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LỜI MỞ ĐẦU

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Năm 2009 kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam, đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân
dân mà chiến đấu. Qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và
trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập nên
những chiến công hiển hách, cùng dân tộc đánh thắng nhiều
cuộc chiến tranh xâm lược lớn, góp phần quan trọng trong
cách mạng dân chủ nhân dân, giành độc lập, tự do cho dân
tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước vững bước tiến lên
con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công
cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã và đang đạt được những
thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Vượt lên mọi khó khăn
do tác động của suy thoái kinh tế thế giới , thiên tai và những
yếu kém nội tại của nền kinh tế , tình hình chính trị - xã hội
của đất nước vẫn ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng
cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; uy tín và vị thế
của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
Những thành tựu to lớn đó đã tạo nên thế và lực mới cho sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tích cực và chủ động hội nhập quốc tế trong bối cảnh
thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, khó l ường,
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Việt Nam đang đứng trước vận hội, thời cơ lớn để hợp tác,
phát triển, nhưng cũng gặp không ít thách thức, khó khăn
gay gắt, dễ tác động xấu đến sự nghiệp xây dựng v à bảo vệ
Tổ quốc. Tình hình đó đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam
phải nỗ lực hơn nữa, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
nhất là nhiệm vụ tham mưu chiến lược; xây dựng khu vực
phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc, thực sự là
nền tảng của thế trận quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh công
tác tuyên truyền vận động quần chúng ; xây dựng quân đội
nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng b ước hiện
đại, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức
hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới .
Điều chỉnh về tổ chức của Quân đội phù hợp với điều kiện
thời bình nhưng sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của chiến
tranh hiện đại là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược đối
với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở nắm vững quan điểm, đường lối đối ngoại
độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, chính sách
đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ
quốc tế của Đảng và Nhà nước, Quân đội nhân dân phải
tăng cường hơn nữa công tác đối ngoại quốc phòng; mở
rộng và củng cố quan hệ, hợp tác với tất cả các nước, nhất là
các nước láng giềng, khu vực và các đối tác quan trọng
khác... đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu, hiệu
quả, ổn định, bền vững, tin cậy lẫn nhau, góp phần tăng
cường quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu
cầu xây dựng quân đội trong t ình hình mới.
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Với mục đích nêu trên, Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Sách trắng về Quốc
phòng Việt Nam lần thứ 3. Đây là tài liệu nêu rõ những
quan điểm cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam, cơ
chế lãnh đạo và quản lý quốc phòng; cơ cấu Bộ Quốc
phòng; tổ chức và phương hướng xây dựng Quân đội nhân
dân và Dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện. Sách trắng về
Quốc phòng cũng đề cập đến chính sách hợp tác quốc
phòng, thể hiện mong muốn tăng cường sự hiểu biết và tin
cậy lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân Việt Nam với quân
đội và nhân dân các nước nhằm đẩy mạnh hợp tác vì hoà
bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

.

Đại tướng Phùng Quang Thanh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
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1. TÌNH HÌNH AN NINH

1.1. Thế giới và khu vực

Tình hình an ninh thế giới và khu vực những năm đầu
thế kỷ XXI diễn biến phức tạp, song hòa bình, hợp tác cùng
phát triển vẫn là xu thế lớn. Tuy ít có nguy cơ xảy ra chiến
tranh thế giới, chiến tranh sử dụng vũ khí hủy diệ t hàng loạt
nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang giữa các quốc
gia hay trong một quốc gia do mâu thuẫn dân tộc, sắc tộc,
tôn giáo; hoạt động khủng bố, can thiệp, lật đổ, ly khai,
tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên và các quyền lợi quốc gia
khác có chiều hướng gia tăng, tác động mạnh tới hòa bình,
an ninh của các dân tộc.

Tình hình thế giới đã và đang thay đổi nhanh chóng,
khó lường. Sự phân bố lại sức mạnh kinh tế v à quân sự trên
phạm vi toàn cầu đang làm cho cục diện chính trị thế giới
biến đổi sâu sắc với xu thế đa cực ngày càng thể hiện rõ nét
hơn. Nhiều cường quốc và các trung tâm quyền lực mới nổi
lên, có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực và trên
toàn thế giới. Sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường
quốc, các trung tâm quyền lực với nhau d iễn ra quyết liệt và
có chiều hướng gia tăng.

 Quá trình toàn cầu hóa kinh tế đang đi vào chiều sâu
làm cho các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, buộc
các nước phải tăng cường hợp tác để giải quyết các vấn đề
liên quan đến lợi ích chung. Tuy nhiên, do những khác biệt
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về lợi ích nên trong một số vấn đề cụ thể, sự cạnh tranh trở
nên gay gắt. Suy thoái kinh tế thế giới bắt đầu từ khủng
hoảng tài chính đã ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả các quốc
gia. Các vấn đề an ninh năng lượng, an ninh lương thực
ngày càng trở nên quan trọng đối với thế giới. Bên cạnh đó,
nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống  có tính toàn cầu khác
đã trở thành mối quan tâm lớn của các quốc gia. Giải quyết
những vấn đề nêu trên là công việc của cả cộng đồng quốc
tế vì không một quốc gia hay khu vực riêng rẽ nào có thể
một mình giải quyết được.

Ảnh hưởng của các vấn đề quốc phòng - an ninh trong
quan hệ quốc tế đang tăng lên. Cuộc cách mạng mới trong
quân sự đang làm chiến lược quốc phòng, chiến lược quân
sự của các nước thay đổi lớn. Sự cạnh tranh sức mạnh quân
sự đang dẫn tới nguy cơ chạy đua vũ trang trên thế giới,
nhất là chạy đua sức mạnh trên biển và trên vũ trụ. Nhiều
nước lớn điều chỉnh chiến lược quân sự, tăng ngân sách
quốc phòng, đẩy nhanh hiện đại hoá quân đội, phát triển vũ
khí trang bị và công nghệ quân sự tiên tiến. Sự phát triển
này không chỉ tác động đến quan hệ giữa các nước lớn mà
còn tác động đến quốc phòng của tất cả các nước. Khoảng
cách về sức mạnh quân sự của các c ường quốc với sức
mạnh quân sự của các quốc gia còn lại trên thế giới ngày
càng xa. Tại một số khu vực, việc tăng cường sức mạnh
quân sự làm cho tình hình trở nên phức tạp. Cơ chế kiểm
soát vũ khí và cấm phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt đang
gặp phải những thách thức lớn.
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Châu Á - Thái Bình Dương với các nền kinh tế phát
triển năng động đang trở thành khu vực có vị trí ngày càng
quan trọng trên thế giới, thu hút sự quan tâm và cạnh tranh
ảnh hưởng của các cường quốc. Các cơ chế hợp tác khu vực
trên nhiều lĩnh vực đang phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là
khu vực còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với quốc phòng - an
ninh. Nhiều điểm nóng có nguy cơ bùng nổ xung đột vũ
trang và chiến tranh vẫn chưa được giải quyết. Tình trạng
tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên trên đất liền cũng như trên
biển có chiều hướng gia tăng. Khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương cũng đang phải đối mặt với tác động ngày càng tăng
của nhiều thách thức an ninh phi truyền thống.

Tình hình an ninh khu vực Đông Nam Á cơ bản ổn
định nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây căng thẳng và xung
đột. Suy thoái kinh tế toàn cầu tác động mạnh mẽ đến kinh
tế khu vực, làm trầm trọng thêm tình hình bất ổn nội bộ của
một số nước. Tranh chấp lãnh thổ trên biển và trên đất liền
diễn biến phức tạp, trong đó tranh chấp chủ quyền  và các lợi
ích quốc gia trên Biển Đông có chiều hướng gia tăng. Đông
Nam Á là khu vực chịu tác động nặng nề của nhiều thảm
hoạ thiên nhiên như bão, lụt, sóng thần... Khủng bố, cướp
biển tuy đã bị kiềm chế nhưng vẫn là những nguy cơ tiềm
ẩn đối với an ninh khu vực , là mối quan tâm chung của các
quốc gia Đông Nam Á và nhiều  quốc gia khác. Biến đổi khí
hậu, thảm hoạ thiên nhiên, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc
gia tác động ngày càng lớn đến an ninh của các quốc gia
trong khu vực.
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Các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam
Á (ASEAN) đang tăng cường hợp tác và hội nhập để biến
Đông Nam Á thành khu vực hoà bình, ổn định và phát triển.
Hiến chương ASEAN đã có hiệu lực, mở ra một thời kỳ mới
trong hợp tác khu vực. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng góp
phần thúc đẩy tiến trình xây dựng thành công Cộng đồng
ASEAN với ba trụ cột là Cộng đồng Chính trị - An ninh,
Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hoá - Xã hội vào
năm 2015. Quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các đối tác
ngoài khu vực vì hòa bình, ổn định và phát triển được tăng
cường. Hoạt động theo các nguyên tắc "tự nguyện", "đồng
thuận", "không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau",
ASEAN tiếp tục đóng vai trò chủ đạo đối với các vấn đề an
ninh ở Đông Nam Á, trong quá trình vận động và phát triển
của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và các cơ chế an ninh
khu vực khác. Liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển
Đông, các nước ASEAN tiếp tục cam kết tuân thủ và thực
hiện Tuyên bố ASEAN - Trung Quốc về cách ứng xử của
các bên ở Biển Đông (DOC) và đang nỗ lực hướng tới xây
dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC) , nhằm đạt được giải pháp
lâu dài cho vấn đề phức tạp này trên cơ sở Công ước Luật
biển năm 1982 của Liên hợp quốc.

1.2.  Việt Nam

Sau hơn 20 năm thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa
và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đ ã đạt được nhiều
thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử cả về chính trị, kinh tế,
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xã hội, quốc phòng, an ninh và ngoại giao. Sức mạnh tổng
hợp của quốc gia được tăng cường; chính trị - xã hội ổn
định; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và
quốc phòng - an ninh được giữ vững. Việt Nam đã đạt được
nhiều kết quả trong cải thiện môi trường an ninh của đất
nước. Việt Nam đã tích cực đàm phán, ký kết các điều ước
quốc tế liên quan đến chủ quyền quốc gia trên bộ, trên biển.
Lần đầu tiên trong lịch sử, biên giới trên đất liền của Việt
Nam đã cơ bản được phân định rõ ràng, tạo điều kiện thuận
lợi để Việt Nam và các nước láng giềng xây dựng biên giới
hoà bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển. Đây là kết
quả của những nỗ lực không ngừng của Chính phủ Việt
Nam và các bên có liên quan trong vi ệc giải quyết vấn đề hệ
trọng và nhạy cảm này. Việt Nam cũng tích cực giải quyết
vấn đề biên giới trên biển. Ranh giới biển giữa Việt Nam và
Trung Quốc trên Vịnh Bắc Bộ đã được phân định. Một số
vấn đề nảy sinh tại các khu vực chồng lấn tr ên biển giữa
Việt Nam với các nước khác đã và đang được giải quyết.
Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia
trên thế giới. Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với
tất cả các nước đang được củng cố và ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, cũng như nhiều quốc gia khác, Việt Nam
đang phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh đa dạng
và phức tạp. Nền kinh tế Việt Nam  đứng trước nguy cơ tụt
hậu xa hơn do chưa đủ mạnh lại chịu tác động lớn của
khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Mặc dù
quốc phòng - an ninh của đất nước vẫn được giữ vững



18

nhưng nhiều nhân tố gây mất ổn định chính trị - xã hội từ
bên ngoài và ở bên trong vẫn còn tồn tại, chưa được khắc
phục triệt để. Các quyền tự do dân chủ, tự do tôn giáo, các
vấn đề nhân quyền đang bị các thế lực thù địch lợi dụng để
chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động bạo loạn, ly
khai tại một số khu vực của đất nước. Tình hình tranh chấp
lãnh thổ, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán
trên Biển Đông có những diễn biến phức tạp , tác động
không nhỏ đến hoạt động của nhân dân và phát triển kinh tế
biển của Việt Nam. Những vấn đề an ninh phi truyền thống
như buôn bán và vận chuyển trái phép vũ khí, ma tuý, c ướp
biển, tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, khủng bố, nhập
cư và di cư trái phép, suy thoái môi trư ờng, biến đổi khí
hậu, bệnh dịch... cũng là những mối quan tâm an ninh
thường xuyên của Việt Nam.

2. CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG

2.1. Những vấn đề cơ bản trong chính sách quốc phòng

Việt Nam luôn coi việc giữ vững môi tr ường hoà bình,
ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường
theo định hướng xã hội chủ nghĩa là lợi ích cao nhất của đất
nước, là mục tiêu xuyên suốt của chính sách quốc phòng
Việt Nam. Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng mang
tính chất hoà bình, tự vệ, thể hiện ở chủ trương không sử
dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong các quan hệ
quốc tế, giải quyết mọi bất đồng và tranh chấp với các quốc
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gia khác bằng biện pháp hoà bình. Việt Nam chủ trương
từng bước hiện đại hoá quân đội, tăng cường tiềm lực quốc
phòng chỉ nhằm duy trì sức mạnh quân sự ở mức cần thiết
để tự vệ. Việt Nam phản đối các hoạt động chạy đua vũ
trang. Là một dân tộc phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh vì
độc lập, tự do của Tổ quốc , Việt Nam triệt để tôn trọng độc
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của
các quốc gia khác trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của
Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời
cũng đòi hỏi các quốc gia khác phải tôn trọng độc lập, chủ
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các quyền lợi quốc
gia của mình. Việt Nam chủ trương không đe doạ hoặc sử
dụng sức mạnh quân sự trước trong quan hệ quốc tế nhưng
sẵn sàng và kiên quyết giáng trả mọi hành động xâm lược.

Giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên đất
liền, trên biển do lịch sử để lại hoặc mới nảy sinh  bằng
các biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế  là chủ
trương nhất quán của Việt Nam . Đối với các tranh chấp
chủ quyền trên biển, mặc dù có đầy đủ bằng chứng  lịch sử
và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh
cãi đối với các vùng biển, đảo của Việt Nam trên Biển
Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa,
Việt Nam vẫn sẵn sàng đàm phán hoà b ình để giải quyết
các tranh chấp dựa trên các quy định của Công ước 1982
về luật biển của Liên hợp quốc. Trong khi tiếp tục t ìm
kiếm giải pháp  lâu dài cho vấn đề này, Việt Nam chủ
trương các bên phải tự kiềm chế, nghiêm chỉnh thực hiện
Tuyên bố ASEAN - Trung Quốc về cách ứng xử của các
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bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ quy tắc
ứng xử (COC), tiến tới đạt được giải pháp công bằng, lâu
dài cho vấn đề phức tạp này để Biển Đông luôn luôn là
vùng biển hoà bình, hữu nghị và phát triển.

Việt Nam xây dựng sức mạnh quốc phòng dựa trên sức
mạnh tổng hợp của cả nước, của khối đại đoàn kết toàn dân,
của cả hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam l ãnh
đạo, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức
mạnh của lực lượng quân sự và thế trận quốc phòng toàn
dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân
dân. Việt Nam chủ trương phát triển kinh tế - xã hội đồng
thời tăng cường khả năng quốc phòng, phối hợp chặt chẽ
hoạt động quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại
thành một thể thống nhất để phục vụ sự nghiệp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế  nhanh, bền
vững. Để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn
lãnh thổ và các lợi ích quốc gia khác của đất nước trong tình
hình thế giới và khu vực đang có nhiều thay đổi, Việt Nam
xây dựng nền quốc phòng toàn dân dựa trên truyền thống
yêu nước, chống ngoại xâm của toàn dân tộc, chăm lo xây
dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, kế thừa và
phát huy các giá trị của khoa học quân sự Việt Nam qua các
thời kỳ, xây dựng nghệ thuật quân sự Việt Nam đáp ứng các
yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

Tích cực, chủ động ngăn ngừa và đẩy lùi nguy cơ chiến
tranh là một trong các nhiệm vụ trọng yếu của quốc ph òng
Việt Nam trong thời bình nhằm thực hiện chiến lược quốc
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phòng tối ưu là bảo vệ được chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn
lãnh thổ và các quyền lợi quốc gia khác mà không cần phải
tiến hành chiến tranh. Việt Nam chủ trương thực hiện chiến
lược quốc phòng dựa trên tổng thể các hoạt động chính trị,
kinh tế, ngoại giao, văn hoá - xã hội và quân sự nhằm triệt
tiêu các nguyên nhân dẫn đến xung đột vũ trang và chiến
tranh. Quán triệt phương châm phòng thủ toàn diện, chủ
động, bảo vệ Tổ quốc từ xa, quốc phòng Việt Nam sử dụng
các biện pháp tổng hợp nhằm giữ vững ổn định bên trong,
ngăn ngừa các nguy cơ can thiệp từ bên ngoài.

 Quốc phòng Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với
đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và
phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa
dạng hóa quan hệ quốc tế của Đảng v à Nhà nước Việt Nam.
Thông qua các mối quan hệ đối ngoại, Việt Nam tăng cường
sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau với nhân dân và chính phủ
các nước, tạo cơ sở  mở rộng hợp tác, giải quyết các mâu
thuẫn nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xung đột, góp
phần duy trì môi trường hoà bình, ổn định trong khu vực và
trên thế giới. Thực hiện chính sách quố c phòng độc lập, tự
chủ, Việt Nam xây dựng sức mạnh quốc ph òng bằng nguồn
lực mọi mặt của đất nước và con người Việt Nam. Vì vậy,
Việt Nam chủ trương không tham gia các tổ chức liên minh
quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử
dụng lãnh thổ của mình để chống lại nước khác. Đồng thời,
Việt Nam chú trọng phát triển quan hệ quốc phòng với tất cả
các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau,
cùng có lợi. Việt Nam coi trọng hợp tác quốc phòng với các
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nước láng giềng, bạn bè truyền thống đồng thời phát triển
quan hệ quốc phòng với tất cả các nước có chung mục tiêu
vì hoà bình, độc lập và phát triển. Trên tinh thần “khép lại
quá khứ, hướng tới tương lai” Việt Nam sẵn sàng hợp tác
với các nước để giải quyết các vấn đề nhân đạo do lịch sử để
lại đồng thời hoan nghênh các sáng kiến và các hoạt động
phục vụ hoà bình, hợp tác của tất cả các quốc gia, không
phân biệt chế độ chính trị hay lịch sử quan hệ với Việt Nam.

Việt Nam kiên quyết lên án và chống lại hành động
khủng bố dưới mọi hình thức đồng thời phản đối các hoạt
động lợi dụng chống khủng bố để can thiệp v ào công việc
nội bộ của các nước. Cùng với nỗ lực thực hiện các biện
pháp cần thiết để ngăn ngừa và đối phó với các hoạt động
khủng bố, Việt Nam ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng
quốc tế và mở rộng hợp tác nhằm ngăn ngừa các hoạt động
khủng bố và các hoạt động hỗ trợ khủng bố dưới mọi hình
thức. Việt Nam cho rằng các biện pháp chống khủng bố và
hợp tác quốc tế chống khủng bố phải được tiến hành trong
khuôn khổ Liên hợp quốc, phù hợp với những nguyên tắc cơ
bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Việt Nam đã ký 8 trong tổng số 12 công ước của Liên hợp
quốc về chống khủng bố , đang xem xét tham gia các công
ước còn lại.

Việt Nam ủng hộ giải quyết các điểm nóng có nguy c ơ
bùng nổ xung đột khác trong khu vực thông qua đối thoại,
thương lượng hoà bình, không sử dụng vũ lực hay đe doạ sử
dụng vũ lực.
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2.2. Đối ngoại và hợp tác quốc phòng

Là một đất nước đang hội nhập mạnh mẽ vào cộng
đồng quốc tế, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối
ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển với
chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá
các mối quan hệ quốc tế theo phương châm: Việt Nam là
bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các n ước trong cộng đồng
quốc tế.

Đối ngoại quốc phòng là bộ phận quan trọng của nền
ngoại giao Nhà nước, mục tiêu của đối ngoại quốc phòng
là thiết lập và phát triển quan hệ về quốc phòng với tất cả
các nước trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau nhằm
góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng lực
lượng vũ trang, củng cố quốc ph òng, an ninh, bảo vệ Tổ
quốc, góp phần giữ vững hoà bình và an ninh ở khu vực và
trên thế giới.

Trong một thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, an
ninh của Việt Nam không thể tách rời an ninh khu vực nói
riêng và an ninh của thế giới nói chung. Hợp tác quốc phòng
là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì hoà bình, ổn
định trong khu vực và trên thế giới đồng thời cũng là một
yếu tố quan trọng để thực hiện các mục ti êu quốc phòng của
Việt Nam. Chính vì vậy, Việt Nam chủ trương mở rộng đối
ngoại quốc phòng, tham gia ngày càng tích cực vào các hoạt
động hợp tác quốc phòng, an ninh của khu vực và của cộng
đồng quốc tế.
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Quân đội nhân dân Việt Nam chủ tr ương mở rộng và
nâng cao hiệu quả các mối quan hệ quốc phòng song
phương đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động
hợp tác quốc phòng đa phương. Việt Nam đẩy mạnh quan
hệ đối ngoại quốc phòng dưới mọi hình thức như trao đổi
các đoàn quân sự các cấp, tham vấn - đối thoại quốc
phòng, tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế... nhằm
tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, xây dựng
lòng tin và ngăn ngừa xung đột.

Việt Nam mong muốn mở rộng quan hệ quốc phòng
song phương với tất cả các quốc gia. Các lĩnh vực ưu tiên
trong quan hệ quốc phòng của Việt Nam với  các nước là
trao đổi các đoàn quân sự, chia sẻ thông tin, kinh
nghiệm; hợp tác huấn luyện, đ ào tạo, giải quyết các vấn
đề nhân đạo… Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ quốc
phòng chính thức với 65 nước trong đó có các cường
quốc trên thế giới; đã thiết lập tuỳ viên quốc phòng tại 31
nước và đã có 42 nước thiết lập tuỳ viên quốc phòng tại
Việt Nam.

Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc ph òng với các
nước ASEAN trong khuôn khổ ch ương trình xây dựng
Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN và phù hợp quan
hệ song phương với từng nước theo hướng mở rộng chia
sẻ thông tin, kinh nghiệm, tăng cường hợp tác đào tạo,
huấn luyện, phối hợp xử lý các vấn đề an ninh  mà các
bên cùng quan tâm.
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Việt Nam chú trọng mở rộng đối thoại quốc ph òng với
các nước có liên quan, giúp cho các bên h iểu rõ quan điểm
của nhau, tạo ra cơ hội giải quyết các vấn đề có li ên quan
đến lợi ích của các bên. Việt Nam đã tiến hành đối thoại
quốc phòng - an ninh thường xuyên ở nhiều cấp độ với các
quốc gia trong khối ASEAN, Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ,
Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ… Cùng với việc tăng cường trao
đổi các đoàn quân sự cấp cao, giao lưu giữa các sĩ quan trẻ,
hợp tác giữa các nhà trường, các viện nghiên cứu của Bộ
Quốc phòng Việt Nam với các nước cũng được coi trọng.
Việt Nam đã đón 46 đoàn gồm 81 lượt tàu, hơn 18000 lượt
sĩ quan và thuỷ thủ hải quân các nước tới thăm các cảng
Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2008,
lần đầu tiên, Việt Nam đã cử đoàn tàu hải quân đi thăm
hữu nghị nước ngoài.

Do điều kiện địa lý, lịch sử và quá trình hội nhập kinh
tế khu vực và thế giới ngày càng sâu, nhiều vấn đề quốc
phòng, an ninh của Việt Nam ngày càng liên quan chặt chẽ
với các quốc gia láng giềng. Vì vậy, đi đôi với hoạt động
trao đổi các đoàn quân sự, hợp tác về huấn luyện, đào tạo...
với tất cả các nước, Việt Nam ưu tiên hợp tác với các nước
láng giềng để giải quyết các vấn đề quốc phòng - an ninh
song phương. Việt Nam đã hoàn thành phân giới cắm mốc
biên giới trên bộ với Trung Quốc; đang tiến hành phân giới
cắm mốc tại nhiều khu vực bi ên giới quan trọng và đã thoả
thuận hoàn thành phân giới cắm mốc vào năm 2012 với
Căm-pu-chia; đã hoàn thành phân định và đang tăng dày
mốc biên giới với Lào; đang tăng cường phối hợp tuần tra
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kiểm soát khu vực biên giới trên đất liền giữa bộ đội biên
phòng Việt Nam với lực lượng biên phòng và an ninh các
nước để thực hiện nghiêm chỉnh các Điều ước quốc tế về
biên giới, các thoả thuận hợp tác biên phòng nhằm phòng
chống các loại tội phạm như buôn lậu qua biên giới, di cư
bất hợp pháp, buôn bán phụ nữ v à trẻ em, ma tuý... góp
phần xây dựng biên giới hoà bình và hữu nghị. Việt Nam
đã cố gắng giải quyết các vấn đề bi ên giới trên biển, mở
rộng hợp tác với các nước khác để bảo đảm an ninh biển.
Hải quân Việt Nam đã lập đường dây nóng và tiến hành
tuần tra chung với hải quân một số  nước như Căm-pu-chia,
Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Trung Quốc nhằm nâng cao hiệu
quả phối hợp bảo vệ an ninh trên các vùng chồng lấn và
khu vực giáp ranh trên biển.

Thiết lập và duy trì quan hệ giữa Tổng cục Tình báo
quốc phòng Việt Nam và các cơ quan tình báo quân sự các
nước là kênh trao đổi thông tin quan trọng về các vấn đề
quốc phòng - an ninh.

Việt Nam đánh giá cao và tích cực tham gia vào các
hoạt động hợp tác đa phương trên lĩnh vực giữ gìn an ninh
của các tổ chức, các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên
hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN),
Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Diễn đàn hợp tác kinh tế
Châu Á - Thái Bình Dương (APEC)...

Là thành viên chính thức của Liên hợp quốc từ năm
1977, Việt Nam đã thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ của
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mình đồng thời tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các
vấn đề an ninh quốc tế. Trong thời gian l à Uỷ viên không
thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2008
- 2009) Việt Nam đã tham khảo ý kiến của các nước không
liên kết, phối hợp chặt chẽ với các n ước thành viên Hội
đồng bảo an để đưa ra các quyết định về các vấn đề an ninh
quốc tế phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên
hợp quốc.

Việt Nam đánh giá cao vai trò và coi hoạt động giữ
gìn hoà bình là một chức năng quan trọng của Liên hợp
quốc. Để hoàn thành tốt chức năng này, các hoạt động gìn
giữ hoà bình Liên hợp quốc phải tuân thủ nguyên tắc tôn
trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can
thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia; bảo đảm tính
vô tư, không thiên vị và chỉ được triển khai khi được các
bên liên quan đồng ý. Việt Nam đang hoàn tất quá trình
chuẩn bị để có thể tham gia một cách có hiệu quả  các hoạt
động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc, phù hợp với khả
năng và điều kiện của mình. Các cơ quan hữu quan của
Việt Nam đang tích cực nghiên cứu, học tập kinh nghiệm
của các nước khác, chuẩn bị nhân sự có đủ tr ình độ chuyên
môn, ngoại ngữ và kiến thức luật pháp quốc tế để có thể
tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc
với hiệu quả cao nhất.

Xuất phát từ chủ trương ủng hộ và tích cực đóng góp
vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế v ì hoà
bình, an ninh và giải trừ quân bị, Việt Nam tích cực tham
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gia vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn
ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh cũng như giải quyết hậu
quả xung đột vũ trang và chiến tranh. Việt Nam đã cùng
các nước Đông Nam Á khác ký Hiệp ước khu vực Đông
Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ). Việt Nam
kêu gọi các nước sở hữu vũ khí  hạt nhân tham gia Nghị
định thư của Hiệp ước này để Đông Nam Á mãi mãi là khu
vực không có vũ khí hạt nhân. Phù hợp với chủ trương nhất
quán là ủng hộ và tích cực đóng góp vào những nỗ lực
chung của cộng đồng quốc tế về giải trừ quân bị, Việt Nam
hoan nghênh những sáng kiến nhằm ngăn chặn việc phát
triển, sản xuất, tàng trữ, và sử dụng các loại vũ khí huỷ diệt
hàng loạt. Đồng thời, Việt Nam cho rằng các quốc gia có
quyền nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ hạt
nhân, hoá học và sinh học vì mục đích hoà bình theo các
quy định của luật pháp quốc tế. Việt Nam đã tham gia và
chấp hành nghiêm chỉnh nhiều công ước, hiệp định, nghị
định thư về cấm phổ biến các loại vũ khí huỷ diệt h àng loạt
và các công ước quốc tế về giải trừ quân bị khác. Việt Nam
cũng đang nghiêm chỉnh xem xét các điều ước, công ước
quốc tế trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh và tích cực
chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện đầy đủ nghĩa
vụ khi tham gia.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước trong khu
vực và trên thế giới trong nỗ lực giải quyết các vấn đề an
ninh phi truyền thống. Để nâng cao hiệu quả hợp tác trên
lĩnh vực này, Việt Nam chủ trương mở rộng và nâng cao
chất lượng hợp tác cả song phương và đa phương như trao
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đổi thông tin, kinh nghiệm, lập c ơ chế phối hợp với các cơ
quan hữu quan của các nước để phòng ngừa, đối phó và
xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống có liên quan.
Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang chuẩn bị về
nhân sự và trang bị kỹ thuật để có thể tham gia các hoạt
động diễn tập đa phương tìm kiếm cứu nạn trên Biển
Đông, trước hết là với các nước láng giềng và các nước
trong khu vực.

Việt Nam chú trọng tăng cường hợp tác quốc phòng
với các nước ASEAN dựa trên các cơ chế hợp tác quốc
phòng - an ninh trong quá trình xây dựng Cộng đồng
ASEAN. Các cơ chế này được xây dựng trên cơ sở các
nguyên tắc “đồng thuận”, “không can thiệp vào công việc
nội bộ của nhau”, “không biến Cộng đồng ASEAN thành
liên minh quân sự hay khối phòng thủ chung”... và các
nguyên tắc cơ bản khác của Hiến chương ASEAN. Việt
Nam đánh giá cao và tích cực tham gia Hội nghị bộ trưởng
quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và các hội nghị
quan chức quốc phòng khác, ủng hộ các sáng kiến tăng
cường hợp tác giữa quân đội các n ước ASEAN nhằm giải
quyết các vấn đề an ninh mà các bên cùng quan tâm. Trên
tinh thần đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ động, tích
cực tham gia các cơ chế hợp tác đa phương với các nước
ASEAN trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh như tham dự
các hội nghị quốc phòng các nước ASEAN ở tất cả các cấp,
trao đổi kinh nghiệm về xây dựng  quốc phòng, đấu tranh
chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố, tham gia
các hoạt động nhân đạo trong phòng chống thiên tai, cử
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quan sát viên tới dự các cuộc diễn tập quân sự của các nước
trong khu vực... Năm 2010, với tư cách là chủ tịch ASEAN,
Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các n ước thành viên
khác tổ chức thành công các hội nghị và hoạt động nhằm
tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa các nước trong
Hiệp hội. Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng ủng hộ và tham
gia tích cực vào nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác về quốc
phòng - an ninh với các đối tác bên ngoài ASEAN nhằm
góp phần duy trì hoà bình, ổn định ở khu vực và trên toàn
thế giới.
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Quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân,
bao gồm tổng thể các hoạt động về chính trị, kinh tế, ngoại
giao, quân sự, văn hoá, khoa học… của nhà nước và nhân
dân để tạo nên sức mạnh toàn diện, cân đối, đồng bộ, trong
đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang là
nòng cốt, nhằm giữ vững hoà bình, ổn định đất nước, ngăn
chặn các hoạt động phá hoại, gây chiến , đẩy lùi nguy cơ
chiến tranh, đồng thời sẵn sàng đánh bại chiến tranh xâm
lược dưới mọi hình thức và quy mô.

Nền quốc phòng toàn dân là sự cụ thể hoá chính sách
quốc phòng của Việt Nam, thể hiện ở cơ cấu tổ chức, hoạt
động của các ngành, các cấp và của toàn dân theo một ý
định, chiến lược thống nhất, nhằm tạo ra sức mạnh hiện
thực để bảo vệ Tổ quốc. Mục đích của nền quốc phòng
toàn dân là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống
nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia trên mọi
lĩnh vực, bảo vệ chế độ, bảo vệ mọi thành quả cách mạng,
bảo vệ sự nghiệp đổi mới đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi mưu
toan gây bạo loạn, xung đột vũ trang, chiến tranh xâm
lược, giữ vững môi trường hoà bình ổn định để công
nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước đồng thời sẵn sàng
đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược. Mục tiêu xây
dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới là nhằm
không ngừng nâng cao sức mạnh quốc phòng của đất nước,
ngăn ngừa và sẵn sàng đánh thắng các loại hình chiến tranh
xâm lược của kẻ thù trong mọi hoàn cảnh. Nền quốc phòng
toàn dân được xây dựng theo phương hướng: toàn dân,
toàn diện, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại.
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Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bao
gồm xây dựng tiềm lực quốc phòng, lực lượng quốc phòng,
thế trận quốc phòng và cơ chế lãnh đạo, quản lý quốc phòng.

1. XÂY DỰNG TIỀM LỰC QUỐC PHÒNG

Tiềm lực quốc phòng bao gồm: tiềm lực chính trị - tinh
thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học  và công nghệ và
tiềm lực quân sự.

1.1. Xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần

Tiềm lực chính trị - tinh thần là thành tố cơ bản của
tiềm lực quốc phòng, chứa đựng trong tố chất con người,
trong truyền thống lịch sử - văn hoá dân tộc và trong hệ
thống chính trị. Đây là khả năng tiềm tàng về chính trị tinh
thần có thể huy động nhằm tạo ra sức mạnh để thực hiện
nhiệm vụ quốc phòng. Tiềm lực này biểu hiện ở nhận thức,
ý chí, niềm tin, tâm lý, tình cảm của nhân dân và lực lượng
vũ trang trước nhiệm vụ quốc phòng của đất nước.

Tiềm lực chính trị - tinh thần của quốc phòng Việt
Nam hiện nay là kết quả của một quá trình xây dựng lâu dài
dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, là sự tiếp nối truyền thống dựng nước, giữ
nước của cả dân tộc trong hàng nghìn năm lịch sử.

Xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trước hết là xây
dựng lòng tin của mọi tầng lớp nhân dân vào bản chất tốt
đẹp của chế độ, vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và
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bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, xây dựng Đảng trong sạch, vững
mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền thực sự là của dân, do
dân, vì dân và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần cho nhân dân là yếu tố có tính quyết định trong xây
dựng tiềm lực chính trị - tinh thần. Xây dựng tiềm lực chính
trị - tinh thần đòi hỏi phải tiến hành giáo dục nâng cao ý
thức quốc phòng cho toàn dân, nhất là cho thế hệ trẻ, học
sinh, sinh viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh
cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Việt Nam đã xây
dựng được hệ thống giáo trình giáo dục quốc phòng cho tất
cả các đối tượng. Tiềm lực chính trị - tinh thần được xây
dựng trong quá trình củng cố khối đại đoàn kết toàn dân,
trong thực hiện nghiêm chỉnh chính sách tự do tôn giáo và
bình đẳng giữa các dân tộc của Nhà nước Việt Nam. Nhà
nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng v à
bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một
tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo b ình thường theo
đúng pháp luật; nghiêm cấm lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín
ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật và chính sách
của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân
tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia. Là một quốc gia có
54 dân tộc anh em, Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách
bình đẳng giữa các dân tộc. Các dân tộc Việt Nam có quyền
bình đẳng trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần, mở mang dân trí, giữ g ìn, làm giàu và phát huy bản sắc
văn hóa và truyền thống tốt đẹp của  dân tộc. Nhà nước có
chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu,
vùng xa, vùng biên giới, biển, đảo, xoá đói giảm nghèo để
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từng bước giảm bớt, tiến tới xoá bỏ chênh lệch khoảng cách
phát triển giữa các vùng, miền. Tiềm lực chính trị - tinh thần
cũng được xây dựng thông qua thực hiện dân chủ rộng rãi
theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm
tra”, triệt để đấu tranh chống tham nhũng, xây dựng x ã hội
công bằng, dân chủ, văn minh.

1.2. Xây dựng tiềm lực kinh tế

Tiềm lực kinh tế là khả năng tiềm tàng về kinh tế (bao
gồm cả kinh tế quân sự) có thể huy động để phát triển kinh
tế - xã hội, củng cố quốc phòng hoặc tiến hành chiến tranh
bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở vật chất của các tiềm lực khác, thể
hiện ở khối lượng, năng xuất, chất lượng, hiệu quả của nền
sản xuất xã hội, ở nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế ,
nguồn dự trữ tài nguyên, chất lượng, trình độ lực lượng lao
động… Trong lĩnh vực quốc phòng, tiềm lực kinh tế được
biểu hiện ở các mặt chủ yếu như khối lượng nhân lực, vật
lực, tài lực của nền kinh tế có thể động viên cho việc xử lý
các tình huống trong cả thời bình và thời chiến. Tiềm lực
kinh tế còn thể hiện ở tính cơ động và sức sống của nền kinh
tế, khả năng bảo đảm an ninh kinh tế trong quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế và thử thách ác liệt của chiến tranh.

Xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc ph òng toàn
dân của đất nước được thực hiện thông qua kết hợp chặt chẽ
giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng -
an ninh bảo vệ Tổ quốc; phát triển kinh tế - xã hội gắn liền
với xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) theo
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quy hoạch, kế hoạch đã xác định; xây dựng các khu kinh tế -
quốc phòng, quốc phòng - kinh tế tại các hướng chiến lược
trọng điểm.

Trong những năm qua, kinh tế Việt Nam li ên tục đạt
nhịp độ tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm trong n ước tăng
đáng kể, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo h ướng
công nghiệp hoá, hiện đại hoá, kết cấu hạ tầng phát triển.
Việt Nam đã tích cực, chủ động hội nhập với kinh tế khu
vực và thế giới và đã trở thành thành viên của Tổ chức
thương mại thế giới (WTO). Đời sống vật chất, tinh thần
của các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang được cải
thiện; trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và tính
năng động của các thành phần kinh tế - xã hội được nâng
lên đáng kể. Việt Nam đang nỗ lực hết sức m ình để đạt
được mục tiêu đến năm 2020 trở thành một nước công
nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhờ sự phát triển kinh tế những năm qua, việc xây dựng
tiềm lực kinh tế cho nền quốc phòng toàn dân đã đạt những
kết quả quan trọng. Việt Nam đã có lượng dự trữ hậu cần đáp
ứng yêu cầu đối phó với mọi tình huống khẩn cấp; hệ thống
cơ sở hạ tầng phát triển ngày càng hoàn chỉnh và hiện đại tạo
điều kiện thuận lợi cho các hoạt động quốc phòng. Mặc dù
nền kinh tế còn có nhiều khó khăn trong quá trình phát triển,
lại chịu tác động của suy thoái kinh tế to àn cầu nhưng Nhà
nước Việt Nam đã dành một phần cần thiết ngân sách quốc
gia cho các nhu cầu quốc phòng nói chung và đảm bảo trang
bị, vũ khí cho lực lượng vũ trang nói riêng.
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Bảng 1: Ngân sách quốc phòng Việt Nam

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Năm
2005

Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008

GDP 839 211 973 791 1 143 442 1 490 000

Ngân
sách quốc
phòng

16 278 20 577 28 922 27 024

Tỷ trọng
theo GDP

1,872% 2,194% 2,529% 1,813%

Ngân sách nêu trên chủ yếu để bảo đảm mức sống của
đội ngũ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ v à công nhân viên quốc
phòng, bảo đảm hoạt động của công nghiệp quốc phòng,
duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân
Việt Nam.

Xây dựng tiềm lực kinh tế phục vụ quốc phòng còn là
đầu tư thích đáng cho công nghiệp quốc phòng. Nền công
nghiệp quốc phòng phải thực sự là bộ phận công nghiệp
quốc gia do Bộ Quốc phòng quản lý. Công cuộc đổi mới
nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng được tiến hành
theo hướng lưỡng dụng hoá, bảo đảm sửa chữa, sản xuất, cải
tiến, nâng cấp vũ khí, trang bị theo yêu cầu nhiệm vụ phát
triển mới của lực lượng vũ trang nhân dân trên các vùng
chiến lược; chú trọng phát huy năng lực quốc phòng của các
địa phương.
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1.3. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ

Tiềm lực khoa học và công nghệ là khả năng tiềm tàng
về khoa học và công nghệ (cả khoa học tự nhiên, khoa học
xã hội - nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ...) có thể
huy động nhằm giải quyết những nhiệm vụ trước mắt và lâu
dài của xã hội và xử lý các tình huống quốc phòng bảo vệ
Tổ quốc. Tiềm lực khoa học và công nghệ là thành tố có vai
trò ngày càng quan trọng trong tiềm lực quốc phòng. Tiềm
lực đó được biểu hiện ở trình độ và khả năng phát triển khoa
học; số lượng và chất lượng các nhà khoa học; cơ sở vật
chất phục vụ cho công tác nghiên cứu, phổ biến và ứng
dụng khoa học và công nghệ vào lĩnh vực quốc phòng. Tiềm
lực khoa học và công nghệ tác động trực tiếp đến sự phát
triển của khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quân sự,
quốc phòng, cơ cấu tổ chức lực lượng vũ trang, công tác chỉ
huy và quản lý bộ đội…

Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ của nền
quốc phòng toàn dân gắn bó chặt chẽ với sự  phát triển khoa
học và công nghệ của đất nước. Nhà nước Việt Nam coi đầu
tư phát triển khoa học - công nghệ là nền tảng và động lực
phát triển kinh tế - xã hội. Đây là cơ sở quan trọng để đẩy
mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n ước,
làm nền tảng vững chắc cho tiềm lực khoa học và công nghệ
của nền quốc phòng toàn dân... Nhà nước Việt Nam đã quan
tâm đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nghiên
cứu - phát triển khoa học - công nghệ đồng thời có chính
sách phát triển và ưu đãi đội ngũ cán bộ khoa học - công
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nghệ. Nhà nước cũng đã đề ra các biện pháp gắn khoa học -
công nghệ với sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền  tác giả,
từng bước tạo lập thị trường công nghệ; mở rộng hợp tác
quốc tế để tiếp thu những công nghệ tiên tiến phù hợp với
điều kiện Việt Nam. Tuy còn những khó khăn hạn chế,
nhưng tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước đang
từng bước được tăng cường, phục vụ ngày càng có hiệu quả
cho phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng - an ninh của
Việt Nam.

Trong những năm qua, khoa học - kỹ thuật và nghệ
thuật quân sự Việt Nam được quan tâm phát triển, tập trung
nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và chiến thuật để đối phó
có hiệu quả với chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao.
Việt Nam chú trọng kế thừa và phát huy nghệ thuật chiến
tranh nhân dân cả trong nghệ thuật tác chiến chiến lược,
chiến dịch và chiến thuật... đáp ứng các điều kiện chiến
tranh hiện đại, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh của con
người và vũ khí trong chống chiến tranh xâm l ược. Khoa
học - kỹ thuật quân sự Việt Nam phát triển nhằm đáp ứng
các nhu cầu trước mắt về trang bị  vũ khí của lực lượng vũ
trang nhân dân đồng thời từng bước nghiên cứu phát triển
các giải pháp công nghệ, các loại khí t ài mới đáp ứng yêu
cầu chiến tranh trong tương lai. Nhà nước Việt Nam đang
hoàn thiện cơ chế thu hút, sử dụng nhân tài, phát huy mọi
tiềm lực khoa học cả trong và ngoài nước cho xây dựng nền
quốc phòng toàn dân.
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1.4. Xây dựng tiềm lực quân sự

Tiềm lực quân sự là khả năng về vật chất và tinh thần có
thể huy động để tạo thành sức mạnh phục vụ nhiệm vụ quân
sự, quốc phòng trong cả thời bình và thời chiến. Tiềm lực
quân sự là nòng cốt của tiềm lực quốc phòng, được xây dựng
trên nền tảng của tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh
tế và tiềm lực khoa học và công nghệ. Tiềm lực quân sự
không chỉ thể hiện ở khả năng duy trì, hoàn thiện và không
ngừng phát triển sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến
đấu của các lực lượng vũ trang mà còn biểu hiện ở nguồn dự
trữ về sức người, sức của phục vụ cho nhiệm vụ quân sự.

