
Bé QUèC PHßNG 
HäC VIÖN CHÝNH TRÞ 

 

 
 

§ËU V¡N NËM 
 
 

 

T¹O NGUåN §μO T¹O SÜ QUAN QU¢N §éI 
TR£N §ÞA BμN MIÒN §¤NG NAM Bé 

TRONG GIAI §O¹N HIÖN NAY 
 
       

Chuyªn ngµnh : X©y dùng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam 

              M∙ sè :  62 31 23 01 

 
 

TãM T¾T LUËN ¸N TIÕN SÜ CHÝNH TRÞ HäC 
 

 
 

 
 

Hμ NéI - 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



C«ng tr×nh §¦îC Hoμn THμNH T¹I 
HäC VIÖN CHÝNH TRÞ - Bé QUèC PHßNG 

 
 

 Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: 

1. PGS, TS NguyÔn V¨n QuyÕt 

2. TS Lª V¨n B×nh 

  

Ph¶n biÖn 1:  PGS, TS §ç Ngäc Ninh 

 Häc viÖn CT - HC Quèc gia Hå ChÝ Minh 

 

Ph¶n biÖn 2:  PGS, TS Vò Quang §¹o 

 Tr−êng SÜ quan ChÝnh trÞ 

 

Ph¶n biÖn 3: PGS, TS T« Xu©n Sinh 

 ViÖn Khoa häc X· héi Nh©n v¨n Qu©n sù 

                   Bé Quèc phßng 

 
LuËn ¸n ®−îc b¶o vÖ t¹i Héi ®ång chÊm luËn ¸n cÊp Häc viÖn theo quyÕt ®Þnh sè: 272/Q§-

S§H ngμy 17 th¸ng 9 n¨m 2010 cña Gi¸m ®èc Häc viÖn ChÝnh trÞ, häp t¹i Häc viÖn ChÝnh trÞ - 
Bé Quèc phßng 

Vµo håi 08 giê 00 ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2010 
 
 
 

Cã thÓ t×m hiÓu luËn ¸n t¹i: 
- Th− viÖn Quèc gia 
- Th− viÖn Qu©n ®éi 
- Th− viÖn Häc viÖn ChÝnh trÞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DANH MôC C¤NG TR×NH KHOA HäC CñA T¸C GI¶ 
§∙ C¤NG Bè Cã LI£N QUAN §ÕN §Ò TμI LUËN ¸N 

 
 

1. §Ëu V¨n NËm (2004), “MÊy gi¶i ph¸p båi d−ìng xu h−íng nghÒ nghiÖp qu©n sù ®èi víi häc viªn 
®μo t¹o sÜ quan chØ huy cÊp ph©n ®éi ë Tr−¬ng sÜ quan Lôc qu©n 2”, T¹p chÝ Gi¸o dôc lý luËn 
chÝnh trÞ qu©n sù, Häc viÖn ChÝnh trÞ qu©n sù, sè 86, trang 68-70. 

2. §Ëu V¨n NËm (2004), “MÊy gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc truyÒn thèng qu©n ®éi cho 
häc viªn ®μo t¹o sÜ quan ë Tr−êng SÜ quan Lôc qu©n 2 hiÖn nay”, Th«ng tin Khoa häc-gi¸o 
dôc-huÊn luyÖn, Tr−êng SÜ quan Lôc qu©n 2, sè 28, trang 45-47. 

3. §Ëu V¨n NËm (2005), “Gi¸o dôc, rÌn luyÖn phÈm chÊt “TrÝ, dòng, nh©n, tÝn, liªm, trung” cho c¸n bé 
qu©n ®éi theo t− t−ëng Hå ChÝ Minh”, T¹p chÝ Nhµ tr−êng qu©n ®éi, Côc Nhμ tr−êng, Bé tæng Tham 
m−u, sè 4, trang 35-37,39. 

4. §Ëu V¨n NËm (2005), “X©y dùng b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n, tÝnh nh©n d©n vμ tÝnh d©n téc 
cho qu©n ®éi-vÊn ®Ò cèt lâi trong x©y dùng qu©n ®éi vÒ chÝnh trÞ theo t− t−ëng Hå ChÝ 
Minh”, Th«ng tin khoa häc-gi¸o dôc-huÊn luyÖn, Tr−êng SÜ quan Lôc qu©n 2, sè 33, trang 
15-17. 

5. §Ëu V¨n NËm (2007) “N©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c t¹o nguån ®μo t¹o sÜ quan qu©n ®éi hiÖn 
nay”, T¹p chÝ Gi¸o dôc lý luËn chÝnh trÞ qu©n sù, Häc viÖn ChÝnh trÞ, sè 102, trang 37-39. 

6. §Ëu V¨n NËm (2008) “T¨ng c−êng b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n, tÝnh nh©n d©n, tÝnh d©n téc 
cña Qu©n ®éi trong giai ®o¹n hiÖn nay”, T¹p chÝ Khoa häc chiÕn thuËt, Tr−êng SÜ quan 
Lôc qu©n 2, sè 11, trang 17-20. 

 
 



 1

MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan quân đội luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan 

trọng và cấp thiết, là nội dung cốt lõi trong xây dựng quân đội về chính trị. Để đội ngũ sĩ quan 
thực sự có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội phải tiến hành toàn diện 
và đồng bộ nhiều khâu, nhiều bước hết sức công phu và khoa học, trong đó tạo nguồn đào tạo sĩ 
quan (ĐTSQ) là khâu đầu tiên có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề cơ bản góp phần tạo ra đội ngũ 
cán bộ quân đội có chất lượng cao, số lượng và cơ cấu phù hợp trong mọi giai đoạn cách mạng. 
Tạo nguồn ĐTSQ quân đội còn góp phần quan trọng xây dựng cơ sở chính trị vững chắc trên 
từng địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên từng địa bàn 
dân cư.  

Miền Đông Nam bộ (MĐNB) là một trong những địa bàn chiến lược quan trọng về kinh 
tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. Vì vậy, các thế lực thù địch 
luôn coi đây là địa bàn trọng điểm để thực hiện “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ. Do đó, 
việc xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn MĐNB vững mạnh toàn diện, trước hết 
là nâng cao chất lượng nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với 
việc củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược quan trọng này mà còn góp phần 
quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

Thời gian qua, công tác tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB đã được các cấp, 
các ngành, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm, đề cao trách nhiệm, tham gia tạo nguồn ĐTSQ 
quân đội đạt kết quả tương đối tốt. Tuy nhiên, một số cấp uỷ, chính quyền, ban ngành, đoàn thể 
địa phương, cơ quan, đơn vị quân đội… chưa nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và đề 
cao trách nhiệm đối với nhiệm vụ tạo nguồn ĐTSQ quân đội; ở một số nơi chưa thực hiện nghiêm 
túc quy trình, nội dung, chậm đổi mới hình thức, biện pháp tạo nguồn ĐTSQ. Kết quả tạo nguồn 
ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB chuyển biến chưa đều, thiếu tính vững chắc, về cơ bản chưa 
đáp ứng được yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trên địa bàn trong thời kỳ mới.  

Trong những năm tới, phương hướng xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, từng bước hiện đại, cùng với yêu cầu mới về củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở 
chính trị ở từng địa phương đã và đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng 
nguồn ĐTSQ trên các địa bàn chiến lược, trong đó có MĐNB. Hơn lúc nào hết, các cấp, các ngành, 
các cơ quan, đơn vị, nhà trường cần phải nỗ lực, chủ động, sáng tạo tiến hành tốt công tác tạo nguồn 
ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB.  

Do đó, đi sâu nghiên cứu, luận giải cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tạo nguồn đào 
tạo sĩ quan quân đội trên địa bàn miền Đông Nam bộ trong giai đoạn hiện nay là vấn đề quan 
trọng và cơ bản, cấp thiết trong tình hình hiện nay. 

2. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 
* Mục đích: Làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn và đề xuất những giải pháp 

cơ bản tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

* Nhiệm vụ: 
+ Luận giải làm rõ những vấn đề cơ bản về nguồn ĐTSQ quân đội và tạo nguồn ĐTSQ 

quân đội trên địa bàn MĐNB. 
+ Đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra một số kinh nghiệm tạo nguồn 

ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB. 
+ Xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp cơ bản tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa 

bàn MĐNB trong giai đoạn hiện nay. 
* Đối tượng: Tạo nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa bàn MĐNB trong giai đoạn 

hiện nay. 
* Phạm vi nghiên cứu:  
Hoạt động tạo nguồn ĐTSQ quân đội từ đối tượng chủ yếu là thanh niên, học sinh, sinh 

viên ở các nhà trường, các địa phương; thiếu sinh quân, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên 
nghiệp và công nhân viên quốc phòng thuộc các đơn vị trên địa bàn MĐNB. 

Luận án tập trung khảo sát chất lượng nguồn và tạo nguồn ĐTSQ ở một số trường phổ 
thông, trường đại học, trường dân tộc nội trú, trường thiếu sinh quân, các cơ quan, đơn vị quân 
đội trên địa bàn MĐNB; một số nhà trường đào tạo sĩ quan quân đội tiếp nhận nguồn ĐTSQ từ 
MĐNB. Tư liệu, số liệu chủ yếu từ năm 2000 đến nay. 

3. Cơ sở lí luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu 
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* Cơ sở lý luận: là hệ thống các quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cán bộ và công tác cán bộ; các nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ 
nói chung, tuyển sinh quân sự nói riêng; kế thừa kết quả nghiên cứu của một số công trình khoa 
học đã được nghiệm thu, công bố có liên quan. 

* Cơ sở thực tiễn: là thực tiễn tạo nguồn ĐTSQ quân đội nói chung và tạo nguồn đào 
tạo sĩ quan trên địa bàn MĐNB nói riêng; các báo cáo sơ, tổng kết, các số liệu điều tra, khảo 
sát về công tác tạo nguồn ở các đơn vị, nhà trường quân đội, các tỉnh trên địa bàn. 

* Phương pháp nghiên cứu: trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và của quân đội về 
giáo dục - đào tạo, về công tác cán bộ. Luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu 
của khoa học liên ngành và chuyên ngành, trong đó coi trọng phương pháp sau:   

- Về nghiên cứu lý thuyết luận án chú trọng sử dụng các phương pháp kết hợp lôgíc và 
lịch sử, phân tích và tổng hợp, so sánh, khái quát hoá, hệ thống hoá các nguồn tài liệu liên quan 
đến tạo nguồn cán bộ nói chung và tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB nói riêng; 
các công trình nghiên cứu khoa học như luận án, luận văn, đề tài khoa học có liên quan đến đề 
tài luận án. 

- Về nghiên cứu thực tiễn luận án chú trọng: 
+ Phương pháp trò chuyện, trao đổi toạ đàm: Thực hiện trò chuyện, trao đổi toạ đàm với 

cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn 
vị quân đội trên địa bàn MĐNB.  

+ Phương pháp điều tra bằng phiếu câu hỏi: Tiến hành điều tra bằng các mẫu phiếu câu 
hỏi in sẵn đối với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các đối tượng 
thuộc các nhóm nguồn và cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị quân đội trên địa bàn MĐNB.  

+ Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến của một số nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà quản lý 
giáo dục về nội dung của đề tài nghiên cứu. 

Sự phân định các phương pháp trên chỉ mang tính tương đối. Quá trình nghiên cứu tác 
giả luôn kết hợp chặt chẽ giữa các phương pháp nghiên cứu lý thuyết với các phương pháp thực 
tiễn. 

4. Những đóng góp mới về khoa học của luận án 
- Quan niệm về nguồn và tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB. 
- Đề xuất giải pháp xây dựng, cụ thể hoá tiêu chuẩn nguồn đào tạo sĩ quan quân đội và 

thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB trong giai 
đoạn hiện nay. 

5. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của luận án 
Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp cơ sở khoa học giúp các cấp, các ngành, 

các địa phương, đơn vị và nhà trường quân đội trên địa bàn MĐNB trong tạo nguồn ĐTSQ quân 
đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài 
liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy môn công tác đảng, công tác chính trị trong các học 
viện, nhà trường và đơn vị. 

6. Kết cấu của luận án 
Luận án gồm: Phần mở đầu, 4 chương (8 tiết), kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu 

