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TRONG SỐ NÀY 
 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây 

dựng quân đội nhân dân Việt Nam. 

(Tr.1) 

Thiếu tướng, TS Đặng Nam Điền  
 

 Đổi mới quân sự, quốc phòng - 

yêu cầu cấp thiết đối với sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Tr.4) 

            Thượng tướng Lê Chiêm 
  

 Bản chất, truyền thống cách 

mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

(Tr.10) 

Đại tá, TS Nguyễn Hoàng Nhiên       
 

 Sức mạng tổng hợp của nền 

quốc phòng toàn dân. (Tr.14)            

                  Đại tá Dương Văn Thực 
 

Xây dựng Quân đội nhân dân 

Việt Nam anh hùng 
 

 Xây dựng quân đội nhân dân 

vững mạnh về chính trị trong giai đoạn 

mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí 

Minh. (Tr.16) 

               Đại tướng Lê Văn Dũng 
 

  Xây dựng Quân đội nhân dân 

Việt Nam cách mạng, vững mạnh về 

chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại 

hội XII của Đảng. (Tr.21) 

   Lương Cường 
 

 Xây dựng sức mạnh chính trị - 

tinh thần của Quân đội nhân dân Việt 

Nam trong tình hình mới. (Tr.25)                                  

           Đại tá, TS  Dương Quang Hiển  
 

 Tập trung nguồn lực xây dựng 

quân đội, củng cố thế trận quốc phòng 

vững chắc. (Tr.30)                                  

qdnd.vn  
 

 Quân đội tham gia sản xuất, xây 

dựng kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội, tăng cường tiềm lực, thế trận quốc 

phòng. (Tr.32)                                  

Thượng tướng Trần Đơn 
 

 Quân đội tiên phong thực hiện 

cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả 

doanh nghiệp Nhà nước. (Tr.35)                                 

                Thượng tướng Trần Đơn 
 

 Phát huy truyền thống thanh 

niên quân đội quyết tâm bảo vệ vững chắc 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong 

tình hình mới. (Tr.41)                                  

Đại úy Nguyễn Mạnh Hà  
 

Lực lượng vũ trang nhân dân 

tỉnh Sơn La anh hùng 
 

 Phát huy truyền thống đơn vị 

anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang 

tỉnh vững mạnh toàn diện. (Tr.44)                                 

Đại tá Hoàng Ngọc Dũng 
   

 Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh lực lượng vũ trang 

Sơn La xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” - Bộ 

đội của dân. (Tr.46)                                  

Đại tá Hoàng Đình Tường 
 

 Bảo vệ vững chắc chủ quyền an 

ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. (Tr.51)                                  

Đại tá Nguyễn Văn Đức 
 

 



Lời giới thiệu 
 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “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”. Thực tiễn đã chứng minh trải qua 73 năm xây dựng, chiến 

đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác, sự nuôi dưỡng của nhân 

dân, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lời thề danh dự đối với quân 

đội trong đấu tranh cách mạng, cũng như trong xây dựng hòa bình hiện nay. Điều 

đó được thể hiện trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng 

luôn luôn một lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn 

giương cao ngọn cờ bách chiến, bách thắng, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng cao cả 

của Đảng, của giai cấp, của dân tộc. Mục tiêu cách mạng của Đảng, chính là mục 

tiêu chiến đấu của quân đội; bản chất giai cấp công nhân của Đảng, chính là bản 

chất chính trị của quân đội. Quân đội ta đã cùng với toàn dân hoàn thành sự nghiệp 

giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xây dựng chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vươn lên chiến thắng nghèo nàn, 

lạc hậu; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, bảo vệ thành quả cách mạng, 

viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang 

của quân đội anh hùng sinh ra từ một dân tộc anh hùng.  

Ngày 26/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền thành công ở Sơn La là dấu 

mốc lịch sử về sự thống nhất các đội vũ trang ở các châu, mường, 73 năm qua, dưới 

sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân các dân tộc trong 

tỉnh; lực lượng vũ trang Sơn La luôn phát huy truyền thống chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh, không 

ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực sự là lực lượng 

nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chỗ dựa vững chắc cho 

cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo vệ an toàn các địa bàn có vị trí chiến lược 

quan trọng trong mọi tình huống, tạo niềm tin của đồng bào các dân tộc trên địa 

bàn. 

Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 

22/12/2017), Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin 

khoa học chuyên đề: “Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong mọi thời 

đại”.  

Trân trọng giới thiệu! 
 

                                                                                                                           BAN BIÊN SOẠN 
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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 sỹ 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 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 
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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, quét 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 lũy 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 đỡ 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 hòa 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 hòa 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 
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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 chốt nhất”. Đó là đội quân của những người chiến sỹ dũng cảm 
chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, 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 sỹ 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 sỹ 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 sỹ 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 sỹ 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 sỹ, dành huy hiệu, phần quà và cả 
sổ tiết kiệm của mình tặng cho những chiến sỹ để mua nước uống cho đỡ khát trong những 
ngày hè nóng 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 sỹ 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 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 
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khoa học - kỹ thuật. Đặc biệt, hiện đại hóa 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 Nam đã 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, TS Đặng Nam Điền 
                                                                Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

                                                                                                 (nxbctqg.org.vn) 
 

 
 

ĐỔI MỚI QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG - YÊU CẦU CẤP THIẾT  
ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 

 

Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo 
vệ Tổ quốc luôn giữ vị trí, vai trò hết sức 
quan trọng đối với mọi quốc gia, dân tộc. 
Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 
thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa ra đời, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã xác định quân sự, quốc 
phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường 
xuyên, quyết định thắng lợi của sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đảng, Nhà nước ta khẳng định: “Quốc 
phòng, công cuộc giữ nước của một quốc gia 
gồm tổng thể hoạt động đối nội và đối ngoại 
về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa 
học… của Nhà nước và nhân dân để phòng 
thủ đất nước, tạo nên sức mạnh toàn diện, 
cân đối, trong đó sức mạnh quân sự là đặc 
trưng, nhằm giữ vững hòa bình, đẩy lùi, ngăn 
chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù và 
sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược 
dưới mọi hình thức, quy mô. Quốc phòng trở 
thành hoạt động của cả nước, trong đó lực 

lượng vũ trang làm nòng cốt”. 

Sự nghiệp đổi mới của đất nước do 
Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và 

lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh tình hình thế 
giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến 
phức tạp. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực 
thù địch tăng cường những hoạt động chống 
phá các nước xã hội chủ nghĩa. Các nước vừa 
hợp tác, vừa đấu tranh nhằm đạt được mục 
tiêu, chiến lược. Cách mạng khoa học và 
công nghệ hiện đại phát triển mạnh mẽ tạo ra 
sự biến đổi về chất, thúc đẩy lực lượng sản 
xuất phát triển. Xu thế toàn cầu hóa ngày 
càng gia tăng, tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời 
đặt ra những khó khăn, thách thức mới với 
các quốc gia dân tộc. 

Trong những năm đầu thập niên 80 của 
thế kỷ 20, Việt Nam vừa có hòa bình, vừa 
phải đối phó với chiến tranh xâm lược và 
chiến tranh phá hoại về nhiều mặt của chủ 
nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Kinh 
tế - xã hội của đất nước đứng trước nhiều khó 
khăn; nền kinh tế mất cân đối nghiêm trọng, 
lưu thông phân phối rối ren, tiêu cực xã hội 
diễn biến phức tạp, kéo dài. Sự nghiệp xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân tuy đạt được 
những kết quả đáng kể trên các mặt, song 
công tác bảo đảm về cơ sở vật chất, trang bị, 
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vũ khí, kỹ thuật; đời sống cán bộ, chiến sỹ 
vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các thế lực thù 
địch tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến 
hòa bình” nhằm thay đổi chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, thực hiện âm mưu “phi 
chính trị hóa”, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của 
Đảng đối với quân đội. Những hành động 
xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của các thế 
lực thù địch đối với nước ta vẫn tiếp diễn 
dưới nhiều hình thức, thủ đoạn hết sức tinh 
vi. Trước tình hình đó, việc xây dựng quân 
đội, củng cố quốc phòng bảo đảm cho sự 
phát triển bền vững của đất nước vừa là yêu 
cầu, vừa là đòi hỏi khách quan có tính cấp 
thiết và quan trọng. Vấn đề đặt ra là phải tiến 
hành đổi mới quân sự, quốc phòng với hình 
thức, nội dung và bước đi phù hợp để bảo 
đảm công cuộc đổi mới tiến hành thành công, 
góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thực sự trở 
nên cấp thiết hơn bao giờ hết. 

Trên cơ sở phân tích khách quan, khoa 
học, nắm bắt đúng xu hướng tình hình thế 
giới, trong nước, Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VI (tháng 12/1986), Đảng Cộng sản 
Việt Nam chủ trương tiến hành công cuộc 
đổi mới toàn diện, triệt để đất nước, với điểm 
đột phá chiến lược tập trung cho nhiệm vụ 
xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; đồng 
thời thực hiện đổi mới tư duy, nhận thức trên 
lĩnh vực quân sự, quốc phòng, đáp ứng với 
yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời 
bình và sẵn sàng ứng phó với các tình huống 
có thể xảy ra. Đại hội VI của Đảng xác định: 
“Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn 
kết một lòng, quyết tâm đem hết tinh thần và 
lực lượng tiếp tục thực hiện thắng lợi hai 
nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đảng ta đã 
chú trọng đổi mới nhận thức và tư duy về bảo 
vệ Tổ quốc cả về mục tiêu, nhiệm vụ; về sức 
mạnh và lực lượng, về phương thức và 
phương hướng xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân… làm cơ sở lý luận và thực tiễn cho 

việc hoàn chỉnh các chủ trương, giải pháp 
đồng bộ, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng trong thời kỳ mới. Chủ trương đổi mới 
quân sự, quốc phòng của Đảng tập trung vào 
những nội dung sau: Đổi mới tư duy, mục 
tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; về sức mạnh 
và phương thức bảo vệ Tổ quốc; về xây dựng 
củng cố quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa 
quốc phòng, an ninh với kinh tế trong điều 
kiện mới; về đối ngoại quân sự, quốc phòng; 
về chấn chỉnh tổ chức biên chế các đơn vị, 
tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang, 
điều chỉnh lại thế bố trí chiến lược. 

Về mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, trước đây 
trong nhận thức chỉ nhấn mạnh bảo vệ độc 
lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. 
Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta đã phát 
triển tư duy, xác định mục tiêu bảo vệ Tổ 
quốc phải gắn chặt với bảo vệ Đảng, Nhà 
nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ 
nghĩa…, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. 
Thông qua nghị quyết các kỳ đại hội của 
Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 
(Khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới”, Hội nghị Trung ương 4 
(Khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến 
năm 2020”, Nghị quyết số 28-NQ/TW (Khóa 
XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới”, Đảng ta đã khái quát hóa và 
có bước phát triển mới về mục tiêu, nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc; không ngừng bổ sung, hoàn 
thiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tư 
duy mới về mục tiêu bảo vệ Tổ quốc không 
chỉ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất 
toàn vẹn lãnh thổ…; bảo vệ Tổ quốc trong 
thời kỳ mới còn phải “giữ vững chủ quyền 
biển, đảo”…, “ứng phó với các mối đe dọa 
an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, 
không để bị động, bất ngờ trong mọi tình 
huống”, “giữ vững môi trường hòa bình, ổn 
định để xây dựng và phát triển đất nước”. 
Quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc 
trong thời kỳ mới đã có bước phát triển toàn 
diện, nhất là tư duy mới về mục tiêu bảo vệ 
Tổ quốc đã từng bước xác định được nội hàm 
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đầy đủ, toàn diện hơn, bao hàm cả tự nhiên, 
chính trị, xã hội, văn hóa, môi trường… tất 
cả các yếu tố của đất nước, con người Việt 
Nam. Trong văn kiện Đại hội XII, Đảng ta 
tiếp tục khẳng định: “Để thực hiện thắng lợi 
mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, 
phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh 
đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, 
sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà 
nước đối với quân đội nhân dân, công an 
nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”. 

Trước thời kỳ đổi mới, nhìn nhận về 
phương thức bảo vệ Tổ quốc chỉ xem đó là 
hoạt động quân sự thuần túy gắn với chức 
năng chiến đấu của quân đội. Đại hội VI xác 
định: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của đất 
nước và xã hội, quyết đánh thắng cuộc chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt, đồng thời có kế 
hoạch sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi 
tình huống do kẻ thù gây ra”. Trong điều 
kiện hoàn cảnh mới, phương thức bảo vệ Tổ 
quốc đã được nâng lên một tầm mới, đó là 
bằng sức mạnh của toàn dân, của cả hệ thống 
chính trị, của lực lượng vũ trang nhân dân, 
dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi 
mặt” của Đảng, sự quản lý điều hành tập 
trung thống nhất của Nhà nước. Bảo vệ Tổ 
quốc không chỉ là ngăn ngừa, phòng, chống, 
mà xây dựng tiềm lực kinh tế, tiềm lực quốc 
phòng, an ninh của đất nước trở thành một 
nội dung, một phương thức quan trọng. Bảo 
vệ có hiệu quả, trước hết phải làm tốt nhiệm 
vụ xây dựng, xây dựng phải gắn chặt với bảo 
vệ. Đảng ta xác định bảo vệ là một thành tố 
của xây dựng và ngược lại xây dựng chính là 
một thành tố của bảo vệ Tổ quốc. 

Vì vậy, xây dựng tiềm lực kinh tế và 
quân sự hùng mạnh là cơ sở của sức mạnh 
bảo vệ, sức mạnh răn đe. Phải tiến hành kết 
hợp với tất cả các mặt trận đấu tranh chính 
trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa và ngoại giao, 
hợp thành một mặt trận đấu tranh thống nhất 
với sức mạnh tổng hợp nhằm mục tiêu là bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Ngăn ngừa đẩy lùi nguy cơ chiến 

tranh, không để chiến tranh xảy ra, bảo vệ 
môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc 
xây dựng đất nước là phương thức tốt nhất 
của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, 
phải chống cả thù trong và giặc ngoài đe dọa, 
phá hoại an ninh quốc gia trên tất cả các lĩnh 
vực. Điểm mới quan trọng nhất là Đảng ta 
xác định, ngoại giao là một phương thức bảo 
vệ Tổ quốc. Như vậy, trong đổi mới quân sự, 
quốc phòng còn nhiều vấn đề đặt ra, đòi hỏi 
phải nghiên cứu, bổ sung về lý luận đáp ứng 
thực tiễn đối với lĩnh vực quân sự, quốc 
phòng; trong đó vấn đề quan trọng là từng 
bước bổ sung, hoàn chỉnh lý luận về bảo vệ 
Tổ quốc trên cơ sở nắm vững đường lối quan 
điểm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của 
Đảng. 

Sức mạnh quốc phòng là sức mạnh 
tổng hợp của chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội, quân sự, an ninh… tạo nên. Đại hội VI 
của Đảng xác định: “Thắng lợi của sự nghiệp 
bảo vệ Tổ quốc phải được bảo đảm bằng sức 
mạnh tổng hợp của chế độ mới”. Kết hợp 
chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, xây dựng 
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận 
an ninh nhân dân trong thời kỳ mới. Tăng 
cường quản lý Nhà nước về quốc phòng, đáp 
ứng yêu cầu ngày càng cao sự nghiệp xây 
dựng củng cố quốc phòng. Tập trung xây 
dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc 
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân 
dân vững chắc trên các địa bàn, nhất là địa 
bàn trọng điểm. Đồng thời, chú trọng kết hợp 
chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng 
với kinh tế trong phát triển đất nước là nhiệm 
vụ quan trọng; trong sự gắn kết cần phải có 
nhận thức đúng, có cơ chế phù hợp. 

Đại hội VII của Đảng xác định: “Kết 
hợp thành chiến lược thống nhất giữa nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ an 
ninh, trật tự; kết hợp củng cố nền quốc phòng 
toàn dân với xây dựng thế trận an ninh nhân 
dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ 
thống chính trị, tính tích cực cách mạng của 
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khối đoàn kết toàn dân, phối hợp lực lượng 
quốc phòng và an ninh trong đấu tranh bảo 
vệ an ninh, trật tự”. Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng xác định: “Kết hợp chặt chẽ kinh 
tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh 
và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, 
xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Khắc 
phục triệt để những sơ hở, thiếu sót tại các 
địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược”. Xây 
dựng tiềm lực kinh tế, tăng cường củng cố 
quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc cần 
tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi 
mới quân sự, quốc phòng. 

Trong thời đại ngày nay, vấn đề toàn 
cầu hóa, hội nhập sâu rộng khu vực và quốc 
tế trở thành một yêu cầu, một xu thế tất yếu. 
Vì vậy, đất nước ta nói chung, quân đội nói 
riêng từng bước tiến hành hội nhập sâu rộng 
khu vực và quốc tế, đẩy mạnh hợp tác quốc 
phòng song phương, trên nguyên tắc giữ 
vững độc lập chủ quyền. 

Đại hội VII của Đảng xác định: “Giữ 
vững hòa bình, mở rộng quan hệ hữu nghị và 
hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc”. Trên cơ sở “muốn là bạn”, 
đường lối đối ngoại ngày càng có bước phát 
triển phù hợp với vị thế của đất nước, Đại hội 
Đảng lần thứ VIII “sẵn sàng là bạn”, Đại hội 
Đảng lần thứ IX “là bạn và đối tác tin cậy”, 
đến Đại hội Đảng lần thứ XI Đảng tiếp tục 
hoàn chỉnh và xác định là “thành viên có 
trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”. 

Nội hàm này thể hiện bước trưởng 
thành đối ngoại của Việt Nam với sự tham 
gia ngày càng tích cực, chủ động, có trách 
nhiệm, góp phần củng cố, nâng cao vị thế của 
Việt Nam trên trường quốc tế. Sau khi gia 
nhập ASEAN, từ chỗ chỉ là quan sát viên, 
khách mời danh dự của hiệp hội, Việt Nam 
đã tham gia tất cả các cơ chế hợp tác quân 
sự, quốc phòng của khối: Cùng Phi-líp-pin 
soạn thảo Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông 

(DOC); xây dựng và triển khai cơ chế hoạt 
động của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng 
các nước ASEAN (ADMM); Hội nghị Bộ 
trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở 
rộng (ADMM+); Diễn đàn khu vực ASEAN 
(ARF); tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình 
theo yêu cầu của Liên hợp quốc; tham gia 
diễn tập trên thực địa về hỗ trợ nhân đạo, cứu 
trợ thảm họa và quân y tại Bru-nây; đăng cai 
tổ chức Diễn tập thực binh ASEAN về ứng 
phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo (ARDEX-
13); chủ trì, đăng cai tổ chức Giải bắn súng 
quân dụng các nước ASEAN, Hội nghị Tư 
lệnh lục quân, Hội nghị Hạ sỹ quan các nước 
ASEAN…; đưa quan hệ Việt Nam - Lào, 
Việt Nam - Cam-pu-chia lên tầm cao mới, 
tăng cường củng cố đoàn kết hữu nghị đặc 
biệt, hợp tác toàn diện với quân đội 2 nước; 
góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước 
và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường 
quốc tế. 

Tiến hành kiện toàn tổ chức, sáp nhập 
và thành lập mới nhiều đơn vị trên nguyên 
tắc tinh giản biên chế, coi trọng chất lượng, 
hợp lý về số lượng; điều chỉnh thế bố trí 
chiến lược các đơn vị, lực lượng trên những 
địa bàn chiến lược trọng yếu, tạo ra thế 
phòng thủ hợp lý, vững chắc. Đồng thời 
nghiên cứu, tổ chức lực lượng của quân đội 
theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng mở 
rộng theo nhiệm vụ trong thời chiến; tập 
trung đổi mới công tác huấn luyện, sẵn sàng 
chiến đấu đối với các đơn vị làm nhiệm vụ ở 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Một 
số quân chủng, binh chủng được ưu tiên xây 
dựng lực lượng và vũ khí, trang bị kỹ thuật 
mới, tiến thẳng lên hiện đại. Cùng với đó, 
tiến hành đầu tư và đưa vào sử dụng các loại 
vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện đại như: Tàu 
ngầm, tên lửa, máy bay thế hệ mới, hệ thống 
thông tin liên lạc, viễn thông các tổ hợp 
phòng không…; thành lập một số đơn vị mới 
như cảnh sát biển…; tiến hành cải tiến nâng 
cấp một số loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật bảo 
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đảm phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đấu của các đơn vị; ứng dụng các công nghệ 
tiên tiến trong sản xuất, sửa chữa, bảo trì các 
loại vũ khí, quân trang, quân dụng; nghiên 
cứu kế hoạch phòng thủ bảo vệ vững chắc 
chủ quyền biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc. 
Chú trọng, đổi mới nâng cao chất lượng huấn 
luyện, coi trọng huấn luyện về kỹ thuật, 
chiến thuật, huấn luyện đêm, huấn luyện dã 
ngoại; chỉ đạo diễn tập ở các cấp (cấp chiến 
lược, chiến dịch, chiến thuật, diễn tập hiệp 
đồng quân, binh chủng và diễn tập khu vực 
phòng thủ), để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm 
vụ tác chiến trong tình hình mới. 

Cùng với công cuộc đổi mới toàn diện 
đất nước, trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng 
trong 30 năm đổi mới đã thu được những 
thành tựu to lớn, có bước phát triển vượt bậc: 
Quân đội nhân dân Việt Nam đã “thực hiện 
tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu với Đảng, 
Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý kịp 
thời, có hiệu quả các tình huống, 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…”. Tiềm lực quân sự, quốc phòng và 
sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc ngày 
càng được củng cố, tăng cường; góp phần 
giữ vững ổn định chính trị - xã hội và an ninh 
quốc gia, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - 
xã hội, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, hợp tác 
quốc tế.  

Thực hiện điều chỉnh chiến lược bảo vệ 
Tổ quốc kịp thời, phù hợp với tình hình và 
khả năng thực tế của đất nước, bố trí lại lực 
lượng trên phạm vi cả nước, tạo nên thế 
phòng thủ hợp lý, vững chắc, tăng cường khả 
năng phòng thủ ở các khu vực trọng điểm 
trên các địa bàn chiến lược, biên giới, hải 
đảo. Tổ chức lực lượng vũ trang ba thứ quân 
đã được chấn chỉnh một bước cơ bản theo 
yêu cầu, nhiệm vụ mới. Chất lượng tổng hợp, 
trình độ chính quy, sức mạnh chiến đấu của 
quân đội không ngừng được nâng lên. Lực 
lượng vũ trang mà nòng cốt là quân đội nhân 

dân có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu và 
sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, phát huy 
được vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Lực 
lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được 
quan tâm xây dựng cả về chính trị, tư tưởng, 
tổ chức và trang thiết bị kỹ thuật. Nền quốc 
phòng toàn dân được củng cố vững chắc; 
triển khai xây dựng các khu kinh tế - quốc 
phòng trên địa bàn chiến lược, góp phần 
quan trọng bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn 
với phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng 
xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc. 