Nhà nước Việt Nam xây dựng tiềm lực quân sự theo kế
hoạch chiến lược thống nhất, phù hợp với yêu cầu của
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Năng lực chiến đấu và trình độ
sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thể hiện ở tổ
chức, biên chế, trang bị, cơ sở bảo đảm hậu cần, nghệ thuật
quân sự và khoa học - kỹ thuật thường xuyên được quan tâm
duy trì, hoàn thiện và không ngừng phát triển, đáp ứng các
yêu cầu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc .

Tiềm lực quân sự bao gồm cả hai yếu tố cơ bản là con
người và vũ khí, trang bị trong đó con người là yếu tố quyết
định. Việt Nam có tiềm lực quân sự mạnh một phần nhờ
nguồn nhân lực trẻ dồi dào. Nhà nước Việt Nam quan tâm
xây dựng đội ngũ sĩ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới. Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XII đã xác định rõ



42

tiêu chuẩn chung của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Nhà nước
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phẩm chất đạo
đức; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; phát huy dân ch ủ,
giữ nghiêm kỷ luật quân đội; tôn  trọng và đoàn kết với nhân
dân, với đồng đội; có trình độ chính trị, khoa học quân sự
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Luật cũng đã điều
chỉnh kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan nhằm tiết
kiệm nhân lực trong đào tạo, sử dụng, phát huy những kiến
thức, kinh nghiệm của sĩ quan, nhất l à sĩ quan chuyên môn
nghiệp vụ, cán bộ khoa học có tr ình độ cao mà vẫn giữ được
tính đặc thù của lao động quân sự. Luật cũng điều chỉnh
chính sách đối với sĩ quan, xác định quân đội là “ngành lao
động đặc biệt” làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Luật Nghĩa vụ
quân sự sửa đổi được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội
khoá XI đã giảm thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 24
tháng xuống 18 tháng. Quy định này tạo khả năng tăng số
lượt thanh niên tham gia quân đội. Các thanh niên sau khi
phục vụ quân đội sẽ là lực lượng dự bị hùng hậu, sẵn sàng
động viên bổ sung cho lực lượng thường trực khi cần.

Tiềm lực quân sự còn thể hiện ở khả năng động viên
công nghiệp, nông nghiệp, khoa học - kỹ thuật, giao thông
vận tải và các ngành dịch vụ công cộng khác để đáp ứng yêu
cầu quốc phòng. Xây dựng tiềm lực quân sự được gắn chặt
với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các
thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, v ăn
hoá tư tưởng... là cơ sở để xây dựng lực lượng vũ trang, phát
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triển khoa học nghệ thuật quân sự , khoa học xã hội và nhân
văn quân sự. Nhà nước Việt Nam chủ trương gắn việc xây
dựng tiềm lực quân sự với việc xây dựng tiềm lực chính trị -
tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học và công nghệ,
coi đó là yêu cầu tất yếu trong xây dựng tiềm lực của nền
quốc phòng toàn dân, bảo đảm khả năng huy động tạo th ành
sức mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

2. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG QUỐC PHÒNG

Nền quốc phòng Việt Nam dựa vào sức mạnh toàn
diện của các nguồn lực nên lực lượng quốc phòng bao gồm
lực lượng của toàn dân với lực lượng vũ trang nhân dân là
nòng cốt.

Xây dựng lực lượng quốc phòng trước hết phải xây
dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị bao gồm Đảng,
Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, trong đó
trọng tâm là xây dựng và tăng cường vai trò lãnh đạo của
Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền
các cấp. Hệ thống chính trị là hạt nhân của lực lượng quốc
phòng, có vai trò quyết định trong huy động, phát huy sức
mạnh quốc phòng của đất nước. Trong hệ thống chính trị,
việc xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của
các tổ chức quần chúng có ý nghĩa rất quan trọng để tập
hợp, vận động quần chúng thực hiện nhiệm vụ quốc ph òng,
trực tiếp đấu tranh bảo vệ địa phương, cơ quan đơn vị mình,
góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
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Việc xây dựng lực lượng quốc phòng phải được thể
chế hoá bằng hệ thống luật và các văn bản quy phạm pháp
luật về quốc phòng nhằm huy động mọi thành phần kinh tế
tham gia xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân bảo vệ
Tổ quốc.

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn
diện là nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng lực lượng quốc
phòng. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được xây
dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng b ước hiện đại
thực sự giữ vai trò nòng cốt của lực lượng quốc phòng. Dân
quân tự vệ  được tổ chức phù hợp với các thành phần kinh
tế, vừa rộng khắp vừa có trọng điểm đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ trong cả thời bình và thời chiến.

3. XÂY DỰNG THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG

Thế trận quốc phòng toàn dân là việc tổ chức, triển
khai, bố trí lực lượng và tiềm lực quốc phòng trên toàn bộ
lãnh thổ theo ý định chiến lược thống nhất, bảo đảm đối phó
thắng lợi với mọi mưu toan và hoạt động của các thế lực thù
địch xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống  nhất, toàn vẹn
lãnh thổ và lợi ích quốc gia, sẵn sàng chuyển thành thế trận
chiến tranh nhân dân nếu chiến tranh xảy ra.

Thế trận quốc phòng toàn dân được xây dựng gắn với
quy hoạch của quốc gia và từng địa phương theo hướng kết
hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh
tế; hình thành các khu vực chiến lược vững về chính trị,
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giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh. Cùng với
quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, việc triển
khai xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí hệ thống các côn g trình
kinh tế, kỹ thuật có quan hệ rất lớn đến thế trận quốc phòng
toàn dân. Do vậy, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
phải được kết hợp ngay trong quy hoạch, kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội. Thế trận quốc phòng toàn dân được
xây dựng bảo đảm thế liên hoàn, vững chắc, kết hợp thế trận
tại chỗ với thế cơ động, thế trận rộng khắp với xây dựng thế
trận có trọng điểm, tập trung cho hướng, khu vực, mục tiêu
chủ yếu, địa bàn chiến lược. Nhà nước có chính sách phân
bố lại lao động, xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng,
quốc phòng - kinh tế ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên
giới, biển đảo, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội kết hợp
chặt chẽ với tăng cường lực lượng, tiềm lực và thế trận quốc
phòng ở các khu vực xung yếu .

Trên cơ sở điều chỉnh thế bố tr í chiến lược của nền
kinh tế trên phạm vi cả nước, Nhà nước tăng cường đầu tư
xây dựng các tỉnh, thành phố thành các khu vực phòng thủ
vững chắc, bảo đảm trong thời b ình có khả năng tự lực giải
quyết những tình huống khẩn cấp ở địa phương mình; khi
xảy ra chiến tranh thì chủ động đánh địch ngay từ đầu, ti êu
hao, tiêu diệt sinh lực địch và đẩy quân địch vào thế bị
động, sa lầy, tạo thời cơ và phối hợp chặt chẽ với các binh
đoàn chủ lực tiêu diệt địch. Việc xây dựng cơ sở thôn, bản,
xã, phường, các vùng biên giới, hải đảo và các địa bàn trọng
yếu vững mạnh toàn diện được đặc biệt coi trọng.
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Cùng với xây dựng khu vực phòng thủ, thế bố trí của
các lực lượng vũ trang điều chỉnh trên từng hướng chiến
lược và trên phạm vi cả nước, hình thành thế trận vững chắc
và có tính cơ động cao sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi xử lý
các tình huống. Các lực lượng bộ đội chủ lực và lực lượng
vũ trang địa phương được bố trí hợp lý, kết hợp chặt chẽ với
xây dựng hệ thống phòng thủ tạo thành thế liên hoàn, vững
chắc, hiểm hóc của thế trận quân sự trên các khu vực trọng
điểm, bảo đảm khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang cả
trên bộ, trên không, trên biển, đảo.

Hậu phương chiến lược, căn cứ hậu phương chiến
lược, căn cứ hậu cần kỹ thuật của từng vùng, từng hướng
được xây dựng nhằm bảo đảm hoạt động cho nhân dân và
lực lượng vũ trang trong điều kiện chiến tranh bằng vũ khí
công nghệ cao... trong đó khả năng độc lập, tự lực được
quan tâm đúng mức. Thế trận quốc phòng được thực hiện
thông qua triển khai các kế hoạch chiến lược như kế hoạch
chuyển đất nước từ thời bình sang thời chiến; kế hoạch bảo
đảm quốc phòng, an ninh chính trị; bảo vệ vùng trời; bảo vệ
biên giới quốc gia.

Thế trận quốc phòng toàn dân được xây dựng trong
mối liên hệ chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân của Việt
Nam tạo thành thế liên hoàn, vững chắc, phát huy được sức
mạnh của các lực lượng, kết hợp được các hình thức hoạt
động vũ trang và phi vũ trang, tạo được khả năng cơ động
linh hoạt, khả năng độc lập và phối hợp tác chiến. Đây là
nội dung quan trọng của xây dựng  thế trận quốc phòng, thể



47

hiện trong xây dựng các khu vực ph òng thủ. Dựa trên đặc
thù của mỗi khu vực phòng thủ, việc bố trí, triển khai lực
lượng được tính toán bảo đảm tính hiệu quả cao  nhất trong
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở địa phương, tạo
sự hiệp đồng chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh trên mỗi
vùng chiến lược và trên phạm vi cả nước.

4. LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ QUỐC PHÒNG

4.1. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt  Nam
đối với Quân đội nhân dân và nền quốc phòng

Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối và quyết
định các vấn đề liên quan đến chiến lược bảo vệ Tổ quốc,
thông qua các tổ chức Đảng giữ vai trò lãnh đạo toàn bộ hệ
thống chính trị trong các hoạt động quốc phòng.

Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện sự lãnh đạo tuyệt
đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân nhằm
xây dựng quân đội vững mạnh  cả về chính trị, tư tưởng và
tổ chức. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân
Việt Nam được thực hiện thông qua hệ thống tổ chức đảng,
hệ thống tổ chức chỉ huy, hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ
chính trị các cấp và tổ chức quần chúng ở đơn vị cơ sở.

Hệ thống tổ chức Đảng trong quân đội gồm có Đảng
uỷ Quân sự Trung ương (gọi tắt là Quân uỷ Trung ương) và
Đảng bộ quân sự các cấp. Tổng Bí thư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam là Bí thư Đảng uỷ
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Quân sự Trung ương. Đảng uỷ Quân sự Trung ương còn có
Phó Bí thư và các Uỷ viên do Bộ Chính trị chỉ định, gồm
một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam công tác trong quân đội và một số Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam công tác
ngoài quân đội. Các cấp uỷ đảng từ cấp trực thuộc Quân uỷ
Trung ương đến cấp cơ sở do các đại hội đảng cùng cấp bầu.

Đảng uỷ Quân sự Trung ương nghiên cứu đề xuất với
Ban Chấp hành Trung ương những vấn đề về đường lối,
nhiệm vụ quân sự và quốc phòng; kế hoạch phòng thủ đất
nước; phương hướng và biện pháp xây dựng nền quốc
phòng toàn dân; cơ chế lãnh đạo của đảng với Quân đội
nhân dân. Đảng uỷ Quân sự Trung ương có trách nhiệm
phối hợp và hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc Trung ương
thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự,
quốc phòng. Đảng uỷ Quân sự Trung ương trực tiếp lãnh
đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh
toàn diện, xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội trong
sạch, vững mạnh. Thông qua các biện pháp nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, Đảng uỷ
Quân sự Trung ương bảo đảm giữ vững và tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Đảng uỷ Quân sự
Trung ương thực hiện chế độ quyết định tập thể đối với
vấn đề lớn như chủ trương, chương tr ình, kế hoạch thực
hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các biện pháp xây
dựng quân đội, quyết định các vấn đề về công tác cán bộ
trong quân đội. Đảng uỷ Quân sự Trung ương chỉ đạo
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Tổng cục Chính trị và thông qua Tổng cục Chính trị chỉ
đạo các Đảng bộ và hệ thống chính uỷ, chính trị vi ên, cơ
quan chính trị các cấp tiến hành công tác đảng, công tác
chính trị nhằm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị,
tư tưởng, tổ chức, đủ khả năng ho àn thành mọi nhiệm vụ
được giao.

Hệ thống cơ quan chính trị của Quân đội nhân dân Việt
Nam gồm có Tổng cục Chính trị và các cục, phòng và ban
chính trị ở các đơn vị. Tổng cục Chính trị chỉ đạo công tác
đảng, công tác chính trị trong toàn quân, hoạt động dưới sự
lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và
trực tiếp, thường xuyên là của Đảng uỷ Quân sự Trung
ương. Căn cứ nghị quyết, chỉ thị của Đại hội Đảng, Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị
quyết của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, mệnh lệnh của Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đề xuất với
Đảng uỷ Quân sự Trung ương các chủ trương, biện pháp, kế
hoạch tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân
đội; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cấp trong toàn quân
thực hiện. Các cơ quan chính trị trong quân đội tiến hành
giáo dục bồi dưỡng đường lối chủ trương chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo hướng dẫn xây dựng
các đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; hướng dẫn các
đơn vị đấu tranh với các luận điệu chiến tranh tâm lý; phối
hợp với các cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể địa phương
tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ
Tổ quốc.
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Chính uỷ, chính trị viên là cán bộ chủ trì về chính trị ở
các cấp. Từ cấp đại đội đến cấp tiểu đo àn và tương đương
có chính trị viên. Từ cấp trung đoàn đến cấp quân khu và
tương đương có chính uỷ. Chính uỷ, chính trị viên chịu
trách nhiệm trước cấp trên và cấp uỷ cấp mình về toàn bộ
các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong đơn vị;
có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ
chức tiến hành các nội dung công tác đảng, công tác chính
trị theo chức trách, nhiệm vụ  đồng thời tham gia xây dựng,
tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác của đ ơn vị.

4.2. Quản lý nhà nước về quốc phòng

Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực
hiện việc quản lý quốc phòng theo quy định của Hiến pháp
và pháp luật. Nội dung cơ bản của công tác quản lý nhà
nước về quốc phòng gồm ban hành hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật về quốc phòng; ký kết các điều ước quốc tế
về hợp tác quốc phòng, xây dựng quy hoạch, kế hoạch động
viên quốc phòng; tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ
quốc phòng và các biện pháp cần thiết để bảo vệ Tổ quốc.

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của
nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan duy
nhất có quyền ban hành các đạo luật liên quan đến chính
sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã
hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, quyết định vấn đề
chiến tranh và hoà bình; quy định về tình trạng khẩn cấp,
các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh
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quốc gia; tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang... Quốc hội
thực hiện quyền giám sát tối cao đối với to àn bộ hoạt động
quốc phòng của Nhà nước. Trong thời gian từ năm 2005 đến
nay, Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật liên quan đến
quốc phòng như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quốc phòng,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân
sự, Luật An ninh Quốc gia, Luật Công an nhân dân , Luật
Biên giới quốc gia... Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông
qua nhiều pháp lệnh về quốc phòng như Pháp lệnh Cảnh sát
biển, Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Tình báo, Pháp
lệnh Bộ đội Biên phòng, Pháp lệnh Động viên quốc phòng,
Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng...

Chủ tịch nước là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An
ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ tịch
nước công bố quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh, ra
lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố tình
trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương; công
bố và ban hành các đạo luật, pháp lệnh về quốc phòng khác;
quyết định phong hàm cấp thượng tướng, đại tướng cho sĩ
quan trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất
của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành
các nghị định, nghị quyết để cụ thể hoá việc thực hiện các
luật, pháp lệnh về quốc phòng. Chính phủ cũng ban hành
các chính sách về củng cố quốc phòng và xây dựng quân
đội, lập quy hoạch, kế hoạch động vi ên quốc phòng; tổ
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chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng và các
biện pháp cần thiết để bảo vệ Tổ quốc. Theo phân cấp, các
bộ ngành tiến hành giáo dục quốc phòng, hợp tác quốc tế
trong một số lĩnh vực liên quan đến quốc phòng, bảo đảm
đời sống vật chất cho lực lượng vũ trang và thực hiện các
chính sách hậu phương quân đội, kiểm tra việc thực hiện
nhiệm vụ quốc phòng... Từ năm 2004 đến nay, Chính phủ
và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản liên
quan đến quốc phòng. Chính phủ đã thể chế hóa trách nhiệm
của các ngành các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công
tác xây dựng các tỉnh (thành phố) thành các khu vực phòng
thủ vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng -
an ninh làm cơ sở vững chắc cho nền quốc phòng toàn dân.
Thủ tướng Chính phủ quyết định phong hàm cấp thiếu
tướng, trung  tướng cho sĩ quan trong lực lượng vũ trang
nhân dân.

Bộ Quốc phòng là cơ quan tham mưu cho Đảng và Nhà
nước về đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc ph òng bảo vệ
Tổ quốc; quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trong
phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lý
và chỉ huy Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ; quản lý các
dịch vụ công theo quy định của pháp luật. Bộ tr ưởng Bộ
Quốc phòng vừa là người chỉ đạo thực hiện các chức năng
quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng theo quy định của
pháp luật, vừa chịu trách nhiệm tổ chức, xây dựng, quản lý
và là người chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân và Dân
quân tự vệ. Bộ Quốc phòng có Bộ Tổng tham mưu, Tổng
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cục Chính trị, các tổng cục và các đơn vị trực thuộc khác.
Bộ Quốc phòng quyết định phong hàm cấp tá, cấp úy cho sĩ
quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Tổng tham mưu là cơ quan chỉ huy, điều hành
Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và thực hiện các chức
năng quản lý nhà nước về quốc phòng. Bộ Tổng tham mưu
tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của quân đội và dân quân tự
vệ đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự. Bộ Tổng tham
mưu có Tổng Tham mưu trưởng, các Phó Tổng tham mưu
trưởng, các cục chức năng về tác chiến, huấn luyện, quân
lực, dân quân tự vệ, nhà trường quân đội... Tổng Tham
mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là người thay thế
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành các hoạt động của Bộ
Quốc phòng khi Bộ trưởng vắng mặt. Tổng Tham m ưu
trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng
Tham mưu xây dựng chiến lược quốc phòng; quy hoạch, kế
hoạch phòng thủ đất nước, chủ trì phối hợp, hướng dẫn,
kiểm tra, đôn đốc các Bộ, các c ơ quan ngang Bộ, Uỷ ban
nhân dân các cấp thực hiện các quy đ ịnh pháp luật về quốc
phòng, kiểm tra đôn đốc các đơn vị quân đội chấp hành
pháp luật của Nhà nước, mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng.

Tổng cục Chính trị là cơ quan chỉ đạo và tiến hành
công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội . Tổng cục
có Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm, các cục chức năng
chịu trách nhiệm về công tác cán bộ, tuy ên huấn, tổ chức
đảng, công tác dân vận, an ninh quân đội... Tổng cục Chính
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trị là cơ quan quản lý hành chính đối với hệ thống toà án
quân sự, viện kiểm sát quân sự các cấp.

Các cơ quan chức năng cấp tổng cục của Bộ Quốc
phòng gồm Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục
Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục Tình báo quốc
phòng. Các tổng cục có Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm
(riêng Tổng cục Tình báo quốc phòng có Tổng cục trưởng
và các Phó Tổng cục trưởng); Chính uỷ và Phó Chính uỷ; cơ
quan Tham mưu, cục Chính trị, các cơ quan và đơn vị trực
thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Tổng cục Hậu cần là cơ quan đầu ngành về hậu cần của
Quân đội nhân dân Việt Nam; có chức năng tham m ưu, chỉ
đạo, tổ chức bảo đảm vật chất,  bảo đảm sinh hoạt, bảo đảm
quân y, bảo đảm vận tải... cho Quân đội.  Tổ chức hiện nay
gồm: Văn phòng Tổng cục Hậu cần, Bộ Tham mưu Hậu
cần, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, các cục chuyên ngành
(Quân nhu, Quân y, Doanh trại, Xăng dầu, Vận tải...) và một
số cơ quan, cơ sở, đơn vị trực thuộc khác.

Tổng cục Kỹ thuật là cơ quan đầu ngành kỹ thuật
của Quân đội nhân dân Việt Nam có chức năng tham m ưu,
bảo đảm kỹ thuật cho quân đội, có các cục chức năng chịu
trách nhiệm về bảo đảm kỹ thuật cho các quân khu, quân
đoàn, quân chủng, binh chủng. Tổng cục c òn có các cơ
quan, đơn vị, học viện, trường kỹ thuật chuyên ngành, các
nhà máy, xí nghiệp sửa chữa vũ khí  và các đơn vị trực
thuộc khác.
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Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chịu trách nhiệm
sản xuất vũ khí, trang bị quân dụng cho quân đội v à dân
quân tự vệ. có các cục chức năng, các nhà máy sản xuất vũ
khí, khí tài, các trường dạy nghề, các đơn vị trực thuộc.

Tổng cục Tình báo quốc phòng là cơ quan tình báo
chuyên trách chiến lược của Đảng, Nhà nước Việt Nam; cơ
quan tình báo chuyên trách quân sự của Đảng uỷ Quân sự
Trung ương và Bộ Quốc phòng. Tổng cục Tình báo Quốc
phòng là lực lượng trực tiếp thực hiện công tác t ình báo ở
cấp chiến lược; là cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân
Việt Nam về tổ chức lực lượng và hoạt động tình báo, đồng
thời là cơ quan đầu ngành trực tiếp chỉ đạo nghiệp vụ t ình
báo đối với hệ thống quân báo – trinh sát toàn quân.

Cục Cảnh sát biển trực thuộc Bộ Quốc ph òng là lực
lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng
quản lý về an ninh, trật tự, an toàn, bảo đảm việc chấp hành
pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các điều ước quốc tế
có liên quan mà Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt
Nam ký kết hoặc tham gia trên các vùng biển và thềm lục
địa Việt Nam. Việt Nam có 4 vùng Cảnh sát biển. Cảnh sát
biển được trang bị các loại tàu, thuyền đáp ứng các yêu cầu
quản lý việc chấp hành pháp luật liên quan đến chủ quyền,
quyền chủ quyền, quyền tài phán ở các khu vực biển Việt
Nam. Mọi hoạt động của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam
do Bộ Quốc phòng trực tiếp tổ chức, quản lý và điều hành.
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Cục Cứu hộ, Cứu nạn thuộc Bộ Quốc phòng làm
nhiệm vụ của cơ quan thường trực của Uỷ ban Quốc gia tìm
kiếm, cứu nạn, chịu trách nhiệm điều phối các lực l ượng cả
trong và ngoài quân đội trong công tác cứu hộ, cứu nạn,
giảm nhẹ thiên tai và khắc phục hậu quả các thảm hoạ.

