
58

Là một bộ phận của lực lượng 

vũ trang (LLVT) Quân khu 

4 được thành lập ngày 4 tháng 7 

năm 1945, trải qua 70 năm tổ 

chức, xây dựng, chiến đấu và 

trưởng thành, dưới sự lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

cùng với Đảng bộ và nhân dân địa 

phương, LLVT Quảng Bình đã có 

những đóng góp xứng đáng cho 

sự nghiệp đấu tranh giải phóng 

dân tộc qua 2 cuộc kháng chiến, 

cũng như trong xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc, góp phần cùng Đảng 

bộ và nhân dân Quảng Bình viết 

nên truyền thống: Trung thành vô hạn, anh 

dũng tuyệt vời; chủ động, kiên quyết tiến 

công, có lối đánh thích hợp, đánh địch và 

thắng địch ngay từ trận đầu, tuyến đầu; một 

tấc không đi, một ly không rời, gắn bó máu 

thịt với nhân dân; thường xuyên giữ vai trò 

nòng cốt trong chiến đấu, sản xuất", được 

Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh 

hùng LLVT nhân dân năm 1978.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, 

Nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác 

quốc phòng - quân sự, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tham mưu cho cấp 

ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này. Thấm 

nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi 

đua yêu nước, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo, giúp đỡ của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân 

khu 4 và các cơ quan cấp trên, phong trào “Thi 

đua quyết thắng” của LLVT Quảng Bình đã 

phát triển cả về chiều sâu, bề rộng, tập trung 

đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu, nhiệm 

vụ chính trị trung tâm của các cơ quan, đơn vị. 

Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy cơ sở luôn đặt 

lên hàng đầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện phong trào “Thi đua quyết 

thắng”. Cùng với việc ra nghị quyết, chỉ thị 

lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy - Hội đồng Thi đua 

khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung 

chỉ đạo công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán 

bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, 

tầm quan trọng của phong trào “Thi đua quyết 

thắng”, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, 

lành mạnh. Bằng nhiều đợt thi đua, chủ đề 
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phong phú, nhiều cách làm sáng tạo, gắn với 

đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động lớn 

của Đảng, của quân đội tạo nên phong trào 

hành động cách mạng sôi nổi, tích cực, tự giác, 

là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ LLVT 

tỉnh nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất 

sắc mọi nhiệm vụ.

Kết quả nổi bật của LLVT Quảng Bình 

trong những năm qua là đã tham mưu cho cấp 

ủy, chính quyền địa phương ban hành các chỉ 

thị, nghị quyết lãnh đạo thực hiện có chất 

lượng, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an 

ninh, quốc phòng - quân sự. Hoàn thành công 

tác giáo dục quốc phòng và bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. 

Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và 

thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 

Quảng Bình năm 2014 đạt kết quả tốt, bảo đảm 

an toàn, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ 

Quốc phòng đánh giá cao. Tham mưu quy 

hoạch, xây dựng các căn cứ chiến đấu cấp tỉnh, 

huyện, thị xã, thành phố, đầu tư kinh phí xây 

dựng các công trình trọng điểm trong khu vực 

phòng thủ. Thường xuyên nâng cao chất lượng 

công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, 

cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu. 

Hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy 

động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ các cơ 

quan, đơn vị làm nhiệm vụ phòng chống, khắc 

phục hậu quả thiên tai - tìm kiếm, cứu hộ, cứu 

nạn. Tiêu biểu là tấm gương dũng cảm, hy sinh 

quên mình cứu dân của Anh hùng, Liệt sĩ, 

Thượng úy Phạm Hữu Huyên trong cơn bão 

lịch sử năm 2007. Cán bộ, chiến sĩ LLVT 

Quảng Bình luôn thực hiện nghiêm túc nề nếp 

công tác huấn luyện, kết quả kiểm tra, phúc tra 

các nội dung, các khoa mục 100% đạt yêu cầu, 

trong đó có trên 85% khá, giỏi. Chất lượng 

tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến 

đấu của LLVT tỉnh được nâng lên, 100% cơ 

quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “vững mạnh toàn 

diện” theo Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng. Hoạt động công tác Đảng, công tác 

chính trị được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan 

tâm, kết hợp chặt chẽ việc học tập, làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cuộc vận 