Những thành tựu nổi bật đạt được về 
quân sự, quốc phòng trong 30 năm đổi mới 
khẳng định quan điểm, chủ trương đúng đắn 
của Đảng và vị trí, vai trò, bản chất cách 
mạng cũng như truyền thống tốt đẹp của 
Quân đội nhân dân Việt Nam, xứng đáng với 
sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 
Đây là cơ sở quan trọng để Đảng Cộng sản 
Việt Nam tiếp tục có những quyết sách đúng 
đắn trong bổ sung, hoàn thiện và hoạch định 
đường lối quân sự, xây dựng, củng cố nền 
quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, 
đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, bên cạnh 
những thành tựu đã đạt được trong 30 năm 
tiến hành đổi mới quân sự, quốc phòng, 
chúng ta nhận thấy còn có những tồn tại, bất 
cập cần phải khắc phục. 

Để không ngừng củng cố tiềm lực quân 
sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ 
mới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong 
thời gian tới cần tập trung nghiên cứu, quán 
triệt, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

Một là, thường xuyên nghiên cứu, bổ 
sung, hoàn thiện đường lối quân sự, quốc 
phòng của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. 

Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục đổi mới 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên cơ sở kế 
thừa, phát huy những thành tựu đạt được và 
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kinh nghiệm đúc kết trong 30 năm qua. Việc 
bổ sung, hoàn thiện đường lối quân sự, quốc 
phòng phải đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt 
và lâu dài; kết hợp chặt chẽ quân sự, quốc 
phòng với các lĩnh vực khác của đời sống xã 
hội, nhất là trong kết hợp phát triển quốc 
phòng, an ninh với kinh tế - xã hội, khoa học 
- công nghệ và đối ngoại… để không lạc hậu, 
mâu thuẫn, cản trở sự phát triển của các lĩnh 
vực khác. 

Hai là, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng 
đối với quân đội, thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ quân sự, quốc phòng được xác định trong 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần 
thứ X. 

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo 
“tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng 
đối với quân đội, giúp cho cán bộ, chiến sỹ 
và nhân dân nắm vững quan điểm, đường lối 
đổi mới của Đảng, nhất là đường lối quân sự, 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới. Chú trọng đổi mới 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cả về 
nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện; 
chủ động phòng, chống có hiệu quả chiến 
lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi 
chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù 
địch. Thường xuyên chú trọng công tác xây 
dựng Đảng, chăm lo xây dựng các tổ chức 
đảng trong sạch, vững mạnh; giáo dục đội 
ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu làm hạt 
nhân đoàn kết, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ. 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, 
biên chế quân đội theo hướng tinh, gọn, chất 
lượng, trang bị từng bước hiện đại, xây dựng 
quân đội có chất lượng tổng hợp ngày càng 
cao, tổ chức hợp lý, cân đối, có kỷ luật chặt 
chẽ, làm chủ kỹ thuật và các loại vũ khí được 
trang bị, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến 
đấu và chiến đấu của các lực lượng vũ trang, 
ưu tiên một số quân, binh chủng, lực lượng 
tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 
mới. 

Ba là, xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân gắn với nền an ninh nhân dân ngày càng 
vững mạnh. 

Vấn đề quan trọng hàng đầu của xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ 
mới là tiếp tục đổi mới tư duy lý luận về nền 
quốc phòng. Để đáp ứng yêu cầu đó, cần 
quán triệt và thực hiện tốt phương hướng xây 
dựng nền quốc phòng toàn diện, độc lập, tự 
chủ, tự lực, tự cường, ngày càng hiện đại; 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân phải quán 
triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; 
xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn 
với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa 
bàn, nhất là địa bàn chiến lược; tập trung xây 
dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực 
phòng thủ vững chắc, thực sự là nền tảng của 
thế trận quốc phòng toàn dân; xây dựng và 
phát triển các khu kinh tế - quốc phòng trên 
các địa bàn chiến lược gắn với việc phát triển 
các ngành và vùng kinh tế; phát huy tối đa 
nội lực, khai thác những thành tựu toàn diện 
của đất nước và những thành quả của hợp tác 
quốc tế để phục vụ cho công cuộc củng cố 
nền quốc phòng toàn dân. Đồng thời, tiếp tục 
đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác giáo dục quốc phòng, không ngừng nâng 
cao nhận thức về quốc phòng, an ninh, nâng 
cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng 
viên, của nhân dân đối với sự nghiệp xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ 
quốc trong thời kỳ mới. 

Bốn là, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, 
hội nhập khu vực và quốc tế. 

Phải xác định rõ các đối tác quan trọng, 
có chính sách đối ngoại hợp lý, mềm dẻo, 
trên cơ sở giữ vững nguyên tắc chiến lược. 
Chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với 
các nước láng giềng có biên giới liền kề, các 
nước ASEAN, các nước lớn và các nước bạn 
bè truyền thống. Đẩy mạnh các hoạt động 
hợp tác, giao lưu giữa các đơn vị hải quân, 
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biên phòng, cảnh sát biển của Việt Nam với 
lực lượng của các nước láng giềng và các 
nước trên thế giới; đồng thời mở rộng các cơ 
chế tuần tra chung, thiết lập đường dây nóng, 
hợp tác diễn tập để phòng ngừa xung đột và 
tăng khả năng đối phó với những thách thức 
đang nổi lên. 

Như vậy, nhận thức và thực hiện nhiệm 
vụ đổi mới quân sự, quốc phòng, điều quan 
trọng nhất là phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, 
thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới. Không ngừng 

chăm lo xây dựng, củng cố nền quốc phòng 
toàn dân vững mạnh, cả lực lượng tiềm lực 
và thế trận; giữ vững nguyên tắc, sự lãnh đạo 
của Đảng đối với lĩnh vực quân sự, quốc 
phòng - nhân tố quyết định sức mạnh, bảo 
đảm thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. 

 

Thượng tướng Lê Chiêm 
Ủy viên Trung ương Đảng, 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 

   (qdnd.vn - Ngày 15/01/2017)

  

 
 

BẢN CHẤT, TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 
 

Thượng tướng Song Hào - một cán bộ ưu tú của Đảng, nhà chính trị, quân sự 
tài năng, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự trưởng thành và lớn mạnh của quân 
đội ta, trong đó đồng chí khẳng định những nội dung cơ bản về phát huy bản chất, 
truyền thống cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tổ chức, xây dựng, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; mang bản chất giai cấp công nhân, có 
tính nhân dân và dân tộc sâu sắc. Theo Thượng tướng Song Hào, bản chất đó được thể 
hiện qua “trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có ý chí quyết chiến 
quyết thắng rất cao, anh dũng chiến đấu, cần cù lao động, tận tụy công tác; thông minh 
sáng tạo trong hành động; đoàn kết nội bộ chặt chẽ, dân chủ tốt, kỷ luật nghiêm, đoàn kết 
quân dân thắm thiết; đoàn kết quốc tế chí nghĩa chí tình; ham học tập, cầu tiến bộ; tích 
cực rèn luyện, không ngừng nâng cao bản chất cách mạng và năng lực hành động; chịu 
đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, cần kiệm liêm chính trong xây dựng và chiến đấu, 
làm tròn nhiệm vụ, đánh thắng mọi kẻ thù”. 

Bản chất và truyền thống cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam là sự tiếp nối 
và phát huy truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, được 
các thế hệ cán bộ, chiến sỹ củng cố và phát huy, đồng thời, “thấm nhuần bản chất cách 
mạng kiên quyết, triệt để của giai cấp công nhân mà Đảng là đội tiên phong”, trở thành 
một nét đặc trưng riêng có của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Luận giải về bản chất, truyền thống cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, 
Thượng tướng Song Hào khẳng định: 

Thứ nhất, quân đội ta luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. 

Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, bởi Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng 
sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. Đảng ta đã trang bị cho quân đội bản chất cách mạng 
của giai cấp công nhân; vận dụng lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đường lối nghệ thuật quân sự của Đảng, của chiến tranh nhân dân vào rèn luyện quân 
đội. Đảng mang truyền thống đấu tranh anh hùng của dân tộc để bồi dưỡng cho cán bộ, 
chiến sỹ và đem truyền thống đoàn kết nhất trí của Đảng giáo dục, tăng cường đoàn kết 
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nội bộ quân đội, đoàn kết quân dân và đoàn kết quốc tế. Thượng tướng Song Hào chỉ rõ, 
quân đội ta là “một đội quân cách mạng, một đội quân kiểu mới do Đảng ta, một Đảng 
mác-xít - lê-nin-nít chân chính xây dựng, lãnh đạo và giáo dục”. Do đó, cần phải “đặt quân 
đội dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng, không ngừng tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội”. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc, quyết định sự trưởng 
thành và lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Cũng theo Thượng tướng Song Hào, biểu hiện rõ nét của lòng trung thành vô hạn 
với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân là: Quân đội ta phải kiên quyết thực hiện thắng lợi 
đường lối chính trị - quân sự, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững và 
hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của quân đội; luôn nêu cao tinh thần kiên quyết, tích 
cực, chủ động tiến công địch và xây dựng mình theo đường lối, nguyên tắc của Đảng; 
luôn kính trọng, quý mến và giữ nghiêm kỷ luật với nhân dân, coi việc giúp đỡ nhân dân, 
bảo vệ nhân dân là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình… Lòng trung thành tuyệt đối của quân 
đội với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa vừa là một phẩm 
chất cao quý của quân đội cách mạng, vừa là cội nguồn sức mạnh, làm nên những chiến 
thắng vang dội của Quân đội nhân dân Việt Nam trong các cuộc chiến tranh giải phóng và 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, giữ vững độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ của Tổ quốc, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. 

Thứ hai, có ý chí quyết chiến quyết thắng, anh dũng chiến đấu, cần cù lao động, tận 
tụy công tác, thông minh sáng tạo. 

Truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam bắt nguồn 
từ lòng tin tưởng tuyệt đối vào lý tưởng và mục tiêu cách mạng cao quý, vào con đường 
và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng; từ ý chí “Không có gì quý hơn 
độc lập tự do”, từ tinh thần cách mạng triệt để, tư tưởng cách mạng tiến công của giai cấp 
công nhân kết hợp với truyền thống đấu tranh anh hùng bất khuất của dân tộc ta. Đó là sự 
tiếp nối, phát triển từ truyền thống đấu tranh anh hùng của dân tộc, của giai cấp, của 
Đảng, là sự kết tinh tinh thần yêu nước, chung đúc ý chí cách mạng kiên cường và tinh 
thần sáng tạo của các lực lượng vũ trang nhân dân. 

Truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam được thể 
hiện ở quyết tâm “đâu có giặc là ta cứ đi”; bất cứ nơi nào Tổ quốc cần, quân đội ta đều có 
mặt. Thượng tướng Song Hào cho rằng, quân đội ta phải không ngừng được rèn luyện, 
nâng cao bản lĩnh chính trị, mưu trí và sáng tạo trong chiến đấu, tìm ra cách đánh phù 
hợp với điều kiện vũ khí trang bị, tổ chức chiến trường và truyền thống đánh giặc của tổ 
tiên; phải biết đánh giá đúng kẻ địch, tìm cách hạn chế chỗ mạnh, khoét sâu chỗ yếu của 
địch để đánh địch, luôn nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm và táo bạo, khiến địch bất 
ngờ, giành thế chủ động trên chiến trường, đẩy địch vào thế bị động, lúng túng, dẫn đến 
thất bại. Ý chí quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam còn thể hiện rõ 
trong lao động sản xuất và công tác. Thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì, trong bất luận hoàn 
cảnh nào, cán bộ, chiến sỹ cũng luôn dũng cảm, cần cù, tận tụy, đem hết tinh thần, sức 
lực, trí tuệ, tài năng, kiên quyết hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. 

Thứ ba, đoàn kết nội bộ chặt chẽ, dân chủ tốt, kỷ luật nghiêm. 

Đoàn kết thống nhất trong Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ sở để xây dựng và 
phát triển. Thượng tướng Song Hào khẳng định: “Quân đội ta luôn luôn đoàn kết chặt chẽ 
như keo sơn; cán bộ, chiến sỹ thương yêu nhau như ruột thịt, trên dưới một lòng, đồng 
cam cộng khổ, thường xuyên thực hiện dân chủ, không ngừng đề cao kỷ luật tự giác 
nghiêm minh, thống nhất ý chí, thống nhất hành động”. Truyền thống đoàn kết, dân chủ, 
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kỷ luật của quân đội ta kế thừa truyền thống đoàn kết dân tộc, ý chí đoàn kết, thống nhất 
hành động của Đảng, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, 
đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. 

Theo Thượng tướng Song Hào, quân đội ta luôn đoàn kết chặt chẽ trên cơ sở 
đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng, lợi ích của nhân dân và chức năng, nhiệm 
vụ của quân đội, trên cơ sở mối quan hệ bình đẳng về chính trị và tình thương yêu giữa 
cán bộ và chiến sỹ, giữa cấp trên và cấp dưới. Toàn quân kết thành một khối thống nhất, 
vững chắc. Để thực hiện được điều đó, cán bộ, chiến sỹ phải luôn chân thành giúp đỡ lẫn 
nhau, lấy lý tưởng, mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ cách mạng, lấy kinh nghiệm chiến đấu, 
công tác và cuộc sống để bồi dưỡng lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. 

Cùng với tăng cường đoàn kết nội bộ là phát huy dân chủ, rèn luyện kỷ luật trong 
quân đội; dân chủ thể hiện mối quan hệ bình đẳng về chính trị trong Quân đội nhân dân 
Việt Nam. Trên cơ sở lấy kỷ luật làm sức mạnh của quân đội, Thượng tướng Song Hào 
chỉ rõ, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, quân đội ta cũng phải giữ nghiêm kỷ luật. 
Cán bộ, chiến sỹ quân đội phải phục tùng sự lãnh đạo, chỉ huy, triệt để chấp hành mệnh 
lệnh, chỉ thị của cấp trên, làm tròn chức trách, nhiệm vụ của quân nhân; chấp hành 
nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội; kiên quyết hoàn thành mọi 
nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Song Hào khẳng định: “Kỷ luật của quân đội ta vừa 
nghiêm minh, vừa tự giác”. 

Thứ tư, đoàn kết quân dân gắn bó. 

Theo Thượng tướng Song Hào, Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, do 
đó quân đội ta “luôn luôn đoàn kết khăng khít với nhân dân; toàn tâm, toàn ý phục vụ 
nhân dân; dựa vào dân, được nhân dân chăm sóc, giáo dục, phối hợp cùng nhân dân 
chiến đấu; hết lòng bảo vệ, quý trọng và giúp đỡ nhân dân”. Truyền thống quý báu đó 
được hình thành ngay từ khi quân đội ta mới ra đời và phát triển không ngừng trong quá 
trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; thể hiện tình cảm quân dân “như cá với nước”. 

Không chỉ chiến đấu vì dân, quân đội ta luôn biết dựa vào dân, luôn thương yêu, quý 
trọng, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân; thường xuyên chú trọng công 
tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ và bảo vệ nhân dân; tiết kiệm của cải, kết hợp với 
tăng gia sản xuất để giảm việc đóng góp của nhân dân. Đúc kết mối quan hệ thắm thiết 
giữa quân đội và nhân dân, Thượng tướng Song Hào khẳng định: “Đoàn kết quân dân là 
một hình ảnh đẹp, đầy tự hào của toàn quân ta, toàn dân ta. Đó là sức mạnh to lớn của 
quân đội ta. Giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu ấy là để không ngừng tăng cường 
sức mạnh chiến đấu của quân đội, không ngừng nâng cao phẩm chất cách mạng của mỗi 
cán bộ, chiến sỹ ta”. 

Thứ năm, đoàn kết quốc tế chí nghĩa chí tình. 
Nắm vững quan điểm, chủ trương đoàn kết quốc tế “giúp nhân dân nước bạn tức là 

mình tự giúp mình” của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thượng tướng Song 
Hào chỉ rõ: Quân đội phải “coi sự nghiệp cách mạng của nhân dân nước bạn như sự 
nghiệp cách mạng của bản thân dân tộc mình, có sự cảm thông sâu sắc với các dân tộc 
và giai cấp bị áp bức bóc lột trên thế giới, thấy được sự quan hệ mật thiết giữa phong trào 
cách mạng các nước nói chung và các nước Đông Dương nói riêng”, đồng thời, “quyết 
tâm hy sinh chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc tế”. Toàn quân và 
từng cán bộ, chiến sỹ phải nêu cao nhận thức, đoàn kết quốc tế không chỉ là trách nhiệm, 
nghĩa vụ mà đã trở thành ý thức và tình cảm sâu sắc, không những trong tư tưởng mà 
còn bằng hành động, bằng sự hy sinh xương máu của mình. Theo Thượng tướng Song 
Hào, truyền thống đoàn kết quốc tế của Quân đội nhân dân Việt Nam vừa thể hiện ở 
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quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc Việt Nam, vừa hết lòng ủng hộ phong 
trào cách mạng thế giới; triệt để ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các 
nước thuộc địa, đặc biệt là với cách mạng hai nước Lào và Cam-pu-chia. 

Thứ sáu, ham học tập, cầu tiến bộ, tích cực rèn luyện, không ngừng nâng cao phẩm 
chất cách mạng và năng lực hành động. 

Thượng tướng Song Hào chỉ rõ: “Quân đội ta luôn nêu cao tinh thần học tập, cầu 
tiến bộ, tích cực rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng nâng 
cao bản lĩnh chiến đấu, năng lực công tác, trình độ làm chủ khoa học - kỹ thuật”. Đó là 
nghĩa vụ, trách nhiệm, tiêu chuẩn, thành tích của người quân nhân cách mạng. Do vậy, 
cán bộ, chiến sỹ quân đội phải chú trọng học tập, rèn luyện về chính trị tư tưởng và tổ 
chức, đường lối chính trị và quân sự của Đảng, nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân 
và cả về những kiến thức văn hóa, khoa học - kỹ thuật; đồng thời, nghiêm khắc phê phán 
thái độ đi ngược lại bản chất, truyền thống cách mạng của quân đội ta… Theo Thượng 
tướng Song Hào, đó là quá trình “phấn đấu hết sức kiên trì, bền bỉ, anh dũng và đầy sáng 
tạo của toàn quân ta”, để không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ 
chính trị tư tưởng, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, 
nâng cao sức mạnh chiến đấu toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quân đội. 

Để tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ 
và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, việc tiếp tục giữ gìn và phát huy bản chất, truyền 
thống cách mạng của quân đội ta có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó không chỉ là trách 
nhiệm của riêng quân đội mà còn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của mọi cấp, 
mọi ngành, mọi lực lượng, của cả hệ thống chính trị, trong đó Quân đội nhân dân Việt 
Nam là nòng cốt. Bản chất và truyền thống cách mạng là cội nguồn sức mạnh chiến đấu, 
là tài sản vô giá của quân đội trong công cuộc xây dựng và chiến đấu trước đây, hiện nay 
cũng như mãi mãi sau này. Giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của 
quân đội, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh phi thường, cổ vũ, thúc đẩy quân đội ta tiến lên 
giành thắng lợi mới trong giai đoạn cách mạng mới. Như lời Thượng tướng Song Hào 
từng khẳng định: “Việc phát huy truyền thống quý báu đó vẫn là nhân tố quan trọng thúc 
đẩy mạnh mẽ việc xây dựng và chiến đấu của quân đội ta thành công và thắng lợi. Do đó, 
bất luận trong hoàn cảnh, thời gian nào, cán bộ, chiến sỹ quân đội cũng phải đem hết sức 
lực và trí tuệ của mình góp phần vào việc xây đắp nên truyền thống vẻ vang của quân đội, 
có trách nhiệm kế thừa, phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của Quân đội nhân 
dân Việt Nam. Đặc biệt, chúng ta “phải biến lòng tin, biến niềm tin tự hào về bản chất và 
truyền thống của quân đội ta thành hành động cách mạng một cách tích cực nhất và anh 
dũng nhất”. 

 

                                                                                 Đại tá, TS Nguyễn Hoàng Nhiên 
                                                                        Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam 

                                                                                            (baomoi.com - Ngày 14/8/2017) 
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SỨC MẠNH TỔNG HỢP CỦA NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 
 

Việt Nam nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, bên bờ biển Đông, có vị trí địa 
chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quân sự trong khu vực và quốc tế. 

Sau ngày 30/4/1975, cách mạng Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đấu tranh giành độc lập 
dân tộc, thống nhất đất nước, tập trung thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đảng, Nhà nước Việt Nam đã công bố với thế giới 
về thực hiện nhất quán chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ, không sử dụng vũ lực trong quan 
hệ quốc tế, giải quyết các bất đồng và tranh chấp quốc gia bằng biện pháp hòa bình. 

Quốc phòng Việt Nam trong thời bình có những phát triển mới, như Nghị quyết Đại hội 
XII của Đảng đã chỉ rõ: Mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh là phát huy mạnh mẽ sức 
mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ 
của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh 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 công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích 
quốc gia, dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, 
an ninh quốc gia, trật tự - an toàn xã hội. Cùng với các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, nền tảng 
xuyên suốt của quốc phòng Việt Nam là sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, trong 
đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt. 

Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, trước hết cần quán triệt, tổ chức thực 
hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa 
XII) về xây dựng Đảng, để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của dân, do dân, vì dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân, làm cơ sở xây dựng lòng tin của nhân dân vào bản chất tốt đẹp của 
chế độ, vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là yếu tố có tính quyết 
định trong xây dựng sức mạnh của tiềm lực chính trị - tinh thần, xây dựng “thế trận lòng dân”, 
sẵn sàng huy động cao nhất mọi nguồn lực của các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội và toàn dân 
thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 

Quá trình xây dựng tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ phải gắn kết chặt chẽ 
với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh. Sự kết hợp đó phải thể hiện trong quy hoạch, kế 
hoạch, lộ trình cụ thể, được thể chế hóa bằng chính sách và pháp luật cả trong thời bình và thời 
chiến. Kiên quyết phê phán tư tưởng tuyệt đối hóa phát triển kinh tế, dẫn đến tình trạng gặp khó 
khăn trong huy động các nguồn lực cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở một số tình huống. 
Cần rà soát kiểm tra chấn chỉnh kịp thời các địa phương cho xây dựng các khu công nghiệp, 
nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí… ở các vị trí, địa bàn chiến lược trọng yếu về quân sự, quốc phòng 
của đất nước. 