Cục Đối ngoại trực thuộc Bộ Quốc ph òng là cơ quan
quản lý nhà nước về đối ngoại quốc phòng của quân đội,
thực hiện chức năng tham mưu cho Thường vụ Đảng uỷ
Quân sự Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chủ
trương, phương hướng và biện pháp công tác đối ngoại quân
sự; hướng dẫn và quản lý các hoạt động đối ngoại quốc
phòng; lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động đối ngoại
quân sự trong các lĩnh vực được phân công; là đại diện của
Bộ Quốc phòng trong quan hệ với Tuỳ viên quốc phòng các
nước, các đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế v à khu
vực tại Việt Nam.

 Tham mưu, giúp việc cho Bộ Quốc phòng có Văn
phòng Bộ Quốc phòng đồng thời là Văn phòng Đảng uỷ
Quân sự Trung ương và các cơ quan chức năng khác.

4.3.  Phương hướng tăng cường lãnh đạo, quản lý
về quốc phòng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quốc phòng

là nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo  vệ Tổ quốc trong
tình hình mới. Cơ cấu tổ chức Đảng trong lãnh đạo công
tác quốc phòng được xây dựng thống nhất, đồng bộ từ
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Trung ương đến các địa phương, nhất là cấp quân khu và

cơ sở. Các nội dung lãnh đạo của Đảng về quốc phòng tiếp
tục được bổ sung. Cơ chế hoạt động và trách nhiệm phối
hợp của từng cấp, từng ngành, từng địa phương trong các

hoạt động liên quan đến quốc phòng, đặc biệt khi xử lý các
tình huống phức tạp được quy định ngày càng rõ ràng và

hoàn thiện.

Cải cách hành chính nhằm làm cho bộ máy nhà nước
trên lĩnh vực quốc phòng hoạt động ngày càng hiệu quả là

công tác có tầm quan trọng đặc biệt. Mục tiêu của cải cách
hành chính là xây dựng hệ thống hành chính và quản lý
hành chính nhà nước về quốc phòng thông suốt, có đủ
quyền lực, năng lực, hiệu quả  với 3 nội dung chủ yếu là cải
cách thể chế của nền hành chính; chấn chỉnh tổ chức bộ máy
và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức.

Cơ cấu tổ chức quản lý Nhà nước về quốc phòng từ
Trung ương đến cơ sở tiếp tục được điều chỉnh trên cơ sở
xác định rõ cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các
cơ quan, cán bộ chuyên trách quốc phòng ở các bộ, ngành.

Nhiệm vụ quốc phòng của các cơ quan, ban, ngành các cấp
được thể chế hoá bằng pháp luật nhằm phát huy cao nhất
quyền lực quản lý nhà nước về quốc phòng. Sự phân cấp
quản lý nhà nước về quốc phòng giữa các cơ quan của
Chính phủ với chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương được tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hoá.



58

Một trong những chủ trương và giải pháp lớn về cải
cách hành chính về quốc phòng là bảo đảm thực hiện dân
chủ hóa đời sống chính trị của xã hội, phát huy quyền làm
chủ của nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc, trong thực hiện các
nghĩa vụ và quyền lợi trên lĩnh vực quốc phòng. Các thủ tục
hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước về quốc phòng
tiếp tục được cải cách đồng thời với  xây dựng đội ngũ cán
bộ chuyên trách về quốc phòng trong sạch, có năng lực.

Cán bộ chuyên trách tại các cơ quan chức năng được
tăng cường bồi dưỡng, hướng dẫn để phát huy vai trò làm
tham mưu trong tổ chức thực hiện xây dựng và quản lý công
tác quốc phòng. Quy chế quan hệ, phối hợp, hiệp đồng giữa
các ban, ngành, các cấp hoạt động liên quan đến quốc phòng
cần được xây dựng, hoàn thiện để phát huy sức mạnh tổng
hợp của tất cả các lực lượng. Hệ thống các văn bản quy
phạm pháp luật, hệ thống chính sách trong xây dựng nền
quốc phòng toàn dân được nghiên cứu bổ sung, ban hành
điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của tình hình
mới để mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện quyền và
nghĩa vụ đối với nhiệm vụ quốc phòng.
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1. TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN V À DÂN
QUÂN TỰ VỆ

Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ là các thành phần
chủ yếu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, giữ
vai trò nòng cốt trong nền quốc phòng toàn dân, có nhiệm
vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đồng
thời tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hoá v à hiện đại
hoá đất nước.

1.1. Quân đội nhân dân

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của
lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, l à đội quân từ nhân
dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy
sinh “vì độc lập tự do của Tổ quốc, v ì chủ nghĩa xã hội, vì
hạnh phúc của nhân dân” .

Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam là Đội Việt
Nam Tuyên truyền Giải phóng quân , đội quân chủ lực đầu
tiên được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944  theo chỉ thị
của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải
phóng quân chỉ có 34 cán bộ, chiến sĩ nhưng đã sớm phát
huy được truyền thống chống ngoại xâm v à nghệ thuật quân
sự lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn của dân tộc. Ngay từ
lần đầu ra quân, đội quân chính quy đầu tiên của Việt Nam
đã lập nên những chiến công vang dội, giải phóng những
khu vực rộng lớn làm căn cứ cho các hoạt động đấu tranh
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giành độc lập, mở đầu truyền thống quyết chiến quyết thắng
của Quân đội nhân dân Việt Nam s au này. Ngày 15 tháng 5
năm 1945, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân sáp
nhập với lực lượng Cứu quốc quân và đổi tên thành Giải
phóng quân, trở thành lực lượng quân sự chủ yếu của Mặt
trận Việt Minh khi tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành
chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (Tiền thân của
Quân đội nhân dân Việt Nam) thành lập ngày 22 - 12 - 1944

Thời gian từ năm 1945 đến năm 1954 là thời kỳ phát
triển vượt bậc cả về số lượng và khả năng chiến đấu của
Quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ một thời gian ngắn , từ
khi đất nước giành được độc lập đến tháng 11 năm 1945,
Giải phóng quân đã phát triển từ một đội quân nhỏ trở
thành Quân đội Quốc gia Việt Nam với quân số khoảng
50.000 người, tổ chức thành 40 chi đội. Năm 1950, Quân
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đội Quốc gia Việt Nam đổi t ên thành Quân đội nhân
dân Việt Nam. Cũng thời gian này, các đại đoàn (đơn vị
tương đương sư đoàn) chủ lực quan trọng như các đại đoàn

Lá cờ Quyết chiến Quyết thắng tung bay trong chiến dịch
Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954

308, 304, 312, 320, 316, 325, 351 lần lượt được thành lập,
đến nay vẫn là những đơn vị chủ lực của Quân đội nhân
dân Việt Nam. Từ một đội quân chỉ vài trăm người khi
tham gia Tổng khởi nghĩa, Quân đội nhân dân Việt Nam
đã phát triển thành quân đội với các sư đoàn chủ lực
mạnh, lập nên những chiến công lẫy lừng mà đỉnh cao là
chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử ngày 07 tháng 05 năm
1954, đập tan mưu toan thiết lập lại chế độ thuộc đị a của
thực dân Pháp.

Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 được ký kết,
đất nước Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền.
Nhân dân Việt Nam đứng trước hai nhiệm vụ chiến lược là
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Xe tăng Quân Giải phóng miền Nam tiến vào

Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống
nhất đất nước. Nhiệm vụ của quân đội thời kỳ n ày là vừa
xây dựng chính quy, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa vừa
tham gia đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước. Ngày 15 tháng 02 năm 1961, Quân Giải phóng miền
Nam, lực lượng quân sự của Mặt trận Dân tộc giải phóng
miền Nam Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất
lực lượng vũ trang tại chỗ và lực lượng tăng viện từ miền
Bắc. Trước sự can thiệp trực tiếp của quân đội Mỹ, Quân
đội nhân dân Việt Nam đã sát cánh cùng với nhân dân và
các lực lượng vũ trang khác, tiến hành chiến tranh toàn dân,
toàn diện, lâu dài và gian khổ, lập nên những kỳ tích mà tiêu
biểu là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968,
chống chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của
Mỹ ở miền Bắc mà đỉnh cao là chiến dịch “Điện Biên Phủ
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trên không” tháng 12 năm 1972 ; kết thúc thắng lợi bằng
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào ngày 30 tháng 4 năm
1975, thống nhất đất nước, mở ra thời kỳ phát triển mới cho
đất nước.

Sau chiến thắng lịch sử năm 1975, Quân đội nhân dân
Việt Nam lại cùng với nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi
các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, giữ vững độc lập, chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu n ước của nhân dân
Việt Nam vừa mới kết thúc thì chế độ diệt chủng do Pôn-
pốt cầm đầu ở Căm-pu-chia đã kích động hận thù dân tộc,
tiến hành chiến tranh xâm lấn ở biên giới Tây Nam của Tổ
quốc. Chúng gây ra nhiều cuộc thảm sát man rợ với nhân
dân Việt Nam sống dọc biên giới, đồng thời thực hiện
chính sách diệt chủng đối với nhân dân Căm-pu-chia. Đứng
trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc , ngày 23 tháng 12 năm 1978
Quân đội nhân dân Việt Nam đã mở cuộc phản công chiến
lược, đập tan cuộc tiến công của quân đội Pôn -pốt. Sau đó,
đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết của nhân dân và Mặt trận
dân tộc cứu nước Căm-pu-chia, Quân tình nguyện Việt
Nam đã phối hợp với các lực lượng vũ trang Căm-pu-chia,
đánh tan 21 sư đoàn quân Pôn -pốt, xoá bỏ chế độ diệt
chủng tàn bạo.

Bước vào thời kỳ hoà bình xây dựng đất nước, Quân
đội nhân dân Việt Nam đã thực hiện điều chỉnh biên chế,
tổ chức, cắt giảm gần hai phần ba quân số . Các thế hệ sĩ
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quan, chiến sĩ quân đội vẫn kế tiếp nhau phát huy truyền
thống và bản chất tốt đẹp  của “Bộ đội cụ Hồ” , luôn làm
đúng chức năng của một đội quân chiến đấu, một đội quân
công tác, một đội quân sản xuất, xứng đáng với lời khen
ngợi của Chủ tịch Hồ Chí  Minh: “Quân đội ta trung với
Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập,
tự do của Tổ quốc, v ì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào
cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào
cũng đánh thắng”.

Thực hiện chức năng là một đội quân công  tác, Quân
đội nhân dân Việt Nam luôn giữ vững mối quan hệ máu
thịt với nhân dân. Là một trong các lực lượng nòng cốt
tham gia công tác vận động quần chúng, các đơn vị quân
đội đã tích cực thực hiện công tác dân vận. Nhiều đ ơn vị
quân đội đã đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội ở các
vùng sâu, vùng xa; tham gia công tác c ứu hộ và giảm nhẹ
thiên tai, phòng chống lụt, bão. Quân đội cũng tích cực
tham gia xoá đói, giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống
vật chất và tình thần cho các tầng lớp nhân dân , phấn đấu
đến năm 2010 hoàn thành chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo cho
100.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Là một đội quân sản xuất, các đơn vị trong toàn quân
đã tận dụng mọi tiềm năng lao động, đất đai, kỹ thuật... để
đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn  sản phẩm bổ sung
tại chỗ, góp phần  giữ ổn định và cải thiện đáng kể đời sống
bộ đội. Các nhà máy, xí nghiệp của quân đội đã sản xuất
được các loại vũ khí, khí tài phù hợp với yêu cầu tác chiến
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hiện đại, đáp ứng các yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và chiến
đấu của quân đội. Nhiều đơn vị làm kinh tế của quân đội đã
sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, trở thành các tổ chức
kinh tế lớn của đất nước, đi đầu trong kết hợp kinh tế với
quốc phòng, góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển
kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh của đất
nước. Các doanh nghiệp quân đội đã tham gia nhiều dự án
công trình trọng điểm của quốc gia như đường Hồ Chí
Minh, đường dây 500 KV Bắc - Nam, dịch vụ dầu khí và
nhiều công trình thuỷ điện lớn như Sông Đà, Drây H"ling.
Hiện có 98 doanh nghiệp quân đội đang tham gia hoạt
động trên nhiều lĩnh vực kinh tế như dịch vụ bay, dịch vụ
cảng biển, viễn thông, công nghiệp đóng t àu... Kim ngạch
xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của các doanh nghiệp n ày
ngày một tăng.

Thực hiện chức năng cơ bản là sẵn sàng chiến đấu và
chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền,  thống nhất toàn vẹn
lãnh thổ và các quyền lợi quốc gia của đất nước, Quân đội
nhân dân Việt Nam được tổ chức theo hướng tinh gọn, được
trang bị các loại vũ khí, khí tài hiện đại cần thiết, thực hiện
huấn luyện thường xuyên, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm
vụ được giao.

Hiện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam có lực lượng
thường trực gồm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương với
tổng quân số khoảng 450 000 người và lực lượng quân dự bị
khoảng 5 triệu người.
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Bộ đội chủ lực là thành phần nòng cốt của Quân đội
nhân dân Việt Nam gồm lực lượng cơ động của các quân
đoàn, quân chủng, binh chủng, bộ đội chủ lực của quân khu
và bộ đội chuyên môn kỹ thuật. Bên cạnh các đơn vị huấn
luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu còn có hệ thống hoàn
chỉnh các đơn vị bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; các học viện,
viện nghiên cứu, các trường đào tạo sĩ quan và trường nghiệp
vụ các cấp.

1.1.1. Lục quân

Lục quân Việt Nam không tổ chức thành bộ tư lệnh
riêng mà đặt dưới sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của Bộ Quốc
phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; sự chỉ đạo
chuyên ngành của các tổng cục và cơ quan chức năng khác.
Khi mới thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ có lục
quân với bộ binh là chính. Sau 65 năm xây dựng, Lục quân
đã từng bước phát triển cả về quy mô tổ chức v à lực lượng
phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và phương thức tác chiến
của chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Lục quân có 07 quân khu (1,2,3,4,5,7,9) v à Bộ tư lệnh
Thủ đô Hà Nội; 06 binh chủng gồm Pháo binh, Tăng -
Thiết giáp, Công binh, Thông tin, Hoá học, Đặc công; 04
quân đoàn (1,2,3,4). Các quân khu, quân đoàn, binh ch ủng
có Tư lệnh và các Phó Tư lệnh, Chính uỷ và Phó Chính uỷ;
các cơ quan chức năng đảm nhiệm các mặt công tác tham
mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và các đơn vị trực thuộc
khác. Các quân khu được tổ chức trên các hướng chiến
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lược và theo địa bàn. Quân khu có các sư đoàn và trung
đoàn chủ lực trực thuộc. Quân khu chỉ huy các đ ơn vị bộ
đội địa phương các tỉnh, huyện và dân quân tự vệ trong địa
bàn của quân khu. Quân đoàn là đơn vị cơ động lớn nhất
của Lục quân, được bố trí để bảo vệ các địa b àn chiến lược
trọng yếu của quốc gia, Quân đoàn có các sư đoàn và các
đơn vị trực thuộc. Các binh chủng tham gia tác chiến hợp
đồng quân binh chủng theo phân công đồng th ời thực hiện
chức năng bảo đảm kỹ thuật và huấn luyện, đào tạo sĩ
quan, nhân viên kỹ thuật theo các chuyên ngành cho toàn
quân. Các binh chủng có các đơn vị chiến đấu trực thuộc,
các trường sĩ quan và trường kỹ thuật theo chuyên ngành.

Lục quân Việt Nam được trang bị theo hướng hiện
đại, gọn nhẹ, có khả năng cơ động cao, có sức đột kích và
hoả lực mạnh, có khả năng tác chiến trong các điều ki ện
địa hình, thời tiết, khí hậu , phù hợp với nghệ thuật chiến
tranh nhân dân hiện đại. Trải qua thử thách trong các cuộc
chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, Lục quân đ ã

từng bước trưởng thành, luôn hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ và tạo nên truyền thống vẻ vang. Tất cả các
quân đoàn, hầu hết các binh chủng và nhiều đơn vị của
Lục quân đã được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ
trang nhân dân.

1.1.2. Quân chủng Phòng không - Không quân

Quân chủng Phòng không - Không quân đảm nhiệm
cả nhiệm vụ của bộ đội phòng không quốc gia và của



70

không quân. Quân chủng là lực lượng nòng cốt quản lý,
bảo vệ vùng trời, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm quốc gia,
bảo vệ nhân dân đồng thời tham gia bảo vệ các v ùng biển
đảo của Tổ quốc. Lực lượng Phòng không - Không quân có
thể độc lập thực hiện nhiệm vụ hoặc tham gia tác chiến
trong đội hình quân binh chủng hợp thành. Quân chủng
làm tham mưu cho Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng lực
lượng phòng không lục quân và không quân thuộc các quân
chủng, binh chủng, ngành khác. Lực lượng không quân vận
tải ngoài nhiệm vụ vận chuyển phục vụ chiến đấu v à sẵn
sàng chiến đấu còn tham gia các hoạt động cứu trợ thiên tai
và phát triển kinh tế.

Quân chủng Phòng không - Không quân được tổ
chức thành Bộ tư lệnh Quân chủng, các đơn vị chiến đấu;
khối bảo đảm; khối nhà trường và các đơn vị kinh tế. Bộ
Tư lệnh quân chủng có Tư lệnh và các Phó Tư lệnh;
Chính uỷ và Phó Chính uỷ, các cơ quan đảm nhiệm các
mặt công tác quân sự; công tác đảng, công tác chính trị;
kỹ thuật; hậu cần và các đơn vị trực thuộc. Quân chủng có
các sư đoàn không quân, sư đoàn phòng không và một số
đơn vị không quân trực thuộc là các đơn vị chiến đấu chủ
yếu. Quân chủng Phòng không - Không quân từng bước
được trang bị các loại máy bay, t ên lửa, pháo phòng
không và các phương ti ện kỹ thuật hiện đại khác trong đó
có máy bay tiêm kích đa năng, tên l ửa phòng không tầm
xa, rađa thế hệ mới… Quân chủng đã hoàn thành tốt
nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đồng thời quản



71

lý vùng trời của Tổ quốc và tham gia tìm kiếm cứu nạn,
giảm nhẹ thiên tai.

Trong cuộc chiến tranh giải phóng, lực l ượng phòng
không - không quân đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
được giao, đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của
không quân và hải quân Mỹ ra miền Bắc, bảo vệ giao
thông vận tải chi viện cho miền Nam, góp phần xứng đáng
vào nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc v à giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước. Do những thành tích trong chiến đấu
và thực hiện các nhiệm vụ khác, cả lực l ượng không quân
và phòng không đều được Nhà nước Việt Nam phong tặng
danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

1.1.3. Quân chủng Hải quân

Quân chủng Hải quân là lực lượng nòng cốt bảo vệ
chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên biển. Hải quân nhân
dân Việt Nam có nhiệm vụ quản lý và kiểm soát chặt chẽ
các vùng biển, hải đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam tr ên
Biển Đông; giữ gìn an ninh, chống lại mọi hành vi vi phạm
chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích
quốc gia của Việt Nam trên biển; bảo vệ các hoạt động
bình thường của Việt Nam trên các vùng biển đảo, theo
quy định của luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam; bảo
đảm an toàn hàng hải và tham gia tìm kiếm cứu nạn theo
pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam
tham gia, sẵn sàng hiệp đồng chiến đấu với các lực l ượng
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khác nhằm đánh bại mọi cuộc tiến công xâm lược trên
hướng biển.

Bộ tư lệnh Hải quân chỉ huy toàn bộ lực lượng Hải
quân nhân dân Việt Nam. Bộ Tư lệnh có Tư lệnh và các
Phó Tư lệnh, Chính uỷ và Phó Chính uỷ, các cơ quan đảm
nhiệm các mặt công tác quân sự; công tác đảng, công tác
chính trị; kỹ thuật; hậu cần. Hải quân nhân dân Việt Nam
có 5 vùng Hải quân (1,2,3,4,5) và các đơn vị trực thuộc.
Lực lượng chủ yếu của Hải quân nhân dân Việt Nam l à
các đơn vị tàu mặt nước, pháo - tên lửa bờ biển; hải quân
đánh bộ; đặc công hải quân và các đơn vị phòng thủ đảo.
Hải quân nhân dân Việt Nam đ ã được tăng cường lực
lượng và phương tiện để làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm và
cứu nạn. Trong tương lai, Hải quân nhân dân Việt Nam
được tăng cường trang bị vũ khí hiện đại, nâng cao sức
mạnh chiến đấu để có đủ khả năng hoàn thành thắng lợi
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền t ài
phán và các lợi ích quốc gia trên biển của Việt Nam.

Hải quân nhân dân Việt Nam có truy ền thống rất vẻ
vang, lập công lớn trong chống chiến tranh phá hoại miền
Bắc của không quân và hải quân Mỹ nhất là thành tích
chống phong toả đường biển và các nhiệm vụ được giao
trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Quân chủng Hải
quân được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh
hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.
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1.1.4. Bộ đội Biên phòng

Bộ đội biên phòng là một thành phần của Quân đội
nhân dân Việt Nam, có vị trí như một quân chủng thực
hiện chức năng quản lý bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh
thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, trên
biển và các cửa khẩu theo quy định của pháp luật và là lực
lượng trong các khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới.
Bộ đội Biên phòng có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các
ngành, lực lượng hữu quan trên địa bàn và chính quyền
địa phương trong quản lý, bảo vệ đường biên quốc gia,
mốc giới; duy trì thực hiện các hiệp định, quy chế bi ên
giới và pháp luật về biên giới; phát hiện và đấu tranh với
các hoạt động vi phạm và chống phá của các loại tội
phạm, giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự ở khu vực bi ên
giới; thực hiện nhiệm vụ đối ngoại bi ên phòng, quan hệ
với các cơ quan hữu quan các nước láng giềng để giải
quyết các vấn đề về quan hệ bi ên giới nhằm xây dựng
biên giới hoà bình, hữu nghị, góp phần tạo môi tr ường ổn
định, phát triển và phục vụ đắc lực cho chủ tr ương mở
rộng hợp tác quốc tế.

