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    TRỊ TƢ TƢỞ   TỪ  HỮ    Ờ   Ạ   ỦA      

ĐỐ  VỚ   Ự   ƢỢ   VŨ TRA    HÂ   Â  VÀ V Ệ  XÂ   Ự    

 Ự   ƢỢ   VŨ TRA   QUẢ      H TRO   T  H H  H MỚ  

        

         Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh 

    Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình 

 

Cách đây vừa tròn 60 năm, ngày 16 tháng 6 năm 1957, Đảng bộ, quân và 

dân tỉnh nhà vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại 

mãi mãi khắc sâu trong lòng mỗi một người dân Quảng Bình chúng ta. 

 Bác Hồ về thăm tỉnh ta trong lúc Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang 

(LLVT) tỉnh đang tập trung mọi nổ lực khắc phục hậu quả nặng nề của chiến 

tranh, những tàn dư của chế độ phong kiến để xây dựng cuộc sống mới. Đế quốc 

Mỹ và chính quyền tay sai đã trắng trợn từ chối và ngang nhiên chà đạp quy chế 

của Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam, biến giới tuyến quân sự tạm thời thành ranh 

giới chia cắt lâu dài hai miền. Quảng Bình cùng với khu vực Vĩnh Linh là nơi 

tuyến đầu của miền Bắc, hậu phương trực tiếp chi viện cho chiến trường miền 

Nam.  

Vào thăm Quảng Bình, với tầm nhìn của một vị lãnh tụ - nhà chiến lược 

quân sự thiên tài, Người đã chỉ rõ: “... Quảng Bình cùng với Vĩnh Linh ở tuyến 

đầu miền Bắc, tiếp giáp với miền Nam. Mọi việc làm tốt hay xấu của các cô, các 

chú ở đây đều có ảnh hưởng nhất định đến cách mạng miền Nam, đều có ý nghĩa 

đối với việc bảo vệ miền Bắc. Nếu kẻ địch có hành động liều lĩnh gì thì Quảng 

Bình, Vĩnh Linh phải đương đầu với chúng trước hết và phải đánh thắng chúng 

trước hết”. Bác căn dặn “...cán bộ, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang hãy nhận 

rõ vị trí quan trọng của Quảng Bình mà mài sắc cảnh giác, tăng cường đoàn kết, 

ra sức học tập quân sự, chính trị, rèn luyện đạo đức phẩm chất của người chiến sĩ 

cách mạng; tích cực tham gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng quân đội 

lớn mạnh về mọi mặt để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao 

phó trong bất cứ tình huống nào”. Những lời chỉ bảo ân cần của Bác càng khẳng 
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định vị trí chiến lược của Quảng Bình; trách nhiệm và nghĩa vụ của quân và dân 

Quảng Bình với miền Nam thành đồng, với Trị - Thiên ruột thịt. Cán bộ, chiến sĩ 

LLVT đều nhận thức rõ lời Bác căn dặn chính là phương hướng hành động trong 

giai đoạn cách mạng mới. 

Ngay sau khi Bác vào thăm, Tỉnh ủy đã triệu hội nghị cán bộ cốt cán toàn 

tỉnh; ra Nghị quyết phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ 

và nhân dân để quán triệt và quyết tâm thi đua thực hiện tốt những lời dạy của 

Người. Tiếp đó, tháng 1 năm 1959 Tỉnh uỷ ra nghị quyết xác định: “... củng cố 

chính quyền dân chủ nhân dân, tăng cường lực lượng quốc phòng, xây dựng lực 

lượng hậu bị hùng mạnh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu hoạt động phá hoại của 

địch, kết hợp chặt chẽ yêu cầu quốc phòng với kinh tế...”. Trên cơ sở đó Ban Chỉ 

huy tỉnh đội đã tổ chức kiện toàn lực lượng, thay đổi tổ chức biên chế bằng việc 

thành lập các đài quan sát, sáp nhập các lực lượng để tổ chức thành các đơn vị cơ 

động, thành lập các đồn công an biên phòng; xây dựng lực lượng cũng như phong 

trào dân quân du kích trong toàn tỉnh và tổ chức diễn tập chiến đấu bảo vệ làng. 