Xây dựng lực lượng quốc phòng trong tình hình hiện nay, trước hết phải xây dựng, củng 
cố vững chắc hệ thống chính trị, bao gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân, trong đó trọng tâm là xây dựng và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực 
quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. Hệ thống chính trị là hạt nhân của lực 
lượng quốc phòng, có vai trò quyết định trong huy động, phát huy sức mạnh quốc phòng của đất 
nước. Trong hệ thống chính trị, cần thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các tổ chức quần chúng. Đây là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng để tập 
hợp, vận động quần chúng thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trực tiếp đấu tranh bảo 
vệ địa phương, cơ quan, đơn vị mình, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội 
ở từng địa bàn. 
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Việc xây dựng lực lượng quốc phòng phải được thể chế hóa bằng hệ thống các văn bản 
quy phạm pháp luật về quốc phòng, kịp thời điều chỉnh bổ sung, đáp ứng sự vận động phát triển 
của thực tiễn, nhằm huy động tốt nhất mọi thành phần kinh tế tham gia xây dựng củng cố nền 
quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc. 

Xây dựng thế trận quốc phòng cần được quy hoạch hệ thống, thống nhất trên phạm vi cả 
nước đến từng địa phương, vùng, miền theo hướng kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, 
quốc phòng với kinh tế; hình thành các khu vực chiến lược vững về chính trị, giàu về kinh tế, 
mạnh về quốc phòng, an ninh. Cùng với quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, việc 
triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí các công trình kinh tế, kỹ thuật có quan hệ chặt chẽ, 
ảnh hưởng lớn đến thế trận quốc phòng toàn dân. Do vậy, xây dựng thế trận quốc phòng toàn 
dân phải được kết hợp ngay trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm thế 
liên hoàn, vững chắc, kết hợp thế trận tại chỗ với thế trận cơ động, thế trận rộng khắp với xây 
dựng thế trận có trọng điểm, tập trung cho hướng, khu vực, mục tiêu chủ yếu, địa bàn chiến 
lược. Nhà nước cần tiếp tục bổ sung chính sách phân bố lại lao động, xây dựng các khu kinh tế - 
quốc phòng, quốc phòng - kinh tế ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo, bảo đảm 
phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với tăng cường lực lượng, tiềm lực và thế trận quốc 
phòng ở các khu vực trọng yếu. 

Trên cơ sở điều chỉnh thế bố trí chiến lược của nền kinh tế trên phạm vi cả nước, Nhà 
nước cần đưa vào kế hoạch hằng năm đầu tư xây dựng các tỉnh, thành phố, các địa bàn chiến 
lược trọng yếu của đất nước thành khu vực phòng thủ vững chắc; có kế hoạch thanh tra, kiểm 
tra việc thực hiện chủ trương trên; bảo đảm trong thời bình có đủ khả năng giải quyết những 
tình huống khẩn cấp ở địa phương mình; khi xảy ra chiến tranh thì chủ động đánh địch ngay từ 
đầu, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch và đẩy địch vào thế bị động, sa lầy, tạo thời cơ và phối kết 
hợp chặt chẽ với các binh đoàn chủ lực tiêu diệt địch. Việc xây dựng cơ sở thôn, bản, xã, 
phường, các địa bàn trọng yếu trong sạch, vững mạnh cần được các địa phương thường xuyên 
quan tâm, coi trọng. 

Hậu phương chiến lược, căn cứ hậu phương chiến lược, căn cứ hậu cần kỹ thuật của từng 
vùng, từng hướng trong quá trình xây dựng phải hướng tới bảo đảm hoạt động của nhân dân và 
lực lượng vũ trang trong điều kiện chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao... trong đó cần chú ý 
đến khả năng độc lập, tự lực đối phó hiệu quả các tình huống phức tạp của chiến tranh. 

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân phải luôn đặt trong mối liên kết chặt chẽ với thế 
trận an ninh nhân dân tạo thành thế liên hoàn, vững chắc, phát huy được sức mạnh của các lực 
lượng, kết hợp được các hình thức hoạt động vũ trang và phi vũ trang, tạo khả năng cơ động 
linh hoạt, khả năng độc lập và phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống. Đây là nội dung quan 
trọng của xây dựng thế trận quốc phòng, thể hiện trong xây dựng khu vực phòng thủ. 

Là một đất nước trải qua và chịu nhiều tổn thất, hy sinh to lớn trong các cuộc đấu tranh 
đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập, thống nhất đất nước, dân tộc Việt Nam thấm nhuần và 
hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình. Để có hòa bình bền vững, không có con đường nào khác là 
phải đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội, song không được phút giây nào lơ là, xem 
nhẹ nhiệm vụ củng cố, tăng cường sức mạnh quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa. 

 

                                                                                                              Đại tá Dương Văn Thực 
                                                                                                 (qdnd.vn - Ngày 28/10/2017) 
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XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ  

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  
 

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính 
trị, làm cơ sở để xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt là tư tưởng nhất quán của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân. 

Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nhấn mạnh: Tên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân “nghĩa là chính trị trọng hơn 
quân sự”. Người còn nhiều lần chỉ rõ, trong xây dựng, chỉnh huấn bộ đội, “phải lấy chính trị 
làm gốc”. Tư tưởng đó đã khẳng định bản chất, chức năng, nhiệm vụ của quân đội, phương 
hướng xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam; chỉ rõ tầm quan trọng và 
nội dung cơ bản của quá trình xây dựng quân đội ta về chính trị. 

Quân đội ta là quân đội kiểu mới, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính 
dân tộc sâu sắc; chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc 
của nhân dân; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân... Đó là những nội dung 
cơ bản xây dựng quân đội ta về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 
rằng, chính trị là cơ sở cho các mặt công tác khác của quân đội, là nhân tố quyết định sự trưởng 
thành, chiến thắng của quân đội; xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng và không đặt dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản thì quân đội không còn mang bản chất của giai cấp công nhân, không 
còn là quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân nữa. Người nhấn mạnh: “Quân sự mà 
không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”; “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”. 

Ngày nay, sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, từng bước hiện đại nói chung, xây dựng quân đội ta về chính trị nói riêng chịu sự tác 
động sâu sắc của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp 

không ít khó khăn, phức tạp. 

Trong những năm tới, như Đảng ta nhận định, khoa học và công nghệ sẽ có bước tiến 
nhảy vọt và những đột phá lớn. Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, 
tuy nhiên “Những cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy 

đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, hoạt động khủng bố, những tranh chấp về biên 
giới, lãnh thổ, biển đảo và các tài nguyên thiên nhiên tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi với tính chất 

ngày càng phức tạp. Các mâu thuẫn lớn của thời đại vẫn rất gay gắt. Nhiều vấn đề toàn cầu bức 
xúc đòi hỏi phải giải quyết”. Điều cần chú ý là, những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ hiện đại ngày càng được ứng dụng trong lĩnh vực quân sự, xuất hiện ngày càng nhiều 
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các loại vũ khí công nghệ cao, dẫn đến những biến đổi sâu sắc trên các vấn đề cơ bản của chiến 

tranh, quân sự, quốc phòng, xuất hiện loại hình chiến tranh mới, chiến tranh xâm lược có sử 
dụng vũ khí công nghệ cao. Trong điều kiện đó, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của nhân 
dân ta cần phải được vận dụng và thực hiện như thế nào, đó là vấn đề hết sức quan trọng trong 

sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn cách 
mạng mới. 

Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch có những thay đổi mới trong chiến 
lược toàn cầu phản cách mạng chống chủ nghĩa xã hội trên thế giới, chống phá cách mạng Việt 
Nam. Các thế lực thù địch vẫn 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”. Chúng ra sức công kích, chống phá, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 
và chế độ xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Cách mạng Việt Nam đang đứng trước nhiều thách 
thức lớn đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp, chúng ta không thể xem nhẹ, 

coi thường bất cứ thách thức nào. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong 
khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí là nghiêm trọng, 
làm suy giảm lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và bản chất tốt 
đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Sự chống phá của các thế lực thù địch cùng với tình trạng 

tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng 
viên đang tạo nên “hợp lực” hủy hoại chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta, đặt ra yêu cầu mới 
đối với sự nghiệp bảo vệ chế độ, xây dựng quân đội. Việt Nam chính thức là thành viên của Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO), vừa có nhiều cơ hội cho sự phát triển, vừa có những thách 

thức mới cần phải khắc phục và vượt qua; trong đó có vấn đề mới về quốc phòng và an ninh đòi 

hỏi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần phải giải quyết. 

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình 
mới, chúng ta cần đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh 

nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu để quân đội thật sự là 
lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Xây dựng quân đội về chính trị 
là công việc quan trọng được tiến hành thường xuyên, gắn bó chặt chẽ với quá trình xây dựng, 
chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “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”. Đó là lời giáo 

huấn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sỹ quân đội. Điều quan trọng 

trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị giai đoạn hiện nay là làm thế nào để phát huy 
hiệu quả và thực hiện tốt nhất lời giáo huấn của Người trong thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng 
chiến đấu, công tác, lao động sản xuất và xây dựng ở tất cả các đơn vị trong toàn quân, trở 

thành hành động cách mạng của mọi cán bộ, chiến sỹ. 

Theo phương hướng đó, trong thời kỳ mới chúng ta phải giữ vững và tăng cường hơn nữa 
sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, đáp ứng yêu cầu xây 
dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nhân 
tố quyết định xây dựng quân đội ta vững mạnh về chính trị. Nhiệm vụ quân đội có sự phát triển 
thì đòi hỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội phải được tăng cường, với những 
nội dung và biện pháp mới. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta nhấn mạnh: 
Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân 
đội nhân dân và công an nhân dân, đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh. 

Quân đội ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị 
quyết số 513/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương về việc tiếp tục hoàn thiện cơ 
chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với việc thực hiện chế độ chính 
ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là điều kiện để tăng cường sự lãnh 
đạo của các tổ chức đảng và hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, tạo cơ sở 
thuận lợi cho việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong giai đoạn cách mạng mới. 

Chúng ta cần tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội thực sự trong sạch, 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cần thực hiện tốt chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, 
sử dụng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội 
về chính trị trong tình hình mới. Củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống cơ quan 
chính trị, cán bộ chính trị trong quân đội. Đó là những vấn đề rất quan trọng, cần tập trung làm 

cho tốt trong thời gian tới. 

Cần quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về năng lực, phẩm chất, đạo đức, 
tác phong, tư cách của người cán bộ chính trị, của chính ủy, chính trị viên trong giai đoạn hiện 
nay. Chú trọng xây dựng đội ngũ chính ủy, chính trị viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 
sống thực sự tiền phong, gương mẫu, xứng đáng là người “chủ trì về chính trị”, có đủ năng lực 
hoàn thành nhiệm vụ. Đây là đội ngũ cán bộ có tầm quan trọng đặc biệt trong xây dựng quân 
đội về chính trị. Đội ngũ chính ủy, chính trị viên phải có kiến thức toàn diện về chính trị, quân 
sự, văn hóa, kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn, khoa học nghệ thuật quân sự...; hiểu và nắm 
chắc các quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan 
điểm của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm chắc các nguyên tắc, nội 
dung, hình thức, biện pháp, tổ chức tiến hành có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; có 
trình độ tổ chức vận hành và phát huy vai trò, chức năng của các tổ chức, các đoàn thể, đặc biệt 
là vai trò của tổ chức đảng, của cơ quan chính trị, của các tổ chức quần chúng thực hiện thắng 
lợi mọi công việc được phân công trong xây dựng đơn vị, xây dựng quân đội. 

Hiện nay, việc nâng cao trình độ giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu là vấn đề đặc biệt 
quan trọng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Bộ đội không thể gắn bó, yên tâm 
xây dựng đơn vị nếu như họ không thực sự giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, 
không thấy được niềm vinh dự tự hào khi được cầm súng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Sự 
giác ngộ chính trị cao không chỉ là yêu cầu cơ bản trong xây dựng quân đội về chính trị, mà còn 
là điều kiện để cán bộ, chiến sỹ cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ 
Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho quân đội ta sứ mệnh nặng nề nhưng 
rất vinh quang, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ 
quốc; bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình, thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Sứ mệnh nặng nề, vinh quang đó đòi hỏi quân đội ta phải xây 
dựng mình thật sự là lực lượng chính trị vững mạnh, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 
Quân đội ta không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu không thực sự vững mạnh về chính trị, nếu 
cán bộ, chiến sỹ quân đội có những biểu hiện thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản 
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lý của Nhà nước, thiếu tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của dân tộc, vào tính ưu việt và sự tất 
thắng của chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. 

Điều đặc biệt quan trọng trong xây dựng quân đội về chính trị là phải xây dựng và không 
ngừng bồi đắp bản chất giai cấp công nhân cho quân đội; lòng trung thành tuyệt đối với Tổ 
quốc, với Đảng và nhân dân, với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Xa rời điều đó 
thì quân đội không còn mang bản chất của giai cấp công nhân, không còn là quân đội của dân, 
do dân và vì dân. 

Tăng cường bản chất giai cấp công nhân, giáo dục lòng trung thành và mục tiêu lý tưởng 
chiến đấu phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và không ngừng nâng cao chất lượng, 
hiệu quả trong tất cả các đơn vị quân đội, ở mọi đối tượng giáo dục. Ở đây, cần phải nêu cao và 
phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị, đội ngũ chính 
ủy, chính trị viên. Chính ủy, chính trị viên phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt 
đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đồng thời phải là tấm gương sáng về đạo 
đức cách mạng, có trách nhiệm giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ thực sự là lực lượng chính 
trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Ngày nay, các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân 
đội, nhằm tách quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho quân đội ta 
mất phương hướng và mục tiêu chiến đấu, vô hiệu hóa công cụ bạo lực sắc bén và lực lượng 
chính trị tin cậy của Đảng. Bên cạnh việc giáo dục, phải đồng thời tích cực đấu tranh làm thất 
bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch. Đó là đòi hỏi khách quan 
trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong giai đoạn hiện nay. 

Sự vững mạnh về chính trị của quân đội luôn có nội dung cụ thể, thể hiện trong thực tiễn 
xây dựng, chiến đấu và công tác; ở lập trường, quan điểm, thái độ, tình cảm, ở hành động cách 
mạng, ở bản lĩnh chính trị vững vàng, sự tinh nhuệ về chính trị, ở sự “…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”. Muốn vậy, “phải ra sức đẩy mạnh việc 
xây dựng và củng cố công tác chính trị và quân sự trong bộ đội ta. Phải nâng cao giác ngộ chính 
trị, nâng cao chiến thuật và kỹ thuật, nâng cao kỷ luật tự giác của bộ đội ta. Phải làm cho quân 
đội ta thành một quân đội chân chính của nhân dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. 

Chúng ta phải ra sức xây dựng quân đội đủ mạnh, thực sự tinh nhuệ, vừa có khả năng 
ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, đẩy lùi mọi 
nguy cơ chiến tranh; vừa phải có đủ sức mạnh và trình độ để chiến thắng địch trong điều kiện 
chiến tranh, cả chiến tranh thông thường và chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao. Phải 
xây dựng quân đội ta thật giỏi trong đấu tranh vũ trang, đủ sức chiến thắng quân thù trong mọi 
điếu kiện chiến tranh; đồng thời phải giỏi đấu tranh chính trị - tư tưởng, đủ sức làm thất bại mọi 

âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Trong tình hình hiện nay, chúng ta phải đặc biệt coi trọng phát huy bản chất, truyền thống 
tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho quân đội thực sự là tấm gương vì nước, vì dân, được nhân 
dân tin cậy, yêu mến; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa quân đội với nhân dân. 

Chính trị của quân đội ta là phục vụ nhân dân, là chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của 
Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quân đội ta là quân đội của 
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Vì vậy, tăng cường mối quan hệ máu thịt quân - dân luôn 
là yêu cầu cơ bản của việc xây dựng quân đội ta về chính trị trong tất cả các giai đoạn cách 
mạng. Nhân dân tin cậy và yêu mến quân đội, bởi những thành tích vẻ vang của quân đội trong 
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chiến đấu chống kẻ thù của đất nước, của nhân dân, đồng thời còn bởi ở tình cảm “thương yêu 
dân”, ở hành động giúp đỡ dân, bảo vệ dân, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước đối với dân, không đụng đến “cái kim, sợi chỉ” của nhân dân... mà cán bộ, chiến sỹ quân 
đội qua nhiều thế hệ đã từng thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có một số cán bộ, chiến sỹ 
chấp hành kỷ luật không nghiêm, vi phạm những điều quy định trong quan hệ với nhân dân, ảnh 
hưởng tiêu cực đến sự “tin cậy, yêu mến” của nhân dân đối với quân đội. Những hạn chế đó cần 
phải được khắc phục và ngăn chặn. 

Hơn lúc nào hết, trong giai đoạn cách mạng mới, chúng ta càng phải ghi nhớ lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân và dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn 
nhau”. Cán bộ, chiến sỹ quân đội phải nhận thức đúng đắn rằng, ngoài lợi ích của Tổ quốc, của 
Đảng, của nhân dân, quân đội ta không có mục đích tự thân nào khác. Muốn cho nhân dân tin 
cậy, yêu mến, quân đội phải thể hiện phẩm chất tốt đẹp của mình cả trong tư tưởng, tình cảm, cả 
trong hành động. Vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng hiện nay là mọi cán bộ, chiến sỹ phải nhận 
thức đúng đắn tầm quan trọng, yêu cầu nội dung xây dựng quân đội về chính trị, phát huy bản 
chất, truyền thống tốt đẹp, nêu cao quyết tâm học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh 
chính trị, không ngừng hoàn thiện phẩm chất cách mạng, đạo đức, lối sống của người quân nhân 
cách mạng, thực sự xứng đáng là chiến sỹ của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Theo chủ 
trương đó, cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng 
cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc đường lối 
chính trị, đường lối quân sự của Đảng, cụ thể là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
X và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X, Nghị quyết Trung ương 8 Khóa 
IX; cần đặc biệt coi trọng nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn quân, nhằm xây dựng chính trị, tư tưởng, đạo đức cách 
mạng cho cán bộ, chiến sỹ ta; loại trừ sự thẩm thấu và xâm nhập của tư tưởng, đạo đức, lối sống 
phi vô sản vào quân đội. 

Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới đang đặt ra yêu 
cầu mới ngày càng cao đối với việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, có sức chiến 
đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng Quân đội nhân dân 
Việt Nam vững mạnh về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới đòi hỏi sự 
quan tâm của toàn Đảng, toàn dân, sự nỗ lực rất cao của toàn thể cán bộ, chiến sỹ quân đội ta. 
Quân đội càng tiến lên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nhiệm vụ ngày càng nặng nề 
thì càng cần quán triệt sâu sắc và thực hiện triệt để nguyên tắc xây dựng quân đội vững mạnh về 
chính trị, làm cơ sở để xây dựng quân đội ta vững mạnh về mọi mặt, làm cho quân đội tuyệt đối 
trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, 
Nhà nước và nhân dân giao phó. 

 

                                                                                                Đại tướng Lê Văn Dũng 
                                                                                              (dangcongsan.vn - Ngày 12/10/2016)                                                                   
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XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM CÁCH MẠNG, 

 VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG 

 

Vận dụng đúng đắn và phát triển sáng tạo lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về xây 
dựng quân đội kiểu mới vào thực tiễn Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã khẳng định vấn đề xây dựng bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân 
Việt Nam là tất yếu khách quan và phải được tiến hành thường xuyên. 

Trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân dân Việt Nam 
luôn giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và 
nhân dân. Nhờ vậy, cán bộ, chiến sỹ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, 
sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là cơ 
sở, nền tảng để quân đội ta không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, giành từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và 
làm tròn nhiệm vụ quốc tế. 

Trong những năm tới, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu 
cầu, nhiệm vụ mới rất cao. Vì vậy, để Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành tốt chức năng, 
nhiệm vụ được giao, càng phải quan tâm chăm lo xây dựng quân đội cách mạng, vững mạnh về 
chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi mục 
tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XII của Đảng đã xác định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà 
nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội 
nhập quốc tế để phát triển đất nước”. 

Nhận thức rõ tính tất yếu khách quan, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vấn đề xây dựng 
Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, vững mạnh về chính trị, Đại hội XII của Đảng tiếp tục 
khẳng định, bổ sung, phát triển những quan điểm cơ bản về xây dựng Quân đội nhân dân Việt 
Nam cách mạng, vững mạnh về chính trị trong tình hình mới: “Xây dựng quân đội nhân dân, 
công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một 
số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp 
sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân”.  

Quan điểm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng trong Văn kiện Đại hội XII 
của Đảng là sự kế thừa và phát triển quan điểm xây dựng quân đội cách mạng trong quá trình 
xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt 
Nam trong hơn 70 năm qua, đồng thời, dựa trên nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin về xây 
dựng quân đội kiểu mới; xuất phát từ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ 
Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng; từ bản chất, truyền thống, kinh nghiệm trong lịch 
sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; từ sự kế thừa có chọn lọc 
kinh nghiệm xây dựng quân đội cách mạng của các nước xã hội chủ nghĩa và từ thực tiễn xây 
dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.  

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng được thể hiện ở nhiều nội dung, trong 
đó quan trọng nhất là luôn bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với 
quân đội, làm cho quân đội xác định rõ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội; hệ tư tưởng Mác - Lênin luôn giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của 
quân đội; xây dựng các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng trong quân đội thực 
sự vững mạnh. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng không chỉ bảo đảm cho quân 
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đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, mà còn làm cơ sở xây dựng các đơn vị vững 
mạnh toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. 

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng phải trải qua quá trình giáo dục, bồi 
dưỡng, rèn luyện lâu dài của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân 
các dân tộc Việt Nam và trực tiếp là thông qua hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; hoạt 
động thực tiễn thực hiện chức năng của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản 
xuất” của cán bộ, chiến sỹ và các tổ chức trong quân đội. 

Quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng là quá trình nhận thức và 
giải quyết đúng đắn các mối quan hệ cơ bản, quyết định sự hình thành và phát triển bản chất 
cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, bảo đảm cho quân đội luôn luôn vững mạnh về 
chính trị, biểu hiện ở việc: Giải quyết tốt mối quan hệ giữa quân đội với Đảng, Nhà nước và 
nhân dân; các mối quan hệ trong nội bộ quân đội, nhất là quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy, cấp 
trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sỹ; mối quan hệ giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với quân 
đội các nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.  

