Gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT huyện Vụ
Bản
Tới dự buổi gặp mặt ở tỉnh có đồng chí Đại tá Lương Văn
Kiểm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ
CHQS tỉnh Nam Định; đồng chí Đại tá Vũ Xuân Trường - Phó Bí
thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh;
đồng chí Bùi Đức Long - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nguyên Bí thư
Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản; đồng chí Thiếu
tướng Trần Quang Tiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh.

Các đại biểu tham dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống
LLVT huyện
Về phía huyện có đồng chí Phạm Văn Quyết - Tỉnh ủy viên,
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự
huyện; đồng chí Đỗ Xuân Tú - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;
đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch
UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
lãnh đạo HĐND - UBND huyện; các đồng chí nguyên là nguyên
là Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện, nguyên Ủy
viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Chỉ huy trưởng, nguyên
Chính trị viên, nguyên Phó chỉ huy trưởng Chính trị Ban CHQS
huyện qua các thời kỳ; các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch UBND,
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn.

Đ/c Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND
huyện trình bày diễn văn lại buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày
truyền thống LLVT huyện
Diễn văn do đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư
Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày tại buổi gặp mặt đã ôn
lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của
LLVT huyện. Theo đó, ngày 20/4/1947, cơ quan chỉ huy của
LLVT tỉnh là Ban chỉ huy Tỉnh đội dân quân Nam Định được
thành lập (nay là Bộ CHQS tỉnh Nam Định); ở huyện ta ngày
3/5/1947, Huyện đội dân quân được thành lập, đánh dấu bước
trưởng thành của LLVT huyện. LLVT huyện cùng với Nhân dân

trong huyện luôn đoàn kết một lòng, chiến đấu dũng cảm, kiên
cường trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, cụ thể: Trận
Bàn Kết- Phú Thôn ngày 21/6/1952, tiêu diệt và làm bị thương 264
tên địch, phá hủy 01 xe cóc, 01 máy bay; trận chống càn 5 ngày
đêm từ ngày 22 đến 26/9/1952 của dân và quân xã Kim Thái; trận
diệt bốt Bất Di ngày 16/10/1952. Năm 1965 đế quốc Mỹ tiến hành
chiến tranh cục bộ, ồ ạt đưa quân vào miền Nam, đồng thời mở
rộng chiến tranh phá hoại bằng không quân đánh phá miền Bắc.
Với tinh thần “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, lực
lượng vũ trang huyện Vụ Bản đã đoàn kết, dũng cảm, ngoan cường
chiến đấu quên mình. Lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp với
lực lượng phòng không của Bộ, của Quân khu, của tỉnh và trực
tiếp chiến đấu hơn 200 trận góp phần bắn rơi 06 máy bay Mỹ, bảo
đảm giao thông thông suốt. Thực hiện khẩu hiệu “Thóc không
thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Trong 10 năm 19651975, huyện Vụ Bản đã chi viện cho chiến trường 66.340 tấn lương
thực, 24.200 tấn thực phẩm, triển khai 34 đợt tuyển quân, động
viên 11.300 thanh niên lên đường tòng quân giết giặc; đặc biệt
huyện còn tuyển chọn nuôi dưỡng huấn luyện cho chiến trường hai
tiểu đoàn tân binh của địa phương “Núi hổ 1” và “Núi hổ 2” đã lập
công xuất sắc trên các chiến trường, bắn rơi 92 máy bay, bắt sống
14 giặc lái, phá hủy 04 xe tăng, tiêu diệt hàng trăm tên địch.

Đ/c Phạm Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ
tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng hoa chúc
mừng LLVT huyện
Trong thời kỳ đổi mới, phát huy truyền thống “đoàn kết, chủ
động, sáng tạo, kiên cường, chiến thắng”, Đảng ủy, Ban CHQS

huyện và cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã không ngừng phấn đấu
vươn lên, ngày càng trưởng thành về mọi mặt; thực hiện tốt chức
năng tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và
tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ công tác
quốc phòng, quân sự địa phương; là lực lượng nòng cốt trong xây
dựng nền quốc phòng toàn dân... Với những đóng góp và cống
hiến suốt 75 năm qua, Nhân dân và LLVT huyện nhà đã được
Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Đ/c Thiếu tướng Trần Quang Tiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh,
nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên CHT Bộ CHQS
tỉnh, nguyên CHT Ban CHQS huyện phát biểu tại buổi gặp mặt

Đ/c Thượng tá Trần Đăng Sơn - Nguyên PBT Đảng ủy Quân sự
huyện, nguyên CTV/Ban CHQS huyện, đại diện cán bộ lãnh đạo,
chỉ huy Ban CHQS phát biểu tại buổi gặp mặt

Đ/c Thiếu tá Đào Tiến Nam - TLDQ/ BanTham mưu, thay mặt
thế hệ trẻ LLVT huyện phát biểu tại buổi gặp mặt
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, cán
bộ, chiến sĩ LLVT huyện tiếp tục nêu cao ý chí cách mạng tiến
công, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, giữ gìn và phát huy
truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang Quân khu 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” trong thời kỳ mới; triển khai thực hiện thắng
lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân huyện Vụ Bản xây dựng
địa bàn vững mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc
phòng - an ninh, có đời sống văn hoá, xã hội phát triển; phòng,
chống, chiến thắng đại dịch Covid-19.

Đ/c Đại tá Lương Văn Kiểm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nam Định phát biểu và tặng hoa
chúc mừng LLVT huyện
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đại tá Lương Văn Kiểm
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
Nam Định biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích
của LLVT huyện Vụ Bản đạt được trong suốt 75 năm qua, đồng
thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ LLVT huyện Vụ Bản cần tập
trung thực hiện trong thời gian tới: Thường xuyên quán triệt sâu
sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh đã được Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định; các nghị quyết, chỉ thị của
cấp ủy Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết TW8 khóa XI về “Chiến
lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 28 của Bộ
chính trị, Nghị định số 21 của Chính phủ và các chiến lược quốc
phòng, chiến lược quân sự… Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền
từ huyện đến cơ sở thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng,
quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa
phương vững mạnh; xây dưng LLVT huyện theo hướng cách
mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực
lượng DQTV, dự bị động viên tinh gọn, rộng khắp, lấy xây dựng
chính trị làm cơ sở xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh; đẩy
mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn
đảng; giáo dục chính trị, tư tưởng và thực hiện hiệu quả các phong
trào thi đua, nhất là thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt và thực
hiện nghiêm túc Nghị quyết số 847 của Quân ủy về phát huy phẩm
chất “Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá, tạo sự
chuyển biến vững chắc về huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn
luyện kỷ luật; tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng
toàn dân, xây dựng LLVT huyện vững mạnh, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày
truyền thống LLVT huyện:
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