tham khảo và phụ lục. 
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Chương 1 
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 
 1. Các công trình nghiên cứu của nước ngoài liên quan đến đề tài luận án 
 Ở Liên Xô trước đây có nhiều công trình nghiên cứu về tạo nguồn đào tạo cán bộ của 
Đảng, Nhà nước nói chung và tạo nguồn ĐTSQ Quân đội Xô viết dưới nhiều góc độ khác nhau. 
 Ở Nga, trong thời gian gần đây có các tài liệu nghiên cứu về tuyển chọn, đào tạo, xây dựng 
đội ngũ sĩ quan Quân đội Liên bang Nga. 
 Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn lấy việc tăng cường xây dựng đội ngũ cán 
bộ là một nhiệm vụ tổ chức quan trọng. Trung Quốc chủ trương xây dựng đội ngũ sĩ quan quân 
đội theo phương châm "bốn hoá": cách mạng hoá, trẻ hoá, tri thức hoá, chuyên nghiệp hoá. Để 
thực hiện phương châm đó, việc tạo nguồn ĐTSQ cho các học viện, nhà trường quân đội có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng.  
 Các công trình nghiên cứu ở Liên Xô, ở Nga sau này và Trung Quốc cho thấy: 
 - Vấn đề cán bộ và tạo nguồn cán bộ sĩ quan quân đội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. 
 - Nhiệm vụ xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ quân đội là xây dựng tạo nguồn từ 
xa, từ khi còn đang là học sinh phổ thông, sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học, thu hút người 
tài vào quân đội. 
 - Chương trình, nội dung bồi dưỡng phù hợp từng đối tượng, từng thời điểm, từng địa 
phương, từng trường. Nắm vững phương hướng giai cấp để lựa chọn và đào tạo cán bộ, tạo 
điều kiện cho người cán bộ hoàn thành nhiệm vụ.  
 - Hình thức, phương pháp tiến hành là phối kết hợp các cấp, ngành, địa phương, tạo được 
sự thống nhất chung trong cả nước và được vận dụng phù hợp với từng khu vực, từng thời 
điểm. 
 - Khi đã lựa chọn được nguồn đưa vào ĐTSQ tại các trường quân sự,  quá trình đào tạo 
phải đưa học viên vào học ở trường gắn với thực tiễn hoạt động của đơn vị.  
 Ở Mỹ, theo kết quả nghiên cứu của Đại tá, Giáo sư A.Strelexki, Học viện Khoa học quân sự 
Nga: việc lựa chọn, đào tạo sĩ quan dự bị để tạo nguồn sĩ quan thường trực có vị trí, vai trò rất 
quan trọng. Chính phủ và quân đội Mỹ tổ chức hệ thống đào tạo rất chặt chẽ, kể cả nguồn sĩ quan 
tại ngũ và sĩ quan dự bị đều tuyển chọn những sinh viên có đủ yêu cầu về chính trị, độ tuổi, sức 
khoẻ và tự nguyện để đào tạo thành sĩ quan. Đây là nguồn chủ yếu bổ sung sĩ quan cho LLVT, 
khi cần, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để phục vụ thường trực tại ngũ.  
 Ngoài ra, hệ thống giáo dục quốc phòng ở Mỹ còn tập trung vào đối tượng đang học trung 
học, tiểu học. Họ lập ra tổ chức thiếu sinh quân thu hút hàng triệu thanh thiếu niên từ 8 đến 18 
tuổi tham gia.  
 Ngoại trừ bản chất và mục tiêu chính trị, cách thức tổ chức huấn luyện quân dự bị, giáo dục 
quốc phòng và tạo nguồn ĐTSQ quân đội Mỹ cũng có những điểm hợp lý, cần được tiếp thu có 
chọn lọc và vận dụng vào công tác tạo nguồn ĐTSQ của quân đội ta. 
 2. Các công trình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài luận án 
 - Nhóm công trình nghiên cứu về nguồn và tạo nguồn cán bộ quân đội, tiêu biểu có các công 
trình: Xây dựng và bồi dưỡng tốt nguồn cán bộ trong LLVT nhân dân (Nxb QĐND, Hà Nội, 
1969); Tạo nguồn, tuyển chọn, tổ chức quá trình đào tạo đại học quân sự sĩ quan Lục quân cấp 
phân đội, (Trường sĩ quan Lục quân 1, Nxb QĐND, Hà Nội, 1997); Tạo nguồn cán bộ tại chỗ 
phía Nam, (Đề tài KXB96-09 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, KXB96)… 
Nghiên cứu những giải pháp nâng cao chất lượng nguồn đào tạo chính trị viên trong quân đội 
hiện nay, (Học viện Chính trị quân sự, Hà Nội, 2006); Nghiên cứu đổi mới công tác tạo nguồn và 
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tuyển chọn học viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với sử dụng cán bộ quân đội 
trong giai đoạn mới, (Tổng cục Chính trị, Đề tài thuộc chương trình khoa học cấp Bộ Quốc 
phòng, Hà Nội, 2009). 
 Các công trình trên đều khẳng định: nguồn đào tạo cán bộ nói chung và nguồn ĐTSQ quân 
đội nói riêng là yếu tố hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định số lượng, chất lượng và cơ cấu 
đội ngũ cán bộ ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương.  
 - Nhóm nghiên cứu về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, tiêu biểu có các 
công trình: Công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam (Tổng cục Chính trị, Nxb 
QĐND, Hà Nội 1993); Xây dựng đội ngũ sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam trong giai đoạn cách 
mạng mới (Tổng cục Chính trị, Nxb QĐND, Hà Nội 1993); Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới (Tổng cục Chính trị, Nxb QĐND, Hà 
Nội, 2000); Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì và nguồn tài năng quân sự trong giai đoạn hiện nay 
(Vi Văn Hiện, Đề tài KXB96-09 thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ); Xây dựng cơ cấu hợp lý 
đội ngũ cán bộ QĐND Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới (Trần Danh Bích, Luận án Phó 
Tiến sĩ Khoa học quân sự, Học viện Chính trị quân sự, Hà Nội, 1996); Xây dựng đội ngũ cán bộ 
cơ sở quân đội ta trong giai đoạn hiện nay (Ngô Huy Tiếp, Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Hà Nội, 
1998); Xây dựng đội ngũ chính uỷ, chính trị viên trong quân đội hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh (Nguyễn Quang Phát, Nxb QĐND, Hà Nội, 2006)... 
 Các công trình đã đề cập vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của tạo nguồn đào tạo cán bộ nói 
chung và tạo nguồn sĩ quan quân đội nói riêng. Làm rõ một số vấn đề cơ bản của công tác tạo 
nguồn ĐTSQ quân đội như tính cấp thiết, yêu cầu về nội dung, phương hướng, phương châm, 
phương pháp xây dựng và bồi dưỡng nguồn đào tạo cán bộ trong quân đội…  
 Theo mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, các công trình đã đánh giá 
thực trạng về nguồn đào tạo cán bộ, chỉ ra nguyên nhân mạnh, yếu và những kinh nghiệm tạo 
nguồn đào tạo cán bộ ở từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, các công trình đã xác định 
phương hướng, yêu cầu và đề xuất hệ thống giải pháp thiết thực để tạo nguồn đào tạo cán bộ, sĩ 
quan quân đội.  

Kết luận chương 1 
 Các công trình khoa học nêu trên đã nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau về lý luận và 
thực tiễn công tác tạo nguồn ĐTSQ quân đội nói chung và tạo nguồn ĐTSQ của quân đội ta 
trong tình hình mới. Qua đó, đã cung cấp nhiều luận cứ có giá trị để tác giả nghiên cứu công tác 
tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, đến nay 
chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách hệ thống và đầy đủ dưới góc độ chuyên 
ngành xây dựng Đảng về tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB trong giai đoạn hiện 
nay. 

Chương 2 
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

TẠO NGUỒN ĐÀO TẠO SĨ QUAN QUÂN ĐỘI 
TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 