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. 
Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi sâu sắc. Văn kiện 
Đại hội XII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh là: “kiên 
quyết, kiên trì đấu tranh 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 công cuộc đổi 
mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn 
hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 
xã hội”.  

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, quân đội phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn 
sàng chiến đấu, 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 trong mọi tình huống; góp 
phần cùng toàn Đảng, toàn dân giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững định hướng xã 
hội chủ nghĩa trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh chống “Diễn biến hòa 
bình”, bạo loạn lật đổ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các 
thế lực thù địch; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, 
cứu nạn...  

Để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ đó, việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách 
mạng cần tập trung vào các nội dung như: Giáo dục, rèn luyện cho mọi cán bộ, chiến sỹ luôn 
kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Đồng thời, xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ quân đội có đạo đức cách mạng cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết 
quốc tế tốt; có dân chủ tốt; có kỷ luật tự giác, nghiêm minh; có tinh thần khắc phục khó khăn, 
gian khổ; có ý chí quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao 
phó. 

Trong tình hình mới, việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị 
đang đặt ra những vấn đề mới cả về nhận thức, tổ chức và hoạt động thực tiễn, đòi hỏi chúng ta 
phải tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng Quân đội nhân 
dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến 
đấu của quân đội, trước hết là chất lượng chính trị của quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của 
quân đội trong thời kỳ mới. 
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Yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình 
mới đòi hỏi phải:  

Một là, nắm vững và vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - 
Lênin trong xây dựng quân đội kiểu mới về chính trị; đồng thời, nắm vững tư tưởng Hồ Chí 
Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam 
vững mạnh về chính trị. Kế thừa có chọn lọc những bài học kinh nghiệm trong xây dựng quân 
đội vững mạnh về chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa, của Quân đội nhân dân Việt Nam 
trong các giai đoạn lịch sử trước đây.  

Hai là, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn đặc điểm, tình hình mới tác động đến xây dựng 
Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị và việc tiếp tục đổi mới nội dung, hình 
thức, biện pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị phù hợp với những yêu cầu, nội 
dung của nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.  

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới, nhất 
là trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc 
tế ngày càng sâu rộng, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đang bị các thế lực thù địch tấn công 
từ nhiều phía, đòi hỏi phải giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ luôn kiên định mục tiêu, lý 
tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đi đôi với tích cực đấu tranh phòng 
ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện chệch hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là trên lĩnh vực 
chính trị, tư tưởng. 

Phải luôn kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối 
đổi mới của Đảng, đi đôi với đấu tranh phê phán, vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của các 
thế lực thù địch hòng xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị của quân đội, nhất là trước sự tác động của tình 
hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, như trong Văn kiện 
Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra. Cần tập trung giáo dục truyền thống lịch sử chống ngoại xâm 
của dân tộc; giáo dục lòng yêu nước, tình yêu Tổ quốc, ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ 
Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.  

Nâng cao chất lượng chính trị của quân đội lên một bước mới. Cùng với nâng cao chất 
lượng giáo dục chính trị, thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị 
trong giai đoạn mới”, cần tích cực thực hiện công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, xây dựng 
tổ chức đảng và các tổ chức quần chúng vững mạnh, bảo đảm cho quân đội luôn là lực lượng 
chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã 

hội chủ nghĩa.  

Tiếp tục củng cố vững chắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng 
sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó cần chú trọng đổi mới và hoàn 
thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận 
dụng đúng đắn Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 20/7/2005, của Bộ Chính trị Khóa IX và Nghị 
quyết số 513-NQ/ĐUQSTW, ngày 11/11/2005, của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là 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.  
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Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trước 
hết, phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp trong 
Đảng bộ quân đội; bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt 
của Đảng đối với Quân đội. Thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII “Về 
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-
CT/TW, của Bộ Chính trị Khóa XII, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”. Duy trì thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt 
Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; thường xuyên 
đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo. Xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất, năng 
lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao hiệu quả 
công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, 
trọng điểm”, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. 

Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong quân 
đội. Tập trung làm tốt việc giáo dục, bồi dưỡng bản chất cách mạng, bản chất giai cấp công 
nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội; tiến hành tốt các mặt hoạt động công tác đảng, 
công tác chính trị trong chăm lo xây dựng các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần 
chúng và hội đồng quân nhân, xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; bổ sung, 
hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách đối với quân đội và chính sách hậu phương quân đội 
phù hợp với đặc điểm hoạt động của quân đội trong điều kiện mới. Coi trọng việc xây dựng và 
nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan chính trị các cấp. Phát huy tốt vai trò đội ngũ cán 
bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị, chính ủy (chính trị viên) trong xây dựng 
quân đội vững mạnh về chính trị. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị “Về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc 
vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 

Để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo 
đảm cho quân đội luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, 
trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị phải chủ động, tích cực 
đấu tranh phòng, chống làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”, dân sự hóa quân đội 
trong tình hình mới.  

Luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội thực chất là muốn tách quân đội cách mạng ra khỏi 
sự lãnh đạo của đảng cộng sản, đối lập quân đội với đảng cộng sản, với nhân dân; là tìm cách 
buông lỏng, đi đến hạ thấp và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với 
Quân đội nhân dân Việt Nam; làm cho quân đội cách mạng dần dần bị biến chất về chính trị, xa 
rời hệ tư tưởng chính trị cách mạng, dần dần hướng quân đội phục vụ cho mục đích chính trị 
của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội.  

Thực hiện âm mưu đó, các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tăng cường xuyên tạc đường 
lối, chủ trương của Đảng, chia rẽ Đảng với quân đội, hạ thấp vai trò công tác đảng, công tác 
chính trị trong quân đội, đồng thời tấn công vào đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ, từ đó tác 
động làm suy yếu chính trị cách mạng của quân đội, nhất là việc truyền bá dần lối sống thực 
dụng chủ nghĩa, chạy theo đồng tiền, chạy theo những thị hiếu thấp hèn, thờ ơ trước các vấn đề 
chính trị - xã hội. Tính chất nguy hiểm của mũi tiến công này là từ chỗ làm cho một bộ phận 
cán bộ, chiến sỹ thiếu bản lĩnh, thiếu tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cách 
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mạng... dần dần phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, cổ súy cho chính trị, đạo đức, lối sống 
tư sản. Hiện nay, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, nhất là qua 
mạng in-tơ-nét; triệt để khai thác những yếu kém, hạn chế về công tác tư tưởng, tổ chức và 
chính sách của ta; lợi dụng những “điểm nóng”, những “sự cố”, những bức xúc xã hội trong một 
bộ phận quần chúng; lợi dụng những người có quan điểm sai trái, những phần tử thoái hóa, biến 
chất... tiến công vào trận địa tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống, làm suy yếu khả năng phòng, 
chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội. 

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị là cách tốt nhất để tăng 
cường “sức đề kháng” của cán bộ, chiến sỹ trước tác động của âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị 
hóa” quân đội. Một quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, 
với Đảng, Nhà nước, nhân dân và với chế độ xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thì không dễ gì có thể “phi chính trị hóa” được. Theo đó, 
phải nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về bản chất, âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của 
các thế lực thù địch hòng thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, nhất là vạch trần tính 
chất phản khoa học của luận điểm “quân đội đứng ngoài chính trị”, thực chất của quan điểm 
“phi chính trị hóa” quân đội. Đồng thời, phải nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động, tích cực 
phòng, chống “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” 
và âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, cần quan tâm đến các 
vấn đề như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động đấu tranh phòng, 
chống “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội; xác định, lựa chọn nội dung, các hình thức, 
phương pháp đấu tranh phù hợp, có hiệu quả; tổ chức xây dựng, bồi dưỡng lực lượng tham gia 
hoạt động đấu tranh, nhất là tổ chức lực lượng nòng cốt; tăng cường bảo đảm thông tin, tài liệu, 
cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động đấu tranh phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa”, 
“dân sự hóa” quân đội của các thế lực thù địch trong tình hình mới. 

 

                                                                 Lương Cường 
          Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, 
                             Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam 

                                                    (tapchicongsan.org.vn  - Ngày 15/12/2016)                                                                                              
 

 
 

XÂY DỰNG SỨC MẠNH CHÍNH TRỊ - TINH THẦN CỦA  

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
 

Tình hình thế giới hiện nay biến động nhanh chóng và khó lường, nhưng hòa bình, hợp tác 
vẫn là một xu thế lớn, là đòi hỏi của nhiều quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, các thế lực thù địch 
bằng mọi thủ đoạn vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, kết hợp với bạo loạn 
lật đổ, răn đe quân sự, can thiệp vũ trang khi cần thiết, hòng đè bẹp phong trào cách mạng, xóa 

bỏ chủ nghĩa xã hội trong đó có Việt Nam. 

Nước ta, cùng với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đã đạt được sau gần 30 năm 
đổi mới, chúng ta đang có nhiều thời cơ để phát triển, song cũng phải đối mặt với những thách 
thức lớn. Trước tình hình đó, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
cần phải được quan tâm về mọi mặt, trong đó xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân 

đội nhân dân Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng. 
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Sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội bao gồm sức mạnh của hệ tư tưởng - chính trị 
của giai cấp công nhân, sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa, đường lối của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, sức mạnh đó còn thể hiện ở trình độ giác ngộ chính trị, ở niềm tin mãnh liệt không gì 
lay chuyển nổi vào chiến thắng và ý chí sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ 
quốc, vì chủ nghĩa xã hội của mỗi quân nhân. 

Thực chất xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội ta là vấn đề xây dựng con 
người có chất lượng cao. V.I.Lênin đã chỉ rõ: “Cuộc chiến tranh hiện đại cũng như kỹ thuật hiện 
đại thì đòi hỏi phải có nhân lực có chất lượng cao”. Chiến tranh hiện đại càng đòi hỏi phải có 
con người có chất lượng cao, cũng như phải có kỹ thuật hiện đại. Không có con người có tinh 
thần chủ động và giác ngộ thì không thể thắng lợi trong chiến tranh hiện đại. Xây dựng sức 
mạnh chính trị - tinh thần của quân đội ta hiện nay là phải xây dựng con người trong quân đội 
có chất lượng cao, đó là những con người có trình độ giác ngộ chính trị cao, có lập trường, tư 
tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong 
sạch, lành mạnh; có những kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, 
khoa học công nghệ hiện đại, khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự, có kỹ năng kỹ xảo, có trình 
độ kỹ thuật, chiến thuật tốt; có ý thức, tổ chức kỷ luật cao, có sức bền dẻo dai về tâm lý, cường 
tráng về thể lực; đó còn là những con người có lòng nhân ái, nhân đạo cao cả và nhân văn sâu 
sắc. 

Xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội ta hiện nay, là xây dựng lập trường, 
bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng 
vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; kiên quyết đấu tranh với 
mọi biểu hiện sai trái, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ hệ tư tưởng Mác - Lênin trong đời sống xã hội, đòi “phi 
chính trị hóa” quân đội. Xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội ta hiện nay, còn 
phải nâng cao lòng yêu nước, chí căm thù giặc, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh 
sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xây dựng trạng 
thái tâm lý vững vàng, ý chí quyết chiến, quyết thắng, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, sẵn 
sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Xây dựng đạo đức 
cách mạng, lối sống trung thực, lành mạnh, có văn hóa, có kỷ cương, củng cố tình đoàn kết máu 
thịt giữa quân và dân, đề cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, tạo động lực mạnh mẽ đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao trình độ hiểu biết toàn diện 
về khoa học, công nghệ hiện đại, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học 
quân sự, nghệ thuật quân sự, trình độ làm chủ vũ khí, kỹ thuật hiện đại. Kết hợp chặt chẽ giữa 
truyền thống và hiện đại trong nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc, nâng cao cảnh giác 
cách mạng, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh công nghệ cao của các thế lực thù địch. Xây dựng 
sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội là xây dựng tổng thể các yếu tố trên dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tạo thành sức mạnh chiến đấu của quân đội. 

Tuy nhiên, hiện nay đã xuất hiện tư tưởng dao động, sợ khó, ngại khổ, ngại hy sinh, chủ 
quan, mất cảnh giác với âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; một số 
cán bộ, chiến sỹ nhận thức về nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội, nhiệm vụ của đơn vị 
chưa sâu sắc, thiếu sự đoàn kết, thống nhất; có hiện tượng coi thường pháp luật Nhà nước, kỷ 
luật quân đội, sống buông thả, vô tổ chức, vô kỷ luật, chấp hành mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên 
không nghiêm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các vụ việc vi phạm kỷ luật lớn 
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có chiều hướng gia tăng, có những vụ vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng như cướp của, giết 
người, đâm chém đồng đội, tự thương, tự sát, cho vay nặng lãi, chơi lô đề, đánh bạc, cá độ bóng 
đá... các vụ vi phạm đó không chỉ gây thiệt hại về vật chất, tài sản mà còn gây thiệt hại về tính 
mạng con người. Những hiện tượng đó đều làm giảm sức mạnh chính trị - tinh thần của quân 
đội ta hiện nay. Vì vậy, để xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội nhân dân Việt 
Nam trong tình hình mới, cần tiến hành đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau: 

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong quân đội. Đây là nội dung 
quan trọng hàng đầu, là nhân cốt trong xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội 
hiện nay. Nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng phải toàn diện, phải bám sát vào Đề án “Đổi 
mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, song cần tập trung vào các vấn 
đề chủ yếu là: Nâng cao chất lượng giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Quân đội phải củng cố, tăng cường, giữ vững hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, chế độ xã hội 
chủ nghĩa, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định với đường lối 
đổi mới của Đảng. Phải bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp và tùy vào tình hình thực tiễn 
ở mỗi đơn vị mà giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
tình hình, nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội trực tiếp là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới; tuyên truyền, giáo dục về những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước theo 
định hướng xã hội nghĩa, cũng như những nguy cơ, thách thức đối với cách mạng nước ta… để 
củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sỹ vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối 
với sự nghiệp cách mạng, đối với sự nghiệp xây dựng và chiến đấu của quân đội. Xây dựng sức 
mạnh chính trị - tinh thần của quân đội phải gắn bó hữu cơ với ý chí, quyết tâm xây dựng đất 
nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Đồng thời, phải tăng cường giáo dục truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông trong 
suốt chiều dài lịch sử của dân tộc; giáo dục những bài học lịch sử đã làm nên chiến thắng của 
nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy niềm tự hào, ý chí chiến đấu kiên cường, bất 
khuất của dân tộc Việt Nam. Giáo dục truyền thống của dân tộc, của Đảng, của quân đội và phát 
huy tinh thần yêu nước của dân tộc là một trong những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng trong 
xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội hiện nay. Vì vậy, phải luôn luôn giáo dục 
tinh thần yêu nước cho mọi đối tượng trong quân đội. Thông qua giáo dục truyền thống của dân 
tộc, của Đảng, của quân đội và chủ nghĩa yêu nước Việt Nam nhằm trang bị những tri thức, 
kinh nghiệm truyền thống, góp phần xây dựng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, niềm tin, tình 
cảm, ý chí, quyết tâm, hoàn thiện nhân cách cán bộ, chiến sỹ. Khơi dậy lòng tự hào về truyền 
thống anh hùng của dân tộc, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thôi thúc họ hành động tự 
giác, thực hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, để 
cán bộ, chiến sỹ giữ vững bản chất giai cấp công nhân của quân đội, để “bảo vệ vững chắc độc 
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng 
trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của 
các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính 
toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”. 

Giáo dục đạo đức cách mạng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạo đức quân nhân nhằm 
trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống cho mọi đối tượng trong quân đội. Qua đó, đấu tranh khắc 
phục “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự 
phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền 
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tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc” của một bộ phận cán 
bộ, đảng viên, chiến sỹ. Như vậy, vừa phải chú trọng nêu cao tinh thần dân tộc, đồng thời phải 
ra sức giáo dục giác ngộ giai cấp; kết hợp nêu cao tình cảm và lý trí, nhiệt tình và hiểu biết, 
nhận thức và hành động cách mạng cho mọi quân nhân để xây dựng sức mạnh chính trị - tinh 
thần của quân đội ta. 

Hai là, xây dựng trạng thái tâm lý vững vàng, ý chí quyết chiến, quyết thắng, quyết tâm 
vượt qua mọi thử thách, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa 
xã hội cho mọi đối tượng trong quân đội. 

Đây là nội dung hết sức quan trọng, là nhân tố góp phần xây dựng sức mạnh chính trị - 
tinh thần của quân đội. Trong tình hình hiện nay, cần làm cho mọi quân nhân nhận thức sâu sắc 
bản chất, mục tiêu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, phải 
chuẩn bị tâm lý vững vàng, ý chí quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh 
công nghệ cao của các thế lực thù địch. Bằng mọi nội dung, biện pháp kết hợp chặt chẽ công tác 
tuyên truyền cổ động thường xuyên với sinh hoạt chính trị tập trung từng đợt nhằm thống nhất 
cao về chính trị, tinh thần, tâm lý vững vàng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của bộ đội tạo ra ưu 
thế đạt tới đỉnh cao mà không gì phá vỡ nổi, sẽ là điều kiện quan trọng bậc nhất để chúng ta 
giành chiến thắng. Cho nên, chuẩn bị tâm lý vững vàng, đòi hỏi quân nhân phải thường xuyên 
rèn luyện toàn diện, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, quân sự, sức chịu đựng bền bỉ dẻo 
dai, không hoang mang dao động, kiên quyết, dũng cảm sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử 
thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong những tình huống diễn biến phức tạp, nguy hiểm, ác 
liệt. 

Chuẩn bị tâm lý vững vàng trong chiến tranh công nghệ cao nhất thiết phải xây dựng cho 
được niềm tin chiến thắng cho bộ đội. Phải bằng hệ thống truyền thông đại chúng, với nhiều 
hình thức và biện pháp phù hợp, mà giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức đúng bản chất, âm 
mưu thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, đặc biệt là âm mưu, thủ 
đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, trong đó có âm mưu “phi chính trị 
hóa” quân đội nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không bị mắc mưu kẻ thù, không 
bị cuốn vào vòng xoáy của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm tha hóa bản chất giai cấp của 
quân đội ta. Mặt khác, cần vạch trần bản chất xâm lược, phi nghĩa của cuộc chiến tranh công 
nghệ cao do các thế lực thù địch phát động. Đồng thời, phải làm rõ tính chất chính nghĩa của ta 
vì đó là cuộc chiến tranh nhân dân, tự vệ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
được nhân dân tiến bộ trên thế giới đồng tình ủng hộ. Chủ động khắc phục tâm lý hoảng loạn, 
sợ hãi, sợ hy sinh, gian khổ có biện pháp hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất. Từ đó, xây 
dựng cho bộ đội ý chí quyết tâm, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, dũng cảm chiến đấu đến 
cùng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Cần phải chỉ rõ thực tế lịch sử quân và 
dân ta đã từng đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ có sử dụng vũ khí, kỹ 
thuật hiện đại, đó là cơ sở thực tiễn để xây dựng niềm tin tất thắng cho bộ đội. 

Ba là, nâng cao hiệu quả đấu tranh tư tưởng, lý luận trong quân đội. Cuộc đấu tranh ý thức 
hệ hiện nay đang diễn ra ngày càng gay go, ác liệt và phức tạp, nó tác động, ảnh hưởng không 
nhỏ đến quá trình xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội. Các thế lực thù địch, 
bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, kết hợp với bạo loạn, lật đổ chống phá các nước xã hội 
chủ nghĩa, trong đó Việt Nam là một trọng điểm. Trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng, chúng tìm 
mọi thủ đoạn nhằm xóa bỏ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ mục tiêu, lý 
tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đòi “phi chính trị hóa” quân đội. Vì vậy, 
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cần phải đấu tranh để khẳng định rõ tính cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, làm cho hệ tư tưởng đó trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong đời sống tinh 
thần của xã hội và của quân đội ta. Do đó, bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp đấu tranh 
làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời, phải giữ vững, 
tăng cường bản chất giai cấp công nhân của quân đội và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ ta có hiệu quả. Thực hiện những nội dung trên đây nhằm chống lại sự 
thâm nhập của tư tưởng phi mác - xít vào quân đội, làm cho quân đội không bị phai nhạt, biến 
chất về chính trị, để trở thành lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, của Nhà nước 

và nhân dân. 

Bốn là, tăng cường công tác bảo đảm mọi mặt cho quân đội góp phần xây dựng sức mạnh 
chính trị - tinh thần đáp ứng với yêu cầu mới. Đây là một nội dung rất quan trọng và thiết thực 
góp phần xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần của quân ta hiện nay. Công tác bảo đảm đầy 
đủ, chu đáo là “cốt vật chất” của sức mạnh chiến đấu của quân đội, nếu công tác bảo đảm tốt sẽ 
góp phần làm cho sức mạnh chính trị - tinh thần tăng lên và ngược lại. Sức mạnh chính trị - tinh 
thần muốn phát huy tác dụng bao giờ cũng phải gắn với cơ sở vật chất nhất định, nhờ có vũ khí, 
trang bị hiện đại càng làm cho lòng tin chiến thắng của quân nhân phát triển, càng làm cho sức 
mạnh chiến đấu quân đội tăng lên. Ngày nay, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
nhiều vấn đề trong chiến tranh cần phải được giải quyết như: Quan hệ giữa vũ khí và con người, 
giữa tiền tuyến và hậu phương, giữa không gian và thời gian cuộc chiến tranh, giữa tiêu diệt kẻ 
thù và bảo vệ được mình… Cần phải trang bị vũ khí hiện đại cho quân đội, phương tiện chỉ huy 
nhanh, chính xác. Những yếu tố này phải quan hệ chặt chẽ với con người có chất lượng cao. Bởi 
vì, vũ khí, kỹ thuật hiện đại với con người có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm 
chiến đấu cao, có kỹ, chiến  thuật tốt sẽ giành được thắng lợi trong chiến đấu. Vì vậy, việc trang 
bị vũ khí, kỹ thuật hiện đại cho quân đội ta hiện nay là một đòi hỏi khách quan, mang tính cấp 
bách, để cho quân đội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 

Thường xuyên quan tâm, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho quân 
đội. Điều đó, trực tiếp cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa. 

Để đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch có sử dụng vũ khí công 
nghệ cao, việc xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội phải tiến hành ngay từ thời 
bình, đây là yêu cầu cấp thiết, là vấn đề có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi trong 
tương lai. Vì vậy, việc xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội trong tình hình mới 
cần phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tâm lý, đời 
sống, đó là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành, các đoàn thể, của toàn dân 
và của toàn quân ta.   