Đúng như lời tiên đoán tài tình của Bác, ngày 5 tháng 8 năm 1964
(90)

, nhằm  ngăn 

chặn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam, làm lung 

lay ý chí chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, đế quốc Mỹ đã sử dụng không quân, 

hải quân điên cuồng đánh phá miền Bắc nước ta, Quảng Bình là nơi địa đầu của 

hậu phương lớn, là tiền tuyến lớn của miền Bắc, là hậu phương trực tiếp của miền 

Nam. Quảng Bình là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt, là nơi thí 

nghiệm các thủ đoạn chiến tranh phá hoại của chúng đối với miền Bắc. Trong gần 

10 năm, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại (tính từ ngày 5 tháng 8 

năm 1964 đến ngày 15 tháng 1 năm 1973, ngày Chính phủ Mỹ tuyên bố “ngừng 

mọi hoạt động quân sự trên miền Bắc Việt Nam”), đế quốc Mỹ đã cho máy bay 

đánh phá Quảng Bình 72.561 lần, tàu chiến bắn phá 2.544 lần với hơn 1 triệu tấn 

bom đạn ném xuống Quảng Bình. 

                                                      
90

 Ngày 4/8/1964, Mỹ dựng lên “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ” vu cáo Hải quân Miền Bắc Việt Nam lần thứ 2 tấn công 

vào 2 tàu chiến của Mỹ đang hoạt động bình thường ở vùng biển quốc tế... ngày 5/8, lực lượng không quân Mỹ 

mở chiến dịch “Mũi tên xuyên” mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam 
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Trong suốt cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tuy 

Bác không có thời gian và điều kiện vào thăm nhưng với tình cảm thiêng liêng và 

sự quan tâm đặc biệt, Bác Hồ luôn dõi theo tình hình của tỉnh nhà. Bác đã nhiều 

lần gửi thư động viên, biểu dương, khen ngợi những thành tích, những chiến công 

của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà, đồng thời luôn có những lời căn dặn như: 

 Nhân dịp Quảng Bình bắn rơi chiếc máy bay thứ 100, ngày 17/7/1965, Bác 

Hồ đã gửi thư khen quân và dân Quảng Bình chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, đồng 

thời căn dặn: 

 “...Các chú bộ đội, cán bộ, đồng bào tỉnh nhà hãy phát huy thắng lợi, 

nâng cao truyền thống anh hùng của quân và dân ta, đoàn kết chặt chẽ, luôn luôn 

cảnh giác, quyết giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa cùng đồng bào cả nước 

quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược cho đến thắng lợi hoàn toàn”.  

Ngày 14/6/1966, Bác Hồ gửi thư khen Quảng Bình là tỉnh đầu tiên bắn rơi 

chiếc máy bay thứ 200 và dặn dò: “... Chúng ta cần nhớ rằng: địch càng thất bại 

thì càng điên cuồng hung dữ. Vì vậy quân và dân tỉnh ta chớ vì thắng lợi mà chủ 

quan khinh địch, cần phải luôn luôn nêu cao cảnh giác, ra sức thi đua với quân 

và dân miền Nam anh hùng, cố gắng chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi hơn nữa, cùng 

đồng bào cả nước kiên quyết chống Mỹ, cứu nước cho đến thắng lợi hoàn toàn”.  

Ngày 27/ 6/1968, Bác Hồ gữi thư khen ngợi quân, dân Quảng Bình bắn rơi 

chiếc máy bay thứ 3.000 của Mỹ trên bầu trời miền Bắc, Bác có căn dặn: “...Toàn 

thể đồng bào, chiến sĩ và cán bộ cả nước chớ vì thắng lợi mà chủ quan. Phải luôn 

luôn cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, ra sức chiến đấu mạnh, sản xuất tốt, phát huy 

ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, quyết đánh cho giặc Mỹ thất bại đến cùng”.  

Trong thư khen Quảng Bình bắn rơi chiếc máy bay thứ 500 của tỉnh, Người 

có nhắc nhủ: “.. Đồng bào, bộ đội và cán bộ Quảng Bình chớ vì thắng lợi mà chủ 

quan khinh địch, phải luôn luôn cảnh giác, ra sức thi đua chiến đấu giỏi, làm tốt 

công tác giao thông vận tải và phòng không nhân dân cho thật tốt để giành nhiều 
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thắng lợi to lớn hơn nữa, cùng với đồng bào cả nước kiên quyết tiến lên đánh 

thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược”.  