Bộ đội Biên phòng được tổ chức, chỉ huy thống nhất
từ Bộ Tư lệnh đến các đơn vị cơ sở gồm có Bộ Tư lệnh Bộ
đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh
(thành phố), Hải đoàn Biên phòng và các đồn biên phòng,
hải đội biên phòng. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có Tư
lệnh và các Phó Tư lệnh, Chính uỷ và Phó Chính uỷ, các cơ
quan đảm nhiệm các mặt công tác quân sự; công tác đảng ,
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công tác chính trị; kỹ thuật; hậu cần , Cục Phòng chống ma
tuý và các đơn vị trực thuộc. Bộ đội biên phòng được xây
dựng ngày càng vững mạnh, giỏi về nghiệp vụ bi ên phòng,
dân vận, nắm vững pháp luật của Việt Nam cũng nh ư pháp
luật và các thông lệ quốc tế, được trang bị các phương tiện
nghiệp vụ biên phòng cùng vũ khí chiến đấu ngày càng
hiện đại để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Được thành lập ngày 03 tháng 3 năm 1959, sau 50
năm xây dựng, trưởng thành và không ngừng phấn đấu, các
thế hệ cán bộ, chiến sỹ biên phòng đã lập nên nhiều chiến
công và thành tích vẻ vang. Toàn lực lượng Bộ đội Biên
phòng đã được tặng huân chương Sao Vàng và hai l ần
được tuyên dương đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang
nhân dân.

1.1.5. Bộ đội địa phương

Bộ đội địa phương là lực lượng cơ động tác chiến chủ
yếu trên địa bàn địa phương, cùng với dân quân tự vệ làm
nòng cốt của chiến tranh nhân dân tại địa ph ương, dưới sự
chỉ huy trực tiếp của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố)
trực thuộc trung ương và Ban chỉ huy quân sự huyện (quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh). Bộ đội địa phương gắn bó chặt
chẽ với khu vực phòng thủ, hoạt động chiến đấu trong thế
trận phòng thủ chung của quân khu và của cả nước, phù hợp
với yêu cầu và đặc điểm từng khu vực trong chiến tranh
nhân dân địa phương kết hợp với chiến tranh nhân dân của
cả nước.
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Biên chế và thế bố trí của bộ đội địa phương tuỳ thuộc
quy mô và tầm quan trọng của các tỉnh (th ành phố trực
thuộc trung ương), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh). Tuỳ theo qui mô tổ chức, điều kiện địa h ình, hoàn
cảnh kinh tế - xã hội của từng địa phương, các đơn vị bộ
đội địa phương được trang bị vũ khí với số lượng, kiểu loại
phù hợp với yêu cầu tác chiến. Bộ đội địa ph ương có các
đơn vị chuyên môn, kỹ thuật, các đơn vị phòng không,
pháo binh, trinh sát, đặc công, công binh và các đơn v ị bảo
đảm khác.

Ngày nay, việc tổ chức học tập, huấn luyện cho các
đơn vị bộ đội địa phương được tiến hành thường xuyên,
nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn s àng phối hợp, hiệp
đồng với lực lượng dân quân tự vệ trong chiến đấu, bả o vệ
nhân dân và chính quyền địa phương. Lực lượng bộ đội địa
phương còn kết hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân tự vệ
để giữ gìn trật tự an ninh trong địa bàn, giúp huấn luyện dân
quân tự vệ và góp phần hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện lực
lượng dự bị động viên.

1.1.6. Lực lượng dự bị động viên

Lực lượng dự bị động viên là một thành phần của
Quân đội nhân dân Việt Nam, đ ược tổ chức chặt chẽ, có
kỷ luật, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng tham
gia lực lượng thường trực khi có yêu cầu. Lực lượng dự bị
động viên bao gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ
thuật của nền kinh tế quốc dân, đ ã được lựa chọn và sắp
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xếp trong kế hoạch sẵn sàng bổ sung cho lực lượng
thường trực của quân đội. Lực l ượng dự bị động viên
được tổ chức theo biên chế thống nhất của quân đội với
thành phần tương ứng với lực lượng thường trực của các
quân chủng, binh chủng thuộc lực l ượng bộ đội chủ lực và
bộ đội địa phương.

Hàng năm, Chính phủ giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn
tập, kiểm tra sẵn sàng động viên cho các bộ, ngành và địa
phương. Bộ Quốc phòng hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra đôn
đốc các địa phương, đơn vị trong việc xây dựng và huy
động lực lượng dự bị động viên theo đúng quy định của
pháp luật; trực tiếp chỉ đạo việc sắp xếp huấn luyện các đ ơn
vị dự bị động viên. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp
tỉnh phối hợp với các đơn vị thuộc lực lượng thường trực
của Quân đội, tổ chức sắp xếp quân nhân dự bị v à phương
tiện kỹ thuật vào đơn vị dự bị theo chỉ tiêu động viên được
Chính phủ giao.

Quân nhân dự bị được tạo nguồn từ quân nhân hết hạn
phục vụ tại ngũ hoặc đào tạo từ các ngành dân sự theo quy
định của pháp luật. Hàng năm các đơn vị dự bị động viên
được tập trung kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện,
diễn tập theo chương trình huấn luyện thống nhất . Quân
nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị
động viên và được hưởng phụ cấp theo quy định.

Đến nay, lực lượng dự bị động viên đã trở thành lực
lượng quan trọng góp phần xây dựng nền quốc ph òng toàn
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dân, củng cố sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân
đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
trong tình hình mới.

1.1.7. Các học viện, nhà trường và viện nghiên cứu
chủ yếu

Quân đội nhân dân Việt Nam có  hệ thống học viện và
nhà trường hoàn chỉnh, đáp ứng được yêu cầu đào tạo sĩ
quan, hạ sĩ quan, nhân viên kỹ thuật ở mọi cấp cho quân
đội, đào tạo cao học và nghiên cứu sinh tiến sỹ quân sự, đào
tạo kỹ sư, nhân viên kỹ thuật phục vụ dân sự, đồng thời là
những cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật nói chung và
khoa học, kỹ thuật quân sự nói riêng. Hiện nay, Việt Nam
có 21 học viện, trường đại học và 1 trường cao đẳng quân sự
đào tạo sĩ quan cho tất cả các ngành, cơ quan, đơn vị thuộc
Bộ Quốc phòng. Về mặt tổ chức, có 6 Học viện lớn và 3
trường sỹ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng. Các học viện,
nhà trường còn lại thuộc quyền quản lý của các tổng cục,
quân chủng, binh chủng. Các học viện và trường đại học
quân sự được phân cấp theo chức trách, nhiệm vụ đào tạo sĩ
quan. Học viện Quốc phòng là cơ sở duy nhất đào tạo sĩ
quan cấp chiến lược. Các học viện còn lại đào tạo sĩ quan
cấp chiến dịch, chiến thuật . Các trường sĩ quan đào tạo sĩ
quan chỉ huy cấp phân đội.

Học viện Quốc phòng là học viện lớn của Nhà nước,
Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý. Học
viện là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp của
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Đảng và Nhà nước gồm: đào tạo sỹ quan cấp chiến dịch,
chiến lược cho quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
cho cán bộ chủ chốt của các bộ, ban ngành, đoàn thể ở trung
ương và địa phương; đào tạo cao học và nghiên cứu sinh
quân sự; hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân
sự, dân sự về quốc phòng với một số nước.

Bộ Quốc phòng còn trực tiếp quản lý hai học viện đào
tạo sĩ quan chính trị, quân sự trung, cao cấp l à Học viện
Chính trị và Học viện Lục quân. Học viện Chính trị có
nhiệm vụ đào tạo sĩ quan chính trị có tr ình độ trung, cao cấp
về chính trị, là học viện được Bộ Quốc phòng giao quản lý
Viện khoa học xã hội và Nhân văn quân sự. Học viện Lục
quân trực thuộc Bộ Quốc phòng là học viện quân sự, đào tạo
sĩ quan chỉ huy tham mưu cấp trung đoàn, sư đoàn lục quân.

Trực thuộc Bộ Quốc phòng còn có các viện nghiên cứu
về khoa học - nghệ thuật - kỹ thuật quân sự như Viện Chiến
lược Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Viện
Lịch sử Quân sự, Viện Quan hệ quốc tế về Quốc phòng...

Viện Chiến lược Quân sự có chức năng tư vấn cho lãnh
đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam những vấn đề liên quan đến
đường lối, chính sách quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ
trang; nghiên cứu, phân tích, dự báo các nguy cơ đối với an
ninh - quốc phòng của Việt Nam; các vấn đề tư tưởng,
đường lối, học thuyết quân sự; nghệ thuật quân sự, ph ương
thức tiến hành chiến tranh; các vấn đề kinh tế - quốc phòng,
đề xuất phương hướng tổ chức, xây dựng các lực l ượng vũ
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trang, hệ thống lãnh đạo, chỉ huy và các biện pháp bảo vệ
Tổ quốc.

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự là cơ quan
nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự; nghiên cứu phát triển
các trang thiết bị vũ khí của quân đội đáp ứng các yêu cầu
của chiến tranh hiện đại đồng thời nghiên cứu khoa học kỹ
thuật, công nghệ phục vụ dân sinh.

Viện Lịch sử Quân sự là cơ quan nghiên cứu lịch sử
đầu ngành của quân đội, có nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử
quân sự Việt Nam và thế giới nhằm rút ra những bài học
kinh nghiệm phục vụ nhiệm vụ xây dựng v à bảo vệ Tổ quốc
hiện nay cũng như trong tương lai.

Viện Quan hệ quốc tế về Quốc phòng là cơ quan
nghiên cứu các vấn đề quan hệ quốc phòng của các nước
đồng thời là cơ quan có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức
các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương của Bộ
Quốc phòng.

1.1.8. Các đơn vị Kinh tế - Quốc phòng chủ yếu

Các đơn vị kinh tế của quân đội là lực lượng đi đầu
trong kết hợp kinh tế với quốc phòng. Các công ty, xí
nghiệp trong đó có nhiều tổng công ty lớn, các đoàn Kinh tế
- Quốc phòng của quân đội đã góp phần đáng kể vào sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đồng thời có
mặt ở những khu vực khó khăn nhất để phát triển kinh tế -
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xã hội địa phương, tạo thế trận quốc phòng vững chắc tại
các địa bàn trọng yếu của Tổ quốc.

Quân đội có hơn 20 đoàn Kinh tế - Quốc phòng phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, góp phần
cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh ở biên giới, hải
đảo. Các đoàn Kinh tế - Quốc phòng tham gia bố trí lại
dân cư theo quy hoạch sản xuất và mục tiêu lâu dài của
quốc phòng - an ninh, hình thành các cụm làng xã tại các
khu vực biên giới trong thế trận quốc phòng toàn dân bảo
vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ của các đoàn Kinh tế - Quốc phòng
là xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như: đường, điện, thủy
lợi, nước sạch, trường học, trạm xá, chợ...; thực hiện các
biện pháp khuyến khích sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp,
tạo yếu tố bước đầu cho phát triển kinh tế h àng hoá; thực
hiện xoá đói giảm nghèo ở các khu vực được phân công.
Ở nơi có điều kiện sản xuất lớn mà nhân dân không đủ
khả năng tự đầu tư sản xuất hàng hoá (như Tây Nguyên,
Tây Nam Bộ, Tây Bắc) quân đội trực t iếp tổ chức sản xuất
để thu hút đồng bào dân tộc và nhân dân nơi khác đến lập
nghiệp và tham gia vào tổ chức kinh tế của Nhà nước.

Đi đôi với nâng cao đời sống vật chất  của nhân dân,
các đoàn Kinh tế - Quốc phòng cũng góp phần đáng kể cải
thiện đời sống văn hoá tinh thần ở các vùng đất xa xôi của
Tổ quốc. Các đoàn Kinh tế - Quốc phòng đã vận động nhân
dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng
và Nhà nước, phát triển hệ thống phát thanh truyền hình,
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văn hoá, y tế ở các thôn bản; mở trường học cho con em
đồng bào các dân tộc, tham gia chương tr ình phổ cập tiểu
học và xoá mù chữ; nâng cao điều kiện chăm sóc y tế, chữa
bệnh cho nhân dân; bảo tồn và phát triển văn hoá truyền
thống của các dân tộc thiểu số. Các đoàn Kinh tế - Quốc
phòng cũng đã góp phần bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ
cho địa phương, tạo điều kiện để kinh tế - xã hội trên địa
bàn phát triển vững chắc.

Từ khi được thành lập đến nay, các đoàn Kinh tế -
Quốc phòng đã thực hiện di dân, xây dựng hàng trăm cụm
bản, làng mới; đỡ đầu, tổ chức định canh, định cư cho hàng
chục nghìn hộ dân, tạo việc làm cho lao động là đồng bào
dân tộc thiểu số. Các đoàn Kinh tế - Quốc phòng đã giúp
dân khai hoang, cải tạo đồng ruộng trồng lúa n ước, góp
phần thay đổi tập quán canh tác, nếp sống sinh hoạt lạc
hậu, xây dựng, củng cố được thế trận quốc phòng - an ninh
trên các địa bàn trọng điểm.

1.2. Dân quân tự vệ

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng
không thoát ly sản xuất, công tác, là một thành phần của
Lực lượng Vũ trang nhân dân nước Cộng hoà Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam, sự quản lý điều hành của Chính phủ và của uỷ
ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của
cơ quan quân sự địa phương, có trách nhiệm bảo vệ chính
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quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của
Nhà nước ở cấp xã, cơ quan, tổ chức.

Trong thời bình, Dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt
có nhiệm vụ vừa lao động sản xuất, vừa đóng vai tr ò xung
kích trong bảo vệ sản xuất, phòng chống, khắc phục hậu quả
thiên tai, địch hoạ và các sự cố nghiêm trọng khác, đồng
thời phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở giữ gìn an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở; tham
gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện góp phần xây dựng
khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc. Ở biên
giới, biển, đảo, Dân quân tự vệ phối hợp với Bộ đội Bi ên
phòng giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh
biên giới của Tổ quốc. Trong thời chiến, Dân quân tự vệ là
lực lượng chiến lược của chiến tranh nhân dân, làm nòng cốt
cho phong trào toàn dân đánh giặc, tham gia chiến đấu, phục
vụ chiến đấu, phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ địa
phương, đơn vị theo kế hoạch tác chiến của khu vực ph òng
thủ. Dân quân tự vệ có trách nhiệm thực hiện phòng thủ dân
sự trong thời bình và thời chiến theo qui định của pháp luật .

Lực lượng Dân quân được tổ chức ở xã, phường, thị
trấn (gọi chung là cấp xã). Lực lượng Tự vệ được tổ chức ở
các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước,
đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (gọi chung là cơ quan, tổ
chức). Dân quân tự vệ có lực lượng nòng cốt và lực lượng
rộng rãi. Lực lượng nòng cốt gồm dân quân tự vệ bộ binh,
phòng không, pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin,
phòng hoá, y tế, Dân quân tự vệ biển; Dân quân tự vệ cơ
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động, tại chỗ và thường trực được tổ chức thành các trung
đội, đại đội hoặc tiểu đoàn, được trang bị vũ khí thích hợp.
Dân quân tự vệ được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự
theo chương trình do Bộ Quốc phòng quy định. Bộ trưởng
Bộ Quốc phòng và chỉ huy cơ quan quân sự các cấp chỉ huy
lực lượng Dân quân tự vệ theo quy định của Luật Quốc
phòng. Hoạt động của Dân quân tự vệ theo kế hoạch của
người chỉ huy quân sự cấp xã và ban chỉ huy quân sự cơ
quan, tổ chức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp
uỷ, chính quyền cơ sở.

Ngày 28 tháng 3 năm 1935, Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ nhất ra “Nghị quyết về đội tự vệ”  được coi là ngày
thành lập Dân quân tự vệ Việt Nam. Trong 74 năm qua, lịch
sử phát triển của Dân quân tự vệ đ ã gắn liền với sự nghiệp
giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 1935
đến năm 1945, các đội tự vệ ở cả nông thôn và thành thị ra
đời, làm nòng cốt cho quần chúng thực hiện vũ trang khởi
nghĩa, tiến hành chiến tranh du kích, xây dựng và mở rộng
các căn cứ địa. Tháng 8 năm 1945, lực lượng Dân quân tự
vệ đã cùng toàn dân thực hiện thắng lợi cuộc Tổng khởi
nghĩa giành độc lập. Sau ngày 02 tháng 9 năm 1945, Dân
quân tự vệ trở thành lực lượng vũ trang của Nhà nước Việt
Nam độc lập, một trong ba thứ quân của lực lượng vũ trang
nhân dân, được tổ chức rộng khắp ở các làng xã, đường phố
trong cả nước, thực sự là công cụ bảo vệ chính quyền cách
mạng non trẻ, bảo vệ thành quả cách mạng.
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Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp , lực
lượng Dân quân tự vệ phát triển rộng khắp trong cả nước, đã
từng bước được thống nhất về tổ chức, do các x ã đội, huyện
đội, tỉnh đội chỉ đạo, chỉ huy và đặt dưới sự lãnh đạo trực
tiếp của cấp ủy Đảng các cấp. Mặc dù chỉ được trang bị
bằng các loại vũ khí thô sơ, tự tạo lại phải đương đầu với
quân đội viễn chinh được trang bị hiện đại, lực lượng Dân
quân tự vệ đã cùng nhân dân xây dựng làng xã chiến đấu,
kiên cường bám đất, bám dân, tiêu hao quân địch, phá tề, trừ
gian; tích cực phối hợp với bộ đội chống địch c àn quét, bao
vây. Dân quân tự vệ đã bức hàng, bức rút nhiều đồn bốt
địch, mở rộng các khu căn cứ du kích; thực hiện kiềm chế,
căng kéo lực lượng địch, buộc địch phải phân tán đối phó,
tạo điều kiện và góp phần cùng bộ đội chủ lực tiến hành
thắng lợi nhiều chiến dịch lớn, giành thắng lợi quyết định
trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực
lượng Dân quân tự vệ miền Bắc có trên 700 phân đội, được
trang bị nhiều loại vũ khí tương đối hiện đại hình thành
mạng lưới bắn máy bay địch bay thấp , đã bắn rơi nhiều
máy bay địch. Dân quân tự vệ đã độc lập bắn rơi 10% tổng
số máy bay Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc, bắt sống nhiều
phi công Mỹ, tiêu diệt hàng chục toán biệt kích, bắn ch ìm
và bắn cháy nhiều tàu chiến địch. Lực lượng Dân quân tự
vệ còn làm tốt công tác phòng không nhân dân ở cơ sở, xây
dựng nhiều công trình phòng tránh, khắc phục hậu quả
đánh phá của địch, tiến hành rà bom mìn, thủy lôi, chống
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phong toả bằng đường biển... Đã có 183 triệu lượt người
được huy động tham gia đảm bảo giao thông, phục vụ
chiến đấu, phòng tránh sơ tán khắc phục hậu quả do địch
gây ra, chi viện sức người sức của có hiệu quả cho chiến
trường miền Nam.

Lực lượng dân quân du kích ở miền Nam đã anh dũng
đánh địch bằng mọi thứ vũ khí, vận dụng các h ình thức tác
chiến phong phú, sáng tạo trên khắp 3 vùng chiến lược; kết
hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, thực
hiện bám trụ kiên cường, tạo thế xen kẽ, cài răng lược với
địch. Đây là cách đánh độc đáo, sáng tạo của chiến tranh du
kích Việt Nam buộc địch phải phân tán lực lượng để đối
phó. Trong cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975, lực lượng
Dân quân tự vệ cùng bộ đội chủ lực và toàn dân miền Nam
tiến công và nổi dậy đồng loạt, giải phóng hoàn toàn miền
Nam, thống nhất đất nước.

Sau thắng lợi mùa xuân năm 1975, lực lượng Dân quân
tự vệ đã làm nòng cốt cho nhân dân ở cơ sở khắc phục hậu
quả chiến tranh, tích cực rà phá bóc gỡ bom mìn địch, giải
phóng hàng triệu ha đất canh tác để khôi phục sản xuất. Lực
lượng Dân quân tự vệ đã được huy động tham gia xây dựng
tuyến phòng thủ biên giới; trực tiếp chiến đấu, phối hợp và
phục vụ bộ đội chiến đấu góp phần quan trọng v ào thắng lợi
của các cuộc chiến tranh biên giới.

Ngày nay, lực lượng Dân quân tự vệ được phát triển cả
về chất lượng, số lượng, biên chế trang bị. Tổ chức, biên chế
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tinh gọn hơn nhưng chất lượng tổng hợp của Dân quân tự vệ
được nâng cao, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng
thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ đã hết
lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự  nghiệp
cách mạng của Đảng, chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng
cảm; lao động, học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo v à đã
lập nhiều chiến công to lớn ; có 366 tập thể và 275 cá nhân
thuộc lực lượng Dân quân tự vệ đã được Nhà nước phong
tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.
Dân quân tự vệ Việt Nam xứng đáng với lời khen ngợi
của Hồ chủ tịch: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng
của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường
sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế n ào hễ
đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng
phải tan rã”.

2. PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI
NHÂN DÂN VÀ DÂN QUÂN TỰ VỆ

2.1. Xây dựng Quân đội nhân dân

Việt Nam chủ trương duy trì Quân đội nhân dân đủ
mạnh, quân số hợp lý, huấn luyện đạt chất l ượng cao, sẵn
sàng đáp ứng mọi yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

2.1.1. Xây dựng về chính trị - tinh thần

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị - tinh thần
là nguyên tắc trong xây dựng quân đội, là cơ sở để nâng
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cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân
đội nhân dân, thể hiện quan điểm coi yếu tố con ng ười là
quyết định thắng, bại trên chiến trường. Xây dựng về chính
trị - tinh thần nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu
lực quản lý Nhà nước, giữ vững bản chất giai cấp, tính dân
tộc, tính nhân dân  của quân đội. Sức mạnh chiến đấu về
chính trị - tư tưởng của lực lượng vũ trang Việt Nam còn
được thể hiện ở ý chí phấn đấu v ươn lên làm chủ khoa học
- kỹ thuật quân sự hiện đại, thể hiện tinh thần dám đánh v à
biết thắng.