 

                                                                             Đại tá, TS Dương Quang Hiển  
                                                                           (hocvienchinhtribqp.edu.vn -  Ngày 23/3/2015) 
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TẬP TRUNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI,  

CỦNG CỐ THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG VỮNG CHẮC 
 

Ngày 22/12/1944, theo chỉ thị của 
lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân được thành lập tại 
khu rừng thuộc hai tổng Trần Hưng Đạo 
và Hoàng Hoa Thám, châu Nguyên Bình 
(nay là huyện Nguyên Bình), tỉnh Cao 
Bằng. 

Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu 
và trưởng thành (22/12/1944 - 22/12/2016), 
quân đội ta được Đảng lãnh đạo, được Bác 
Hồ giáo dục và rèn luyện nên đã không 
ngừng lớn mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân 
đánh bại hai đế quốc to, thu non sông về một 
mối. Quân đội ta cũng đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong các 
cuộc chiến tranh biên giới, làm tròn nhiệm vụ 
quốc tế với các nước bạn. Quân đội ta là một 
đội quân bách chiến, bách thắng. 

Ngày nay, “Xây dựng Quân đội nhân 
dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên một số đơn 
vị, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại...”; “Xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc 
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân 
dân vững chắc...” vừa là nhiệm vụ, vừa là 
mục tiêu của quân đội ta đã được xác định rõ 
ràng trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI và 
XII của Đảng. Thực hiện mục tiêu ấy, những 
năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã 
phấn đấu không ngừng để tăng cường sức 
mạnh của quân đội, tăng cường tiềm lực 
trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế 
trận chiến tranh nhân dân, bảo đảm cho quân 
đội ta luôn thực hiện trọn vẹn các chức năng 
của mình, luôn có đủ khả năng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình 
huống. 

Về củng cố tổ chức lực lượng: Quân 
đội ta được hình thành với ba thành phần 
chính là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và 
dân quân tự vệ. Những năm gần đây, thực 
hiện chủ trương của Đảng về xây dựng quân 

đội, bộ đội chủ lực đã được rà soát, tổ chức 
theo hướng “gọn, mạnh, có sức cơ động 
cao”. Các đơn vị được củng cố lại về tổ chức 
biên chế, được huấn luyện để đáp ứng yêu 
cầu bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện tác chiến 
mới. Nhiều đơn vị được đầu tư, phát triển cả 
về lực lượng và trang bị. Một số đơn vị được 
thành lập mới, vừa nhằm thực hiện mục tiêu 
hiện đại hóa quân đội, vừa đáp ứng yêu cầu 
ngày càng rộng mở về bảo vệ Tổ quốc được 
xác định trong các nghị quyết của Đảng. Cho 
đến nay, bộ đội phòng không - không quân, 
bộ đội hải quân, thông tin - liên lạc, cảnh sát 
biển... đã được Đảng, Nhà nước đầu tư tích 
cực theo hướng hiện đại, với nhiều loại vũ 
khí, trang bị kỹ thuật có hàm lượng công 
nghệ cao. Các quân, binh chủng khác cũng 
được quan tâm đầu tư thỏa đáng, có thể hoàn 
thành tốt yêu cầu tác chiến hiệp đồng quân, 
binh chủng. 

Bộ đội địa phương, chủ yếu là quân dự 
bị động viên, những năm qua cũng được tập 
trung rà soát, sắp xếp theo mô hình “gần, gọn 
địa bàn”. Hàng năm, quân dự bị được động 
viên kiểm tra và thực hành huấn luyện theo 
yêu cầu của các đơn vị, địa phương. Sau 20 
năm thực hiện củng cố, xây dựng lực lượng 
theo tinh thần của Pháp lệnh về Lực lượng dự 
bị động viên, chất lượng quân dự bị đã không 
ngừng được nâng lên. Hàng năm, hệ thống 
trang bị, phương tiện đã đăng ký, sắp xếp 
theo kế hoạch động viên của các đơn vị, địa 
phương được rà soát, điểm nghiệm bảo đảm 
đúng quy định của Pháp lệnh. Nhìn chung, cả 
lực lượng và phương tiện thuộc lực lượng dự 
bị động viên đã được các địa phương, đơn vị 
quản lý khá chặt chẽ, có thể đáp ứng tốt yêu 
cầu động viên quân đội khi đất nước chuyển 
từ thời bình sang thời chiến. 

Lực lượng dân quân tự vệ được xây 
dựng vừa tinh gọn, vừa rộng khắp theo quy 
định của Luật Dân quân tự vệ. Cùng với sự 
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phát triển về kinh tế, xã hội, các địa phương, 
cơ quan, đơn vị đã tích cực đầu tư về cơ sở, 
vật chất, tạo mọi thuận lợi cho dân quân tự 
vệ hoạt động, huấn luyện. Nhiều địa phương 
đã xây dựng được trụ sở cho dân quân cơ 
động hoạt động. Hệ thống chi bộ quân sự ở 
các xã, phường được hình thành, bảo đảm 
ngày càng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với dân quân tự vệ. Qua hoạt động thực 
tiễn, dân quân tự vệ thực sự khẳng định được 
vai trò nòng cốt của mình trong các hoạt 
động ở địa phương, nhất là trong thực hiện 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở, xứng 
đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính 
quyền và nhân dân các địa phương. 

Về đổi mới công tác huấn luyện: 
Những năm qua, toàn quân đã tập trung thực 
hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đặt ra trong 
Nghị quyết 756-NQ/QUTW của Quân ủy 
Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn 
luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm 
tiếp theo”. Với phương châm cơ bản - thiết 
thực - vững chắc, công tác huấn luyện đã 
được đổi mới cả về nội dung và hình thức, 
bảo đảm không ngừng nâng cao trình độ kỹ 
thuật, chiến thuật, khả năng làm chủ vũ khí, 
trang bị của bộ đội, nâng cao năng lực, sức 
chiến đấu của các đơn vị, cả bộ đội chủ lực 
và địa phương. Dân quân tự vệ được huấn 
luyện theo hướng gắn với địa bàn chiến đấu, 
nâng cao trình độ hiệp đồng với các đơn vị 
tác chiến trong khu vực phòng thủ. Từ sự nỗ 
lực của toàn quân có thể khẳng định: Công 
tác huấn luyện đã góp phần nâng cao năng 
lực tác chiến của quân đội ta, có thể đánh 
thắng đối phương ngay từ ngày đầu, trận đầu. 

Việc xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân: 
Nhiệm vụ này đã nhận được sự quan tâm từ 
Trung ương tới địa phương. Hệ thống văn 
bản pháp quy về công tác quân sự, quốc 
phòng đã không ngừng được hoàn thiện. Nhờ 
vậy, từ các bộ, ban, ngành Trung ương tới 
các địa phương đã có chuyển biến cơ bản 
trong nhận thức, thực sự coi nhiệm vụ quân 

sự, quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng trong 
chương trình hành động và kế hoạch công tác 
của địa phương, cơ quan mình. Sự chuyển 
biến về nhận thức của lãnh đạo các cấp đã 
làm cho công tác quân sự, quốc phòng những 
năm qua có sự chuyển biến vượt bậc. Nhiều 
địa phương tuy còn khó khăn về kinh tế, xã 
hội, nhưng cũng đã có sự đầu tư thỏa đáng 
cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nhìn 
chung trong cả nước, tiềm lực, thế trận quân 
sự, quốc phòng không ngừng được củng cố 
qua từng năm. Điều đó cho phép chúng ta có 
thể khẳng định, nền quốc phòng toàn dân, thế 
trận chiến tranh nhân dân trong những năm 
qua đã không ngừng được hoàn thiện trên 
khắp các địa bàn toàn quốc, là cơ sở để 
chúng ta bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh 
thổ, lãnh hải và không phận của Tổ quốc, sẵn 
sàng đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm 
lược. 

Những năm tới, việc thực hiện nhiệm 
vụ về quân sự, quốc phòng khá nặng nề, với 
những yêu cầu ngày càng cao. Phát biểu 
trong Hội nghị Quân chính toàn quân năm 
2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ 
rõ một số nhiệm vụ như: Quân đội cần tăng 
cường nắm chắc tình hình, nhất là các địa 
bàn, khu vực trọng yếu, tham mưu có hiệu 
quả cho Đảng, Nhà nước về các chiến lược 
quân sự, quốc phòng, tuyệt đối không được 
để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó phải triển 
khai có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, 
đẩy nhanh tiến độ xây dựng chiến lược quân 
sự, quốc phòng, xây dựng, bổ sung các 
phương án, kế hoạch tác chiến; tiếp tục xây 
dựng thế trận lòng dân, xây dựng quân đội ta 
thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, kỷ 
luật nghiêm minh; tiếp tục tăng cường sự 
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của 
Đảng đối với quân đội, xây dựng tổ chức 
đảng trong quân đội luôn trong sạch, vững 
mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh 
toàn diện; đẩy mạnh việc phát triển công 
nghiệp quốc phòng, phải đưa công nghiệp 
quốc phòng trở thành bộ phận quan trọng của 
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tiềm lực quốc phòng, an ninh quốc gia, có 
trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện 
đại. Những chỉ thị của Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng cũng chính là những nhiệm vụ mà 
toàn quân ta hướng tới, thực hiện cho tốt 
trong năm 2017 và những năm tiếp theo. 

Ngày 22/12 là ngày truyền thống của 
quân đội ta. Càng ghi sâu truyền thống, 

chúng ta càng phải nỗ lực phấn đấu để xây 
dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 
càng hùng mạnh, xứng đáng với niềm tin cậy 
của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

  
(qdnd.vn - Ngày 21/12/2016)

 

 
 

QUÂN ĐỘI THAM GIA SẢN XUẤT, XÂY DỰNG KINH TẾ,  

GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC, THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG 
 

Tham gia sản xuất, 
xây dựng kinh tế, góp phần 
cùng toàn Đảng, toàn dân 
phát triển kinh tế - xã hội 
là một chức năng cơ bản 
của Quân đội nhân dân 
Việt Nam, vừa thể hiện sâu 
sắc bản chất, truyền thống 
“Bộ đội Cụ Hồ”, vừa cho 
thấy ý thức, trách nhiệm 
chính trị của quân đội 
trong việc quán triệt, thực 
hiện chủ trương, đường lối 
của Đảng về kết hợp kinh 
tế với quốc phòng, quốc 
phòng với kinh tế. 

Quân đội ta là quân đội 
cách mạng, “đội quân chiến 
đấu, đội quân công tác, đội 
quân lao động sản xuất”, từ 
nhân dân mà ra, vì nhân dân 
mà chiến đấu, vì nhân dân 
phục vụ. Chức năng cơ bản 
đó của Quân đội nhân dân 
Việt Nam được xác lập quy 
định ngay từ ngày đầu thành 
lập và được khẳng định, phát 
huy trong suốt chặng đường 
xây dựng, chiến đấu, trưởng 
thành hơn 70 năm qua. Bởi 
vậy, dù ở bất cứ điều kiện, 
hoàn cảnh nào, cùng với thực 

hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ 
thành quả cách mạng, quân 
đội ta luôn chủ động, tích 
cực tham gia lao động sản 
xuất, xây dựng kinh tế bằng 
hình thức, biện pháp phù 
hợp, đúng định hướng của 
Đảng. Qua đó, góp phần 
quan trọng vào sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng dân tộc, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong hai cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ, mặc dù chiến 
tranh ác liệt, nhưng quân đội 
ta luôn nêu cao tinh thần tự 
lực tự cường, tích cực tăng 
gia, sản xuất, cải thiện đời 
sống bộ đội; tham gia sản 
xuất xây dựng hậu phương 
lớn miền Bắc, xây dựng căn 
cứ hậu cần tại chỗ trên các 
vùng chiến lược, thực hiện 
tốt chủ trương, đường lối 
“vừa kháng chiến, vừa kiến 
quốc”, “xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc, đấu tranh 
giải phóng dân tộc ở miền 
Nam” của Đảng. Sau khi đất 
nước thống nhất, quân đội là 
lực lượng xung kích, nòng 
cốt, tham gia đắc lực vào hàn 

gắn vết thương chiến tranh, 
phát triển kinh tế - xã hội, 
nhất là tại các địa bàn vùng 
sâu, vùng xa, biên giới, hải 
đảo. 

Trước nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc 
trong thời kỳ mới, những 
năm gần đây, Quân ủy Trung 
ương, Bộ Quốc phòng đã 
quán triệt, cụ thể hóa hai 
nhiệm vụ chiến lược và 
đường lối của Đảng, ban 
hành nhiều nghị quyết, văn 
bản quy phạm pháp luật, chỉ 
thị lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ quan trọng 
này. Trọng tâm là Nghị quyết 
số 71/ĐUQSTW, ngày 
25/4/2002 “Về nhiệm vụ sản 
xuất, xây dựng kinh tế của 
quân đội trong thời kỳ mới - 
tiếp tục đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp quân đội”; Nghị 
quyết số 520-NQ/QUTW, 
ngày 25/9/2012 về “Lãnh đạo 
nhiệm vụ sản xuất, xây dựng 
kinh tế kết hợp quốc phòng 
của quân đội đến năm 2020”; 
Thông tư số 69/2017/TT-BQP 
ngày 3/4/2017 của Bộ Quốc 
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phòng ban hành quy chế 
quản lý hoạt động sản xuất, 
kinh doanh kinh tế của quân 
đội. Trên cơ sở đó, nhiệm vụ 
sản xuất, xây dựng kinh tế 
của quân đội được lãnh đạo, 
chỉ đạo chặt chẽ, có bước 
phát triển toàn diện, đạt kết 
quả quan trọng cả về kinh tế 
- xã hội và quốc phòng, an 
ninh. 

Nổi bật là, quân đội đã 
phát huy vai trò nòng cốt 
trong xây dựng các khu kinh 
tế - quốc phòng, tham gia 
xây dựng, phát triển kinh tế - 
xã hội, củng cố quốc phòng, 
an ninh trên các địa bàn 
chiến lược, vùng sâu, vùng 
xa, biên giới, biển, đảo, vùng 
căn cứ cách mạng. Các khu 
kinh tế - quốc phòng là nhân 
tố quan trọng trong công 
cuộc xóa đói, giảm nghèo, 
thực hiện chính sách dân tộc, 
tôn giáo, phát triển kinh tế - 
xã hội gắn với tăng cường 
quốc phòng, an ninh của đất 
nước. 

Các doanh nghiệp quân 
đội đã luôn đổi mới, sáng 
tạo, nâng cao hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh gắn với 
thực hiện nhiệm vụ quốc 
phòng, hoạt động theo đúng 
pháp luật của Nhà nước, quy 
định của Bộ Quốc phòng; 
sản xuất ngày càng nhiều sản 
phẩm chất lượng cao phục vụ 
quốc phòng và xã hội, tạo 
việc làm, thu nhập ổn định 
cho hàng chục nghìn lao 
động, bảo đảm an sinh xã 
hội. Hiện nay, nhiều doanh 
nghiệp quân đội có thương 

hiệu, giữ vị trí quan trọng 
trong nền kinh tế quốc dân 
và là lực lượng dự bị mạnh 
cho quốc phòng; là đối tác 
kinh tế quốc tế có uy tín, góp 
phần tích cực vào công tác 
đối ngoại và hội nhập kinh tế 
quốc tế. Bên cạnh đó, các 
đơn vị thường trực, đơn vị sự 
nghiệp công lập cũng tích 
cực phát huy nội lực, đẩy 
mạnh tăng gia, sản xuất và 
làm một số dịch vụ theo quy 
định. Qua đó, tạo nguồn thu 
trực tiếp cải thiện đời sống 
bộ đội và tham gia có hiệu 
quả vào việc phát triển kinh 
tế - xã hội trên địa bàn đóng 
quân, nhất là ở địa bàn vùng 
sâu, vùng xa, vùng cao, biên 
giới, hải đảo,... 

Thực tiễn hoạt động 
sản xuất, xây dựng kinh tế 
của quân đội và những kết 
quả đạt được đã khẳng định 
chủ trương đúng đắn của 
Đảng, Nhà nước trong việc 
huy động quân đội tham gia 
xây dựng kinh tế; cho thấy 
quân đội ta luôn quán triệt, 
thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ được giao, vừa làm 
tròn vai trò nòng cốt trong 
bảo vệ Tổ quốc, tạo môi 
trường thuận lợi cho phát 
triển kinh tế - xã hội, vừa 
tham gia tích cực, có hiệu 
quả vào công cuộc đó. Mặc 
dù còn những khuyết điểm, 
thiếu sót, song với những kết 
quả quan trọng đạt được trên 
“mặt trận lao động sản xuất” 
những năm qua cho thấy, 
quân đội đã thật sự trở thành 
một nguồn lực của đất nước 

trong phát triển kinh tế - xã 
hội, công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước; là lực 
lượng nòng cốt giải quyết 
các vấn đề khó khăn về quốc 
phòng, an ninh, kinh tế - xã 
hội trên các địa bàn chiến 
lược, nơi biên giới, hải đảo, 
vùng biển đặc quyền kinh tế 
của Tổ quốc. 

Thông qua sản xuất, 
xây dựng kinh tế, quân đội 
đã góp phần điều chỉnh lại 
lực lượng sản xuất trên các 
vùng, miền, phù hợp chiến 
lược phát triển kinh tế - xã 
hội và mục tiêu quốc phòng, 
tạo nên thế trận kinh tế - 
quốc phòng vững mạnh trên 
các địa bàn chiến lược, nơi 
phên giậu của đất nước, bảo 
vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; tạo 
ra nguồn của cải vật chất 
đáng kể cho xã hội, nguồn 
thu bổ sung cho ngân sách 
quốc phòng, góp phần vào 
tăng trưởng kinh tế, tăng 
cường nguồn lực cho phát 
triển. Đồng thời, tạo ra điều 
kiện vật chất, kỹ thuật, công 
nghệ cho xây dựng lực 
lượng, thế trận, tiềm lực 
quốc phòng, đáp ứng yêu cầu 
bảo vệ Tổ quốc,... 

Trong những năm tới, 
nước ta tiếp tục đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, hội nhập quốc tế sâu 
rộng; nhiệm vụ xây dựng, 
bảo vệ Tổ quốc đứng trước 
những thuận lợi và cơ hội to 
lớn, song cũng có không ít 
khó khăn, thách thức. Để góp 
phần cùng toàn Đảng, toàn 
dân thực hiện thắng lợi hai 
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nhiệm vụ chiến lược trong 
thời kỳ mới, đòi hỏi quân đội 
tập trung nâng cao chất 
lượng tổng hợp, sức mạnh 
chiến đấu, tiếp tục thực hiện 
tốt nhiệm vụ sản xuất, xây 
dựng kinh tế, đóng góp nhiều 
hơn nữa vào phát triển kinh 
tế - xã hội, tăng cường tiềm 
lực, sức mạnh của đất nước. 

Thực hiện mục tiêu đó, 
toàn quân tiếp tục quán triệt 
và đẩy mạnh thực hiện Nghị 
quyết 520-NQ/QUTW của 
Quân ủy Trung ương; chú 
trọng tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ 
huy các cấp đối với nhiệm vụ 
sản xuất, xây dựng kinh tế. 
Đặc biệt, cần đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, giáo dục 
làm cho cán bộ, chiến sỹ 
nhận thức sâu sắc hơn nữa ý 
nghĩa, tầm quan trọng và yêu 
cầu của nhiệm vụ sản xuất, 
xây dựng kinh tế trong giai 
đoạn hiện nay, thấy rõ vai trò 
nòng cốt của quân đội trong 
việc tham gia xóa đói, giảm 
nghèo, xây dựng và phát 
triển kinh tế - xã hội, củng cố 
quốc phòng, an ninh trên các 
địa bàn chiến lược, vùng sâu, 
vùng xa, biên giới, hải đảo. 

Toàn quân phải thống 
nhất nhận thức: Tham gia 
sản xuất, xây dựng kinh tế là 
một chức năng cơ bản, 
nhiệm vụ chính trị quan 
trọng, có ý nghĩa chiến lược 
lâu dài, thể hiện bản chất 
cách mạng, truyền thống tốt 
đẹp của Quân đội nhân dân 
Việt Nam. Quân đội tham gia 
sản xuất, xây dựng kinh tế là 
quán triệt, thực hiện chủ 

trương, đường lối của Đảng, 
là sự tiếp nối, phát huy tư 
tưởng, truyền thống quý báu 
“Ngụ binh ư nông”, “Tịnh vi 
nông, động vi binh” của dân 
tộc trong thời kỳ mới. Cùng 
với đó, chủ động, kiên quyết 
đấu tranh với những quan 
điểm sai trái, sự xuyên tạc, 
chống phá của các thế lực 
thù địch về vấn đề này, nhằm 
hạ thấp uy tín của quân đội, 
chia rẽ quân đội và nhân dân, 
làm phai mờ bản chất cách 
mạng của quân đội, cổ súy 
cho việc xây dựng quân đội 
theo kiểu quân đội nhà nghề 
của các nước phương Tây. 

Trên cơ sở thống nhất 
về nhận thức, các đơn vị, 
doanh nghiệp quân đội tiếp 
tục nêu cao trách nhiệm 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện, đưa hoạt 
động sản xuất, xây dựng kinh 
tế của quân đội đi vào chiều 
sâu. Trong quá trình thực 
hiện, tiếp tục quán triệt và 
vận dụng sáng tạo quan điểm 
của Đảng về kết hợp kinh tế 
với quốc phòng, quốc phòng 
với kinh tế, “kết hợp tốt 
nhiệm vụ quốc phòng, an 
ninh với nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội”; chấp hành 
nghiêm các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, quy định 
của Bộ Quốc phòng; lấy phát 
triển kinh tế - xã hội, giữ 
vững ổn định chính trị, tăng 
cường quốc phòng, an ninh 
là mục tiêu hàng đầu; đồng 
thời, coi trọng bảo vệ tài 
nguyên, môi trường, thực 
hiện phát triển bền vững và 

chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế. 

Thời gian tới, Bộ Quốc 
phòng chỉ đạo kiện toàn tổ 
chức lực lượng làm nhiệm vụ 
sản xuất, xây dựng kinh tế; 
nghiên cứu bổ sung, hoàn 
thiện cơ chế, chính sách, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý Nhà nước trong tham 
gia sản xuất, xây dựng kinh 
tế của quân đội, tạo bước đột 
phá trong thực hiện nhiệm vụ 
quan trọng này. Trước hết, 
tiếp tục tập trung nguồn lực, 
đẩy nhanh tiến độ xây dựng 
và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các khu kinh tế - 
quốc phòng theo Quy hoạch 
tổng thể xây dựng và phát 
triển các khu kinh tế - quốc 
phòng đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2025 đã 
được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt; ưu tiên xây dựng 
các khu kinh tế - quốc phòng 
trên hướng biển, đảo; tiến 
hành tổ chức lại mô hình sản 
xuất tại các khu kinh tế - 
quốc phòng,... quyết tâm xây 
dựng các khu kinh tế - quốc 
phòng thành những điểm 
sáng về kinh tế - văn hóa - xã 
hội và quốc phòng, an ninh 
trên địa bàn chiến lược biên 
giới, biển, đảo. 

