 

tăng mức độ đan xen lợi ích chiến lược với các nước. 

Thưa Đại hội, 

Với tinh thần "Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương", tôi tin 

tưởng chắc chắn rằng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI của chúng ta sẽ thành 

công tốt đẹp, để lại một dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa Quân đội ta bước 

vào một thời kỳ phát triển mới, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Trong quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng, Nhà nước và 

nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng Quân đội. Nhìn lại 

chặng đường hơn 75 năm truyền thống vẻ vang của Quân đội, chúng ta vô cùng 

tự hào về những chiến công vĩ đại và những bước phát triển mạnh mẽ của Quân 

đội, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, những thành tích của Quân đội, của Đảng 

bộ Quân đội. Đồng thời cũng luôn luôn đòi hỏi cao, rất cao sự quyết tâm và ý chí, 

nghị lực của các đồng chí trong thời gian tới. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 

Chính trị và Ban Bí thư tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần đã làm 

tốt rồi, càng làm tốt hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí rồi càng nhất trí 

hơn nữa. Đảng bộ Quân đội phải thật sự là một Đảng bộ mẫu mực, thật sự trong 

sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao, đoàn kết chặt chẽ để lãnh đạo toàn quân 

tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của Quân đội, 

mãi mãi xứng danh là "Bộ đội Cụ Hồ", mãi mãi xứng danh là Quân đội anh hùng 

của một dân tộc anh hùng, mãi mãi bách chiến, bách thắng, lập nhiều chiến công 

mới, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta, xứng đáng với niềm tin 

yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 
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Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Trân trọng cảm ơn"./. 
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