
Lực lượng vũ trang huyện Vụ Bản: Phát huy truyền thống hào hùng của Quân 

đội Nhân dân Việt Nam 

Được thành lập ngày 22/12/1944, Quân đội Nhân dân Việt Nam là quân 

đội kiểu mới, quân đội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, là lực lượng 

nòng cốt của lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. 

  

 

Dãy nhà trung tâm của Ban CHQS huyện 

  

Trải qua 77 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng, dưới sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đùm bọc và nuôi dưỡng của Nhân dân, sự đoàn 

kết, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kế thừa và phát huy truyền thống quân sự của dân tộc, 

vừa chiến đấu vừa xây dựng, Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển và 

trưởng thành, xây đắp nên những truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ". Ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam cũng là Ngày hội quốc phòng toàn dân 

(22/12/1989-22/12/2021), Ngày hội của truyền thống bảo vệ Tổ quốc, Ngày hội tôn 

vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - một nét độc đáo của văn hóa dân 



tộc Việt Nam trong thời đại mới. Ngày hội Quốc phòng toàn dân cũng là dịp để phát 

huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết 

tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày 

hội Quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và 

những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ 

nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; 

ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân 

Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị 

tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới của cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự 

nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa. 

Phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhận thức sâu sắc 

tình hình, chức năng, nhiệm vụ được giao và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về: “Xây dựng LLVT địa 

phương vững mạnh, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống 

thiên tai, dịch bệnh. Nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết dứt điểm các tình 

huống, không để bị động, bất ngờ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục QP-

AN, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện, xã”, LLVT huyện, chủ trì là Ban CHQS 

huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị 

của Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng và các cấp về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 

trong tình hình mới’’. 

  



 

  

 

Lực lượng vũ trang huyện tham gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 

và diễn tập chiến đấu cụm 3 xã Đại Thắng, Tân Thành và Thành Lợi năm 2021 

  



Những năm qua Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã bám sát Nghị quyết, Chỉ thị, 

Mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ CHQS tỉnh và Quân khu 3, chủ 

động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực 

hiện hiệu quả các mặt công tác. Nổi bật trong năm 2021: Đảng ủy, Ban CHQS huyện 

đã chủ động phối hợp, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất 

ngờ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn địa bàn trong các dịp diễn ra sự kiện trọng 

đại của đất nước và địa phương; phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 và ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; 

tham mưu triển khai xây dựng công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ, các đề 

án, dự án về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nền nếp chất lượng huấn 

luyện, diễn tập, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” 

có nhiều tiến bộ; trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của 

cán bộ, chiến sỹ trong LLVT huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động công 

tác Đảng, công tác chính trị luôn được duy trì có nề nếp, thực hiện hiệu quả các khâu 

đột phá đã xác định. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm 

vụ thường xuyên, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất bảo đảm đầy 

đủ, đồng bộ, kịp thời. 

Kết quả thực hiện thành công như: Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn 

tập phòng thủ tỉnh; diễn tập điểm PCTT&TKCN; diễn tập phòng thủ cụm 3 xã Đại 

thắng, Tân Thành và Thành Lợi kết hợp diễn tập một hội nghị vận hành cơ chế phòng, 

chống dịch Covid-19 đạt chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối. Giao đủ 195/195 chỉ 

tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Công tác giáo dục, bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được coi trọng, trong năm toàn 

huyện đã tổ chức bồi dưỡng cho 905 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 2 và 4. Lực 

lượng dân quân tự vệ được xây dựng đúng theo quy định; lực lượng dự bị động viên 

được đăng ký và quản lý chặt chẽ, đạt 100% chỉ tiêu. Cùng với đó, phong trào thi đua 

Quyết thắng còn góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách hậu phương quân 

đội, công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng và 

bảo vệ địa bàn. Trong năm, đơn vị đã tổ chức xét duyệt hồ sơ chế độ chính sách theo 



Quyết định 142, 290, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần 

cho 148 đối tượng. 

  

 

Cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch 

Covid-19 

  

Kết quả và thành tích đã đạt được phản ánh bước đột phá vượt bậc của LLVT 

huyện dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy; sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của HĐND, 

UBND huyện; vai trò lãnh đạo, tham mưu, triển khai đồng bộ hiệu quả của Đảng ủy 

Ban CHQS huyện, cùng sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính 

quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong huyện; sự phát huy tinh thần đoàn kết, 

nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện. Khẳng định 

là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ 

trang tỉnh và xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lựa chọn đề nghị 

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. 

  



 

Lực lượng vũ trang huyện đã và đang phối hợp với các xã, thị trấn làm tốt các khâu 

tuyển quân năm 2022 

  

Phát huy thành tích đạt được Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn xác định thường 

xuyên quán triệt nghiêm túc Chỉ thị, Mệnh lệnh, nhiệm vụ cấp trên giao, tiếp tục tham 

mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc 

phòng trên địa bàn. Tập trung hoàn thành chương trình huấn luyện, không ngừng 

nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, phòng chống 

cháy nổ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; 

quan tâm chăm lo đến chế độ, chính sách, đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, 

chiến sĩ. Tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hoàn thành thắng lợi 

nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hàng năm xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững 

mạnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng thế trận quốc phòng 

toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Thi đua lập nhiều thành tích 

mới xứng đáng luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy 

của cấp ủy, chính quyền và toàn thể Nhân dân huyện nhà. 

Nguồn: vuban.namdinh.gov.vn 