Cùng với đó, quân đội 
tiếp tục đẩy mạnh tham gia 
phát triển kinh tế biển cả về 
quy mô và hình thức, tập 
trung một số ngành nghề có 
hiệu quả, mang tính lưỡng 
dụng, phù hợp chức năng, 
nhiệm vụ, gắn bảo đảm quốc 
phòng, an ninh trên biển, ven 
biển để làm chỗ dựa tin cậy 
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cho ngư dân và các lực lượng 
khác phát triển kinh tế biển. 
Đặc biệt, toàn quân tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
thực hiện Nghị quyết 425-
NQ/QUTW, ngày 18/5/2017 
của Quân ủy Trung ương 
“Về sắp xếp, đổi mới và 
nâng cao hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp quân đội 
đến năm 2020 và những năm 
tiếp theo” và Đề án cơ cấu 
lại, đổi mới và nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp quân đội 
(khi được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt), bằng các giải 
pháp đồng bộ, quyết liệt và 
quyết tâm chính trị cao, bảo 
đảm đạt mục tiêu, yêu cầu đã 
đề ra. 

Thông qua đó, nâng 
cao năng lực, sức cạnh tranh, 
hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh, giữ vững thương hiệu 
doanh nghiệp quân đội, kịp 
thời khắc phục triệt để những 
hạn chế, thiếu sót, đáp ứng 
yêu cầu hội nhập, phát triển. 
Các đơn vị thường trực, đơn 

vị sự nghiệp công lập phát 
huy thế mạnh, tận dụng năng 
lực dôi dư để tổ chức sản 
xuất, xây dựng kinh tế phù 
hợp điều kiện cụ thể, nhằm 
cải thiện, nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần của cán 
bộ, chiến sỹ và người lao 
động, tăng cường nguồn lực 
quốc phòng. 

Các đơn vị, doanh 
nghiệp quân đội tiếp tục 
quán triệt, thực hiện nghiêm 
pháp luật Nhà nước, quy 
định của Bộ Quốc phòng về 
quản lý, sử dụng đất quốc 
phòng vào mục đích kinh tế, 
bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử 
dụng đúng mục đích, đạt 
hiệu quả cao. Bên cạnh đó, 
toàn quân, trước hết là các 
doanh nghiệp tăng cường 
hoạt động kinh tế đối ngoại, 
xúc tiến thương mại và đầu 
tư, tập trung những lĩnh vực 
mà quân đội có thế mạnh, 
góp phần đẩy mạnh hội nhập 
kinh tế quốc tế theo chủ 
trương của Đảng, Nhà nước. 

Nhận thức đúng chức 
năng, nhiệm vụ, quán triệt 
sâu sắc chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật Nhà nước và phát 
huy những kinh nghiệm, kết 
quả đạt được, toàn quân tiếp 
tục phấn đấu thực hiện tốt 
nhiệm vụ lao động sản xuất, 
xây dựng kinh tế, xứng đáng 
là “đội quân chiến đấu, đội 
quân công tác, đội quân lao 
động sản xuất” trong thời kỳ 
mới. Qua đó, làm sâu sắc 
thêm bản chất cách mạng, 
truyền thống của Quân đội 
nhân dân Việt Nam anh 
hùng, thiết thực góp phần 
cùng toàn Đảng, toàn dân 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 

Thượng tướng Trần Đơn 
Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên 
Thường vụ Quân ủy T.Ư, 
Thứ trưởng Quốc phòng 

(nhandan.com.vn   
Ngày 07/07/2017)

 

 
 

QUÂN ĐỘI TIÊN PHONG THỰC HIỆN CƠ CẤU LẠI,  
ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

 

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà 
nước theo cơ chế thị trường là yêu cầu khách quan, xu thế tất yếu; đồng thời, đó 
cũng là quá trình “thường xuyên, liên tục với phương thức thực hiện và lộ trình 
hợp lý”. 

Trong quan điểm chỉ đạo về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp Nhà nước, Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh cơ 
cấu lại doanh nghiệp Nhà nước theo hướng kiên quyết cổ phần hóa, bán vốn tại những 
doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm hoặc không cần giữ cổ phần, vốn góp chi 
phối, kể cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả; đồng thời xử lý triệt để, 
bao gồm cả việc cho phá sản các doanh nghiệp Nhà nước yếu kém”. 

Đối với các doanh nghiệp quân đội, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa IX) về 
tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước, từ 
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năm 2001 đến nay, bằng nhiều hình thức sắp xếp, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lại các 
doanh nghiệp quân đội phù hợp với yêu cầu đổi mới, phát triển doanh nghiệp theo nghị 
quyết của Đảng qua từng thời kỳ, phục vụ tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội. Số lượng đầu mối doanh nghiệp quân đội được tinh giảm từ 
trên 300 doanh nghiệp trước năm 2000, nay xuống còn 88 doanh nghiệp 100% vốn Nhà 
nước thuộc Bộ Quốc phòng và 21 công ty cổ phần có vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng 
quản lý. 

Quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển 
kinh tế kết hợp với quốc phòng và sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, Quân ủy 
Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động tham mưu, đề xuất với Chính phủ và chỉ đạo tổ 
chức nghiên cứu, ban hành các văn bản định hướng sắp xếp doanh nghiệp quân đội phù 
hợp với nhiệm vụ quân sự quốc phòng và quy định của pháp luật; lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện đồng bộ nhiều giải pháp sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp quân đội gắn với nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng; tăng cường 
hiệu lực quản lý Nhà nước và quản lý của chủ sở hữu. Tập trung đầu tư nâng cao năng 
lực sản xuất quốc phòng đối với các doanh nghiệp sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị; bảo 
đảm đủ nguồn lực cho các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn chiến lược; chỉ đạo cổ 
phần hóa, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp ít liên quan đến nhiệm vụ quân sự quốc 
phòng; gắn quản lý các doanh nghiệp với hoạt động chuyên môn kỹ thuật đặc thù quốc 
phòng. Các doanh nghiệp sau sắp xếp, đổi mới nhìn chung ổn định, sản xuất, kinh doanh 
có hiệu quả, thích ứng được với thị trường trong nước và từng bước hội nhập quốc tế; 
bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục vạn lao động; góp phần quan trọng 
vào giữ vững, nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng, ổn định, phát triển kinh tế vĩ mô, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo đảm an sinh xã hội... Đặc biệt, trong điều 
kiện khó khăn chung của kinh tế trong nước, khu vực và thế giới, nhiều doanh nghiệp 
quân đội vẫn có tốc độ tăng trưởng khá, giữ vững thương hiệu trên các lĩnh vực mà quân 
đội có tiềm năng, như: Viễn thông, bay dịch vụ, dịch vụ cảng biển, xây dựng, đóng tàu, 
đóng góp quan trọng vào ngân sách Nhà nước. Các doanh nghiệp quân đội đã thực hiện 
tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh 
chính trị trên các địa bàn chiến lược, nhất là biên giới, biển, đảo. 

Tuy nhiên, công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp quân đội trong thời 
gian qua vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Cụ thể là: Nhận thức của cấp ủy, chỉ huy một số 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa chưa thật đầy đủ, sâu 
sắc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt; triển khai thực hiện còn lúng túng, còn 
biểu hiện ngại đổi mới, né tránh cổ phần hóa. Việc tổ chức sắp xếp có nơi, có lúc chưa 
tuân thủ đúng đề án đã được phê duyệt, tiến độ chậm so với kế hoạch. Số lượng doanh 
nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng vẫn còn nhiều, cơ cấu chưa hợp lý, có 
nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ, cùng ngành nghề, hoạt động trên cùng một địa bàn. Một 
số doanh nghiệp còn tồn đọng về tài chính. Các cơ chế, chính sách liên quan đến sắp 
xếp, cổ phần hóa, quản lý, quản trị doanh nghiệp chưa được hoàn thiện đồng bộ và theo 
kịp sự phát triển của thực tiễn... 

Hiện nay, Đảng, Chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với 
đổi mới mô hình tăng trưởng; trong đó, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước là một khâu đột 
phá chiến lược. Trong bối cảnh đó, việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp quân đội tiếp tục được đẩy mạnh theo tinh thần Nghị quyết 425-NQ/QUTW ngày 
18/5/2017 của Quân ủy Trung ương “Về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Đề án “Cơ cấu lại, 
đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020” đã được Thủ tướng 
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Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 80/TTg-ĐMDN, ngày 4/10/2017. Trong đó, Bộ Quốc 
phòng xác định rõ từ nay đến năm 2020 cần phải cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả 
các doanh nghiệp quân đội, với mục tiêu giảm mạnh đầu mối doanh nghiệp 100% vốn 
Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, chỉ tập trung vào những ngành, lĩnh vực trực tiếp phục 
vụ quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn đối với các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh thuần túy, thương mại, xây dựng, dịch vụ… Đổi mới cơ chế 
quản lý, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội; 
bảo đảm sự phát triển ổn định, lâu dài của các doanh nghiệp quân đội; đáp ứng yêu cầu 
phát triển công nghiệp quốc phòng của đất nước và phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới. 

Quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp quân đội cần trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tinh 
gọn, hiệu quả; xây dựng được những doanh nghiệp mạnh, có năng lực cạnh tranh và phát 
triển bền vững. Giữ lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước 
là các doanh nghiệp có nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhưng thực hiện tái cấu trúc, 
nhằm bảo đảm có cơ cấu tổ chức hợp lý, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, bảo 
đảm sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. Đối với 
các doanh nghiệp có cùng ngành nghề sẽ thực hiện việc sáp nhập, tận dụng năng lực 
quản trị, cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo ra các doanh nghiệp có quy mô phù hợp với yêu cầu 
nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Thực hiện sắp xếp, tái cấu trúc, tổ chức lại các doanh 
nghiệp đứng chân trên địa bàn chiến lược thuộc các quân khu cho phù hợp với từng địa 
bàn cụ thể. 

Đối với các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa, cần thực hiện nhanh chóng và 
đồng bộ (cả công ty mẹ và công ty con), bảo đảm tập trung vốn và vai trò quản trị, điều 
hành cho công ty mẹ. Kiên quyết cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước đã đầu tư đối với các 
doanh nghiệp thương mại, xây dựng, dịch vụ; chỉ giữ  lại vốn Nhà nước tại một số ít 
doanh nghiệp có nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Quá trình thoái vốn Nhà nước tại các 
công ty cổ phần cần bảo đảm không để thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước và quân đội. 

Công tác sắp xếp doanh nghiệp quân đội sẽ được Bộ Quốc phòng thực hiện nghiêm 
túc, triệt để như các phương án đã nêu trong Đề án “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020”, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước về đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước. Theo đó, đến năm 2020, Bộ Quốc 
phòng còn lại 17 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, 12 công ty cổ phần có vốn Nhà 
nước do Bộ Quốc phòng quản lý; thực sự là các doanh nghiệp cần thiết cho nhiệm vụ 
quân sự quốc phòng. Bộ Quốc phòng sẽ có điều kiện để quản lý, giao nhiệm vụ cụ thể 
cho các doanh nghiệp; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng. Cơ cấu doanh nghiệp của Bộ 
Quốc phòng hợp lý, không còn tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, nhiều doanh nghiệp cùng 
ngành nghề kinh doanh, hoạt động trên cùng một địa bàn. Phần lớn các doanh nghiệp có 
quy mô phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, sau cơ cấu lại sẽ nâng cao trình độ quản trị doanh 
nghiệp, bảo đảm sản xuất kinh doanh hiệu quả; đáp ứng yêu cầu sản xuất, sửa chữa vũ 
khí trang bị quân sự, bảo đảm kỹ thuật trên cả ba miền chiến lược, cả ở cấp chiến lược và 
chiến dịch; tạo ra thế trận quốc phòng, an ninh trên từng khu vực; đồng thời có điều kiện 
để thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại quân sự… 

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đề án “Cơ cấu lại, đổi mới và 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020” mà Thủ tướng Chính phủ đã 
phê duyệt, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan chủ 
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quản, lãnh đạo, chỉ huy các doanh nghiệp quân đội cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải 
pháp sau: 

Thứ nhất, cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp cần quán triệt, chấp hành nghiêm các nội 
dung của đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 
đạo đối với nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp quân đội. 

Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, bảo đảm cho việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội được triển khai thực hiện nghiêm túc, 
đúng định hướng, đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Theo đó, lãnh đạo, 
chỉ huy các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng cần quán triệt sâu sắc các 
nghị quyết, chỉ thị, đề án của Đảng, Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, 
trực tiếp là Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII); Nghị quyết 425-NQ/QUTW. Trên cơ sở 
đó, cụ thể hóa xây dựng nghị quyết lãnh đạo, xác định rõ chủ trương, kế hoạch, lộ trình và 
các biện pháp thực hiện đồng bộ về công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách, phù hợp với 
đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc quyền thực 
hiện nghiêm các nội dung, nhiệm vụ của đề án, nghiêm cấm việc tham mưu các hình thức 
sắp xếp khác. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những vấn đề trọng tâm, 
như: Xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới; phương án kiện toàn tổ chức biên chế, giải 
quyết chính sách cho người lao động; xây dựng chủ trương quản lý, sử dụng tài chính, tài 
sản, đất quốc phòng khi sắp xếp, cổ phần hóa; định hướng hoạt động, phát triển doanh 
nghiệp sau khi cơ cấu lại... Quá trình thực hiện, các đơn vị, doanh nghiệp cần bám sát 
mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, phương án cơ cấu đã được phê duyệt; chủ động chuẩn bị kỹ 
lưỡng, tiến hành thận trọng nhưng khẩn trương, quyết liệt và có giải pháp toàn diện, đột 
phá, khả thi cao. 

Cần làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động trong toàn quân nhận thức sâu sắc 
về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp quân đội. 

Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện nghiêm kế hoạch và lộ trình của Bộ Quốc phòng. Trường hợp không thực hiện 
được tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước và tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp theo 
kế hoạch của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị, chủ tịch hội đồng thành 
viên, chủ tịch công ty, tổng giám đốc (giám đốc), ban lãnh đạo doanh nghiệp phải làm rõ 
nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên 
quan, báo cáo Thường vụ QUTW, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, xử lý theo quy 
định... 

Thứ hai, thực hiện đồng bộ các giải pháp sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đúng mục 
tiêu, quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng. 

Quá trình thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp phải sát với yêu cầu nhiệm 
vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phù hợp với thị trường, 
thực tiễn doanh nghiệp quân đội, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Quân ủy 
Trung ương, Bộ Quốc phòng. Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo hướng rút gọn đầu 
mối, gắn với đề án điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội và định hướng phát triển doanh 
nghiệp Nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các 
doanh nghiệp cần có phương án xử lý cụ thể các vấn đề có liên quan, nhất là các doanh 
nghiệp được giữ lại là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước cần xác định rõ chiến lược phát 
triển đến năm 2020 và những năm tiếp theo, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng đề án cơ 
cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả, điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản lý tài 
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chính báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt. Trong đó chú trọng xử lý các nội 
dung tồn đọng về tài chính, bảo đảm sự lành mạnh, minh bạch; tập trung nâng cao trình 
độ quản trị doanh nghiệp, hướng đến việc áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến. 

Các doanh nghiệp thuộc diện sáp nhập, hợp nhất hình thành các tổng công ty, phải 
thực sự cơ cấu lại về tổ chức và nguồn lực; kiên quyết phá bỏ quan điểm sáp nhập cơ 
học… Các tổng công ty sau khi hình thành, đi vào hoạt động phải là các doanh nghiệp 
mạnh về tổ chức, có ngành nghề sản xuất kinh doanh hợp lý, gắn chặt với việc hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Cần xác định rõ các doanh nghiệp quân đội 
phải luôn gương mẫu trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; là 
doanh nghiệp tiên tiến của đất nước. 

Thứ ba, chủ động và kiên quyết thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp 
thuộc diện cổ phần hóa, thoái vốn trong đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Công tác cổ phần hóa hiện nay đang ngày càng đi vào chiều sâu, do đó quá trình 
triển khai cần phải được lãnh đạo, chỉ đạo một cách sát sao theo đúng đường lối của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện từng bước vững chắc, đẩy nhanh nhưng không 
nóng vội, không để thất thoát tài sản của Nhà nước, không tạo cơ hội cho những hành vi 
tham nhũng, kiên quyết không cổ phần hóa khép kín. 

Các cơ quan, đơn vị cần chủ động trong việc hướng dẫn, chỉ đạo doanh nghiệp thực 
hiện cổ phần hóa giải quyết các tồn đọng về tài chính và lao động trước khi thực hiện cổ 
phần hóa theo quy định hiện hành, tránh tình trạng để đến thời điểm thực hiện cổ phần 
hóa mới xử lý, dẫn đến chậm trễ hoặc không thực hiện được. Cần đẩy mạnh công tác cải 
cách hành chính trong cổ phần hóa, rút ngắn thời gian thực hiện các bước cổ phần hóa. 
Gắn trách nhiệm hành chính của người lãnh đạo ở các đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp với 
kết quả cổ phần hóa, thoái vốn ở đơn vị, doanh nghiệp mình. 

Từng đơn vị, doanh nghiệp phải chỉ đạo doanh nghiệp cổ phần hóa xây dựng kế 
hoạch cụ thể, đề xuất các giải pháp xử lý đối với từng tình huống phát sinh; khắc phục 
tình trạng tạo cớ để trì hoãn hoặc kéo dài thời gian thực hiện cổ phần hóa, gây tâm lý mệt 
mỏi. Những việc mà doanh nghiệp tự làm được thì khẩn trương thực hiện, những việc khó 
khăn phải sớm có phương án báo cáo cấp trên tháo gỡ. Đặc biệt, những vấn đề kiến nghị 
với cấp trên phải rõ ràng, cụ thể và sau khi được giải quyết cần kịp thời triển khai để mọi 
người yên tâm, tin tưởng. 

Thứ tư, tập trung chấn chỉnh, kiện toàn mô hình tổ chức, cơ cấu chức danh lãnh 
đạo, quản lý bộ máy của các doanh nghiệp sau sắp xếp, đổi mới. 

Kết luận của Thường vụ quân ủy trung ương (tại Thông báo số 951-TB/VPQU ngày 
12/10/2017 của Văn phòng quân ủy trung ương) đã nêu rất rõ ràng, cụ thể về mô hình tổ 
chức của các doanh nghiệp quân đội sau sắp xếp. Các đơn vị, doanh nghiệp trên cơ sở 
đó cần quán triệt và thực hiện nghiêm: 

Một, đối với tổng công ty, công ty 100% vốn Nhà nước hoạt động theo mô hình công 
ty mẹ - công ty con tổ chức thành hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, ban 
tổng giám đốc, tổng giám đốc, kiểm soát viên. Trong đó: Chủ tịch hội đồng thành viên cơ 
cấu là bí thư đảng ủy; Thành viên hội đồng thành viên cơ cấu là đảng ủy viên; tổng giám 
đốc là thành viên hội đồng thành viên, cơ cấu là phó bí thư đảng ủy, là người đại diện 
theo pháp luật. Các chức danh này đều do Thường vụ Quân ủy Trung ương quyết định và 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm. 

Hai, đối với các công ty độc lập 100% vốn Nhà nước tổ chức thành chủ tịch công ty, 
tổng giám đốc (giám đốc), kiểm soát viên. Trong đó: Chủ tịch công ty cơ cấu là bí thư 
đảng ủy; Tổng giám đốc (giám đốc) cơ cấu là phó bí thư đảng ủy, là người đại diện theo 
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pháp luật. Các chức danh này đều do thường vụ cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương đề 
nghị và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm. 

Ba, đối với các công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổ chức 
thành hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát. Trong đó: Chủ tịch hội đồng 
quản trị cơ cấu là bí thư đảng ủy; Tổng giám đốc (giám đốc) cơ cấu là phó bí thư đảng ủy, 
là người đại diện theo pháp luật. Các chức danh này do Bộ Quốc phòng giới thiệu và hội 
đồng quản trị doanh nghiệp bầu. 

Bốn, các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa, thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất, giải 
thể sẽ giữ nguyên mô hình tổ chức như hiện nay để thuận lợi triển khai nhiệm vụ sắp xếp, 
tránh xáo trộn về nhân sự, tổ chức, gây khó khăn khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong 
quá trình sắp xếp. 

Thứ năm, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Nhà 
nước và điều kiện thực tế của Bộ Quốc phòng; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, 
giám sát theo quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng. 

Quá trình triển khai đề án, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, trước hết là 
Cục Kinh tế cần tăng cường phối hợp, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị, 
doanh nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Quốc phòng xây dựng, hoàn 
thiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách, các quy định về quản lý, giám sát, tạo hành 
lang pháp lý để việc thực hiện chủ trương cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp quân đội đạt mục tiêu, yêu cầu đã đề ra. Chú trọng việc soạn thảo, báo cáo Thủ 
trưởng Bộ Quốc phòng ban hành kịp thời, nhanh chóng các thông tư quy định tiêu chuẩn, 
điều kiện, quy trình, bổ nhiệm…; các thông tư về cổ phần hóa doanh nghiệp quân đội; về 
phân công, phân cấp việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu; về quy chế hoạt 
động của kiểm soát viên… Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, kiểm soát, 
kiên quyết không để việc sắp xếp, đổi mới ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng, 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp và không để xảy ra các hiện 
tượng tiêu cực, làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước... 

Thường xuyên tổ chức tốt việc tập huấn nghiệp vụ cho các đối tượng cán bộ đơn vị, 
doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện 
đề án theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Cần tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, kịp 
thời báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các 
doanh nghiệp, bảo đảm triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra; trong quá trình thực 
hiện, thường xuyên liên hệ với các bộ, ngành để kịp thời phối hợp giải quyết các vướng 
mắc phát sinh. 

Thứ sáu, quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân nhân, người lao 
động trong các doanh nghiệp thuộc diện cơ cấu lại. 