động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài 

năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào 

học tập noi gương phẩm chất “Dĩ công vi 

thượng” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thực 

hiện tốt các hoạt động công tác dân vận và 

phong trào “LLVT Quảng Bình chung sức xây 

dựng nông thôn mới”, các cơ quan, đơn vị đã 

hỗ trợ địa phương bằng vật chất trị giá trên 1,6 

tỉ đồng và hơn 12.000 ngày công, góp phần xây 

dựng 7 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí “Nông 

thôn mới”. Thực hiện đồng bộ, có chiều sâu, 

chất lượng công tác xây dựng Đảng, từ năm 

2010 đến nay đã kết nạp hơn 13.000 đảng viên 

mới, qua bình xét phân loại tổ chức Đảng, đảng 

viên có trên 94% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch 

vững mạnh, hơn 84% đảng viên hoàn thành tốt 

và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các cơ quan, 

đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác 

hậu cần, kỹ thuật, tài chính, Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh Quảng Bình được Bộ Quốc phòng tặng 

cờ “Đơn vị quản lý tài chính tốt” giai đoạn 

2000 - 2005 và 2006 - 2010. Hàng năm, LLVT 

tỉnh có từ 45 - 50 tập thể và hơn 400 cán bộ, 

chiến sĩ được các cấp khen thưởng. Công tác 

đối ngoại quân sự được Đảng ủy - Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh tham mưu kịp thời cho cấp ủy, 

chính quyền địa phương trong việc phối hợp 
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thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, quốc 

phòng - quân sự giữa Bộ Chỉ huy Quân sự và 

nhân dân 2 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn, 

góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị 

đặc biệt của 2 nước Việt Nam và Lào.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện 

nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến toàn 

diện như: Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện Bố Trạch, Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Tuyên Hóa, Trung đoàn Bộ binh 996, 

Đại đội dân quân nữ thường trực pháo phòng 

không 37 ly thành phố Đồng Hới..., có đồng 

chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua 5 năm, 12 

năm liên tục. Với những thành tích đạt được, 

LLVT Quảng Bình là đơn vị 10 năm liền 

(2005 - 2014) được Chính phủ, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ủy ban nhân 

dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, hàng ngàn 

lượt tập thể, cá nhân được tặng nhiều phần 

thưởng khác. Đặc biệt, năm 2015, LLVT tỉnh 

Quảng Bình vinh dự được Đảng, Nhà nước 

tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân 

dân thời kỳ đổi mới.

Trong thời gian tới, trước những diễn biến 

phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, đặt ra 

cho LLVT tỉnh Quảng Bình những yêu cầu, 

nhiệm vụ mới cao hơn, đòi hỏi mỗi cán bộ, 

chiến sĩ phải thường xuyên nêu cao tinh thần 

cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đối phó thắng 

lợi với mọi tình huống. Phát huy những thành 

tích đạt được, LLVT tỉnh tiếp tục tham mưu 

đắc lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

quốc phòng - an ninh, quốc phòng - quân sự, 

bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa, góp 

phần giữ vững ổn định chính trị, tạo tiền đề cho 

kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình phát triển. 

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cán bộ, 

chiến sĩ LLVT Quảng Bình tiếp tục quán triệt 

và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về 

“Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 

mới”; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế 

trận an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện. 

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết 28 

của Bộ Chính trị, Nghị định 152 của Chính phủ 

về khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng 

công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, 

công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và 

đổi mới phương thức xây dựng, quản lý lực 

lượng dự bị động viên. Triển khai thực hiện có 

hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu - giáo 

dục chính trị, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn 

sàng chiến đấu, phòng chống khắc phục hậu 

quả thiên tai; thực hiện tốt quy chế phối hợp 

giữa 3 lực lượng quân sự, công an, biên phòng 

theo Nghị định 77 của Chính phủ. Đẩy mạnh 

việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và 

cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống 

hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong 

LLVT tỉnh. Gắn xây dựng tổ chức Đảng trong 

sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị 

vững mạnh toàn diện và gắn phong trào thi 

đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu 

nước của địa phương. Quán triệt, triển khai 

đồng bộ, thực hiện có chất lượng, hiệu quả nội 

dung công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo 

đảm cho các nhiệm vụ. Tăng cường đoàn kết 

nội bộ, đoàn kết quân dân, thực hiện tốt công 

tác đối ngoại quân sự trong tình hình mới, 

xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin 

cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 

tỉnh Quảng Bình trong sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc
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