Việt Nam chủ trương tăng cường công tác giáo dục
chính trị bảo đảm cho quân đội phát huy được truyền thống
yêu nước, đoàn kết đánh giặc giữ nước của cha ông và
truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân
dân Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội phải được giáo
dục, rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi
nhiệm vụ được giao, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh nhất là
trước các luận điệu phá hoại tư tưởng của kẻ địch và các tác
động tiêu cực của xã hội; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc,
với chế độ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, gắn bó chặt chẽ
với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do
của Tổ quốc, vì lợi ích quốc gia, góp phần giữ gìn hoà bình
khu vực và thế giới. Tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, hệ
thống cơ quan chính trị và các tổ chức quần chúng trong
quân đội được xây dựng vững mạnh toàn diện.

Việt Nam chống lại mọi mưu toan “phi chính trị hoá”
Quân đội nhân dân và Lực lượng Vũ trang nhân dân của các
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thế lực thù địch nhằm tách Lực lượng Vũ trang nhân dân
khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam .

2.1.2. Tổ chức, biên chế và xây dựng nguồn nhân lực

Trong thời bình, Việt Nam chủ trương tiếp tục giảm
quân số thường trực, xây dựng lực lượng dự bị động viên
phù hợp đáp ứng các yêu cầu khi có tình huống khẩn cấp
hoặc chiến tranh. Lực lượng thường trực của quân đội được
giữ ở mức độ hợp lý, tinh gọn, bảo đảm sức chiến đấu. Thực
hiện giảm các đầu mối, từng bước chuyển giao một số hoạt
động bảo đảm cho các cơ quan, tổ chức dân sự, cơ cấu lại
biên chế lực lượng vũ trang theo hướng ưu tiên cho các đơn
vị chiến đấu, các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ quan
trọng, các quân chủng, binh chủng kỹ thuật là những định
hướng cơ bản về tổ chức và biên chế lực lượng vũ trang nói
chung và quân đội nói riêng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của đội
ngũ cán bộ, Người nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công
việc”; do vậy, xây dựng đội ngũ sĩ quan, cán bộ chuy ên
môn kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
cho lực lượng vũ trang nhân dân là công tác trọng tâm, có
ý nghĩa chiến lược. Mục tiêu giáo dục đội ngũ sĩ quan,  cán
bộ chuyên môn kỹ thuật của Quân đội nhân dân là đáp ứng
các yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Sĩ quan và cán bộ
chuyên môn kỹ thuật của quân đội phải  có bản lĩnh chính
trị và ý chí chiến đấu cao, có năng lực chỉ huy bộ đội và tác
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chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao.  Họ phải
là những con người được giáo dục và rèn luyện toàn diện
cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong, năng lực v à
trình độ học vấn. Hệ thống học viện , nhà trường của Quân
đội có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan, nhân viên kỹ thuật các
chuyên ngành khoa học - kỹ thuật quân sự phải được tổ
chức theo hướng chuyên sâu, mở rộng liên kết với nhau và
với các cơ sở đào tạo của các bộ, ngành khác nâng cao hiệu
quả đào tạo, tạo nguồn nhân tài dồi dào được đào tạo
chuyên ngành theo yêu cầu của lực lượng vũ trang. Mặt
khác, các học viện, nhà trường trong quân đội phải chuẩn
bị vốn kiến thức cần thiết về các mặt chính trị, kinh tế, văn
hoá, xã hội, pháp luật, kỹ thuật, công nghệ, quản lý.. . cho
đội ngũ sĩ quan, cán bộ chuyên môn kỹ thuật để họ dễ dàng
hoà nhập vào đời sống dân sự khi không còn phục vụ tại
ngũ. Nhà nước thực hiện các chính sách đúng đắn về đào
tạo có tác dụng động viên khuyến khích, thu hút nhiều
thanh niên ưu tú vào các trư ờng đào tạo sĩ quan, cán bộ
chuyên môn kỹ thuật, tạo nguồn bổ sung nhân t ài cho lực
lượng vũ trang.

2.1.3. Huấn luyện

Trong thời bình, đi đôi với xây dựng về mặt chính trị -
tinh thần, huấn luyện quân sự là công việc tất yếu để tăng
cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực
lượng vũ trang. Quân đội nhân dân Việt Nam coi trọng huấn
luyện kỹ năng chiến đấu cá nhân, tác chiến hiệp đồng quân,
binh chủng, phát huy tính năng, hiệu quả của các loại vũ
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khí, trang bị hiện có bằng nghệ thuật quân sự Việt  Nam,
đồng thời coi trọng việc nâng cao kiến thức về công nghệ
quân sự hiện đại; đổi mới nội dung, ch ương trình và phương
pháp huấn luyện cho phù hợp với qui mô tổ chức, trang bị
và điều kiện thực tế của từng thứ quân, đáp ứng y êu cầu của
nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Đổi mới toàn diện công tác huấn luyện. Thực hiện tốt
phương châm huấn luyện: "cơ bản, thiết thực, vững chắc",
coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến
đấu, sát yêu cầu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của từng lực
lượng, từng đơn vị; phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và
nghệ thuật quân sự Việt Nam. Trong huấn luyện phải coi
trọng huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ các cấp; diễn
tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống và khắc phục hậu
quả thiên tai; chống khủng bố..., bảo đảm cho các đơn vị xử
lý tốt các tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng tổng hợp, tăng cường sức
mạnh chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội,
các nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, huấn
luyện, đào tạo tiếp tục được đổi mới, phù hợp với điều kiện
tác chiến hiện đại. Chú trọng đào tạo liên thông, liên kết
trong nước và hội nhập quốc tế. Coi trọng công tác đào tạo
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chỉ huy toàn năng, nhân tài quân
sự và nhân viên chuyên môn kỹ thuật giỏi. Huấn luyện sát
với yêu cầu chiến đấu, kết hợp cách đánh mới với cách đánh
truyền thống, tiếp thu có lựa chọn  kinh nghiệm của các
nước, kết hợp cách đánh du kích với cách đánh chính quy...
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2.1.4. Vũ khí, trang bị kỹ thuật, hậu cần

Vũ khí, trang bị kỹ thuật có vai trò rất quan trọng trong
chiến tranh hiện đại. Là một quốc gia đang phát triển, tr ình
độ khoa học, công nghệ còn thấp song Nhà nước Việt Nam
chú trọng bảo đảm cho quân đội những loại vũ khí, trang bị
kỹ thuật cần thiết để bảo vệ đất nước. Để bảo đảm vũ khí,
trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang, ngoài giữ gìn, bảo
quản tốt, cải tiến có chọn lọc  những vũ khí, trang bị hiện có,
Việt Nam đầu tư thích đáng để tự sản xuất một số phương
tiện, vũ khí phù hợp với khả năng công nghệ của mình đồng
thời mua sắm một số vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại đáp
ứng các yêu cầu tăng cường sức mạnh chiến đấu cho các lực
lượng vũ trang nhân dân.

Công nghiệp quốc phòng Việt Nam là bộ phận cấu
thành của nền công nghiệp quốc dân,  được phát triển theo
hướng tự lực là chính, đồng thời hợp tác với công nghiệp
quốc phòng các nước bè bạn để tiếp thu công nghệ tiên tiến
nhằm nâng cao trình độ khoa học - công nghệ. Để nghiên
cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ quân sự và sản xuất của
các cơ sở công nghiệp quốc phòng Việt Nam ngày càng đáp
ứng tốt hơn yêu cầu sửa chữa, cải tiến, sản xuất vũ khí,
trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang, công nghiệp quốc
phòng phát triển dựa trên sự liên kết chặt chẽ với các ngành
công nghiệp khác, huy động tiềm lực của tất cả thành phần
kinh tế trong một chiến lược thống nhất.

Trang bị hậu cần có vai trò trọng yếu trong tác chiến.
Việc phát triển trang bị hậu cần đ ược tiến hành theo hướng
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nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng các mặt hàng phục
vụ bộ đội chiến đấu trong điều kiện chiến tranh công nghệ
cao. Trang bị hậu cần được đầu tư thích đáng để mua sắm,
sản xuất, nghiên cứu chế tạo đáp ứng nhu cầu thường xuyên
của Quân đội và các tình huống chiến tranh. Công tác
nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất trang bị
hậu cần được đẩy mạnh đồng thời với việc tăng c ường bảo
quản, quản lý, sử dụng hợp lý và phát huy hiệu quả các loại
trang bị hậu cần hiện có.

2.1.5. Xây dựng, phát triển nền khoa học quân sự

Các cuộc khởi nghĩa vũ trang, chiến tranh giả i phóng,
chiến tranh giữ nước trong lịch sử lâu dài của dân tộc Việt
Nam đã để lại nhiều kinh nghiệm, nhiều b ài học được xây
dựng thành lý luận quân sự độc đáo của Việt Nam. Các b ài
học và kinh nghiệm đó đã được đúc kết thành hệ thống tri
thức nhằm tìm ra sức mạnh giữ nước. Một trong những cơ
sở tạo nên nguồn sức mạnh đó là tinh thần cố kết dân tộc
của Việt Nam. Tinh thần đó được biểu hiện đầy đủ ở lòng
yêu nước, ở tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự c ường như
lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “đem sức ta mà giải phóng cho
ta”. Khoa học quân sự Việt Nam luôn nhấn mạnh b ài học to
lớn và sâu sắc đó. Nhờ vậy, những khả năng của to àn dân,
của cả dân tộc đã được khai thác và phát huy đến mức tối đa
qua hàng nghìn năm lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước
Việt Nam.

Ngày nay, trong điều kiện, hoàn cảnh mới, khoa học
quân sự Việt Nam được bổ sung lý luận về xây dựng lực
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lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc ph òng toàn
dân trong thời bình. Khoa học quân sự Việt Nam được xây
dựng từ cơ sở thực tiễn và lý luận quân sự Việt Nam, đồng
thời tiếp thu những tinh hoa của khoa học quân sự thế giới
và áp dụng phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, đặc
biệt là những vấn đề liên quan đến những nhân tố mới do
tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ trong
lĩnh vực quân sự.

Đi đôi với sự phát triển khoa học quân sự, ng ành kỹ
thuật quân sự cũng đang phát huy truyền thống “chủ động,
sáng tạo, tự lực, tự cường” trong nghiên cứu - phát triển và
ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin,
trong huấn luyện và đào tạo cán bộ kỹ thuật để đáp ứng yêu
cầu tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong điều
kiện đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Hệ thống chỉ huy đã đáp ứng yêu cầu chỉ huy quân đội
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các cuộc chiến tranh
vừa qua. Ngày nay những thành tựu khoa học - công nghệ,
đặc biệt là công nghệ thông tin, đã tạo nên bước phát triển
nhảy vọt về các phương tiện thông tin - liên lạc phục vụ chỉ
huy, kiểm soát, tình báo và tiến hành "chiến tranh thông
tin”. Những thách thức lớn của dạng chiến tranh này đòi hỏi
hệ thống chỉ huy của Quân đội Nhân dân Việt Nam phải
được hiện đại hoá để có thể đáp ứng đ ược yêu cầu của chiến
tranh bảo vệ Tổ quốc tương lai. Cải tiến, nâng cao chất
lượng của hệ thống thông tin - liên lạc có vai trò quan trọng
trong xây dựng sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân
và của sức mạnh quốc phòng toàn dân.
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2.1.6. Mở rộng hợp tác quốc tế về quốc phòng

Mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao hiệu quả hợp
tác quốc tế trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh là một
định hướng quan trọng trong xây dựng quân đội trong thời
gian tới.

Hợp tác huấn luyện, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm và
học thuật với các nước khác là lĩnh vực ưu tiên trong công
tác đối ngoại quốc phòng của Việt Nam. Việt Nam chủ
trương mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo sĩ quan, nhân
viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, nhất là trên lĩnh
vực đào tạo ngoại ngữ, quân y và các lĩnh vực khoa học, kỹ
thuật quân sự khác. Ngoài việc cử cán bộ đi học, đào tạo ở
nước ngoài, một số nhà trường quân đội cũng mở  rộng đào
tạo cho các nước khác. Từ năm 2007, Học viện Quốc phòng
Việt Nam đã mở khoá đào tạo cho các sĩ quan cao cấp nước
ngoài. Việc mở rộng quan hệ giữa các học viện, viện nghiên
cứu quốc phòng của Việt Nam với các đối tác nước ngoài,
cử sĩ quan tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế... tạo
điều kiện trao đổi cởi mở về các vấn đề an ninh khu vực và
thế giới mà các bên quan tâm đồng thời mở ra các cơ hội
hợp tác nâng cao chất lượng nghiên cứu các vấn đề mới
trong khoa học và nghệ thuật quân sự.

Việt Nam quan tâm hợp tác quốc tế về công nghiệp
quốc phòng để đáp ứng các nhu cầu trang bị, vũ khí của lực
lượng vũ trang, nâng cao năng lực của công nghiệp quốc
phòng trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế
về kiểm soát vũ khí. Công nghiệp quốc phòng Việt Nam ưu



95

tiên hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực nghiên cứu, chuyển
giao công nghệ; sản xuất, sửa chữa trang thiết bị quân sự v à
vũ khí; đào tạo nhân lực...

Để bảo đảm cho quân đội có các loại vũ khí hiện đại
cần thiết đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong khi khả
năng công nghiệp quốc phòng trong nước chưa thể đáp ứng
được, Việt Nam tiếp tục mua vũ khí , trang thiết bị quân sự
từ các nước bạn hàng truyền thống, đồng thời quan tâm mở
rộng thương mại quốc phòng với các nước khác, nhằm đáp
ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo đảm kỹ thuật cũng như
trang thiết bị quân sự và vũ khí cho các lực lượng vũ trang.

2.2. Xây dựng Dân quân tự vệ

Lực lượng dân quân, tự vệ được xây dựng theo hướng
"vững mạnh, rộng khắp", có chất lượng tổng hợp cao, trước
hết là chất lượng chính trị; có lực lượng cơ động thường
trực và lực lượng rộng rãi với số lượng và tỷ lệ phù hợp, có
cơ cấu tổ chức hợp lý. Chất lượng huấn luyện, chất lượng
đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã (phường, thị trấn) được
nâng cao hơn nữa. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy,
chính quyền địa phương đối với Dân quân tự vệ được tăng
cường, bảo đảm cho lực lượng này đủ sức hoàn thành tốt
các nhiệm vụ và là lực lượng chủ yếu, quan trọng bảo vệ
cấp ủy, chính quyền, nhân dân ở địa ph ương, cơ sở.

Quán triệt các quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng
về xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng trong t ình hình
mới, Dân quân tự vệ được rà soát, củng cố nâng cao chất
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lượng, trước hết là chất lượng chính trị. Xuất phát từ yêu
cầu và nhiệm vụ mới trong chiến tranh hiện đại, tổ chức lực
lượng Dân quân tự vệ được nghiên cứu xây dựng phù hợp.
Mô hình tổ chức Dân quân tự vệ được đổi mới, phù hợp với
sự đa dạng của các thành phần kinh tế. Dân quân tự vệ được
tổ chức rộng khắp nhưng có trọng điểm, kết hợp trang bị thô
sơ với tương đối hiện đại và hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ trước mắt và lâu dài.

Công tác huấn luyện Dân quân tự vệ đang đ ược đổi
mới cả về nội dung và phương pháp, chú trọng tập huấn, bồi
dưỡng cán bộ. Các hội thi, hội thao, diễn tập đ ược tổ chức
thường xuyên để nâng cao năng lực công tác, chỉ huy v à
hoạt động, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ.
Việc huấn luyện phối hợp tác chiến giữa Dân quân tự vệ với
bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực được coi trọng. Dân
quân tự vệ được huấn luyện để thực hiện ngày càng tốt hơn
nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ trật tự an
ninh xã hội ở địa phương.

Nhà nước có chính sách đãi ngộ thích đáng với cán bộ,
chiến sĩ Dân quân tự vệ, tạo điều kiện cả vật chất v à tinh
thần để lực lượng Dân quân tự vệ hoạt động ngày càng có
hiệu quả, thiết thực, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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KÕt luËn
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Sách Trắng về Quốc phòng Việt Nam cung cấp cho
bạn đọc tổng quan về những vấn đề cơ bản của chính sách
quốc phòng Việt Nam trong đó xây dựng nền quốc phòng
toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ là
những vấn đề then chốt . Các vấn đề được nêu trong Sách
Trắng về Quốc phòng Việt Nam nhằm góp phần tăng cường
hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với các quốc
gia khác trong cộng đồng quốc tế. Sách trắng cũng là tài liệu
quan trọng để nâng cao hiểu biết về quốc ph òng của đất
nước cho công dân Việt Nam, góp phần l àm cho mọi công
dân, cơ quan, đơn vị và tổ chức xã hội hiểu rõ hơn quyền lợi
và trách nhiệm của mình trong tham gia công cuộc củng cố
quốc phòng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì
hạnh phúc của nhân dân .

Trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới, khu vực có
nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ và thách thức
đan xen, Việt Nam chủ trương duy trì và phát triển quốc
phòng đủ mạnh, kiên trì chính sách quốc phòng mang tính
chất hoà bình, tự vệ mà trọng tâm là xây dựng nền quốc
phòng toàn dân. Việt Nam xây dựng quân đội “của dân, do
dân, vì dân”, có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật nghiêm, có lực
lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị hùng hậu, được
huấn luyện và trang bị các loại vũ khí ngày càng hiện đại,
đủ khả năng bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn
lãnh thổ, các lợi ích quốc gia và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực quốc
phòng, an ninh, tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các tranh
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chấp lãnh thổ và các tranh chấp khác bằng các biện pháp
hoà bình, góp phần xây dựng Đông Nam Á thành khu vực
hoà bình, ổn định và thịnh vượng.

Việc xuất bản Sách trắng về Quốc phòng Việt Nam
năm 2009 thể hiện mong muốn và quyết tâm của Việt Nam
trong việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, b ình đẳng
với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì hoà
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội./.
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Phô lôc





BỘ TỔNG THAM MƯU

Phụ lục 1 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ QUỐC PHÒNG
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ QUỐC PHÒNG

TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ

TỔNG CỤC HẬU CẦN TỔNG CỤC KỸ THUẬT TỔNG CỤC TÌNH BÁO QPTỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QP

CÁC QUÂN KHU
(1,2,3,4,5,7,9)

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNGQUÂN CHỦNG
P.KHÔNG – K.QUÂN

QUÂN CHỦNG
HẢI QUÂN

BCHQS
tỉnh, T.phố

Sư đoàn

Lữ
đoàn

Sư đoàn

CÁC QUÂN ĐOÀN
(1,2,3,4)

CÁC BINH CHỦNG
PB,ĐC,TTG,CB,HH,TT

Trung
đoàn

Các Học viện,
nhà trường

BCHQS
huyện, quận

Vùng Hải
quân

Lữ
đoàn

Biên phòng
tỉnh, T.phố

Đồn biên
phòng

Cảnh sát biển

Lữ
đoàn

Vùng Cảnh
sát biển

Các viện
nghiên cứu

Các cục chức
năng

Các cơ quan
trực thuộc khác

Các đơn vị
kinh tế

Sư đoàn

Trung đoàn

Tiểu đoàn

Đại đội

Trung đội

Tiểu đội

Trung
đoàn
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Phụ lục 2:  TUỲ VIÊN QUỐC PHÒNG VIỆT NAM TẠI
NƯỚC NGOÀI

(Tính đến tháng 3 năm 2009)

ĐIỆN THOẠI
TT ĐỊA BÀN

ĐỊA CHỈ VĂN
PHÒNG FAX

00.856.21412403
1 Lào

No 65 Saomsayha
Rd, Vientiane, Laos 00.856.21416352

00.855.12505443
2 Căm-pu-chia

No 75, 214 Rd,
7/1Dist, Phnompenh,
Cambodia 00.855.23801430

00.62816876373
3 In-đô-nê-xi-a

Ambssador Mall, JS
Sura Sarid Indonesia 00.622157935714

00.60173261559

4 Ma-lai-xi-a

No 7 Lorongsan
Ahwing. Off Jalan
Samarak, 54100
Kuala Lumpur 00.603.26913522

00.95.95187811

5 Mi-an-ma

No 45 Frymaing
Road, Bahan
Township yangon
Union of Myanmar

00.95.1537823

00.63.9174828289

6 Phi-lip-pin

No 670. Pabio.
Ocampo. Malate,
Manila,
 Philippines

00.63.25280474

00.65.81894739

7 Xinh-ga-po

No 62 Farrer Road
03 - 01 Spanish
Village, Singapore
268847

00.65.64757491
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ĐIỆN THOẠI
TT ĐỊA BÀN

ĐỊA CHỈ VĂN
PHÒNG FAX

00.66.23839284

8 Thái Lan

No 1779, Pitchaya
Lasalle Soi
Sukhumvit 105 (Soi
lasalle), Bangna,
Bangkok 10260

00.66.2383.9285

00.86.1065.323.593

9 Trung Quốc
32, Quang Hua
Road, Chao Yang
Det Beijing, China 00.86.1065323593

00.82.27498362

10 Hàn Quốc

No 1 - 66,
Dongbinggo - dong,
Yongsan - ku, Seoul,
Korea

00.82.27493275

00.850.2381763811 Triều Tiên No 7, Munsudong,
Pyongang, DPRK 00.86.106.5442327

00.8135320617

12 Nhật Bản

YoYogi 3-57-6
(Room No 305),
Shibya-ku, Tokyo
151-0053, Japan

00.8135320617

00.91.40619697

13 Ấn Độ
B1/70 Safdarung
Enclave, New Dethi,
India 00.91.26161571

00.1202.8127188

14

Mỹ

(Kiêm nhiệm
Ca-na-da)

1233 St. NW; Suite
201 Washington DC,
20036 00.1202.293.1842
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ĐIỆN THOẠITT ĐỊA BÀN ĐỊA CHỈ VĂN
PHÒNG FAX

00.55.6199819268

15 Bra-xin

SHIS QI -
13.Conjuto 12.Casa
16 Lago sul,
Brasilia, Brasil

00.55.6132480669

00.53.52972954

16 Cu-ba

Ave 1ra A,
No1520/Esg, a 154
Repto Nautio Playa,
Lahabana, Cuba

00.53,72086418

00.74952502138

17 Nga
No 30 –Iamckaia
Pepvaia St. Moscow,
Russia 00.74952514920

00.380.442845640

18

U-crai-na
(Kiêm nhiệm
Slô-va-ki-a)

No 51a, Tavama St.
Kiev, U-crai-na

00.380.442846640

00.359.29613429

19

Bun-ga-ry

(Kiêm nhiệm
Thổ Nhĩ Kỳ)

No 5, Semeonovo
St, Dragalavshi Dist,
Sofia, Bungary 00.359.29611325

00.33.157630353

20

Pháp

(Kiêm nhiệm
Bỉ)

No 45 Bis, Av
Division Leclerc,
92320 Chatillon 00.33.157637036

00.27.124608863

21 Nam Phi
Số 302 Nicholson
Street, Brookliyn,
Pretoria 00.27.124608872
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ĐIỆN THOẠITT ĐỊA BÀN ĐỊA CHỈ VĂN
PHÒNG FAX

00.61.262901590

22 Ô-xtrây-li-a
Số 4 Broinowski PL,
ISAACS, ACT
2607, Australia 00.61.262868630

00.21.321.603855

23 An-giê-ry
38 Rue Des
Tourelles Hydra –
Algier 00.21.321.603854

00.49.304 2023794

24
Đức (Kiêm
nhiệm Ý, Anh,
Ba Lan)

Platanenalle 12a,
14050 Berlin -
Westend, Gemany 00.49.3042021582

25 Tây Ban Nha (Sắp mở)

26 CH Séc (Sắp mở)

27 Bê-la-rút (Sắp mở)

28 Vê-nê-zu-ê-la (Sắp mở)

29 Bru-nây (Sắp mở)
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Phụ lục 3. CÁC HỌC VIỆN VÀ NHÀ TRƯỜNG CHỦ YẾU
CỦA QUÂN ĐỘI

CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG  SỸ QUAN TRỰC THUỘC
BỘ QUỐC PHÒNG

TT TÊN
NGÀY

TRUYỀN
THỐNG

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1 Học viện Quốc phòng 03/01/1977 Số 93, đường Hoàng
Quốc Việt, Hà Nội

2 Học viện Chính trị 25/10/1951 Đường Ngô Quyền,
Hà Đông, Hà Nội

3 Học viện Lục quân 07/07/1946 Phường 9, thành phố
Đà Lạt, Lâm Đồng

4 Học viện kỹ thuật
quân sự

28/10/1966 Số 100, Hoàng Quốc
Việt, Hà Nội

5 Học viện Hậu cần 15/06/1951 Phường Ngọc Thụy,
Long Biên, Hà Nội.

6 Học viện Quân y 10/03/1949 Đường Phùng Hưng,
Hà Đông, Hà Nội

7 Trường Sĩ quan Lục
quân 1

15/04/1945 Xã Cổ Đông, Sơn
Tây, Hà Nội

8 Trường Sĩ quan Lục
quân 2

27/08/1961 Xã Tam Phước, Long
Thành, Đồng Nai

9 Trường Sĩ quan
Chính trị

14/01/1976 Thành phố Bắc Ninh
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CÁC TRƯỜNG THUỘC CÁC TỔNG CỤC, QUÂN CHỦNG,
BINH CHỦNG

TT TÊN
NGÀY

TRUYỀN
THỐNG

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1 Học viện Khoa học
Quân sự

10/06/1957 Số 322, đường Lê Trọng Tấn,
Hoàng Mai, Hà Nội.