Việc cơ cấu lại sẽ tác động trực tiếp đến hàng chục nghìn quân nhân, người lao 
động đang làm việc trong các doanh nghiệp quân đội; số lượng lao động phải chuyển đổi 
vị trí, bố trí sắp xếp lại và dôi dư cần giải quyết chính sách lớn, nhất là ở các doanh 
nghiệp thuộc diện sáp nhập, cổ phần hóa, giải thể hoặc phá sản. Đây là vấn đề khá phức 
tạp, nhạy cảm, nếu làm tốt sẽ tạo thêm động lực và ngược lại sẽ tạo lực cản đối với quá 
trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp quân đội lần này. Bởi vậy, đi đôi với công tác tư 
tưởng, tổ chức, các cơ quan, đơn vị có doanh nghiệp và các doanh nghiệp quân đội thuộc 
diện cơ cấu lại cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách trong sắp 
xếp, đổi mới. Theo đó, các đơn vị, doanh nghiệp cần khẩn trương rà soát, xây dựng 
phương án tổ chức biên chế, bố trí, sắp xếp việc làm; phương án giải quyết số lao động 
dôi dư,... bảo đảm phù hợp với lộ trình sắp xếp, đổi mới và các quy định của pháp luật. 
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Giải quyết tốt chính sách đối với người lao động ở các doanh nghiệp cổ phần hóa, 
nhất là đối với quân nhân và công nhân viên chức quốc phòng; thực hiện tốt chính sách 
bán cổ phần ưu đãi cho người lao động, động viên người lao động tiếp tục làm việc và 
gắn bó lâu dài với công ty cổ phần. Đối với công ty cổ phần chỉ giữ lại cán bộ quản lý 
phần vốn Nhà nước (3 đến 5 người) và số quân nhân còn thiếu dưới 05 năm thời gian 
phục vụ quân đội mới đủ điều kiện nghỉ hưu (khi đủ điều kiện thì cho nghỉ). 

Quá trình tiến hành, cần công khai phương án sắp xếp, điều động, luân chuyển; có 
chính sách ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc có 
phẩm chất, năng lực tốt, giàu kinh nghiệm, có nguyện vọng tiếp tục gắn bó với doanh 
nghiệp. Đồng thời, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hiện hành, 
cũng như chủ động phát hiện, đề xuất điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới các chế độ, 
chính sách phù hợp với quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, sự phát triển của thực 
tiễn, nhằm động viên cả về vật chất, tinh thần đối với quân nhân, người lao động, nhất là 
số phải chuyển ra, bảo đảm cho họ ổn định tư tưởng, cuộc sống... 

Cùng với các nội dung, nhiệm vụ nêu trên, các doanh nghiệp quân đội cần chú 
trọng, tích cực và chủ động trong đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại, tăng năng lực 
quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, có chiến lược về phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao; đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả, sức cạnh tranh 
của doanh nghiệp sau sắp xếp, cơ cấu lại, góp phần tự chủ trong bối cảnh toàn cầu hóa 
và hội nhập quốc tế. 

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có các 
doanh nghiệp quân đội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) là một nhiệm 
vụ khó khăn, phức tạp, bởi liên quan đến biên chế, tổ chức, chế độ, chính sách, tư tưởng, 
tình cảm của nhiều người. Vì vậy, cần phải “tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức 
trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xã hội”, nhất là đối với cán bộ, công nhân 
viên, người lao động trong các doanh nghiệp. Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực 
lượng tiên phong, gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, do đó cũng sẽ tiên phong và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung 
ương 5 (Khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà 
nước, mà cụ thể là “Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân 
đội đến năm 2020” mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực 
chung của các cơ quan đơn vị toàn quân trong quá trình triển khai thực hiện. 

 

                                                          Thượng tướng Trần Đơn 
                         Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương,  
                                                           Thứ trưởng Bộ Quốc phòng                                                                                 

                                       (qdnd.vn - Ngày 22/11/2017) 
 

 
 

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG THANH NIÊN QUÂN ĐỘI  

QUYẾT TÂM BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
 

Ngay từ khi mới thành lập ngày 22 tháng 12 năn 1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam với 34 chiến sỹ trẻ, tuổi đời mới mười 
tám, đôi mươi, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đã phát huy vai trò 
xung kích, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm giành thắng lợi ngay trong trận đầu, trận Phai Khắt, Nà 

Ngần mở đầu truyền thống quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng của quân đội ta. 
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Tháng 8 năm 1945, nhận thấy tình thế và thời cơ cách mạng đã đến, Bác Hồ và Trung 
ương Đảng phát động quân và dân ta đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. 
Trong không khí khởi nghĩa sục sôi, tinh thần dũng cảm, ý chí chiến đấu kiên cường, bất khất 
không ngại khó khăn, hy sinh, gian khổ của những chiến sỹ trẻ trong quân đội đã góp phần tạo 
nên sức mạnh cùng với toàn dân chiến thắng kẻ thù, làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng 
tháng Tám năm 1945. Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám đã được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự 
hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này 
là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng 
mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. 

Thành quả vĩ đại của Cách mạng tháng Tám là động lực cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn 
dân, nhất là thế hệ trẻ trong quân đội chiến đấu để giành những thắng lợi quan trọng trong các 
chiến dịch, tạo ra thế và lực mới mở ra bước ngoặt có lợi cho ta trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược như: Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947; chiến dịch Biên Giới 
năm 1950… Đến năm 1951 Đảng ta tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II từ ngày 11 
đến ngày 19 tháng 2 năm 1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang để bổ 
sung, phát triển đường lối cách mạng đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi 
cuối cùng. 

Thực hiện chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng, các lực lượng tham gia kháng chiến, nhất là 
quân đội phải được chuẩn bị và củng cố tốt về mọi mặt để đáp ứng tính chất khó khăn, ác liệt 
trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 1952, Trung đoàn 246 
(Đoàn Tân Trào) được Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị chọn là nơi chỉ đạo thí điểm 
xây dựng, thành lập Đoàn Thanh niên cứu quốc trong quân đội. Ngày 8 tháng 2 năm 1952 lễ ra 
mắt Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong quân đội được tổ chức tại Đại đội 29, Tiểu 
đoàn 183, Trung đoàn 246 (nay là Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân 
khu 1) với 32 đoàn viên. Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, trực tiếp là các 
cấp ủy, tổ chức đảng trong quân đội, các đoàn thanh niên cứu quốc được thành lập rộng rãi 
trong toàn quân. 

Ngay từ những ngày đầu thành lập, các tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên trong quân đội đã 
phát huy bản lĩnh, ý chí, nghị lực của những người chiến sỹ cách mạng trẻ tuổi, là lực lượng 
nòng cốt, xung kích, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu, hăng hái đi đầu trong thực hiện các nhiệm 
vụ. Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Quân ủy Trung ương, các đoàn viên, thanh niên quân 
đội đã phấn đấu nỗ lực không ngừng góp phần cùng với quân và dân cả nước tiếp tục giành 
thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” kết thúc 9 
năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; thắng lợi trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch 
sử, kết thúc  21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng hào hùng và oanh liệt; thắng lợi 
trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước và có những đóng góp quan trọng vào “những thành tựu 
to lớn, có ý nghĩa lịch sử” qua 30 năm đổi mới, mở ra những chặng đường và tương lai tươi 

sáng cho dân tộc Việt Nam. 

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ thanh niên quân đội đã 
có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của quân đội, của dân tộc, luôn là lực lượng 
xung kích đi đầu trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong 
những năm tới tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp 
đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. 
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Đối với nước ta, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín của đất nước 
ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. 

Là lực lượng trẻ, khỏe đại diện cho trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám 
làm, dám vượt qua khó khăn gian khổ, hy sinh, hơn ai hết thế hệ trẻ quân đội phải tiếp tục giữ 
vững và phát huy truyền thống vẻ vang đầy tự hào của thanh niên quân đội, sẵn sàng nhận và 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để làm được điều đó thế hệ trẻ quân đội cần: 

Một là, luôn luôn rèn luyện để có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung 
thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân bảo đảm thanh niên quân đội luôn là lực lượng, chủ yếu trực 
tiếp bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, 
nhân dân; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa... và bảo vệ thành quả cách mạng mà thế hệ cha anh 
đã phải đổ biết bao mồ hôi, xương máu mới giành được. 

Hai là, thanh niên quân đội cần thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng trước những 
âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động 
chống phá, nhất là chống phá về mặt chính trị tư tưởng trong quân đội. Mục đích của chúng là 
làm cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là các chiến sỹ trẻ ngả nghiêng, dao động về chính trị, mất niềm 
tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó dẫn đến thoái thác nhiệm vụ, hạ thấp quyết tâm, ngại 
khó, ngại khổ, sợ vất vả hy sinh... Do vậy, thế hệ trẻ quân đội phải luôn luôn tỉnh táo, nhận dạng 
chính xác thủ đoạn thâm độc của chúng, từ đó có biện pháp chủ động, kiên quyết đấu tranh 
không để bị động, bất ngờ. 

Ba là, thế hệ trẻ quân đội cần thường xuyên học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ mọi 
mặt. Những chiến sỹ trẻ chỉ có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi chủ động, tích cực học tập, 
rèn luyện. Bởi vì, chỉ có như vậy, các chiến sỹ mới xây dựng cho mình một thế giới quan, 
phương pháp luận khoa học khi xem xét, đánh giá tình hình; nâng cao bản lĩnh chính trị; thành 
thạo tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ; làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật; nâng cao khả năng sẵn 
sàng chiến đấu và chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao 
trong mọi điều kiện hoàn cảnh, mọi tình huống. 

Bốn là, tự giác, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của 
đơn vị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính 
sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Đây là một thực tế đã 
được chứng minh trong hơn 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng  thành của quân đội ta. Bởi 
vậy, mỗi chiến sỹ trẻ không chỉ chấp hành nghiêm mà phải tự giác chấp hành kỷ luật của quân 
đội, quy định của đơn vị. Tự giác, sẽ tạo động lực từ bên trong giúp các chiến sỹ trẻ thoải mái 
nhất, tự do nhất để tự khép mình vào tổ chức, tự giác chấp hành các chế độ, nền nếp mà không 
bị gò ép từ bất kỳ một quy định nào. Tự giác là sức mạnh tinh thần, và khi sức mạnh tinh thần 
được phát huy nó sẽ biến thành sức mạnh vật chất thúc đẩy các chiến sỹ trẻ thực hiện có hiệu 
quả mọi nhiệm vụ được giao, kể cả nhiệm vụ đó có khó khăn, vất vả đến đâu, thậm chí là nếu 
phải hy sinh, đó chính là sức mạnh thực sự của việc tự giác chấp hành kỷ luật. 

Năm là, xây dựng tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng chí, đồng đội, tương thân, tương ái 
giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các chiến sỹ trẻ là những người trực tiếp thực 
hiện các nhiệm vụ với cường độ cao, trong điều kiện rất khó khăn, vất vả, nhất là ở các địa bàn 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. Do vậy, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng quyết 
tâm của từng chiến sỹ, phải có một tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, có như vậy mới hoàn 
thành tốt được nhiệm vụ. Các chiến sỹ trẻ cần biến khẩu hiệu “đơn vị là nhà, đồng chí, đồng đội 
đều là anh em” thành tình cảm, thành sức mạnh thôi thúc từ sâu trong tâm khảm, để hướng vào 
nâng cao chất lượng hiêu quả trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ. 
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Sáu là, thế hệ trẻ quân đội với các hoạt động của mình cần làm tốt công tác tuyên truyền, 
vận động nhân dân trên địa bàn đóng quân, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia có hiệu quả vào các phong trào hành 
động cách mạng ở các địa phương. Trên cơ sở đó thiết thực góp phần xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân 
ngày càng vững chắc, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn trọng điểm, biên giới, hải đảo. 

Những đoàn viên thanh niên trong quân đội hôm nay, vinh dự và tự hào được là những 
người viết tiếp lịch sử vẻ vang 65 năn của thanh niên quân đội trong thời đại mới. Truyền thống 
vẻ vang ấy chắc chắn là động lực to lớn tạo nên sức mạnh để thanh niên quân đội tiếp tục cống 
hiến hết mình trong lao động, học tập và công tác xứng đáng là lực lượng nòng cốt để xây dựng 
Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. 
 

                                                                                     Đại úy Nguyễn Mạnh Hà  
                                                                    (hocvienchinhtribqp.edu.vn - Ngày 18/01/2017) 
 

 
 

 
 

 
 

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐƠN VỊ ANH HÙNG, XÂY DỰNG  
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN 

 

Ngày 26/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền thành công ở Sơn La là dấu mốc lịch sử về 
sự thống nhất các đội vũ trang ở các châu, mường, 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, 
sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; lực lượng vũ trang Sơn La luôn 
phát huy truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 
ngày càng lớn mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực 
sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chỗ dựa vững chắc cho 
cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo vệ an toàn các địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng 
trong mọi tình huống, tạo niềm tin của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. 

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, hàng vạn con em các dân tộc trong tỉnh 
đã hăng hái lên đường tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường, lập nhiều chiến công, góp 
phần cùng cả nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Lực lượng dân quân, du kích địa 
phương luôn tích cực bám bản, bám địa bàn, không sợ hy sinh, gian khổ, vượt núi băng rừng 
đập tan âm mưu xưng vua, nổi phỉ, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, lực lượng vũ trang Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống 
người chiến sỹ Tây Bắc “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”, luôn đề cao tinh 
thần cảnh giác cách mạng, tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng 
xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trong thế phòng thủ chung của khu vực. 

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA ANH HÙNG 



“Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong mọi thời đại”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 12/2017 45

Phát huy truyền thống anh hùng; 70 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh ta không ngừng 
phấn đấu, rèn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, làm tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo 
công tác quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tích cực tham gia giúp 
dân xóa đói, giảm nghèo, định canh định cư, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống, khắc phục 
hậu quả thiên tai, tệ nạn xã hội, đấu tranh với các hành vi vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử 
dụng chất ma túy,... sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Để thực hiện 
nhiệm vụ trên, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh 
đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh thực sự vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đồng thời, kiên 
quyết đấu tranh vạch trần âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đề cao tinh 
thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua đó, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh luôn phấn 
khởi, tự hào với truyền thống, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh 
đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh “Người chiến 
sỹ Tây Bắc” - “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. 

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng vũ 
trang, nhất là trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, các cấp ủy đặc biệt chú trọng 
công tác phát triển Đảng, nhất là kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số; duy trì nghiêm 
nền nếp chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng; thực hiện nghiêm Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng. 5 năm (2010 - 2015), lực lượng vũ trang tỉnh 
đã kết nạp được 472 đảng viên trong lực lượng thường trực và 1.701 đảng viên trong dân quân 
tự vệ, dự bị động viên, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này đạt trên 20%. Phối hợp với cấp 
ủy địa phương chỉ đạo thành lập 38 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, nâng tổng số chi bộ 
quân sự lên 40 chi bộ; hàng năm có từ 96% đến 98% số đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, 95% trở lên tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức 
đảng yếu kém. Cùng với xây dựng tổ chức chính trị vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh còn 
hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, 
xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào, cuộc vận động của địa phương, của các ngành, 
các tổ chức, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, xây dựng, nhân rộng các mô hỉnh, điển 
hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng, động 
viên mọi lực lượng thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Phát huy truyền thống “anh dũng, chiến thắng”, hàng năm, các lực lượng vũ trang tập 
trung cao cho công tác huấn luyện, trong đó, chú trọng nâng cao trình độ làm chủ vũ khí, trang 
bị, nhận thức của chiến sỹ, dân quân tự vệ, dự bị động viên; bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính 
sách và thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình, kế hoạch, duy trì nghiêm các chế độ chính 
quy trong huấn luyện, hội thi, hội thảo, kiểm tra đánh giá kết quả. Nhờ đó, quân số tham gia 
huấn luyện hàng năm đạt cao, lực lượng thường trực đạt trên 98,83% (riêng hạ sỹ quan - binh sỹ 
đạt 100%); dân quân tự vệ đạt trên 99,2%; dự bị động viên trên 98,5%. Kết quả kiểm tra các 
khoa mục đều đạt khá, giỏi. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 
các đối tượng đạt 90% kế hoạch đề ra. Quán triệt các nghị quyết, nghị định về xây dựng khu 
vực phòng thủ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư xây 
dựng các công trình phòng thủ có giá trị về quân sự, phù hợp với đặc điểm địa hình và điều kiện 
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ngân sách; tổ chức luyện tập chỉ huy cơ quan, diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu trị an, 
phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và cấp xã đạt giỏi, xuất sắc, an toàn tuyệt 
đối. 

Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng 
luật; nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, những bản chưa có tổ chức đảng, chưa có 
hoặc ít đảng viên và những bản nhiều năm không có công dân nhập ngũ để tạo nguồn cán bộ 
cho địa phương; do đó, hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. Đến 
nay, lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức rộng khắp, vững mạnh; lực lượng dự bị động viên 
thường xuyên được kiện toàn, bổ sung, làm tốt công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp, quân số đạt 
97,7%, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 75% đến 80%. Nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn 
luyện kỷ luật được các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm. Thông qua phong trào “Ngành hậu cần 
quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, các cuộc vận động: “Xây dựng cơ quan, đơn vị xanh, sạch, 
đẹp”, “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Quân y 5 tốt”, “Xây dựng đơn vị tăng gia 
giỏi”... Lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, góp phần nâng cao 
đời sống, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, xây dựng cơ quan, doanh trại ngày càng chính quy, 
khang trang, “xanh, sạch, đẹp”. Hệ thống kho, trang bị từ tỉnh đến huyện được củng cố, xây 
dựng vững chắc. Nhờ đó, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn có hệ số kỹ thuật đạt từ 0,9 
đến 1,0 đảm bảo tốt cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. 

Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng vũ trang Sơn La đẩy mạnh cuộc vận động 
“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

 

Đại tá Hoàng Ngọc Dũng 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

(70 năm Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Sơn La anh hùng.- Sơn La: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh Sơn La, 2015) 

 

 
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 

 SƠN LA XỨNG DANH “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” - BỘ ĐỘI CỦA DÂN 
 

Là một tỉnh miền núi cao, biên giới phía Tây của Quân khu, tiếp giáp 250km biên giới 
trên bộ với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, có địa bàn rộng lớn với trên 14.174km² 
(đứng thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố), Sơn La có vị trí rất quan trọng trong thế trận phòng thủ 
chiến lược của Quân khu được ví như “phên dậu” phía Tây Bắc của Tổ quốc; với đặc điểm địa 
hình giao thông đi lại khó khăn, dân cư đa phần là đồng bào các dân tộc thiểu số trong đó chiếm 
phần đông là đồng bào dân tộc Thái, Mông… Trình độ dân trí, trình độ sản xuất và phát triển 
kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế. Trong 12 huyện, thành phố của tỉnh có 88/204 xã đặc biệt 
khó khăn theo tiêu chí Chương trình 135 giai đoạn 2 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở, 
đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vay vốn phát triển sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu 
số. Đây cũng là “địa bàn nóng” của cả nước về tội phạm ma túy và là địa bàn trọng điểm mà các 
thế lực thù địch triệt để sử dụng chiêu bài “Dân tộc, tôn giáo” để kích động gây rối làm mất ổn 
định về an ninh chính trị, tạo cớ để gây bạo loạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”.  

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 317-
CT/QUTW, ngày 05/8/2011 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 



“Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong mọi thời đại”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 12/2017 47

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) 
về xây dựng Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ 
đội Cụ Hồ”. Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy các cấp đã 
thường xuyên bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy Sơn La, Quân 
ủy Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La, Tổng cục Chính trị và kinh nghiệm rút ra 
trong tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015, để cụ thể hóa, xây dựng kế 
hoạch, hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng 
danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XI) về xây dựng Đảng, 
thông qua đó để giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và tác 
phong công tác, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh tạo ra 
sức lan tỏa sâu rộng và trở thành việc làm thường xuyên, toàn diện ở từng cơ quan, đơn vị. Trên 
cơ sở hệ thống tiêu chí chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh cơ quan chính trị các cấp đã phát huy 
tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, hướng dẫn từng tập thể và cá nhân xác định kế hoạch phấn 
đấu, rèn luyện đi sâu vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu, việc khó, việc mới trong thực hiện 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương hàng năm. Nổi bật là kết quả “Làm theo” trong công 
tác dân vận, xây dựng mối đoàn kết quân với dân một ý chí, phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội 
Cụ Hồ” - Bộ đội của dân. 

Xác định công tác vận động quần chúng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, 
quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong tỉnh, đoàn kết cộng đồng, tích cực lao động 
sản xuất phát triển kinh tế, nâng cao dân trí là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong thực hiện 
chức năng đội quân công tác của lực lượng vũ trang tỉnh. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Sơn La thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động khắc phục khó 
khăn, tích cực triển khai toàn diện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng đơn vị “Dân 
vận tốt”, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực sự là “điểm tựa lòng tin” vững chắc của Đảng 
bộ, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị Trung 
ương 7 Khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong 
tình hình mới; hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân khu về tăng cường và đổi 
mới công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong tình hình mới; xác định rõ mục tiêu của công 
tác dân vận lấy việc củng cố hệ thống chính trị là trọng tâm, phát triển kinh tế văn hóa - xã hội 
và quốc phòng - an ninh là then chốt, tích cực xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” là yếu tố quyết 
định. Những năm qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tích cực của 
mỗi cán bộ, chiến sỹ về triển khai thực hiện công tác dân vận, xây dựng mối đoàn kết quân với 
dân; đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị bạn, công an, 
biên phòng đóng quân trên địa bàn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, 
giải pháp đẩy mạnh công tác vận động quần chúng thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, 
pháp luật Nhà nước, nhất là từ khi có Quyết định 1255 năm 2014 của Thường vụ Tỉnh ủy Sơn 
La về lãnh đạo công tác phối hợp giữa ba đảng ủy lực lượng công an, quân đội và biên phòng 
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ 
quốc phòng trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Với quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có 
trách nhiệm với nhân dân”, từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo 
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các cơ quan, đơn vị duy trì tốt hoạt động của các tổ, đội công tác dân vận với hàng nghìn buổi 
hành quân xuống cơ sở để tham gia vận động người dân xóa bỏ các hủ tục, không nghe kẻ xấu 
kích động, lợi dụng gây mất ổn định an ninh chính trị địa bàn, không vượt biên trái phép, không 
truyền học đạo trái pháp luật, không tái trồng cây thuốc phiện, không vận chuyển, buôn bán, 
tàng trữ và sử dụng chất ma túy, nhất là phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, trưởng 
dòng họ, cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu, những người có uy tín trong nhân dân; thường xuyên “3 
bám, 4 cùng” vận động bà con tố giác, phát hiện, triệt phá được hàng chục ha cây thuốc phiện, 
đưa người nghiện đi cai nghiện tại cộng đồng và tại các cơ sở tập trung, để lại ấn tượng tốt đẹp 
trong lòng nhân dân, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc; 
hiệu quả, chất lượng sản xuất nông lâm nghiệp, đời sống của đồng bào các dân tộc không ngừng 
được nâng cao, giữ vững ổn định chính trị khu vực đường biên, mốc giới quốc gia. 

