
 u  n         n   P át  u  tru ền t ốn  74 năm xâ  dựn , c iến 

đấu và tr ởn  t àn , LLVT  u  n đẩ  mạn  xâ  dựn  nền quốc 

phòn  toàn dân tron  tìn   ìn  mới 

 Các  đâ  74 năm, n à  5/6/1947,  u  n đội         n  đ ợc t àn  

lập, Trải qu  74 năm xâ  dựn , c iến đấu và tr ởn  t àn  luôn sát cán  cùn  

n ân dân v ợt qu   i n l o, t ử t ác , lập n iều t àn  tíc , c iến côn  v n  dội 

n   tru ền t ốn  lịc  sử “Đồn    u ên bất k uất,       Lâm  n  dũn ,       

P úc kiên c ờn ”, tíc  cực đón   óp sức n  ời, sức củ  c o sự n  i p đấu tr n  

 iải p ón  dân tộc, xâ  dựn  và bảo v  Tổ quốc Vi t   m xã  ội c ủ n    . 

 

 
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Nhân dân và Lực lượng vũ trang huyện 

kiên cường bám trụ, vừa sản xuất vừa chiến đấu, chi viện sức người, sức của cho 

kháng chiến, góp phần cùng với nhân dân cả nước làm lên chiến thắng  lịch sử Điện 

Biên Phủ “ Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong kháng chiến đế quốc Mỹ 

và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; Đảng bộ, nhân dân Huyện nhà tiễn trên 13.500 người 

con quê hương lên đường đi chiến đấu, 1.565 người tham gia  thanh niên xung phong, 

đóng góp trên 13.600 tấn lương thực, 16.000 tấn thực phẩm;  trong đó 3.570 đồng chí 

đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, 1.685 đồng chí mang trên mình vết 

thương chiến tranh, 1.480 đồng chí là bệnh binh, 1.370 đồng chí bị nhiễm chất độc da 

cam. Với những thành tích, chiến công, đóng góp của nhân dân, LLVT huyện trong 



hai cuộc kháng chiến của dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà 

nước đã phong tặng nhân dân, LLVT huyện, 15 xã, thị trấn và 04 cá nhân danh hiệu 

Anh hùng LLVT nhân dân; phong tặng, truy tặng 232 Mẹ Việt Nam anh hùng; 08 tập 

thể được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhất, Hạng nhì và Hạng ba; trên 

11 nghìn cán bộ, nhân dân được tặng thưởng huân, huy chương các loại. 

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới  xây dựng quê hương,  đất nước, LLVT huyện 

tích cực tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt 

công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân 

trong tình hình mới; làm tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh, phổ biến kiến thức 

quốc phòng cho các đối tượng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc 

phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện 

ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng 

cố và tăng cường quốc phòng, an ninh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ động viên quốc 

phòng khi có tình huống. Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, 

diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn, phòng thủ dân sự và hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Xây dựng cơ quan Quân sự 

huyện có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, lực lượng 

dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đặc 

biệt, trong  phòng chống dịch bệnh Covid -19, Lực lượng vũ trang huyện luôn là lực 

lượng  tuyến đầu phòng chống dịch như: Sẵn sàng xử lý các tình huống khi xảy ra 

dịch bệnh,  tham mưu cho UBND huyện thành lập các khu cách ly tập trung, phối hợp 

với các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch trong nhân dân, 

góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, không để dịch bệnh xảy ra trên địa 

bàn huyện. 

Bên cạnh đó, Lực lượng vũ trang huyện còn tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban 

nhân dân huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác đền 

ơn đáp nghĩa, “Uống nước nhớ nguồn”, triển khai thực hiện tốt Quyết định số 47, 290, 

142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ đối với dân quân, quân nhân, dân công hỏa 

tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; 

Thông tư Liên tịch số 28 giữa Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội 

về xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong 

chiến tranh; Quyết định số 1237 và Đề án 515 của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, 



quy tập hài cốt liệt sỹ... góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách 

đối với người có công và chính sách hậu phương quân đội. 

Từ năm 2010 đến nay, LLVT huyện liên tục được UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 

3 tặng cờ thi đua xuất sắc, danh hiệu đơn vị quyết thắng; nhiều tập thể, cá nhân được tặng 

danh hiệu đơn vị quyết thắng, chiến sỹ thi đua, bằng khen, giấy khen các loại. Đặc biệt, 

năm 2019, Lực lượng vũ trang huyện được các cấp đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân 

chương Bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng vũ trang huyện luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi 

đua quyết thắng của tỉnh; 2 năm 2019, năm 2020 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất 

sắc; năm 2019 được đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng 3; năm 

2020 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 5 năm liền Đảng bộ Quân sự đạt trong sạch 

vững mạnh tiêu biểu. 

 

 
Chào mừng kỉ niệm 74 năm ngày truyền thống LLVT huyện. Cán bộ, chiến 

sĩ LLVT huyện tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng 

chiến đấu; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Với những nhiệm vụ trọng tâm là:  Mỗi 

cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện phải góp phần tích cực cùng với toàn Đảng, 

toàn dân làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ 

nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, chủ động đối phó thắng lợi với mọi tình huống 

có thể xảy ra. Tham mưu cho các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao hiệu 

lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong củng cố và xây dựng nền QPTD 



gắn với thế trận ANND trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công 

tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh.  Xây dựng LLVT huyện 

vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 

huấn luyện, trình độ SSCĐ, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống 

dịch bệnh. Tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm thống nhất cả 

về ý chí và hành động. Tích cực nâng cao đời sống vật chất tinh thần; quản lý, khai 

thác, sử dụng có hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật./. 

       https://nghiahung.namdinh.gov.vn/ 