2 Học viện Hải quân 26/04/1955 Số 30, đường Trần Phú, Nha
Trang, Khánh Hòa.

3 Học viện Phòng
không - Không quân

16/07/1964 Xã Kim Sơn và xã Trung Sơn
Trầm, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

4 Học viện Biên
phòng

20/05/1963 Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn
Tây, Hà Nội.

5 Trường Đại học
Văn hóa - Nghệ
thuật quân đội

23/09/1955 Số 100 Nguyễn Chí Thanh,
Đống Đa, Hà Nội.

6 Trường Sĩ quan
Không quân

20/08/1959 Thành phố Nha Trang, Khánh
Hòa.

7 Trường Sĩ quan
Tăng - Thiết giáp,

10-04-1973 Đường Vĩnh Yên - Tam Đảo,
huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

8 Trường Sĩ quan
Thông tin

20-07-1967 Nha Trang, Khánh Hoà

9 Trường Sĩ quan
Công binh

26/12/1955 Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh
Bình Dương.

10 Trường Sĩ quan
Phòng hóa

21/09/1976 Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn
Tây, Hà Nội.

11 Trường Sĩ quan
Pháo binh

18/02/1957 Xã Trung Sơn Trầm, Thị xã
Sơn Tây, Hà Nội.

12 Trường Sĩ quan
Đặc công

20-07-1967 Thị trấn Xuân Mai, Chương
Mỹ, Hà Nội

13 Cao đẳng Kỹ thuật
Vinhem Pic

27/05/1978 Số 189 Nguyễn Oanh, Gò
Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
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Phụ lục 4. CÁC VIỆN NGHIÊN CƯU CHỦ YẾU
CỦA QUÂN ĐỘI

TT TÊN
NGÀY

TRUYỀN
THỐNG

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1
Viện Chiến lược
Quân sự

11/01/1990 Số 3B Hoàng Diệu,

Hà Nội

2
Viện Khoa học và
Công nghệ Quân sự

12/10/1960 Số 17 Hoàng Sâm,

Hà Nội

3
Viện Quan hệ quốc
tế về Quốc phòng,

21/12/2002 Nhân Mỹ, Mỹ Đình,
Từ Liêm, Hà Nội

4
Viện Lịch sử Quân
sự

28/05/1981 Số 3B Hoàng Diệu,

Hà Nội

5
Viện Khoa học và
Nghệ thuật quân sự

03/01/1977 Số 93 Hoàng Quốc
Việt, Hà Nội

6
Viện Khoa học xã
hội và Nhân văn
quân sự

21/12/2002 Ngô Quyền, Hà Đông,
Hà Nội
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 Phụ lục 5. NGÀY TRUYỀN THỐNG MỘT SỐ ĐƠN VỊ
TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

TT ĐƠN VỊ
NGÀY TRUYỀN

THỐNG

1 Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944

2 Bộ tổng Tham mưu 07/09/1945

3 Tổng cục Chính trị 22/12/1944

4 Tổng cục Hậu cần 11/07/1950

5 Tổng cục Kỹ thuật 10/09/1974

6 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng 15/09/1945

7 Tổng cục Tình báo Quốc phòng 25/10/1945

8 Quân khu 1 16/10/1945

9 Quân khu 2 19/10/1946

10 Quân khu 3 31/10/1945

11 Quân khu 4 15/10/1945

12 Quân khu 5 16/10/1945

13 Quân khu 7 10/12/1945

14 Quân khu 9 10/12/1945

15 BTL Thủ đô 19/08/1945

16 Quân chủng Phòng không – Không
quân

22/10/1963
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TT ĐƠN VỊ
NGÀY TRUYỀN

THỐNG

17 Quân chủng Hải quân 07/05/1955

18 Bộ đội Biên phòng 03/03/1959

19 Quân đoàn 1 24/10/1973

20 Quân đoàn 2 17/05/1974

21 Quân đoàn 3 26/03/1975

22 Quân đoàn 4 20/07/1974

23 Binh chủng Công binh 25/03/1946

24 Binh chủng Đặc công 19/03/1967

25 Binh chủng Hóa học 19/04/1958

26 Binh chủng Pháo binh 29/06/1946

27 Binh chủng Tăng - Thiết giáp 05/10/1959

28 Binh chủng Thông tin 09/09/1945

29 Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng 28/05/1964

30 Cục Cảnh sát biển 28/08/1998
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Phụ lục 6. DANH SÁCH CÁC KHU
KINH TẾ - QUỐC PHÒNG

TT TÊN ĐỊA ĐIỂM

1 Khu Kinh tế - Quốc phòng  Mẫu Sơn  Lạng Sơn

2 Khu Kinh tế - Quốc phòng Bảo Lạc-
Bảo Lâm

 Cao Bằng

3 Khu Kinh tế - Quốc phòng Mường Chà Điện Biên

4 Khu Kinh tế - Quốc phòng Vị Xuyên  Hà Giang

5 Khu Kinh tế - Quốc phòng Xín Mần   Hà Giang

6 Khu Kinh tế - Quốc phòng Bát Sát Lào Cai

7 Khu Kinh tế - Quốc phòng Sông Mã Sơn La

8 Khu Kinh tế - Quốc phòng Phong Thổ  Lai Châu

9 Khu Kinh tế - Quốc phòng Bắc Hải Sơn  Quảng Ninh

10 Khu Kinh tế - Quốc phòng Bình Liêu -
Quảng Hà - Móng Cái

 Quảng Ninh

11 Khu Kinh tế - Quốc phòng Khe Sanh Quảng Trị

12 Khu Kinh tế - Quốc phòng Aso - Alưới Thừa Thiên-
Huế

13 Khu Kinh tế - Quốc phòng Kỳ Sơn Nghệ An

14 Khu Kinh tế - Quốc phòng Mường Lát Thanh Hóa



113

TT TÊN ĐỊA ĐIỂM

15 Khu Kinh tế - Quốc phòng Cưmga Đắc Lắc

16 Khu Kinh tế - Quốc phòng Tây Giang Quảng Nam

17 Khu Kinh tế - Quốc phòng Bù Gia Phúc
– Bù Gia Mập

Bình Phước

18 Khu Kinh tế - Quốc phòng Bắc Lâm
Đồng

Lâm Đồng

19 Khu Kinh tế - Quốc phòng Tân Hồng Đồng Tháp

20 Khu Kinh tế - Quốc phòng Quảng Sơn Đắc Lắc

21 Khu Kinh tế - Quốc phòng Binh đoàn 15 Gia Lai, Kon
Tum, Đắc Lắc

22 Khu Kinh tế - Quốc phòng Binh đoàn 16 Đắc Lắc, Bình
Phước
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Phụ lục 7. DANH SÁCH CÁC TỔ NG CÔNG TY LỚN
CỦA QUÂN ĐỘI

TT TÊN
NGÀY

TRUYỀN
THỐNG

TRỤ SỞ CHÍNH

1 Tổng công ty xây
dựng Trường Sơn

19/05/1959 Số 475, Nguyễn Trãi,
Thanh Xuân, Hà Nội

2 Tổng công ty Đông
Bắc

24/12/1994 Phường Hồng Hải, Hạ
Long, Quảng Ninh

3 Tổng công ty Bay
dịch vụ Việt Nam

01/06/1989 Số 172, đường Trường
Chinh, Đống Đa, Hà Nội

4 Tổng công ty Viễn
thông quân đội
(Vietel)

01/06/1989 Số 1, Giang Văn Minh, Ba
Đình, Hà Nội

5 Tổng công ty 15 20/02/1985 Phường Yên Thế, thành
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

6 Tổng công ty Xăng
dầu quân đội

30/09/1965 Số 125, Nguyễn Phong
Sắc, Dịch Vọng, Cầu
Giấy, Hà Nội

7 Tổng công ty 28 09/05/1975 Số 3, Nguyễn Oanh, Phường
10, Quận Gò Vấp, TP HCM

8 Tổng công ty Thành
An

11/06/1982 Số 141, hồ Đắc Di, Nam
Đồng, Đống Đa, Hà Nội

9 Tân cảng 15/03/1989 Đường Điện Biên Phủ,
Phường 22, Quận Bình
Thạnh, TPHCM

10 Ngân hàng Quân
đội

4/11/1994 Số 3 Đường Liễu Giai,
Quận Ba Đình, Hà Nội
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Phụ lục 8. DANH SÁCH CÁC HIỆP ĐỊNH LIÊN QUAN
ĐẾN BIÊN GIỚI ĐÃ ĐƯỢC KÝ KẾT

1 Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam v à Trung
Quốc

2 Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam v à
Trung Quốc

3 Hiệp định biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung
Quốc

4 Hiệp định phân định biên giới trên bộ giữa Việt Nam
và Lào

5 Hiệp định phân định biên giới trên bộ giữa Việt Nam
và Căm-pu-chia

6 Hiệp định về vùng nước lịch sử giữa Việt Nam và
Căm-pu-chia

7 Hiệp định phân định vùng biển giữa Việt Nam và Thái Lan

8 Hiệp định phân định ranh giới thềm lục địa giữa Việt Nam
và In-đô-nê-xi-a

9 Thoả thuận về hợp tác thăm dò và khai thác chung vùng
chồng lấn giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a
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Phụ lục 9. QUÂN KỲ, QUÂN HIỆU, CẤP HIỆU ,
PHÙ HIỆU VÀ QUÂN PHỤC CỦA QUÂN ĐỘI

NHÂN DÂN VIỆT NAM
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Phụ lục 10: TRAO ĐỔI ĐOÀN QUÂN SỰ CẤP CAO
Từ năm 2005 đến 6 tháng đầu năm 2009

ĐOÀN ĐẾN THĂM VIỆT NAM
Thời gian Tên đoàn

Năm 2005
28 - 29/01 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

23 - 25/02 Tổng Tham mưu trưởng Quân đội An-giê-ri

07 - 10/3 Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Căm-pu-chia

06 - 08/4 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ô-xtrây-li-a

20 - 25/4 Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào

18 - 21/4 Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Xinh-ga-po

27/4 - 02/5 Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách
mạng Cu-ba

17 - 21/5 Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang
Phi-líp-pin

31/8 - 02/9 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

29 - 30/8 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Căm-pu-chia

19 - 20/9 Tư lệnh Tối cao Quân đội Hoàng gia Thái Lan

18 - 20/10 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nam Phi

22 - 29/10 Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Bỉ
20 - 23/12 Đồng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Căm-pu-chia

23 - 27/2 Tư lệnh Không quân Ô-xtrây-li-a

21 - 25/3 Phó Giám đốc Cơ quan an ninh Nga

04 - 10/4 Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân
dân Lào

25 - 29/4 Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quốc
phòng  Nam Phi
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ĐOÀN ĐẾN THĂM VIỆT NAM
Thời gian Tên đoàn

Năm 2005

01 - 03/6 Tư lệnh Hải quân Thái Lan

07 - 09/6 Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ

20/6 - 1/7 Tư lệnh Không quân Cu-ba

02 - 08/7 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân

Lào

12 - 13/7 Tư lệnh Lục quân Thái Lan

17 - 19/7 Tư lệnh Không quân Ma-lai-xi-a

21 - 25/7 Văn phòng Quân uỷ Trung ương Trung Quốc

01 - 05/8 Tư lệnh Lục quân Căm-pu-chia

02 - 06/8 Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào

26 - 30/9 Đoàn Uỷ ban chuyên trách Chính phủ
Căm-pu-chia

16 - 20/10 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội
Nhân dân Lào

30/10 - 2/11 Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
Căm-pu-chia

14 - 19/11 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bru-nây

28 - 30/11 Chủ tịch Phân ban U-crai-na họp Uỷ ban Liên

chính phủ

04 - 07/12 Chủ tịch Phân ban  Liên bang  Nga họp Uỷ ban
Liên chính phủ
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ĐOÀN ĐẾN THĂM VIỆT NAM
Thời gian Tên đoàn

Năm 2006

06 - 09/02 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

06 - 10/4 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc
15 - 18/5 TMT các Lực lượng Vũ trang  Phi-lip-pin

30/5 - 2/6 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc
04 - 06/6 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ
07 - 11/6 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân

dân Lào

12 - 17/6 Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nam Phi

10 - 12/9 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

20 - 24/12 Tư lệnh  Lực lượng Quốc phòng Ma-lai-xi-a

05 - 07/01 Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nga

08 - 10/02 Tư lệnh Lục quân Xinh-ga-po

15 - 16/02 Tư lệnh Không quân Thái Lan
07 - 10/03 Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc phòng

Hàn Quốc
14 - 17/03 Chủ tịch Phân ban U-crai-na

14 - 19/03 Tham mưu trưởng Không quân Pháp
28 - 31/03 Tư lệnh Quân khu 1 Quân đội Hoàng Gia

Căm-pu-chia

02 - 06/5 Tham mưu trưởng Lục quân Nga
02 - 07/5 Uỷ ban hợp tác Công nghiệp quốc ph òng và

Hậu cần Hàn Quốc
03 - 06/5 Tư lệnh Hải quân Ma-lai-xi-a

18 - 24/5 Tổng cục Quân y Nga
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ĐOÀN ĐẾN THĂM VIỆT NAM
Thời gian Tên đoàn

Năm 2006

20 - 26/5 Tổng cục trưởng Tổng cục Vật liệu Ăng -gô-la

23 - 26/5 Giám đốc Cơ quan Tình báo Phi-lip-pin

26 - 28/5 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

22 - 26/6 Tổng cục hợp tác quân sự quốc tế Nga

13 - 16/7 Tư lệnh Lực lượng Thái Bình Dương Hoa Kỳ

14 - 17/7 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân
dân Lào

02 - 05/8 Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc

06 - 12/8 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân
dân Lào

07 - 10/8 Tư lệnh Hải quân Thái Lan

16 - 22/8 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân
dân Lào

24 - 28/8 Tư lệnh Lục quân Ma-lai-xi-a

10 - 22/9 CN Tổng cục Vật liệu Ăng-gô-la

10 - 17/9 Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga

12 - 14/10 Thứ trưởng BQP Ấn Độ

13 - 17/10 Tư lệnh Lục quân Ô-xtrây-li-a

03 - 08/12 Đại Quân khu Thành Đô Quân giải phóng nhân
dân Trung Quốc

06 - 07/12 Tư lệnh Lục quân Thái Lan

20 - 24/12 Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Ma-lai-xi-a
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ĐOÀN ĐẾN THĂM VIỆT NAM

Thời gian Tên đoàn
Năm 2007

04 - 05/01 Tư lệnh tối cao Quân đội Hoàng gia Thái Lan

02 - 08/5 Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào

30/5 - 3/6 Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân
dân Trung Quốc

02 - 06/7 Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Mô-dăm-
bích

18 - 24/8 Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Xu-đăng
24 - 26/9 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Xinh-ga-po

30/9 - 5/10 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bun-ga-ry

15 - 21/10 Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Căm-pu-chia

15 - 19/11 Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị Quân giải phóng
nhân dân Trung Quốc

04 - 07/3 Tham mưu tưởng Lục quân Nhật Bản
02 - 04/4 Bí thư thường trực Bộ Quốc phòng Xinh-ga-po

19 - 23/4 Tư lệnh Quân khu Quảng Tây Trung Quốc
10 - 13/6 Phó Tổng Tham mưu tưởng Quân đội nhân

dân Lào

10 - 15/6 Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Căm-pu-chia

15 - 18/6 Tổng cục Tình báo liên quân Quân đội Hoàng
gia  Thái Lan

12 - 14/8 Tư lệnh Không quân In-đô-nê-xi-a

10 - 13/9 Tư lệnh Hải quân Ô-xtrây-li-a

10 - 16/9 Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào

11 - 12/9 Tư lệnh Lục quân Thái Lan
23 - 29/9 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân

dân Lào
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ĐOÀN ĐẾN THĂM VIỆT NAM

Thời gian Tên đoàn
Năm 2007

24 - 30/9 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

24 - 30/9 Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung
ương Hung-ga-ry

22 - 26/10 Uỷ ban chuyên trách Chính phủ Căm-pu-chia

07 - 10/11 Tư lệnh Tình báo Quốc phòng Nam Phi

14 - 17/11 Tư lệnh Hải quân Phi-líp-pin

13 - 18/11 Tư lệnh Không quân Niu Di-lân

08 - 13/11 Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ
28 - 30/11 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân

dân Lào

03 - 07/12 Chủ tịch Uỷ ban phân ban Nga
06 - 07/12 Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nga

06 - 08/12 Tổng Thư ký Quốc phòng I-ta-li-a

10 - 14/12 Chủ tịch Uỷ ban phân ban U -crai-na

11 - 15/12 Đoàn CCB Lào, Căm-pu-chia dự Đại hội Cựu
chiến binh Việt Nam

12 - 13/12 Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái B ình Dương Hoa kỳ
18 - 20/12 Tư lệnh Lục quân Thái Lan
18 - 22 12 Chủ tịch Uỷ ban phân ban Bê-la-rút

Năm 2008
17 - 20/2 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

26 - 29/2 Chủ tịch Uỷ ban Tham mưu trưởng Ấn Độ
24 - 26/3 Bộ trưởng BQP Căm-pu-chia

02 - 04/4 Tư lệnh LLQP Xinh-ga-po
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ĐOÀN ĐẾN THĂM VIỆT NAM
Thời gian Tên đoàn

Năm 2008

12 - 18/5 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân
dân Lào

07 - 08/7 Tư lệnh Tối cao Quân đội Hoàng gia Thái Lan

06 - 09/8 Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng  Niu Di-lân

06 - 07/11 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan

09 - 13/11 Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Bun-ga-ry

18 - 22/11 Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Bê-la-rút

30/11 - 5/12 Tổng Thư ký Quốc phòng An-giê-ry

23 - 26/12 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pa-ki-xtan

14 - 17/01 Sư trưởng sư 2,3 và chỉ huy trưởng các tỉnh
Bắc Lào

20 - 22/01 Tư lệnh Lục quân Phi-lip-pin

23 - 30/01 Phân ban Uỷ ban Liên chính phủ Bê-la-rút

02 - 12/3 Phân ban Uỷ ban Liên chính phủ Nga
09 - 13/3 Tư lệnh Không quân Xinh-ga-po

21 - 23/4 Tư lệnh Không quân Thái Lan
18 - 21/5 Tư lệnh Không đoàn 13 Hoa Kỳ
27 - 29/5 Giám đốc Tình báo quốc phòng  Xinh-ga-po

25 - 28/6 Tư lệnh Hải quân Thái Lan
20 - 21/8 Tư lệnh Lục quân Thái Lan
27/7 - 02/8 Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang  Nga
07 - 12/9 Tham mưu trưởng lục quân Ru-an-đa
10 - 13/7 Tổng cục Tình báo Hàn Quốc
06 - 12/10 Tư lệnh Không quân Căm-pu-chia

06 - 08/10 Tư lệnh Lục quân Xinh-ga-po
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ĐOÀN ĐẾN THĂM VIỆT NAM
Thời gian Tên đoàn

Năm 2008

09 - 11/10 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Đối thoại
an ninh

20 - 24/10 Tư lệnh QK đặc biệt Căm-pu-chia

02 - 06/11 Phó Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị Quân giải
phóng nhân dân Trung Quốc

07 - 12/12 Bộ Tư lệnh Lục quân Căm-pu-chia

14 - 18/12 Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng  Không quân
Nga