 2.1. Miền Đông Nam bộ và nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa bàn miền Đông 
Nam bộ 
 2.1.1. Đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội và quốc phòng - an ninh miền Đông 
Nam bộ 
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 MĐNB được hình thành từ cuối thế kỷ XVI, quá trình tồn tại và phát triển đã có những đổi 
thay. Hiện nay, MĐNB gồm 8 tỉnh và một thành phố trực thuộc Trung ương: Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Tây Ninh và 
Thành phố Hồ Chí Minh, với những đặc điểm cơ bản sau: 
 Một là, MĐNB là vùng đất trù phú, giàu tiềm năng và nguồn lực để phát triển kinh tế, văn 
hoá xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.  
 Hai là, MĐNB là địa bàn phát triển kinh tế năng động. 
 Ba là, MĐNB là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh của cả nước. 
 Bốn là, MĐNB là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. 
 Năm là, MĐNB là nơi tập trung các cơ quan đầu não của chế độ cũ trước đây và là địa bàn 
khá phức tạp về tình hình dân tộc, tôn giáo, một trọng điểm chống phá trong chiến lược "diễn 
biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hiện nay. 
 Sáu là, MĐNB là địa bàn có nguồn gốc dân cư đa dạng và phức tạp, cùng với sự phát triển, 
tiến bộ trên nhiều lĩnh vực, vẫn còn tồn tại những phong tục, tập quán lạc hậu, có sự phân hóa 
mạnh mẽ giữa các tầng lớp dân cư. 
 2.1.2. Nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa bàn miền Đông Nam bộ 
 * Quan niệm nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB 
 Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước 
Cộng hoà XHCN Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân 
hàm cấp Úy, cấp Tá, cấp Tướng.  Để có đội ngũ sĩ quan đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, 
chất lượng cao thì việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng phải được tiến hành thường 
xuyên và rất công phu, nghiêm túc. Những thanh niên, học sinh, sinh viên và quân nhân, công 
nhân quốc phòng tự nguyện đăng ký, được lựa chọn, bồi dưỡng, rèn luyện, dự tuyển vào các 
học viện, nhà trường để ĐTSQ quân đội được gọi là nguồn ĐTSQ quân đội. 
 Như vậy, nguồn ĐTSQ quân đội là nguồn cơ bản để đào tạo cán bộ quân đội, bao gồm 
những công dân nước Cộng hoà XHCN Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về lịch sử chính trị, phẩm 
chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khoẻ và tuổi đời, có khả năng hoạt động trong lĩnh vực quân 
sự, được lựa chọn, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu ĐTSQ.  
 Nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB là những hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa 
bàn; thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên sinh ra và lớn lên trên địa bàn; công nhân, trí thức 
đang công tác ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã 
hội có hộ khẩu thường trú ở các địa phương trên địa bàn MĐNB từ 3 năm trở lên, có đủ tiêu 
chuẩn về lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khoẻ và tuổi đời, được lựa 
chọn, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu đào tạo trở thành sĩ quan phục vụ lâu 
dài trong quân đội.   
 * Phân loại nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB 
 Có nhiều căn cứ để phân loại nguồn ĐTSQ quân đội. 
 - Căn cứ vào chất lượng nguồn ĐTSQ có thể chia làm 2 loại: nguồn ban đầu (chưa quy 
hoạch) và nguồn trực tiếp (đã quy hoạch).  
 - Căn cứ vào quy hoạch sử dụng có thể chia nguồn ĐTSQ làm 3 loại nguồn ĐTSQ như sau: 
 Nguồn cơ bản, là nguồn được lựa chọn, bồi dưỡng ngay từ đầu theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu 
đào tạo cơ bản, sử dụng lâu dài trong quân đội.  
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 Nguồn quá độ, là nguồn được lựa chọn, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu đào tạo ngắn hạn, sau 
khi trở thành sĩ quan, phục vụ tại ngũ có kỳ hạn nhất định, sau đó chuyển thành sĩ quan dự bị hoặc 
nhân viên chuyên môn kỹ thuật.  
 Nguồn kế thừa, chuyển diện, chuyển loại, là nguồn được tuyển chọn, bồi dưỡng từ các đối 
tượng đã được đào tạo cơ bản ở các lĩnh vực khác chuyển vào tiếp tục đào tạo trở thành sĩ quan 
quân đội.  
 - Căn cứ vào phạm vi tổ chức quản lý quá trình tạo nguồn có thể chia nguồn ĐTSQ thành 3 
loại:  
 Nguồn từ thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên các trường phổ thông, cao đẳng, đại học 
trên địa bàn MĐNB. 
 Nguồn từ hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trên 
địa bàn MĐNB; 
 Nguồn từ số sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên cả nước, có đăng ký hộ khẩu tại các 
địa phương trên địa bàn MĐNB hoặc công nhân viên chức đang công tác ở các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn. 
 - Căn cứ vào hình thức tổ chức tuyển chọn học viên đào tạo, có thể chia nguồn ĐTSQ 
thành 2 loại: 
 Nguồn thi tuyển theo quy chế tuyển sinh gồm những đối tượng đã được chuẩn bị, có đủ điều 
kiện, tự nguyện đăng ký dự thi. 
 Nguồn cử tuyển gồm con em các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… 
được tuyển lựa chặt chẽ, kỹ lưỡng, bồi dưỡng toàn diện để đưa vào ĐTSQ quân đội. 
 - Căn cứ vào hình thức tổ chức đào tạo, cấp học, chuyên ngành đào tạo cũng có thể phân 
nguồn ĐTSQ thành các loại: nguồn ĐTSQ chỉ huy binh chủng hợp thành, nguồn ĐTSQ chỉ huy 
chuyên môn kỹ thuật, nguồn đào tạo chính trị viên…; nguồn đào tạo trong quân đội, nguồn cử 
đi học các trường ngoài quân đội, đi học nước ngoài…; nguồn ĐTSQ bậc đại học, nguồn 
ĐTSQ bậc cao đẳng; nguồn đào tạo trung đội trưởng 3 năm... 
 Sự phân loại nguồn trên đây mang tính tương đối, trong quá trình bồi dưỡng, tạo nguồn thường có 
sự sàng lọc, chuyển đổi giữa các loại nguồn. 
 * Con đường hình thành nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB 
 Nguồn được hình thành chủ yếu do gia đình và bản thân tự chuẩn bị, có sự tác động của tổ 
chức trên một số khâu, số bước. Xuất phát từ nhu cầu của từng cá nhân mong muốn được thể 
hiện giá trị xã hội và khả năng của chính mình, hoặc nhu cầu cần có nghề nghiệp ổn định để 
bảo đảm cuộc sống, tương lai của bản thân, nên đã nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu 
để có đủ điều kiện đào tạo trở thành sĩ quan quân đội.  
 Nguồn ĐTSQ được hình thành từ con đường này có ưu điểm: đảm bảo tốt về trình độ học 
vấn, có sức khoẻ tốt, ít tốn kém về kinh tế, trong quá trình đào tạo họ là người có xu hướng 
nghề nghiệp rõ ràng, động cơ phấn đấu tốt, có nghị lực và quyết tâm cao. Tuy vậy, nguồn hình 
thành từ con đường này cũng có những mặt hạn chế: không đảm bảo được cơ cấu về địa bàn và 
nhóm ngành sĩ quan. Về cơ bản nguồn này còn mang tính chất tự phát nên dễ thay đổi, chuyển 
hoá hoặc mất nguồn.  
 Nguồn được hình thành dưới sự tác động mạnh mẽ của các tổ chức thông quan nhiều khâu, 
nhiều bước liên tục, kết hợp với sự nỗ lực của bản thân là con đường cơ bản, chủ yếu để tạo 
nguồn ĐTSQ quân đội hiện nay.  
 Nguồn hình thành từ con đường này có nhiều ưu điểm như: bảo đảm về lý lịch chính trị, đúng 
phương hướng giai cấp; đảm bảo về cơ cấu, đáp ứng được yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Tuy 
vậy, nguồn hình thành dưới sự tác động mạnh mẽ của các tổ chức thông qua nhiều khâu, nhiều 
bước liên tục thường tốn kém về kinh tế và nếu quản lý không tốt dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí. 
Do đó, phải kết hợp chặt chẽ giữa sự nỗ lực của cá nhân và gia đình với sự chủ động, tích cực của 
tổ chức nhưng phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định về trình độ học vấn, lai lịch chính trị, 
sức khoẻ… coi trọng tạo nguồn từ con em dân tộc ít người, vùng sâu, vùng cao. 
 * Đặc điểm cơ bản của nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB 
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 Một là, nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB có nguồn gốc xã hội và lai lịch chính trị 
phong phú, đa dạng.  
 Hai là, nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB thường mất cân đối về cơ cấu. 
 Ba là, nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB chất lượng không đều và chịu sự tác 
động mạnh mẽ của các yếu tố khách quan, cả tích cực và tiêu cực. 
 Bốn là, nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB thường biến đổi nhanh chóng, phân tán, 
gây khó khăn cho công tác quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng nguồn. 
 2.2. Những vấn đề cơ bản về tạo nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa bàn miền 
Đông Nam bộ 
 2.2.1. Quan niệm tạo nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa bàn miền Đông Nam bộ 
 * Quan niệm chung về tạo nguồn ĐTSQ quân đội 
 Tạo nguồn là hoạt động tích cực, tự giác, chủ động của các chủ thể để hình thành nguồn, đó 
là tổng thể những chủ trương, biện pháp, cách thức của hệ thống chính trị, các tổ chức, các lực 
lượng, các đoàn thể xã hội, trực tiếp là các trường phổ thông, trường dân tộc nội trú, trường thiếu 
sinh quân và hệ thống cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan 
chính trị, cán bộ chính trị cùng các cơ quan chức năng có liên quan các cấp trong quân đội nhằm 
chuẩn bị nguồn có số lượng dồi dào, cơ cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu về chất lượng để đào tạo 
trở thành sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 
 Tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB là một bộ phận của công tác tạo nguồn 
ĐTSQ quân đội, đó là tổng thể những chủ trương, biện pháp, cách thức của Đảng, Nhà nước, 
Quân đội và các tổ chức chính trị - xã hội, trực tiếp là cấp ủy, chính quyền, nhà trường, cơ quan, 
ban, ngành, đoàn thể của địa phương; tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ 
chính ủy, chính trị viên cùng cơ quan chức năng của các nhà trường, đơn vị trong quân đội; các 
cơ quan thông tin đại chúng và gia đình tác động vào các nhóm nguồn trên địa bàn MĐNB để 
từng bước hình thành xu hướng nghề nghiệp quân sự, phát triển phẩm chất, năng lực, nâng cao 
trình độ học vấn, sức khoẻ và các yếu tố khác đáp ứng yêu cầu đào tạo sĩ quan quân đội. 
 Mục đích của tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB là tạo ra một lực lượng có đủ 
tiêu chuẩn, có cơ cấu phù hợp để ĐTSQ. 

