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QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

 

1. BỘ TỔNG THAM MƯU 

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 mưu 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 cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện các quy định 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. 

Ngày truyền thống: 7/9/1945 

Truyền thống vẻ vang: 
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"TRUNG THÀNH, MƯU LƯỢC, TẬN TỤY, SÁNG TẠO, ĐOÀN KẾT, HIỆP 

ĐỒNG, QUYẾT CHIẾN, QUYẾT THẮNG” 

Phần thưởng cao quý: 

- Huân chương Sao vàng; - 02 Huân chương Hồ Chí Minh, và nhiều phần 

thưởng cao quý khác. 

 

2. TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ 

Tổng cục Chính trị là cơ quan chỉ đạo và tiến hành Công tác Đảng, Công 

tác Chính trị trong quân đội. Tổng cục Chính trị có Chủ nhiệm và các Phó Chủ 

nhiệm, các cục chức năng chịu trách nhiệm về công tác cán bộ, tuyên huấn, tổ 

chức đảng, công tác dân vận, an ninh quân đội... Tổng cục Chính trị là cơ quan 

quản lý hành chính đối với hệ thống toà án quân sự, viện kiểm sát quân sự các 

cấp. 

 

Ngày truyền thống: 22/12/1944 

Truyền thống vẻ vang: 

“TRUNG THÀNH, KIÊN ĐỊNH; GƯƠNG MẪU, TIÊU BIỂU; NGUYÊN TẮC, 

DÂN CHỦ; CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO; NHẠY BÉN, SẮC SẢO; ĐOÀN KẾT 

THỐNG NHẤT, QUYẾT CHIẾN, QUYẾT THẮNG” 

Phần thưởng cao quý: 

- Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh, và nhiều phần 

thưởng cao quý khác. 
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3. TỔNG CỤC HẬU CẦN 

Tổng cục Hậu cần là cơ quan đầu ngành về hậu cần của Quân đội nhân 

dân Việt Nam; có chức năng tham mưu, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm vật chất, bảo 

đảm sinh hoạt, bảo đảm quân y, bảo đảm vận tải... cho quân đội. 

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đầu tiên là đồng chí Trần Đăng Ninh 

Hiện nay, Tổng cục Hậu cần có Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm, Chính 

uỷ và Phó Chính uỷ; 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. 

Ngày truyền thống: 10/7/1950. 

 

4. TỔNG CỤC KỸ THUẬT 

Tổng cục Kỹ thuật là cơ quan đầu ngành kỹ thuật của Quân đội nhân dân 

Việt Nam có chức năng tham mưu, 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 Kỹ thuật hiện nay có Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm, Chính 

uỷ và Phó Chính uỷ, các cơ quan, đơn vị, trường kỹ thuật chuyên ngành, các nhà 

máy, xí nghiệp sửa chữa vũ khí... 

Ngày truyền thống: 10/9/1974. 

 

4. TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chịu trách nhiệm sản xuất vũ khí, trang 

bị quân dụng cho quân đội và dân quân tự vệ. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng 

có Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm, Chính uỷ và Phó Chính uỷ, các cục chức 

năng, các nhà máy sản xuất vũ khí, khí tài, các trường dạy nghề, các đơn vị trực 

thuộc. 

Ngày truyền thống: 15/9/1945. 

 

5. TỔNG CỤC TÌNH BÁO QUỐC PHÒNG 

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 

Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng. Tổng cục Tình báo Quốc phòng là lực 



 
Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự/Bộ Quốc phòng 

4 

lượng trực tiếp thực hiện công tác tình 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 tình báo đối với hệ thống quân báo - trinh sát 

toàn quân. 

Tổng cục Tình báo quốc phòng hiện nay có Tổng cục trưởng và các Phó 

Tổng cục trưởng, Chính uỷ và Phó Chính uỷ, cơ quan tham mưu và các cơ quan 

đơn vị trực thuộc. 

Ngày truyền thống: 25/10/1945. 

----------- 