6 tháng đầu năm 2009
19 - 21/02 Tư lệnh Tối cao Quân đội Hoàng gia  Thái Lan

08 - 12/3 Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia
Căm-pu-chia

20 - 24/3 Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân
dân Trung Quốc

12 - 14/02 Tư lệnh Hải quân Thái Lan
15 - 17/02 Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia

Căm-pu-chia

23 - 26/02 Bộ chỉ huy Huấn luyện Lục quân Ấn Độ
24 - 26/02 Tư lệnh Hải quân Ma-lai-xi-a

08 - 12/3 Tư lệnh Hạm đội Thái B ình Dương  Hoa Kỳ
16 - 18/3 Tổng cục Hậu cần Ấn Độ
17 - 21/3 Tư lệnh Hải quân Căm-pu-chia

23 - 25/3 Tư lệnh Hải quân In-đô-nê-xi-a

28/4 - 01/5 Phó Chủ nhiệm thứ nhất Tổng cục Chính trị
Quân đội nhân dân Triều Tiên
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ĐOÀN ĐẾN THĂM VIỆT NAM
Thời gian Tên đoàn

6 tháng đầu năm 2009

07 - 11/4 Tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ
13 - 15/4 Tư lệnh Hải quân Xinh-ga-po

26 - 29/5 Bộ trưởng Quốc phòng Bê-la-rút

11 - 15/5 Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân
Lào

05 - 06/5 Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản
Tháng 5 Đoàn Bộ Tổng Tư lệnh Lục quân các Lực

lượng Vũ trang Liên bang Nga

13 - 17/5 Thư ký Quốc phòng Niu Di-lân

14 - 25/5 Cựu Chiến binh Nga và U-crai-na trong chiến
tranh Việt Nam

21 - 24/5 Chủ tịch Phân ban Nga trong Uỷ ban Liên chính
phủ Nga - Việt về hợp tác kỹ thuật quân sự

23 - 31/5 Giám đốc cơ quan Luật pháp Quốc phòng
Nam Phi

17 - 29/6 Cựu Chiến binh Bê-la-rút trong chiến tranh
Việt Nam

15 - 19/6 Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Căm-pu-chia

10 - 13/6 Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương  Hoa Kỳ
08 - 12/6 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

08 - 12/6 Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần  Quân đội nhân
dân Lào

20 - 27/6 Tư lệnh Lục quân Căm-pu-chia
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ĐOÀN ĐI THĂM NƯỚC NGOÀI
Thời gian Tên đoàn

Năm 2005

02 - 07/3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Lào và Ấn Độ

03 - 10/4 TTMT thăm Mi-an-ma, Phi-líp-pin

10 - 14/5 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm L ào

25 - 28/10 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Trung Quốc

16 - 19/01 Phó Tổng Tham mưu trưởng  dự Hội nghị Tổng
Tham mưu trưởng  các nước ASEAN tại Ma-lai-xi-a

20 - 25/3 Tư lệnh Quân khu 7 thăm Căm -pu-chia

25 - 30/3 Tư lệnh Quân khu 5 thăm Căm -pu-chia

24/3 - 7/4 Tư lệnh Hải quân thăm Nga, Ba Lan

10 - 15/4 Phó Tổng Tham mưu trưởng  thăm Trung Quốc

04/4- 1/5 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia đoàn Thủ
tướng thăm Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân

03 - 10/5 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Căm-pu-chia

17 - 20/5 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự Hội nghị chính
sách An ninh ARF tại Viên Chăn

15 - 21/5 Phó Tổng Tham mưu trưởng thăm Nga

19 - 29/6 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia đoàn Thủ
tướng thăm Hoa Kỳ, Ca-na-đa

12 - 18/6 Tư lệnh Quân khu 4 thăm Lào

19 - 27/6 Giám đốc Học viện Quốc phòng thăm Anh

25 - 29/7 Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm Căm-pu-chia

03 - 14/7 Phó Tổng tham mưu trưởng thăm Anh,
Hung-ga-ry
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ĐOÀN ĐI THĂM NƯỚC NGOÀI
Thời gian Tên đoàn

Năm 2005

31/7 - 5/8 Phó Tổng Tham mưu trưởng dự Hội nghị
TLLQ TBD tại Thái Lan

20 - 31/8 Phó Tổng Tham mưu trưởng thăm Thuỵ Điển

05 - 14/9 Phó Tổng Tham mưu trưởng thăm Ấn Độ

07 - 12/9 Phó Tổng Tham mưu trưởng dự Hội nghị Tư
lệnh Lục quân ASEAN tại Bru -nây

25 - 30/9 Phó Tổng Tham mưu trưởng  thăm Trung Quốc

04 - 10/9 Tổng cục trưởng Tổng cục II thăm Phi -líp-pin,
In-đô-nê-xi-a

10 - 13/10 Tư lệnh Hải quân thăm Phi-líp-pin

18 - 22/10 Tư lệnh Quân khu 9 thăm Căm-pu-chia

14 - 20/11 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Pháp

10 - 12/11 Phó Tổng Tham mưu trưởng dự Hội nghị Tư lệnh
Lực lượng Quốc phòng ASEAN tại Phi-líp-pin

14 - 25/11 Chủ nhiệm Tổng cục CNQP thăm Trung Quốc

10 - 16/12 Tư lệnh Hải quân thăm Pháp, I-ta-li-a

Năm 2006

02 - 09/01 Tư lệnh Quân khu 7 thăm Căm -pu-chia

09 - 13/01 Tư lệnh Hải quân thăm Căm-pu-chia

12 - 14/01 Tư lệnh Quân khu 7 thăm Căm -pu-chia

13 - 19/02 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm Ấn Độ

08 - 11/03 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Ma-lai-xi-a
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ĐOÀN ĐI THĂM NƯỚC NGOÀI
Thời gian Tên đoàn

Năm 2006

07 - 13/5 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Nam Phi
24 - 30/9 Tổng Tham mưu trưởng thăm Lào và

Căm-pu-chia

15 - 22/10 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm
Trung Quốc

27/11 - 7/12 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm Cu -ba

08 - 10/5 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự Hội nghị Bộ
trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần 1 tại
Ma-lai-xi-a

16/4 - 01/5 Thứ trưởng BQP dự Hội nghị an ninh các n ước
ARF tại Ma-lai-xi-a

13 - 20/02 Phó Tổng Tham mưu trưởng  thăm Nam Lào (1)

02 - 10/03 Phó Tổng Tham mưu trưởng thăm Nam Lào (2)

21 - 27/03 Tư lệnh Phòng không - Không quân thăm
U-crai-na

03 - 07/6 Tư lệnh Quân khu 9 thăm Căm -pu-chia

05 - 10/6 Tổng cục trưởng Tổng cục II thăm U-crai-na

11 - 21/6 Phó Tổng Tham mưu trưởng thăm Thuỵ Điển
11/6 - 03/7 Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc ph òng

thăm Pháp và một số nước châu Âu
02 - 09/7 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Cộng hòa

Áo

08 - 12/8 Tư lệnh Quân khu Thủ Đô thăm Lào

26/9 - /10 Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu
nạn thăm Hoa Kỳ
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ĐOÀN ĐI THĂM NƯỚC NGOÀI
Thời gian Tên đoàn

Năm 2006

17 - 2/10 Phó Tổng Tham mưu trưởng  thăm Hàn Quốc
21 - 5/10 Tổng cục trưởng Tổng cục II thăm Nga
11 - 19/10 Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc ph òng

thăm Nam Phi
28/10 - 3/11 Tư lệnh Hải quân dự Hội nghị Tư lệnh Hải

quân Tây Thái Bình Dương
13 - 5/11 Phó Tổng Tham mưu trưởng dự Hội nghị Tư

lệnh LLQP CA-TBD tại Ma-lai-xi-a

20 - 4/11 Tư lệnh Phòng không – Không quân dự Hội
nghị Tư lệnh Không quân tại  In-đô-nê-xi-a

28 - 0/11 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Lào
30/11 - 3/12 Phó Tổng Tham mưu trưởng  thăm Thái Lan
24/11 - 7/12 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm 3 nước SNG
11 - 5/12 Phó CN Tổng cục Chính trị  thăm Ma-lai-xi-a

16 - 18/12 Tư lệnh Quân khu 7 thăm Căm-pu-chia

26 - 30/12 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị họp Ban
công tác đặc biệt tại Lào

Năm 2007
12 - 19/3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Lào và

Căm-pu-chia

23 - 25/3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự họp hẹp Bộ
trưởng Quốc phòng các nước ASEAN tại
In-đô-nê-xi-a

27 - 31/5 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm L ào

16 - 24/6 Tổng tham mưu trưởng thăm Nga và Bê-la-rút
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ĐOÀN ĐI THĂM NƯỚC NGOÀI
Thời gian Tên đoàn

Năm 2007

26 - 31/8 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Trung Quốc
07 - 20/10 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm Nam Phi

và An-giê-ri

11 - 15/11 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Xinh-ga-po và
dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng  ASEAN

22 - 26/01 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị  thăm
Căm-pu-chia

09 - 13/01 Phó Tổng Tham mưu trưởng thăm Lào (1)

02 - 11/02 Phó Tổng Tham mưu trưởng thăm Lào (2)

10 - 23/3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Ô-xtrây-li-a,
Niu Di-lân và Bru-nây

11 - 19/3 Tư lệnh Quân khu 7 thăm Căm -pu-chia

22 - 30/3 Tư lệnh Quân khu 5 thăm Lào và Căm-pu-chia

24 - 29/4 Lãnh đạo các Quân khu  1, 2, 3, 7 và Thủ đô
thăm Trung Quốc

16 - 22/5 Tư lệnh Quân khu 5 thăm Lào

23 - 25/5 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự Hội nghị chính
sách an ninh-ARF tại Phi-lip-pin

31/5 - 04/6 Phó Tổng Tham mưu trưởng dự Đối thoại
Shan-gri-La 6 tại Xinh-ga-po

11 - 15/6 Tư lệnh Quân khu 7 thăm Hàn Quốc
18 - 26/7 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm Nga
01 - 03/8 Phó Tổng Tham mưu trưởng dự Hội nghị Tổng

Tham mưu trưởng các nước ASEAN tại
Xinh-ga-po
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ĐOÀN ĐI THĂM NƯỚC NGOÀI
Thời gian Tên đoàn

Năm 2007

05 - 10/8 Phó Tổng Tham mưu trưởng dự Hội nghị lãnh
đạo Lục quân Thái B ình Dương lần 5 tại
Ô-xtrây-li-a

18 - 26/8 Phó Tổng Tham mưu trưởng  thăm Nga

24/8 - 06/9 Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc ph òng
thăm Nga, I-xra-en

17 - 20/10 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự Hội nghị
ADSOM tại Xinh-ga-po

30/10 - 2/11 Phó Tổng Tham mưu trưởng dự Hội nghị lãnh
đạo Quốc phòng Châu Á - Thái Bình Dương
tại Ha-waii

29/10 - 2/11 Phó Tổng Tham mưu trưởng thăm Căm-pu-chia

07 - 11/10 Giám đốc HVQP dự Hội nghị các giám đốc
Học viện Quốc phòng ARF tại Ô-xtrây-li-a

01 - 05/11 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Căm-pu-chia

17 - 21/11 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Lào

19 - 25/11 Phó Tổng Tham mưu trưởng thăm Thái Lan và
dự Hội nghị Tư lệnh Lục quân ASEAN

20 - 25/11 Tư lệnh Quân khu 4 thăm Lào (1)

20/1 - 10/12 Tư lệnh Quân khu 4 thăm Lào (2)

27/11 - 2/12 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự Đối thoại an
ninh tại Ấn Độ

30/11 - 4/12 Phó Tổng Tham mưu trưởng  thăm Thái Lan
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ĐOÀN ĐI THĂM NƯỚC NGOÀI
Thời gian Tên đoàn

Năm 2008

06 - 10/01 Tổng Tham mưu trưởng và Tư lệnh Quân khu
2 thăm Lào

28/5 - 01/6 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm Căm-pu-chia

25/6 - 06/7 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm Nga,
Bê-la-rút

10 - 16/8 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Mi-an-ma,
Ma-lai-xi-a

31/7 - 03/8 Tổng Tham mưu trưởng dự Hội nghị Tư lệnh
Lực lượng Quốc phòng tại Thái Lan

21 - 28/9 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm Triều Ti ên

20/9 - 2/10 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Nga, Bê-la-rút

30/11 - 5/12 Tổng Tham mưu trưởng thăm Trung Quốc
06 - 12/01 Tư lệnh Hải quân thăm Thái Lan, Ma-lai-xi-a

22 - 26/01 Tư lệnh Hải quân thăm Hàn Quốc
22 - 26/01 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng họp Uỷ ban Liên

chính phủ chỉ đạo song phương tại Trung Quốc
21 - 28/4 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm  Áo
24 - 29/4 Giám đốc Học viện Quốc phòng thăm Lào
22/4 - 04/5 Tổng cục II thăm Ni-ca-ra-goa và Chi-lê

13 - 24/5 Giám đốc Học viện Quốc phòng thăm Pháp
20 - 31/5 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Thuỵ Sỹ,

Phần Lan
31/5 - 06/6 Tổng cục II thăm Vê-nê-zu-ê-la

30/5 - 02/6 Chính uỷ Quân chủng Phòng không - Không
quân dự 50 năm thành lập Không quân
Ma-lai-xi-a
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ĐOÀN ĐI THĂM NƯỚC NGOÀI
Thời gian Tên đoàn

Năm 2008

21- 28/6 Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương thăm Nga
14 - 18/7 Tư  lệnh Quân khu Thủ đô thăm Lào

02 - 12/8 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Cu-ba

17 - 25/8 Chánh án Toà án Quân sự Trung ương  thăm
Nam Phi

18 - 25/9 Tư lệnh Quân khu 2 thăm Lào

23 - 26/9 Phó Tổng Tham mưu trưởng  đi dự diễn tập tại
Trung Quốc

24 - 29/9 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng họp lần thứ 10 Uỷ
ban Liên chính phủ

12 - 14/10 Phó Tổng Tham mưu trưởng tham gia đoàn
Thủ tướng thăm Ô-xtrây-li-a

10 - 12/11 Tư  lệnh Quân khu 7, 9 và Tư lệnh Bộ đội Biên
phòng thăm Căm-pu-chia

25 - 26/11 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia đoàn Thủ
tướng thăm Lào

6 tháng đầu năm 2009
18 - 27/02 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Lào, Căm-pu-

chia, Thái Lan, dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc
phòng các nước ASEAN lần thứ 3

30/3 - 3/4 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị  thăm L ào

10 - 14/02 Chính uỷ Quân chủng Phòng không - Không
quân thăm Ấn Độ

15 - 20/02 Phó Chủ nhiệm Tổng cục  Chính trị  và Ban
công tác đặc biệt Chính phủ thăm Lào
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ĐOÀN ĐI THĂM NƯỚC NGOÀI

Thời gian Tên đoàn
6 tháng đầu năm 2009

21 - 28/02 Tổng cục trưởng Tổng cục II thăm Nam Phi
22 - 25/02 Tư lệnh Quân khu 9 thăm Căm -pu-chia
21/02 - 1/3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm U-crai-na,

Hàn Quốc
11 - 17/3 Tư lệnh Hải quân thăm Xinh -ga-po và Ấn Độ
30/3 - 03/4 Tư lệnh Quân khu 5 thăm Căm -pu-chia
12 - 25/4 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Na-uy, Ai-

len, Thổ Nhĩ Kỳ
07 - 12/4 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Trung Quốc
19 - 21/4 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Căm-pu-chia
20 - 23/4 Tư lệnh Hải quân dự 60 năm Hải quân

Trung Quốc
07 - 11/4 Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm Căm-pu-chia
28/5 - 01/6 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Đối thoại

Shang-ri-La 8
04 - 11/5 Phó Tổng Tham mưu trưởng  thăm I-ta-li-a, Áo
06 - 12/5 Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quốc

phòng  thăm Nhật Bản và Hàn Quốc
17 - 20/5 Phó Tổng Tham mưu trưởng dự Hội nghị ARF

MoD và ASPC
31/5-12/6 Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Quốc gia t ìm

kiếm cứu nạn thăm Hoa  Kỳ
21 - 27/6 Tổng Tham mưu trưởng thăm Ma-lai-xi-a,

In-đô-nê-xi-a
12 - 20/6 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm Đức
13 - 23/6 Chính uỷ Quân chủng Phòng không - Không

quân  đi Pháp, Tây Ban Nha
25/6 - 03/7 Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Quốc gia

tìm kiếm cứu nạn đi Pháp
29/6 - 03/7 Tư lệnh Quân khu 5 đi thăm Lào
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Phụ lục 11: CÁC CHUYẾN THĂM HỮU NGHỊ CỦA CÁC
ĐOÀN TÀU QUÂN SỰ

TÀU HẢI QUÂN NƯỚC NGOÀI THĂM VIỆT NAM

Thời gian Tên đoàn

Năm 2005

29/3 - 02/4 Tàu Hải quân Hoa Kỳ và 223 thuỷ thủ thăm
Thành phố Hồ Chí Minh

10 - 13/5 2 tàu Hải quân Thái Lan và 247 thuỷ thủ thăm
Thành phố Hồ Chí Minh

09 - 13/6 Tàu Hải quân Ấn Độ và 215 thuỷ thủ thăm
Thành phố Hồ Chí Minh

15 - 17/8 3 tàu Hải quân Ma-lai-xia và 435 thuỷ thủ thăm
Thành phố Hồ Chí Minh

05 - 07/11 Tàu Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng

22 - 26/11 Tàu Hải quân Pháp thăm Đà Nẵng

27/11 - 2/12 5 tàu Hải quân Nga thăm Đà Nẵng

Năm 2006

08 - 11/6 Tàu Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng

01 - 06/7 2 tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm Thành phố Hồ
Chí Minh

26 - 30/8 2 tàu Hải quân Niu Di-lân thăm Thành phố Hồ
Chí Minh

09 - 12/9 Tàu Hải quân In-đô-nê-xi-a thăm Hải Phòng

28/9 - 3/10 Tàu Hải quân Ô-xtrây-li-a thăm Đà Nẵng



150

TÀU HẢI QUÂN NƯỚC NGOÀI THĂM VIỆT NAM

Thời gian Tên đoàn

Năm 2006

25 - 29/9 Tàu Hải quân Pháp thăm Hải Phòng

21 - 26/10 Tàu thuỷ đạc Hải quân Anh thăm Thành phố
Hồ Chí Minh

Năm 2007

05 - 10/2 Tàu Hải quân Pháp thăm Hải phòng

18 - 21/3 02 tàu Hải quân Ma-lai-xi-a thăm Thành phố
Hồ Chí Minh

11 - 16/4 Tàu Hải quân Ô-xtrây-li-a thăm Đà Nẵng

11 - 15/4 02 tàu huấn luyện Hải quân Thái Lan gồm 288
thành viên thăm Thành phố Hồ Chí Minh

07 - 11/5 02 tàu Hải quân Ấn Độ và 910 thuỷ thủ thăm
Hải Phòng.

26 - 29/6 Tàu Hải quân Pa-ki-xtan và 702 thuỷ thủ thăm
Thành phố Hồ Chí Minh

15 - 25/7 Tàu Bệnh viện Pe-le-liu Hải quân Hoa Kỳ
thăm Đà Nẵng

08 - 13/8 Tàu Hải quân Xinh-ga-po và 250 thuỷ thủ thăm
Thành phố Hồ Chí Minh

09 - 11/9 Tàu Hải quân Hàn Quốc và 610 thuỷ thủ thăm
Thành phố Hồ Chí Minh

17 - 20/10 Tàu Bruce Heezen Hải quân Hoa Kỳ thăm
Đà Nẵng
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TÀU HẢI QUÂN NƯỚC NGOÀI THĂM VIỆT NAM

Thời gian Tên đoàn

Năm 2007

14 - 18/11 2 tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm Hải Phòng

14 - 15/12 Tàu Hải quân Phi-líp-pin và 130 thuỷ thủ thăm
Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2008

03 - 07/3 03 tàu Hải quân Nhật Bản và 900 thuỷ thủ
thăm Thành phố Hồ Chí Minh

17 - 21/4 Tàu Hải quân Ấn Độ và 300 thuỷ thủ thăm Hải
Phòng

23 - 26/4 Tàu Hải quân Thái Lan và 300 thuỷ thủ thăm
Thành phố Hồ Chí Minh

30/6 - 04/7 Tàu VAR Hải quân Pháp thăm Thành phố Hồ
Chí Minh

04 - 08/6 Tàu Hải quân Regina của Ca-na-da thăm
Thành phố Hồ Chí Minh

19 - 29/6 Tàu Bệnh viện Mercy - Hải quân Hoa Kỳ thăm
Khánh Hoà

25 - 29/8 Tàu Hải quân Ô-xtrây-li-a thăm Thành phố Hồ
Chí Minh

15 - 18/9 Tàu Xinh-ga-po thăm Thành phố Hồ Chí Minh

18 - 21/10 Tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng

31/10 - 5/11 Tàu Hải quân Nam Phi thăm Thành phố Hồ
Chí Minh
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TÀU HẢI QUÂN NƯỚC NGOÀI THĂM VIỆT NAM

Thời gian Tên đoàn

Năm 2008

18 - 22/11 Tàu huấn luyện Hải quân Trung quốc thăm Đ à
Nẵng

14 - 16/12 Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Thành phố Hồ
Chí Minh

Sáu tháng đầu năm 2009

9 - 12/4 02 tàu Hải quân Ấn Độ thăm Hải Phòng

10 - 14/4 Tàu Xinh-ga-po thăm Thành phố Hồ Chí Minh

01 - 05/5 Tàu Hải quân Bra-xin thăm Thành phố Hồ Chí
Minh

19 - 24/5 Tàu Hải quân Pháp thăm Đà Nẵng

16 - 19/6 Tàu Hải quân Thái Lan thăm TP Hồ Chí Minh

19 - 23/6 04 tàu Hải quân Nga thăm Đà Nẵng

23 - 25/6 Tàu Heezen Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng

TÀU HẢI QUÂN VIỆT NAM THĂM CÁC N ƯỚC

Thời gian Tên đoàn

3 - 6/7/2008 02 tàu Hải quân và 98 sỹ quan, thuỷ thủ thăm
cảng Sat-ta-hip - Thái Lan

24 - 27/6/2009 02 tàu Hải quân và 104 sỹ quan, thuỷ thủ thăm
cảng Trạm Giang, Trung Quốc
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