Chủ thể tạo nguồn ĐTSQ quân đội là cấp uỷ, tổ chức đảng trong quân đội và cấp uỷ, tổ 
chức đảng địa phương trên địa bàn MĐNB. 
 Lực lượng tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn là mọi cán bộ, đảng viên, các tổ chức 
chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị  trong và ngoài quân đội. 
 Đối tượng tạo nguồn ĐTSQ quân đội là học sinh, sinh viên, thanh niên có hộ khẩu cư trú trên 
địa bàn hoặc học tập, công tác trên địa bàn MĐNB; hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân viên quốc phòng thuộc các nhà trường, đơn vị quân đội trên địa bàn. 
 * Nội dung, quy trình tạo nguồn ĐTSQ quân đội. 
 Một là, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch tạo nguồn ĐTSQ quân đội 
theo quy hoạch tổng thể về đào tạo đội ngũ cán bộ nói chung và sĩ quan quân đội trên địa bàn 
MĐNB nói riêng. 
 Hai là, chuẩn bị các điều kiện và tuyên truyền, động viên thanh niên, học sinh, sinh viên, 
quân nhân tự nguyện tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu để có đủ điều kiện thi tuyển vào ĐTSQ 
quân đội. 
 Ba là, tổ chức đăng ký, quản lý nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn.  
 Bốn là, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, lựa chọn và phân hướng nguồn ĐTSQ quân đội. 
 Năm là, tổ chức tuyển sinh quân sự và làm các thủ tục nhập học các đối tượng trúng tuyển. 
 Sáu là, định kỳ tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời khắc phục những hạn chế 
bất cập nảy sinh trong quá trình tạo nguồn ĐTSQ; đồng thời, coi trọng công tác kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện kế hoạch tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn. 
 Khi cụ thể hoá và triển khai các khâu, các bước tạo nguồn ĐTSQ quân đội phải căn cứ vào 
đặc điểm tình hình và từng đối tượng nguồn để xác định những nội dung, biện pháp sát hợp 
hơn.   
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 1.2.2. Vị trí, vai trò tạo nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa bàn miền Đông Nam bộ 
 Một là, tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB thể hiện tầm nhìn xa, tính tích cực, 
chủ động trong xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tiềm lực quốc phòng trên địa bàn chiến 
lược. 
 Hai là, tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB góp phần trực tiếp vào nâng cao chất 
lượng ĐTSQ, từng bước khắc phục sự thiếu hụt về chất lượng và số lượng đội ngũ sĩ quan quân đội 
trên địa bàn. 
 Ba là, tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB góp phần xây dựng mối đoàn kết gắn 
bó giữa bộ đội chủ lực với bộ đội địa phương và cấp ủy, chính quyền, các cơ quan dân chính 
đảng, các doanh nghiệp trên địa bàn. 
 Bốn là, tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB góp phần xây dựng, củng cố cơ sở 
chính trị địa phương vững mạnh toàn diện. 
 Năm là, tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB góp phần giải quyết tốt chính sách 
hậu phương quân đội, tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác. 
 2.2.3. Những vấn đề có tính nguyên tắc trong tạo nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên 
địa bàn miền Đông Nam bộ 
 Thứ nhất, quán triệt sâu sắc quan điểm giai cấp của Đảng, phát huy truyền thống yêu nước 
và đoàn kết dân tộc, truyền thống tốt đẹp của mỗi địa phương, đơn vị. 
 Thứ hai, quán triệt và thực hiện thắng lợi đường lối chính trị, quân sự của Đảng, phương 
hướng nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang MĐNB, xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn, 
đáp ứng yêu cầu xây dựng củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế 
trận chiến tranh nhân dân cả trước mắt và lâu dài. 
 Thứ ba, thường xuyên bám sát tình hình thực tiễn địa phương và đặc điểm của từng nhóm 
nguồn để xác định đúng nội dung, hình thức, phương pháp tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa 
bàn MĐNB. 
 Thứ tư, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong và ngoài quân đội 
tham gia tạo nguồn ĐTSQ quân đội. 
 Quá trình thực hiện phải cụ thể hoá các nguyên tắc đó phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của 
đơn vị, địa phương. 

Kết luận chương 2 
 MĐNB là một địa bàn có đặc thù về tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, tác động 
đến công tác tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên cả hai chiều: tích cực và tiêu cực. Đối tượng nguồn 
ĐTSQ quân đội trên địa bàn này cũng có những đặc điểm riêng... 
 Để hình thành nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn này cần có những hoạt động tích cực của cả 
hệ thống chính trị; trực tiếp là các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của địa phương; các cơ quan, đơn 
vị quân đội trên địa bàn, các học viện, trường sĩ quan quân đội; các trường phổ thông, trường cao 
đẳng, đại học; các cơ quan thông tin đại chúng và gia đình. Đó chính là hoạt động tạo nguồn ĐTSQ 
quân đội trên địa MĐNB. 
 Tạo nguồn ĐTSQ quân đội có vai trò quan trọng. Các tổ chức, lực lượng tham gia tạo 
nguồn ĐTSQ quân đội phải nắm vững đặc điểm đối tượng tạo nguồn, chức năng, nhiệm vụ của 
mình; nắm vững nguyên tắc, xác định rõ chủ thể, đối tượng, quy trình, nội dung, hình thức, 
biện pháp tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB. 

Chương 3 
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM 

TẠO NGUỒN ĐÀO TẠO SĨ QUAN QUÂN ĐỘI 
TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 

 3.1. Thực trạng tạo nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa bàn miền Đông Nam bộ 
 3.1.1. Những ưu điểm trong tạo nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa bàn miền Đông 
Nam bộ  
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 Một là, nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể trong và ngoài quân đội tham gia tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB từng 
bước được nâng lên. 
 Cấp uỷ, chỉ huy các cấp của các cơ quan, đơn vị quân đội trên địa bàn MĐNB và các học 
viện, trường sĩ quan đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng, trực tiếp là của ĐUQSTƯ, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ.  
 Cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội của các địa phương trên địa bàn MĐNB 
nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như trách nhiệm trong tạo nguồn 
ĐTSQ quân đội trên địa bàn.  
 Hai là, các cấp, các ngành, các lực lượng tham gia tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn 
MĐNB đã thực hiện quy trình, nội dung, hình thức và biện pháp tạo nguồn ĐTSQ quân đội 
ngày càng tốt hơn. 
 Công tác xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn ĐTSQ quân 
đội đã được tổ chức thực hiện thường xuyên và khá chặt chẽ, chất lượng từng bước được nâng 
lên. 
 Công tác tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp quân sự đã được các tổ chức, lực lượng triển 
khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng thu hút nhiều đối 
tượng trong diện nguồn ĐTSQ phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện để đủ điều kiện thi tuyển vào ĐTSQ 
quân đội. 
 Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cũng được quan tâm ở các mức độ khác nhau, có nhiều 
biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng nguồn, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn ngày càng tốt 
hơn.  
 Công tác tuyển sinh quân sự đã được các chủ thể, lực lượng tham gia tổ chức thực hiện khá 
chặt chẽ, đem lại hiệu quả tương đối cao. 
 Ba là, số lượng nguồn tạo ra hàng năm tăng đáng kể, chất lượng có nhiều tiến bộ, cơ cấu 
ngày càng phù hợp hơn, từng bước khắc phục sự thiếu hụt và mất cân đối nghiêm trọng về cơ 
cấu nguồn ĐTSQ, đồng thời góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ dân trí trên địa 
bàn. 

