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QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

CÁC QUÂN KHU VÀ BTL THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

 

1. QUÂN KHU 1 

Quân khu 1 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, nằm ở vị trí địa - chính 

trị chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối 

ngoại trong thế bố trí chung của cả nước, có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý 

và chỉ huy lực lượng vũ trang 3 thứ quân; thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh 

giác cách mạng, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng 

chiến đấu của lực lượng vũ trang ba thứ quân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân 

dân vững chắc; tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc 

phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Tư lệnh kiêm Chính uỷ đầu tiên của Quân khu 1 là đồng chí Đàm Quang Trung. 

Hiện nay, Quân khu 1 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, các sư đoàn và trung đoàn chủ lực và các đơn vị trực thuộc 

khác. Quân khu 1 chỉ huy các đơn vị bộ đội địa phương các tỉnh, huyện và dân 

quân tự vệ trong địa bàn của quân khu. 

Ngày truyền thống: 16/10/1945 

Truyền thống vẻ vang: 

“TRUNG HIẾU, TIÊN PHONG, ĐOÀN KẾT, CHIẾN THẮNG” 

Phần thưởng cao quý: 

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc qua các thời kỳ, Lực lượng vũ 

trang Quân khu 1 đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 

Huân chương Sao vàng, 02 Huân chương Hồ Chí Minh, 03 Huân chương Độc 

lập, 10 Huân chương Quân công, hàng nghìn lượt tập thể đơn vị, hàng vạn cá 

nhân được thưởng Huân chương Chiến công các hạng; 346 đơn vị và 206 cá nhân 

được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến, 06 

đơn vị được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới (lực 

lượng vũ trang huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; lực lượng vũ trang và nhân dân 

xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng; Trung đoàn Xe tăng 409; Lữ đoàn 

Công binh 575; Lữ đoàn Pháo binh 382; Tiểu đoàn Hoá học 23/ Bộ Tham mưu); 

916 Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác của bạn bè quốc 

tế. 
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Ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, 

LLVT Việt Bắc - Quân khu 1 sớm hình thành, phát triển lớn mạnh, là lực lượng 

“tiên phong” cho phong trào đấu tranh vũ trang, lực lượng nòng cốt, tiền thân của 

Quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng 

thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Quân sự Trung ương - Bộ Quốc 

phòng, LLVT Quân khu đã phấn đấu liên tục, không ngừng giữ vững và phát huy 

bản chất cách mạng “Trung với Đảng, trung với Nước, hiếu với dân”; đoàn kết 

trên dưới một lòng, gắn bó mật thiết với nhân dân; luôn phát huy cao độ ý chí tự 

lực, tự cường, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, ác liệt; chiến đấu mưu trí, 

dũng cảm, kiên cường; giám đánh, biết đánh và chiến thắng mọi kẻ thù.  

 

2. QUÂN KHU 2 

Quân khu 2 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, có nhiệm vụ tổ chức, 

xây dựng, quản lý và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc; các đơn vị bộ đội 

địa phương các tỉnh, huyện và dân quân tự vệ trong địa bàn quân khu. Tư lệnh và 

Chính uỷ đầu tiên của Quân khu 2 là các đồng chí Bằng Giang, Bùi Quang Tạo. 

 

Luyện tập bắn đạn thật tiến công tiêu diệt mục tiêu. 

Hiện nay, Quân khu 2 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, các sư đoàn và trung đoàn chủ lực và các đơn vị trực thuộc 

khác. Quân khu 2 chỉ huy các đơn vị bộ đội địa phương các tỉnh, huyện và dân 

quân tự vệ trong địa bàn của quân khu. 
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Ngày truyền thống: 19/10/1946 

Truyền thống vẻ vang: 

“TRUNG THÀNH, TỰ LỰC, ĐOÀN KẾT, ANH DŨNG, CHIẾN ĐẤU” 

Phần thưởng cao quý: 

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

thưởng cao quý khác. 

3. QUÂN KHU 3 

Quân khu 3 trực thuộc Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, 

quản lý và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc; các đơn vị bộ đội địa phương 

các tỉnh, huyện và dân quân tự vệ trong địa bàn quân khu. Tư lệnh, Chính uỷ đầu 

tiên của Quân khu 3 là các đồng chí Hoàng Sâm, Trần Độ. 