Những lời động viên, căn dặn của Người vừa là tư tưởng chỉ đạo phương 

hướng có tính chiến lược của cách mạng Việt Nam; vừa là sự chỉ đạo những 

nhiệm vụ, hoạt động cụ thể đối với cán bộ, quân và dân Quảng Bình, là nguồn cổ 

vũ to lớn, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ cả nước nói chung, quân và dân 

Quảng Bình nói riêng vượt qua gian khổ, khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

mọi nhiệm vụ. Những lời Bác Hồ dặn dò chúng ta: Không vì thắng lợi mà chủ 

quan khinh địch, phải mài sắc cảnh giác, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác; phải 

tăng cường đoàn kết, đoàn kết chặt chẽ; ra sức học tập quân sự, chính trị; rèn luyện 

đạo đức của người chiến sĩ cách mạng; phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, 

xây dựng lực lượng vũ trang lớn mạnh về mọi mặt; phải ra sức thi đua chiến đấu 

giỏi, sản xuất giỏi, thực hành tiết kiệm, làm tốt công tác giao thông vận tải và 

phòng không nhân dân... dù khó khăn gian khổ bao nhiêu cũng phải quyết tâm 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng cả nước đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm 

lược… Những lời dạy đó vừa có giá trị tư tưởng chính trị, quân sự sâu sắc, vừa có 

giá trị thực tiễn để LLVT Quảng Bình học tập, nỗ lực thực hiện và giành chiến 

thắng. 

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 

được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Bộ Tư lệnh Quân khu IV và 

Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh... Thực hiện phương châm “chuyển hướng xây 

dựng, phát triển LLVT theo thời chiến”, LLVT tỉnh liên tục được kiện toàn về tổ 

chức biên chế, phát triển lực lượng, kề vai sát cách cùng các lực lượng và các 

binh đoàn cơ động, các quân, binh chủng của Bộ Quốc phòng; Quân khu IV đứng 

chân trên địa bàn tỉnh chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Vượt lên những đau 

thương, mất mát và sự đánh phá tàn bạo của kẻ thù, LLVT Quảng Bình đã cùng 

với Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà đoàn kết, hiệp đồng trong thế trận chiến tranh nhân 

dân. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã kiên trì bám trụ địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ 

trực chiến phòng không, bảo vệ bờ biển. Máy bay Mỹ bay đêm ta đánh đêm; bay 
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ngày ta đánh ngày; lưới lữa tầm thấp, tầm cao sẵn sàng tiêu diệt máy bay địch. 

Trên không, trên biển, trên đất liền, giặc trời, giặc biển hay gián điệp biệt kích, ở 

đâu có kẻ thù là có tiếng súng tiêu diệt địch lập chiến công. Lực lượng vũ trang 

Quảng Bình đã  bắn rơi 704 máy bay, bắn cháy, bắn chìm 86 tàu chiến; tổ chức bao 

vây, đánh tiêu diệt 41 toán biệt kích địch thâm nhập vào địa bàn tỉnh; tiêu diệt, bắt 

sống 119 tên; tham gia chiến đấu trên các chiến trường Trị Thiên và mặt trận Trung 

Lào, tiêu diệt hơn 7.000 tên Mỹ - ngụy và phá hủy, bắn rơi hàng trăm xe tăng, xe 

bọc thép, máy bay các loại, hoàn thành xuất sắc trọng trách lớn lao mà Đảng bộ, 

nhân dân tỉnh nhà giao phó,  góp phần cùng với nhân dân cả nước đánh thắng hoàn 

toàn giặc Mỹ xâm lược, xứng đáng với niềm tin và lời dạy của Bác Hồ kính yêu. 

 Tên tuổi của Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy, Trung đội lão dân quân Đức 

Ninh, Trung đội nữ dân quân Lộc Ninh, Tiến Hóa, khẩu đội thiếu niên Quảng 

Đông, các đơn vị pháo cao xạ, pháo mặt đất của lực lượng bộ đội địa phương, các 

chiến dịch VT5, chiến dịch Hòn La cùng với biết bao chiến công tiêu biểu khác… 

đã trở thành niềm kiêu hãnh; góp phần làm rạng danh trang sử vàng truyền thống 

10 năm đánh Mỹ và thắng Mỹ của quê hương; viết tiếp truyền thống “Quật khởi” 

trong chống Pháp để tạo nên một Quảng Bình “Hai giỏi” trong chống Mỹ.  