Số lượng nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB trong những năm gần đây tăng đáng 
kể, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào các học viện, trường sĩ quan năm sau cao hơn năm 
trước (từ năm 2005 - 2008), các địa phương, đơn vị đều có quy hoạch, chuẩn bị nguồn đào tạo 
cho những năm tiếp theo.  
 Cơ cấu nguồn ĐTSQ theo địa bàn ngày càng phù hợp hơn. Trước đây thí sinh đăng ký dự 
thi vào các trường sĩ quan quân đội hầu hết là con em các gia đình quân nhân, các gia đình sống 
ở ven đô và các khu kinh tế mới, hiện nay trên các địa bàn thành thị, nông thôn, rừng núi và các 
khu vực biên giới hải đảo đều có thí sinh đăng ký dự thi. 
 Chất lượng nguồn ĐTSQ từng bước được nâng lên, hầu hết thí sinh đăng ký dự thi vào các 
học viện, trường sĩ quan quân đội đều nhận thức đúng đắn về vinh dự trách nhiệm của bản thân 
đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xác định động cơ phấn đấu đúng đắn. 
 3.1.2. Những hạn chế, khuyết điểm trong tạo nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa 
bàn miền Đông Nam bộ 
 Một là, một số cấp uỷ, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội , cơ quan chức năng nhận 
thức chưa thật sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ 
tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn. 
 Một số cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương chưa có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời 
mọi mặt công tác tạo nguồn ĐTSQ quân đội.  



 10

 Một số cấp uỷ, chỉ huy cơ quan quân sự địa phương và đơn vị thuộc LLVT trên địa bàn 
MĐNB chưa nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên 
địa bàn. Vì vậy, chưa quan tâm đúng mức đến công tác tạo nguồn ĐTSQ quân đội.  
 Ở một bộ phận Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện, quận, thị xã  thiếu tích cực và chủ động 
trong việc định hướng nghề nghiệp, tư vấn cho thí sinh, dẫn đến tình trạng học sinh đăng ký dự 
thi còn nhiều do dự vì chưa hiểu biết về các trường quân đội. 
 Hai là, vẫn còn một số ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quân đội trên địa bàn 
MĐNB chưa thực hiện đầy đủ quy trình, chậm đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tạo 
nguồn ĐTSQ quân đội. 
 Cơ quan quân sự ở một số địa phương chưa thực hiện tốt chức năng chủ trì, tham mưu cho 
cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tạo nguồn ĐTSQ quân đội; chưa làm 
tốt chức năng trung tâm hiệp đồng để nâng cao hiệu quả tạo nguồn ĐTSQ quân đội.  
 Một số đơn vị, nhà trường ĐTSQ chưa chú trọng đúng mức việc xây dựng quy hoạch 
nguồn ĐTSQ quân đội.  
 Một số địa phương, đơn vị thiếu tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương 
pháp tạo nguồn ĐTSQ quân đội.  
 Công tác quản lý và phân hướng đào tạo, tuyển chọn học sinh vào các trường dân tộc nội trú, 
trường thiếu sinh quân, sơ tuyển các đối tượng dự thi có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ, chưa thật 
đúng đối tượng.  
 Ba là, kết quả tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB chuyển biến chưa đều, thiếu 
tính vững chắc, cơ cấu nguồn ĐTSQ về cơ bản vẫn còn mất cân đối, chưa đáp ứng được yêu 
cầu xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trên địa bàn trong thời kỳ mới.  
 Trên những địa phương có vị trí chiến lược trọng yếu, vùng sâu, vùng cao, vùng dân tộc ít 
người, biên giới, tình hình chính trị phức tạp tuy số lượng nguồn ĐTSQ có tăng lên nhưng chưa 
tương xứng với nhu cầu thực tế và sự đầu tư cho công tác tạo nguồn ở đây.  
 Chất lượng nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn những năm gần đây được nâng lên nhưng 
chưa toàn diện. Cơ cấu nguồn theo nhóm ngành sĩ quan và theo địa bàn còn mất cân đối. 
 3.2. Nguyên nhân và một số kinh nghiệm tạo nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa 
bàn miền Đông Nam bộ 
 3.2.1. Nguyên nhân của thực trạng tạo nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa bàn 
miền Đông Nam bộ  
 * Nguyên nhân của những ưu điểm 
 Một là, trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ta, trực tiếp là ĐUQSTƯ và Bộ Quốc 
phòng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan quân đội 
vững mạnh. 
 Hai là, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, sự nghiệp xây dựng và trưởng 
thành của quân đội, trực tiếp là sự phát triển kinh tế - xã hội và sự lớn mạnh của LLVT trên địa 
bàn MĐNB. 
 Ba là, hầu hết các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các học viện, 
trường sĩ quan, đơn vị quân đội đã nêu cao tính tích cực, chủ động trong quá trình tạo nguồn 
ĐTSQ quân đội trên địa bàn. 
 Bốn là, sự nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu của hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân viên quốc phòng, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn MĐNB. 
 * Nguyên nhân của những khuyết điểm 
 Một là, những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và tác động tiêu cực từ mặt trái 
của kinh tế thị trường thường xuyên ảnh hưởng trực tiếp đến động cơ, xu hướng nghề nghiệp của các 
đối tượng nguồn ĐTSQ và công tác tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB. 
 Hai là, những tập quán lạc hậu trên địa bàn cùng với những bất cập của chính sách đối với 
cán bộ quân đội đã làm hạn chế kết quả tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB.  
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 Ba là, ở một số địa phương, cấp uỷ, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và một số cơ 
quan, đơn vị quân đội chưa làm tốt công tác tạo nguồn ĐTSQ, thiếu chủ động, sáng tạo trong 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 
 3.2.2. Một số kinh nghiệm tạo nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa bàn miền Đông 
Nam bộ 
 Thứ nhất, coi trọng giáo dục nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính 
quyền, cơ quan chức năng các cấp và các lực lượng tham gia tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa 
bàn. 
 Thứ hai, gắn đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục quốc phòng với đổi mới nâng 
cao chất lượng công tác tuyên truyền hướng nghiệp quân sự trong thanh niên, học sinh, sinh 
viên và quân nhân trên địa bàn MĐNB. 
 Thứ ba, nắm vững quy trình, nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp tạo 
nguồn ĐTSQ quân đội. 
 Thứ tư, bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời sơ, tổng kết, tích cực phổ biến kinh nghiệm và 
nhân rộng điển hình tiên tiến trong tạo nguồn ĐTSQ quân đội của từng địa phương, cơ quan, đơn 
vị trên địa bàn. 
 Thứ năm, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các lực lượng tham gia tạo nguồn 
ĐTSQ ở địa phương và các nhà trường, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, chủ động xây 
dựng, cụ thể hoá và thiện hiện chế độ chính sách liên quan đến tạo nguồn ĐTSQ quân đội. 

Kết luận chương 3 
 Những năm qua, nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể, các lực lượng trong tạo nguồn 
ĐTSQ ngày càng được nâng lên, thực hiện tốt hơn quy trình, nội dung, hình thức và biện pháp 
tạo nguồn ĐTSQ quân đội. Nhờ đó, số lượng nguồn tạo ra hàng năm tăng đáng kể, chất lượng 
có nhiều tiến bộ, cơ cấu ngày càng phù hợp hơn.  
 Tuy nhiên, một số cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, cơ quan, đơn vị 
quân đội và một số cán bộ, đảng viên, công chức chưa nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan 
trọng và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ tạo nguồn ĐTSQ quân đội; chưa thực hiện đầy 
đủ quy trình, nội dung, biện pháp tạo nguồn ĐTSQ quân đội; kết quả tạo nguồn ĐTSQ quân đội 
trên địa bàn MĐNB chuyển biến chưa đều, thiếu tính vững chắc, về cơ bản vẫn chưa đáp ứng 
được yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trên địa bàn MĐNB trong giai đoạn mới.  
 Những ưu điểm, khuyết điểm trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, 
trước hết phải nói đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, chỉ huy và cơ quan chức năng 
của các đơn vị quân đội trên địa bàn, các học viện, trường sĩ quan và sự phối hợp giữa các chủ 
thể, các lực lượng tham gia trên cơ sở phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức, cá 
nhân, cả trong và ngoài quân đội, trên và ngoài địa bàn.  
 