Bên cạnh đó thường xuyên chỉ đạo cấp ủy các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền địa phương gắn công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với việc tạo nguồn 
cán bộ cho cơ sở, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào có 
đạo..., chưa có tổ chức đảng, đảng viên, qua đó góp phần tích cực vào việc xóa thôn bản trắng 
không có chi bộ, không có đảng viên góp phần củng cố cơ sở chính trị địa bàn đóng quân luôn 
vững mạnh.  

Trong tổng kết 04 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng đơn vị 
dân vận tốt từ năm 2011 đến 2015, lực lượng vũ trang tỉnh đã đóng góp hơn 6 nghìn ngày công 
“chung sức xây dựng nông thôn mới” làm đường giao thông nông thôn, đầu tư hơn 700 triệu 
đồng làm nhà ăn cho học sinh bán trú, trụ sở làm việc ủy ban nhân dân xã vùng biên và hơn 400 
triệu đồng cho bà con bản Huổi Hịa, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp trồng rừng gắn với chăn 
nuôi gia súc đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó với mô hình Trí thức trẻ tình 
nguyện theo Dự án 174 của Bộ Quốc phòng và chương trình 12 Quân - dân y kết hợp các hoạt 
động “Dân vận khéo” của lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng phong phú, đa dạng đã góp phần 
tích cực giúp bà con nhân dân phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nổi bật là đã 
mở 6 lớp dạy xóa mù chữ cho 105 chị em phụ nữ ở 5 bản thuộc các xã vùng sâu, đặc biệt khó 
khăn của huyện Sốp Cộp như Mường Lèo, Mường Và và Sam Kha; vận động học sinh bỏ học 
trở lại trường; tuyên truyền, vận động bà con không chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới gầm sàn 
nhà, thực hiện nếp sống vệ sinh thôn bản, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Thực 
hiện chương trình quân - dân y kết hợp, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn tổ chức cho lực lượng quân y các đơn vị đã tham gia tiêm chủng mở rộng cùng với 
y tế địa phương được 3.000 lượt trẻ em dưới 6 tuổi và phụ nữ có thai; đầu tư nâng cấp 3 trạm y 
tế, trị giá 751 triệu đồng; khám và cấp thuốc miễn phí cho 7.950 lượt người dân với trị giá 447 
triệu đồng. Phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 
thuốc miễn phí cho 34.350 lượt người dân tại các xã Mường Và, Phiêng Cằm, Chiềng Sơn, 
Lóng Sập, Chiềng Khừa, Tân Xuân, Mường Lạn với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Phối hợp với 
Tổng cục II, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bệnh viện Quân y 6 Cục Hậu cần Quân khu khám, cấp 
thuốc miễn phí cho gần 1.500 lượt người dân tại các xã Chiềng Khương, Nong Lay, Long Hẹ, 
Quang Minh trị giá 280 triệu đồng. Năm 2015, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với 
cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau mưa bão 
trên địa bàn huyện Thuận Châu, Yên Châu, Mộc Châu trên 500 ngày công, hỗ trợ kinh phí trên 
72 triệu đồng góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, xây dựng tình 
đoàn kết quân dân “cá - nước”. Một điểm nổi bật trong tham gia củng cố chính trị cơ sở từ năm 
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2011 đến 2015, đã tham mưu cho cấp ủy địa phương tổ chức kết nạp được hơn 1.700 đảng viên 
trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an 
ninh và trao đổi kinh nghiệm vận động quần chúng cho gần 2.000 già làng, trưởng bản, người 
có uy tín trong dòng họ, đây là một kênh rất quan trọng và hiệu quả để xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân, xây dựng sức mạnh lòng dân, tham gia xây dựng chính quyền cơ sở và giữ gìn 
cuộc sống bình yên cho nhân dân.  

Hàng năm, trong thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm nhiệm vụ bảo vệ hướng Tây 
mỗi dịp đón tết cổ truyền dân tộc, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên chỉ đạo các 
phân đội kết hợp làm công tác dân vận, giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng biên giới yên tâm vui 
xuân, đón tết cổ truyền của dân tộc, qua đó xây dựng mối đoàn kết gắn bó quân dân thắm thiết. 
Đồng thời, huy động hàng nghìn ngày công của lực lượng thường trực và dân quân tự vệ cứu 
giúp tài sản, tính mạng của người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ, tham gia chữa cháy rừng, 
phối hợp với lực lượng biên phòng, kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng...  

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường các hoạt động kết nghĩa với các tổ chức đoàn thể 
chính trị xã hội tại địa phương để không ngừng xây dựng cơ sở chính trị ngày càng vững chắc. 
Trong đó chú trọng hoạt động kết nghĩa với các trường phổ thông dân tộc nội trú, từ mô hình 
điểm về kết nghĩa giữa Trường Quân sự tỉnh và Trường Dân tộc nội trú tỉnh, trong việc xây 
dựng nếp sống quân sự cho học sinh các trường dân tộc nội trú, tạo nguồn lãnh đạo cho cơ sở 
của tỉnh. 

Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong công tác vận động quần chúng 
của lực lượng vũ trang tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, 
tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương các mô hình hay, cách làm sáng tạo, để 
lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân địa phương, như: Ban Chỉ huy Quân sự huyện 
Mộc Châu thực hiện mô hình khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng, vay vốn phát triển kinh tế 
từ nguồn vốn vay của ngân hàng cho gia đình quân nhân khó khăn. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 
Thuận Châu xây dựng quỹ hỗ trợ gia đình cán bộ, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn để phát 
triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống, từ việc đóng góp tự nguyện 20 nghìn đồng/tháng của 
mỗi đảng viên trong đảng bộ; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kết hợp với nguồn 
hỗ trợ của Bộ Quốc phòng xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, thực hiện tốt chính sách 
hậu phương quân đội. Đoàn 326 tích cực tham mưu, triển khai các mô hình phát triển kinh tế, 
giảm nghèo bền vững cho đồng bào vùng sâu, đặc biệt khó khăn, trọng điểm về quốc phòng an 
ninh trong vùng dự án, như chăn nuôi bò sinh sản, nuôi dê sinh sản, nuôi lợn, cá, trồng rừng, 
trồng cây ăn quả, trồng lúa nước hai vụ giống mới SRI... 

 Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “… việc gì có lợi cho dân thì hết sức 
làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, từ kết quả tuyên truyền vận động, giúp nhân dân 
phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững, tập hợp lực lượng quần chúng nhân 
dân tham gia củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở của lực lượng vũ trang tỉnh những 
năm qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: 

Một là: Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng đơn vị “Dân vận tốt” 
phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tổ chức quán triệt, triển 
khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về hoạt động công tác dân 
vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng đơn vị “Dân vận tốt” tới toàn thể cán bộ, 
chiến sỹ. Quá trình thực hiện phải gắn với các phong trào thi đua quyết thắng hàng năm của đơn 
vị, nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. 
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Hai là: Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò 
tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”, thực 
hiện tốt chức năng là đội quân công tác, phát huy ý thức, trách nhiệm trong hoạt động công tác 
dân vận. 

Ba là: Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn để bổ sung, đổi mới nội dung hình thức công 
tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, cụ thể, chặt chẽ hiệu quả thiết thực; am hiểu 
phong tục tập quán, phương thức canh tác, sinh hoạt của các dân tộc tại địa bàn đơn vị đóng 
quân. 

Bốn là: Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trúng, đúng, kịp thời, chú trọng xây dựng các 
mô hình điểm, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 

Năm là: Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen 
thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo 
trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”. 

Để hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” mãi tỏa sáng trong lòng đồng bào các dân tộc trong tỉnh, 
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định cùng với việc học tập, rèn luyện, cán bộ, đảng viên 
trên từng cương vị, chức trách được giao cần xác định rõ những việc “làm theo” tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh phải xuất phát từ tình cảm thiết tha, chân thành đối với Đảng, Bác Hồ kính 
yêu mà phấn đấu, rèn luyện cho phù hợp với yêu cầu đề ra. Nhất là vấn đề nêu gương và “tự soi, 
tự sửa” của cán bộ các cấp, bằng những việc làm cụ thể, sát thực; cán bộ sâu sát với cơ sở, có 
trách nhiệm với chiến sỹ, hòa mình, gần gũi, thấu hiểu rõ cuộc sống, hoàn cảnh của từng người. 
Đồng thời, thường xuyên bổ sung, cụ thể hóa việc thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, 
gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội 
Cụ Hồ” và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) để nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu 
của cấp ủy các cấp; không ngừng khơi dậy niềm vinh dự, tự hào; xây dựng ý chí quyết tâm, tinh 
thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó cấp ủy các cấp cần coi trọng công tác 
tuyên truyền, giáo dục truyền thống và kết quả việc “làm theo”, gương người tốt, việc tốt và phổ 
biến nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả; phát huy vai trò xung kích của các tổ chức quần 
chúng, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đoàn viên, hội viên, làm 
chuyển biến tích cực, toàn diện chất lượng thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc mới, việc khó ở 
từng cơ quan, đơn vị. 

Với những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa 
XI), 04 năm liên tục từ 2011 - 2014 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 
tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2013, 2014 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong 
trào thi đua Quyết thắng toàn quân. Đó là vinh dự, cũng là động lực tinh thần to lớn để lực 
lượng vũ trang tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng 
thành; phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình 
mới. 

 

                                                Đại tá Hoàng Đình Tường 
             Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

(70 năm Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Sơn La anh hùng.- Sơn La: Đảng ủy,  
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La, 2015) 
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BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI  

QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 
 

Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, bởi đó chính là “phên dậu”, là giới 

hạn chủ quyền lãnh thổ của một quốc gia. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, ông 
cha ta đã khẳng định sự bình yên hay biến loạn nơi biên cương đều liên quan đến sự an nguy 
của đất nước. Vì vậy “kế sách biên phòng” luôn được các nhà nước Việt Nam trong lịch sử 
quan tâm và coi trọng, thể hiện quyết tâm bảo vệ bờ cõi, giữ yên từng tấc đất thiêng liêng nơi 

biên giới. 

Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, nhất là từ năm 1954 đến nay, Đảng, Nhà nước và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh luôn dành mối quan tâm sâu sắc tới vấn đề biên giới, bảo vệ biên cương và sự 
toàn vẹn lãnh thổ. 

Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-TW ngày 19 tháng 01 năm 1958 của Bộ Chính trị (Khóa 
II), ngày 03/3/1959, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định 100/TTg về việc thành lập lực lượng 

công an nhân dân vũ trang (nay là bộ đội biên phòng) trên cơ sở thống nhất các đơn vị quân đội, 
công an làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và các mục tiêu nội địa. Đây là mốc lịch sử quan trọng, 

đánh dấu sự ra đời của lực lượng chuyên trách, nòng cốt do Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh sáng lập, lần đầu tiên trong lịch sử nước Việt Nam có một lực lượng vũ trang cách 
mạng, chính quy, tập trung, thống nhất, chuyên trách, nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ biên 

cương, biển đảo của Tổ quốc. Theo đó lực lượng công an nhân dân vũ trang khu Tây Bắc ra đời. 

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, ngày 24/2/1962 Quốc hội quyết định thành 
lập lại tỉnh Sơn La. Thực hiện chỉ thị của Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang, ngày 
03/01/1963 Bộ Chỉ huy Công an nhân dân vũ trang Sơn La được thành lập (nay là Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La). 

Ngay từ những ngày đầu mới ra đời, lực lượng Công an nhân dân vũ trang Sơn La đã tiến 

ra biên giới, lập đồn, dựng trạm, bám đất, bám dân với “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, 
đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, xây dựng “lũy thép biên phòng nhân dân”, chiến đấu 
tiễu phỉ, chống gián điệp, biệt kích, bảo vệ biên giới.  

Trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, lực lượng Công an nhân dân vũ trang Sơn 
La đã mưu trí, sáng tạo cùng với các lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương kịp thời phát 

hiện và bắt gọn nhiều toán gián điệp, biệt kích, đập tan nhiều vụ nổi phỉ, xưng vua, gây bạo loạn 
vũ trang ở khu vực biên phòng. Tăng cường các đội công tác cơ sở sang các xã giáp biên giới 

của nước bạn Lào (thuộc Xiềng Khọ, Mường Son) giúp bạn củng cố cơ sở chính trị, huấn luyện 
dân quân tham gia các chiến dịch đánh địch ở các cụm cứ điểm Ka Đưa, Pa Thí… góp phần 
củng cố, xây dựng tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào. 

Sau năm 1975, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La có 

sự phát triển trong điều kiện mới. Triển khai quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh chống kế 
hoạch hậu chiến của địch, chống chiến tranh biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Căm-
pu-chia. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng Sơn La đã chủ động xây dựng phương án, tổ chức sẵn 
sàng chiến đấu, thành lập các đội công tác cơ sở cắm chốt ở vùng cao, xa xôi hẻo lánh, tổ chức 

5 đội công tác chi viện cho các xã ngoại biên làm công tác trấn áp phản cách mạng, chống gián 

điệp biệt kích, chống bạo loạn ở Pa Thí, Pha Lanh, Xiềng Khùn, Nà Nong, Huổi Hiềng (Lào). 
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Bước vào thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng tỉnh luôn phát huy truyền 

thống của lực lượng, vững vàng nơi biên giới. Với chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân 
công tác và làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; sẵn sàng chiến đấu và làm công 
tác đối ngoại. Thực hiện tốt các biện pháp công tác biên phòng; củng cố, xây dựng lực lượng 

ngày càng phát triển trưởng thành theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 
đại. Gắn bó máu thịt với nhân dân thực hiện tốt khẩu hiệu “Đồn là nhà biên giới là quê hương, 

đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” bám sát sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và chỉ đạo của 
cấp trên, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương, gắn bó với các ngành, các lực 
lượng, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt 

chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; đóng góp tích cực vào công cuộc phát 

triển kinh tế văn hóa - xã hội ở khu vực biên phòng của tỉnh. 

Bộ đội biên phòng tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hệ 
thống chính trị cơ sở vững mạnh. Đến nay 63/65 bản giáp biên đã có đảng viên; tham mưu cho 
các xã thành lập mới 123 chi bộ; kết nạp 139 đảng viên; kiện toàn 12 tổ chức chính quyền bản, 

35 tổ an ninh, 45 tổ dân quân, 15 chi hội phụ nữ. Giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, 
xóa đói giảm nghèo. Từ năm 2010 đến nay Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai 7 dự án phát 
triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới với tổng mức đầu tư là 52,1 tỷ đồng. Phối hợp với Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban ngành, đoàn thể triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây 
dựng 225 nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, 05 căn nhà đại đoàn kết cho người cao 

tuổi và 05 công trình dân sinh tổng trị giá trên 4 tỷ đồng; 

Trong quản lý, bảo vệ biên giới 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”, các 
bản giáp biên đã đăng ký được 45 tổ/4.027 hộ/12.773 người tham gia bảo vệ 226,13/250km 

đường biên giới và 82/125 cột mốc quốc giới. Hoạt động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” đã thu 

hút được đông đảo các cấp, ngành, tổ chức cá nhân và đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm 
bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả như đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, cơ 
sở vật chất cho các xã biên giới và đồn biên phòng. Nhiều điểm sáng văn hóa được xây dựng, 

chợ ở khu vực biên giới được hình thành và phát triển, như Chiềng Khương, Lóng Sập, Chiềng 
Sơn, Lóng Phiêng, Phiêng Khoài... tạo thuận lợi cho việc thông thương trao đổi hàng hóa của 

nhân dân hai bên biên giới và với nội địa. 

Các đồn biên phòng đã tích cực tổ chức nhiều mô hình, chương trình có ý nghĩa thiết thực 

như: “Thầy giáo quân hàm xanh’, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Cán bộ tăng cường xã mang 
quân hàm xanh”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; “Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới”; 
“Chương trình bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, riêng Bộ đội Biên phòng Sơn La lập 
“Hũ gạo tiết kiệm” mỗi bữa ăn, mỗi bếp bớt ra 01 bát gạo để ủng hộ cho người nghèo nơi biên 

giới, xây dựng 02 nhà bán trú cho học sinh xã Mường Lạn huyện Sốp Cộp trị giá hơn 650 triệu 

đồng... 

Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết TW 8 (Khóa 9 và Khóa 11) của 
Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các chỉ thị, nghị quyết của trên về 

đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Những năm qua, bộ đội biên phòng phối hợp, hiệp 

đồng chặt chẽ cùng các cấp, các ngành làm tốt công tác nắm tình hình nội biên, ngoại biên và 
hoạt động của các loại đối tượng để có biện pháp đấu tranh, phòng ngừa; kịp thời phát hiện, đấu 
tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu ý đồ của địch và các loại đối tượng xấu, không để 
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chúng xâm nhập lợi dụng tuyên truyền, kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân tiếp tay cho 

hoạt động phá hoại an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Định kỳ và đột xuất, bộ đội biên phòng tỉnh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng hiệp 
đồng tổ chức tuần tra đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn, xử lý các hoạt động vi phạm luật pháp trên biên giới. Định kỳ hoặc theo yêu cầu nhiệm 

vụ, hàng năm tỉnh Sơn La đã phối hợp với bạn tiến hành các đợt tuần tra song phương, giải 
quyết các vấn đề liên quan đến hai bên biên giới đúng theo hiệp định, quy chế biên giới. Hàng 
năm trung bình các đồn biên phòng tổ chức tuần tra đơn phương được từ 15 - 17 lượt tổ; phối 
hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của bạn Lào tổ chức tuần tra song phương được 2 - 3 lần/ 

năm; tuần tra địa bàn khu vực biên giới được hơn 200 lượt tổ/năm, tuần tra thông tuyến, mật 

phục. Đã tích cực tham mưu và hoàn thành dự án tăng dầy và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới 
Việt Nam - Lào đoạn biên giới của tỉnh, xây dựng xong 125 cột mốc quốc giới. 

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh trong triển khai thực hiện 

Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ; Quy chế 92/QC-BTL của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 
và Bộ Tư lệnh Quân khu 2; thường xuyên trao đổi, thông báo tình hình giữa các lực lượng, phối 

hợp giải quyết xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên biên giới. Hiệp đồng chặt chẽ với 
ban chỉ huy quân sự các huyện biên giới, chỉ đạo hoạt động và tổ chức diễn tập cụm tác chiến 
biên phòng được 12 lần và xây dựng khu vực phòng thủ biên giới ngày càng vững mạnh. Các 

đồn biên phòng thường xuyên trao đổi tình hình, thống nhất các biện pháp để kịp thời giải quyết 
có hiệu quả các vụ việc xảy ra tại địa bàn. 

Trong những năm qua, hoạt động tội phạm và các tệ nạn xã hội có nhiều diễn biến phức 
tạp; đặc biệt là tệ nạn ma túy gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã 

xây dựng kế hoạch “Triển khai giải pháp về chính trị, kinh tế - xã hội trong thực hiện phương án 
đấu tranh ngăn chặn tội phạm vận chuyển ma túy có vũ trang trên khu vực biên giới tỉnh Sơn 
La”, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng và chung tay vào cuộc quyết liệt của các ngành, 

các lực lượng đã phối hợp, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Với 

tinh thần trách nhiệm cao và ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ 
chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phối hợp với các lực lượng chức năng xác lập nhiều 
chuyên án đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Trong 5 năm qua Bộ đội Biên phòng 
tỉnh đã bắt giữ xử lý 446 vụ/638 đối tượng, thu giữ 359 bánh, 20,472kg heroin; 108.642 viên 

ma túy tổng hợp; 2,66kg bột ma túy tổng hợp; 42,90kg thuốc phiện và nhiều tang vật khác. Phối 

hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới tổ chức tuần tra, khảo sát, phát hiện, 
triệt phá 176.353m² diện tích trồng và tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn. Phối hợp với lực 
lượng chức năng xử lý giải quyết 636 vụ/1.684 đối tượng liên quan đến trật tự xã hội. Trong 
trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xuất hiện nhiều 

tấm gương dũng cảm, sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ cuộc sống ấm no và sự bình yên 

cho nhân dân như anh hùng liệt sỹ Lù Công Thắng năm 2010. 

Trong lĩnh vực an ninh trật tự đã xử lý giải quyết 133 vụ việc, 271 đối tượng vi phạm 
pháp luật liên quan đến xuất - nhập cảnh trái phép, tàng trữ vũ khí tự chế, vũ khí quân dụng; 

phát hiện 248 hộ, 1.398 khẩu di cư tự do. 

Ghi nhận những công lao và thành tích của cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng  tỉnh trong 
mấy chục năm qua: Đảng và Nhà nước tặng thưởng 46 huân chương chiến công và nhiều phần 
thưởng cao quý khác. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều cờ thi đua xuất sắc và bằng 
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khen về thành tích bảo vệ biên giới, tham gia xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở 

địa phương. Trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế, Bộ đội Biên phòng Sơn La được Chính phủ 
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng thưởng 16 Huân chương Tự do, 109 Huân chương, 
Huy chương Hữu nghị và 208 kỷ niệm chương. 1 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng danh 

hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hơn 13.243 lượt đơn vị, cá nhân được tặng cờ, 
bằng khen của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Biên phòng và hàng 

trăm lượt đơn vị, hàng nghìn lượt cá nhân được nhận danh hiệu Quyết thắng, chiến sỹ thi đua, 
chiến sỹ vẻ vang, chiến sỹ giỏi trong phong trào Thi đua quyết thắng. 

Trong thời gian tới, trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, khu vực và trên biển 

Đông, và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đòi hỏi nhiệm vụ quản lý và bảo vệ 

chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc ngày càng cao, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát 
huy truyền thống anh hùng của lực lượng và những thành tích, kết quả đã đạt được, tiếp tục 
quán triệt sâu sắc nghị quyết lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, 
mệnh lệnh công tác biên phòng của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Xây dựng nền 
biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Triển khai thực hiện đồng bộ, 
hiệu quả các mặt công tác; chủ động nắm chắc tình hình, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, 
các cấp, các ngành để kịp thời có những chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả với các tình huống 
có thể xảy ra trên biên giới. Làm tốt công tác đối ngoại biên phòng kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới 
quốc gia trong mọi tình huống, xây dựng tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng ổn 
định, phát triển. 

 

Đại tá Nguyễn Văn Đức  
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
(70 năm Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Sơn La anh hùng.- Sơn La: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Sơn La, 2015) 
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