Sau ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, trong giai đoạn 

hợp nhất tỉnh Bình - Trị - Thiên và sau khi tái lập tỉnh năm 1989; bất cứ thời điểm 

nào, trên cơ sở quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự của Bác, đường lối, quan điểm 

của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy - Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh vừa tham mưu đắc lực cho lãnh đạo, chính quyền địa phương 

trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ 

ngày càng vững chắc gắn chặt chẽ giữa quốc phòng với an ninh, quốc phòng - an 

ninh với kinh tế; đồng thời tập trung chỉ đạo việc củng cố xây dựng các lực lượng 

bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên trở thành lực lượng nòng cốt 

trong nhiệm vụ bảo vệ địa bàn, bảo vệ khu vực phòng thủ để tạo nên thế trận liên 

hoàn vững chắc, chủ động đối phó thắng lợi trong mọi tình huống. Chú trọng làm 

tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lập trường ý chí cách mạng cho 
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cán bộ, chiến sĩ, gắn xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây 

dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn 

sàng chiến đấu, điều chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến; tổ chức thành công 

các cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra.  Lực lượng vũ trang tỉnh thực sự là 

lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, 

củng cố và tăng cường tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ; xây dựng thế trận 

QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND) vững chắc; tích cực tham gia phát 

triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, nhất là những 

địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh là 

lực lượng chủ lực trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu 

nạn... Chú trọng tập trung xây dựng 100% cơ quan, đơn vị bộ đội địa phương vững 

mạnh toàn diện; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Dân quân tự vệ 

(DQTV), xây dựng lực lượng DQTV đạt tỷ lệ 1,63% dân số, tỉ lệ đảng viên trong 

DQTV đạt trên 32%; đăng ký, quản lý, sắp xếp các đơn vị dự bị động viên chặt chẽ, 

đúng quy định. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh từng bước 

được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ, chiến 

sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn gương mẫu đi 

đầu trước mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý chí, quyết tâm cao, sẵn 

sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững 

chắc của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. 

Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT 

Quảng Bình đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Trung thành vô hạn, anh dũng 

tuyệt vời; Chủ động, kiên quyết tiến công, có lối đánh, cách đánh địch thích hợp, 

đánh địch và thắng địch ngay từ trận đầu, ngày đầu, tuyến đầu”; Bám trụ vững chắc 

“Một tấc không đi, một ly không rời”; Gắn bó máu thịt với nhân dân, phối hợp chặt 

chẽ với các ngành, các cấp, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội; cần cù, 

sáng tạo, thường xuyên giữ vững vai trò nòng cốt trong chiến  đấu, sản xuất và công 

tác”. 
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Với những thành tích xuất sắc trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, ngày 6/11/1978, LLVT Quảng Bình vinh dự được 

Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ 

năm 1989 đến nay, LLVT tỉnh đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý: 4 Huân 

chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; 10 năm liên tục (2005-2014) được 

Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu IV, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua 

xuất sắc; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân trong lực lượng bộ đội địa phương, dân 

quân tự vệ, dự bị động viên được tặng nhiều phần thưởng khác. Ngày 29 tháng 7 

năm 2015, LLVT tỉnh đã vinh dự được Đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu Anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.  

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

thế giới, tuy nhiên 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, 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. Chủ nghĩa đế quốc và các 

thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, 

sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc” “ tôn giáo”, thúc đẩy 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”. 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.  

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, đảm bảo xây dựng LLVT tỉnh 

lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện 

tốt một số nội dung sau:  

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối 

quan điểm của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong 

đó cần tập trung quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của 
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Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 

hình mới”, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân 

đội lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Tích 

cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền QPTD vững mạnh, 

xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Thực hiện lời Bác Hồ dạy 

phải “mài sắc cảnh giác”, “Chớ vì thắng lợi mà chủ quan kinh địch, cần phải luôn 

luôn nêu cao cảnh giác”; chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, xây dựng phương 

án, xử lý có hiệu quả các tình huống, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ 

đoạn chống phá của các thế lực thù địch,  không để bị động bất ngờ; phối hợp 

cùng với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn.  