Chương 4 
YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN TẠO NGUỒN ĐÀO TẠO SĨ QUAN 

QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN 
MIỀN ĐÔNG NAM BỘ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

 3.1. Những yếu tố tác động và yêu cầu tạo nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa bàn 
miền Đông Nam bộ trong giai đoạn hiện nay 
 3.1.1. Những yếu tố tác động đến tạo nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa bàn miền 
Đông Nam bộ hiện nay 
 Tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB giai đoạn hiện nay chịu tác động của các 
nhân tố cơ bản là: 
 Những biến động của tình hình thế giới, khu vực. Tình hình kinh tế, chính trị - xã hội của đất 
nước nói chung, MĐNB nói riêng. Sự phát triển của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phương hướng 
xây dựng quân đội và nhiệm vụ của LLVT MĐNB. Sự sắp xếp cơ cấu tổ chức của các cơ quan, 
đơn vị và số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ quân đội trên địa bàn MĐNB. Sự vận động, phát 
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triển của hệ thống chính sách và vị thế xã hội của sĩ quan quân đội. Nhu cầu nguyện vọng phấn 
đấu trở thành sĩ quan quân đội của hạ sĩ quan, binh sĩ, học sinh, sinh viên, thanh niên trên địa bàn 
MĐNB sẽ không tăng mà có xu hướng giảm. Sự phát triển về quy mô, trình độ của các trung tâm 
hướng nghiệp trên địa bàn MĐNB, các học viện, trường sĩ quan quân đội. 
 3.1.2. Yêu cầu tạo nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa bàn miền Đông Nam bộ 
trong giai đoạn hiện nay 
 Tạo nguồn ĐTSQ quân đội những năm tới cần quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai 
đoạn mới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong tạo nguồn ĐTSQ, đẩy mạnh hơn nữa công tác 
tuyên truyền giáo dục hướng nghiệp quân sự; tổ chức chặt chẽ việc tuyển chọn, quản lý, bồi 
dưỡng, rèn luyện, phân hướng nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB.  
 Quá trình tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB cần nắm vững những yêu cầu cơ 
bản sau: 

Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ 
mới, tạo sự thống nhất cao về nhận thức của các cấp, các ngành về công tác tạo nguồn ĐTSQ 
quân đội. 
 Hai là, tích cực, chủ động tạo ra nguồn ĐTSQ trên địa bàn MĐNB có số lượng dồi dào, cơ 
cấu cân đối, phù hợp, chất lượng ngày càng cao. Coi trọng tạo nguồn ĐTSQ đối với đối tượng là 
con em các gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, địa bàn vùng sâu, vùng xa.  
 Ba là, bám sát đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, có nội 
dung, biện pháp phù hợp; gắn tạo nguồn ĐTSQ quân đội với tạo nguồn phát triển đảng và xây dựng 
đội ngũ sĩ quan dự bị, củng cố cơ sở chính trị trên địa bàn MĐNB. 
 Bốn là, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các tổ chức, các lực lượng trong và ngoài quân đội, 
đề cao tính tích cực chủ động của LLVT địa phương trong tạo nguồn ĐTSQ quân đội. 
 Năm là, kết hợp tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn với tạo nguồn đào tạo cán bộ và 
đào tạo nguồn nhân lực ở địa phương. 
 4.2. Những giải pháp cơ bản tạo nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa bàn miền 
Đông Nam bộ trong giai đoạn hiện nay 
 4.2.1. Xây dựng và cụ thể hoá tiêu chuẩn nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa bàn 
miền Đông Nam bộ 
 Đây là giải pháp cơ bản, quan trọng hàng đầu, là cơ sở, căn cứ để tạo nguồn ĐTSQ quân 
đội trên địa bàn MĐNB. Việc xây dựng và cụ thể hoá tiêu chuẩn nguồn ĐTSQ quân đội ảnh 
hưởng trực tiếp đến chất lượng, cơ cấu nguồn và chất lượng đào tạo ở các học viện, trường sĩ 
quan. Cần thực hiện tốt các yêu cầu cơ bản sau đây: 
 Một là, xây dựng và cụ thể hoá tiêu chuẩn nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB phải 
quán triệt sâu sắc quan điểm, nguyên tắc, phương hướng công tác cán bộ của Đảng. 
 Hai là, xây dựng và cụ thể hoá tiêu chuẩn nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB phải 
căn cứ vào tiêu chuẩn sĩ quan quân đội và các quy định về điều kiện thi tuyển, cử tuyển hàng 
năm để xây dựng tiêu chuẩn nguồn phù hợp với từng địa phương, đơn vị, từng thời điểm cụ thể. 
 Ba là, phải căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để cụ thể hoá các tiêu 
chuẩn làm mục tiêu định hướng cho các đối tượng phấn đấu, rèn luyện đồng thời làm căn cứ 
cho các hoạt động tạo nguồn ĐTSQ trên địa bàn. 
 Để xây dựng và cụ thể hoá tiêu chuẩn nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB cần thực hiện 
tốt những nội dung, biện pháp cơ bản sau: 
 Một là, tổ chức nghiên cứu, quán triệt quan điểm, nguyên tắc, phương hướng công tác cán 
bộ của Đảng, tiêu chuẩn sĩ quan quân đội, các quy định tuyển sinh cho các lực lượng tham gia 
tạo nguồn.  
 Hai là, nghiên cứu nắm vững thực trạng các đối tượng nguồn ĐTSQ trên địa bàn. 



 13

 Ba là, xây dựng và cụ thể hoá tiêu chuẩn nguồn ĐTSQ quân đội để đáp ứng yêu cầu ĐTSQ 
và phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn. 
 4.2.2. Nghiên cứu xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tạo nguồn đào tạo sĩ quan quân đội 
trên địa bàn miền Đông Nam bộ 
 Xây dựng kế hoạch tổng thể dài hạn 5 năm, 10 năm cho toàn bộ công tác tạo nguồn ĐTSQ 
quân đội trên địa bàn. 
 Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng năm, từng địa phương, đơn vị và từng nội dung hoạt 
động. 
 Xây dựng kế hoạch cho từng đối tượng cụ thể.  
 4.2.3. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, tuyên truyền hướng nghiệp quân sự 
cho thanh niên, học sinh, sinh viên, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân viên trên địa bàn miền Đông Nam bộ 
 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và bồi dưỡng năng lực của các lực lượng tham gia giáo dục 
quốc phòng, tuyên truyền hướng nghiệp quân sự. 
 Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục quốc phòng, tuyên truyền hướng 
nghiệp quân sự trên địa bàn. 
 Kết hợp chặt chẽ giữa LLVT MĐNB với cấp uỷ chính quyền, đoàn thể địa phương, các nhà 
trường trong giáo dục quốc phòng, tuyên truyền hướng nghiệp quân sự. 
 4.2.4. Thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý, lựa chọn, bồi dưỡng, phân hướng nguồn đào 
tạo sĩ quan quân đội trên địa bàn miền Đông Nam bộ 
 Tăng cường tuyên truyền giáo dục để các đối tượng tự nguyện phấn đấu rèn luyện đáp ứng 
yêu cầu ĐTSQ quân đội.  
 Tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ và tích cực, chủ động bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát 
thường xuyên các đối tượng tạo nguồn. 
 Làm tốt khâu lựa chọn, phân hướng nguồn và tạo điều kiện cho các đối tượng dự thi tuyển, 
xét tuyển thuận lợi.  
 4.2.5. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong tạo nguồn đào tạo sĩ quan quân đội trên địa 
bàn miền Đông Nam bộ 
 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các lực lượng tham gia tạo nguồn 
ĐTSQ quân đội trên địa bàn. 
 Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên 
địa bàn và tăng cường sự kiểm tra, giám sát, giúp đỡ của các cơ quan chức năng cấp trên. 
 Quán triệt và cụ thể hoá để thực hiện tốt các chính sách đối với sĩ quan, tạo động lực thu 
hút nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn. 