Thứ hai, phát huy truyền thống tốt đẹp, những thành tích đã đạt được, 

LLVT tỉnh “tăng cường đoàn kết”, “đoàn kết chặt chẽ”, ra sức thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng 

huấn luyện, sẳn sàng chiến đấu; giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh (Bộ đội 

địa phương, dự bị động viên, dân quân tự vệ) “ra sức học tập quân sự , chính trị”; 

nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục đổi mới nội 

dung và phương pháp huấn luyện, đào tạo phù hợp với VKTB, phương tiện hiện 

có, tạo sự chuyển biến mới về chất lượng huấn luyện để “Bộ đội được tổ chức 

chặt chẽ, tập luyện hẳn hoi, chuẩn bị chu đáo” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới; xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân; là lực lượng, nòng cốt đi đầu trong nhiệm vụ phòng chống khắc phục 

hậu quả thiên tai. “Cố gắng chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi hơn nữa” tích cực tăng 

gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; góp phần 

xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh nhà, đưa Quảng Bình phát triển nhanh và 

bền vững.  

Thứ ba, tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, thực sự “lớn 

mạnh về mọi mặt” như Bác Hồ đã dạy; trước hết là vững mạnh về chính trị, thực 



211 

 

sự là lực lượng tin nhuệ về chính trị, là lực lượng xung kích đi đầu trong đấu 

tranh với những âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” “Phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch; bảo vệ 

chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, 

mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của LLVT, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực 

lượng chiến đấu tuyệt đối  trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; là chỗ dựa 

tin cậy của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà. Xây dựng cho cán bộ, chiến 

sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, “… có cái kỷ luật nghiêm như sắt, 

cái tinh thần vững như đồng, cái chí khí quật cường tất thắng”, dù bất cứ trong 

hoàn cảnh khó khăn nào cũng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 

được giao. 

Thứ tư, thực hiện Bác Hồ dạy cần phải làm tốt việc chăm lo “...rèn luyện 

phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ cách mạng...” trong điều kiện hiện nay cán 

bộ chiến sĩ LLVT tỉnh phải luôn tích cực học tập tu dưỡng rèn luyện nâng cao 

trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của người quân nhân, phấn 

đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng”, 

“vừa chuyên”. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về 

tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặt đẩy lùi sự suy thoái về chính trị 

đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

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” và cuộc vận động “Phát huy truyền 

thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện nghiêm túc viêc 

“tư soi”, “tự sửa” để “phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm” mà Bác Hồ đã 

dạy; quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm vể tư tưởng trị chính, đạo 

đức lối sống; kiên quyết không để “tự chuyển biến, tự chuyển hóa”; xây dựng 

Đảng bộ thực sự vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Thứ năm, thực hiện chức năng “Đội quân công tác” luôn chăm lo giữ gìn 

mối quan hệ tình đoàn kết quân, dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, thực 

hiện quân dân một ý chí. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh cần phải luôn nếu cao tinh 
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thần “vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ” hết lòng hết sức phụng 

sự nhân dân, bằng những việc làm hết sức cụ thể của mình, để “làm cho dân mến, 

khi tới dân mong, khi đi dân tiếc”. Tích cực tuyên tuyền vận động nhân dân thực 

hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; kiên quyết 

đấu tranh với âm mưu thủ đoạn chia rẽ lòng dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn 

dân của các thế lực thù địch. Tham gia thực hiện có hiệu quả các chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa; 

các chế độ chính sách đối với những người có công và chính sách hậu phương 

quân đội; đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ 

sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng “thế 

trận lòng dân” vững chắc. Tích cực  giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu 

quả thiên tai, làm cho hình ảnh cán bộ, chiến sĩ LLVT luôn tỏa sáng trong lòng 

nhân dân.  

Sáu mươi năm đã trôi qua, nhưng những lời dạy bảo ân cần, những tình cảm 

thân thương mà Bác giành cho LLVT Quảng Bình vẫn còn nguyên giá trị, trở thành 

hành trang, nguồn sức mạnh tinh thần quý giá để LLVT tiếp tục phát huy truyền 

thống - phát huy thắng lợi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để xứng 

đáng với tình cảm thiêng liêng, niềm tin của Người. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quảng 

Bình nguyện khắc sâu và thực hiện tốt những lời dạy của Người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