Kết luận chương 4 
 Công tác tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB trong giai đoạn hiện nay luôn chịu 
sự tác động của những nhân tố khách quan và chủ quan. Do đó, thực hiện tạo nguồn ĐTSQ quân 
đội trên địa bàn MĐNB phải quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, trung thành 
với quan điểm giai cấp công nhân, đồng thời bám sát diễn biến tình hình thực tiễn để xác định nội 
dung, biện pháp thích hợp trong tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn. Tiến hành tạo nguồn 
phải có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời dựa trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ 
chức, các lực lượng và từng cá nhân trong tạo nguồn ĐTSQ quân đội. 
 Trước hết, cần tập trung làm tốt việc xây dựng và cụ thể hoá tiêu chuẩn nguồn ĐTSQ; xây 
dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp, tăng cường công tác tuyên truyền hướng nghiệp quân sự cho 
các đối tượng; làm tốt công tác lựa chọn, quản lý, phân hướng và bồi dưỡng nguồn trên cơ sở 
phát huy sức mạnh tổng hợp để tiến hành công tác này. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị 
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cần tiến hành các giải pháp trên đây một cách đồng bộ, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm 
vụ, khả năng của từng đơn vị, địa phương và đối tượng nguồn trên địa bàn. 
 

 
 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 * Kết luận: 

1. MĐNB là địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước trên tất cả các lĩnh vực, cũng là 
nơi có nhiều điểm đặc thù về tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội tác động đến tạo 
nguồn ĐTSQ quân đội trên cả hai chiều: tích cực và tiêu cực. 
 2. Công tác tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn vừa phải tuân thủ nội dung, quy trình 
chung, vừa phải vận dụng sáng tạo, phù hợp, phát huy được sức mạnh tổng hợp, đề cao trách 
nhiệm cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, ban, ngành, các nhà trường phổ thông, cao đẳng, đại 
học... Song, đặc biệt là phát huy vai trò cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, các cơ quan chức 
năng, các nhà trường quân đội. 
 3. Công tác tạo nguồn ĐTSQ trên địa bàn MĐNB trong những năm qua, bên cạnh những 
ưu điểm là cơ bản cũng còn những hạn chế, bất cập. Thực trạng đó bắt nguồn từ những nguyên 
nhân khách quan và chủ quan, trước hết thuộc về nguyên nhân chủ quan, trước hết là vai trò 
trách nhiệm của các chủ thể, các lực lượng tiến hành. 
 4. Nắm vững những yếu tố tác động và yêu cầu tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn 
MĐNB góp phần cho công tác tạo nguồn ĐTSQ đạt được chất lượng, hiệu quả cao hơn. Tuy 
nhiên, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp: xây dựng và cụ thể hoá tiêu chuẩn nguồn ĐTSQ quân 
đội; xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, 
tuyên truyền hướng nghiệp quân sự cho các đối tượng tạo nguồn ĐTSQ quân đội; thực hiện tốt 
việc đăng ký, quản lý, lựa chọn, phân hướng nguồn hợp lý và phát huy sức mạnh tổng hợp trong 
tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB.  
 5. Hiện nay, tình hình nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội và các đơn vị trên địa bàn 
MĐNB có sự phát triển, các tổ chức, các lực lượng tham gia tạo nguồn ĐTSQ quân đội có 
những thuận lợi, khó khăn riêng. Vì vậy, kết quả nghiên cứu, đề xuất trên đây mới chỉ là 
bước đầu, tập trung vào những nội dung cơ bản, chưa có điều kiện đi sâu vào từng loại hình 
tạo nguồn cụ thể. Việc nghiên cứu đóng góp của các nhà khoa học, cơ quan chức năng là cơ 
sở cho vấn đề nghiên cứu được toàn diện và sâu sắc hơn, thực sự đáp ứng yêu cầu nâng cao 
chất lượng công tác tạo nguồn ĐTSQ quân đội trên địa bàn MĐNB trong giai đoạn hiện nay.  

* Kiến nghị: 
Hiện nay, MĐNB là vùng phát triển về kinh tế - xã hội năng động đã và đang tạo ra nhiều 

cơ hội trong tìm kiếm việc làm và mang lại thu nhập cao cho nhân dân trên địa bàn nên các đối 
tượng tham gia dự thi vào các trường sĩ quan quân đội ngày càng ít, dẫn tới sự mất cân đối về 
đội ngũ sĩ quan giữa các vùng, miền, nhất là các địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng đồng bào 
dân tộc ít người... và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng xây dựng quân đội. Để góp phần 
khắc phục thực trạng trên, chúng tôi kiến nghị: 

1. Đảng và Nhà nước cần hoàn thiện, bổ sung cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với sĩ quan 
như: chính sách về tiền lương, nhà ở; chính sách miễn, giảm thuế nhà đất; phụ cấp học hàm, 
học vị đối với sĩ quan có trình độ sau đại học… tạo điều kiện cho đội ngũ sĩ quan tại ngũ an 
tâm công tác và tạo ra sức hấp dẫn lớn về mẫu hình người sĩ quan trong thực tế để lôi cuốn, 
khuyến khích các đối tượng là học sinh, thanh niên, sinh viên, hạ sĩ quan, binh sĩ phấn đấu thi 
vào các học viện, trường sĩ quan quân đội nhằm từng bước khắc phục sự mất cân đối đội ngũ sĩ 
quan, nhất là sĩ quan là người địa phương. 
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2. Bộ Quốc phòng cần chỉ đạo xây dựng hệ thống Trường Thiếu sinh quân trên địa bàn 
MĐNB thống nhất với cơ chế hoạt động chung của quân đội. Thực tế Trường Thiếu sinh 
quân giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn đào tạo cán bộ cho cả quân đội và địa 
phương nhưng chỉ tiêu còn ít, đối tượng là con em dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa… 
chưa được chú ý nhiều. Vì vậy, cần quan tâm chỉ đạo thống nhất công tác tạo nguồn ĐTSQ 
quân đội theo hướng đa dạng, chú ý tới các đối tượng chính sách, con em dân tộc ít người… 
bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và cơ sở chính 
trị trên địa bàn MĐNB cả trước mắt, cũng như cơ bản, lâu dài. 

3. Các cấp uỷ, chính quyền địa phương cần quan tâm đầu tư về mọi mặt đối với Trường Dân 
tộc nội trú, đồng thời hàng năm cần trích một nguồn kinh phí nhất định để hỗ trợ trực tiếp cho các 
đối tượng nguồn đăng ký thi và đang học tại các học viện, trường sĩ quan, những người trực tiếp 
tham gia làm công tác tạo nguồn nhằm khuyến khích các đối tượng nguồn và những quân nhân 
đang học ở các học viện, trường sĩ quan phấn đấu học tập và rèn luyện đạt kết quả cao nhất đáp 
ứng đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới. 

 