Hiện nay, Quân khu 3 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, các sư đoàn và trung đoàn chủ lực và các đơn vị trực thuộc 

khác. Quân khu 3 chỉ huy các đơn vị bộ đội địa phương các tỉnh, huyện và dân 

quân tự vệ trong địa bàn của quân khu. 

Ngày truyền thống: 31/10/1945. 

Truyền thống vẻ vang: 

“ĐOÀN KẾT, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, HY SINH, CHIẾN THẮNG” 

Phần thưởng cao quý: 

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

phần thưởng cao quý khác. 

4. QUÂN KHU 4 

Quân khu 4 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, nằm trên một địa bàn 

chiến lược trong thế trận chiến tranh nhân dân Việt Nam, có nhiệm vụ chỉ huy, 

quản lý và tổ chức lực lượng vũ trang quân khu chiến đấu bảo vệ vùng Bắc 

Trung Bộ Việt Nam. 

Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 15/10/1945 Chiến khu 

4 được thành lập gồm 6 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 

Trị, Thừa Thiên - Huế và ngày này trở thành Ngày truyền thống của lực lượng vũ 

trang Quân khu 4. Ngày 03/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 17/SL 

về việc thành lập Quân khu 4 trên cơ sở Liên khu 4. 
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Tư lệnh, Chính uỷ đầu tiên của Quân khu 4 là các đồng chí Nguyễn Đôn, 

Chu Huy Mân. 

Hiện nay, Quân khu 4 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, các sư đoàn và trung đoàn chủ lực và các đơn vị trực thuộc 

khác. Quân khu 4 chỉ huy các đơn vị bộ đội địa phương các tỉnh, huyện và dân 

quân tự vệ trong địa bàn của quân khu. 

Ngày truyền thống: 15/10/1945 

Phần thưởng cao quý: 

- 01 Huân chương Sao vàng; - 03 Huân chương Hồ Chí Minh, và nhiều 

phần thưởng cao quý khác. 

5. QUÂN KHU 5 

Quân khu 5 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, hiện nay có chức năng 

nhiệm vụ cơ bản là tổ chức, xây dựng, quản lí và chỉ huy lực lượng vũ trang 

thuộc Quân khu chiến đấu bảo vệ vùng Nam Trung Bộ, xây dựng và củng cố nền 

quốc phòng toàn dân ở địa phương trên địa bàn. Địa bàn Quân khu 5 bắt đầu từ 

đèo Hải Vân đến cực nam tỉnh Ninh Thuận, gồm 11 tỉnh thành phố: Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Kon 

Tum, Gia Lai, Đắc Lắc và Đắc Nông. Tổ chức hiện nay 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, các sư đoàn, trung đoàn chủ lực 

và các đơn vị trực thuộc. 

Ngày truyền thống: 16/10/1945 

Truyền thống vẻ vang: 

“TỰ LỰC TỰ CƯỜNG, KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, CHỊU ĐỰNG GIAN 

KHỔ, MƯU TRÍ SÁNG TẠO, CHIẾN ĐẤU KIÊN CƯỜNG, CHIẾN THẮNG 

VẺ VANG”. 

Phần thưởng cao quý: 

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và 35 năm xây dựng, 

bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã có 162.768 liệt sỹ hy sinh vì 

sự nghiệp độc lập, tự do của dân tộc, hơn 100 nghìn thương, bệnh binh, 13.772 

Mẹ Việt Nam Anh hùng. Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng 

dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã được 

Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 

- Huân chương Sao vàng (1985); 
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- 898 tập thể và 392 cá nhân và được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân, trong đó có: Trung đoàn Ba Gia - đơn vị được 3 lần tuyên dương 

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Trung đoàn Ba Gia và các đơn vị được 2 

lần tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Sư đoàn 2; Trung đoàn 

95; Trung đoàn 812; Tiểu đoàn 840/Trung đoàn 812; Đại đội Công binh Hải 

Vân/Quảng Đà; Đại đội 2/Trung đoàn 66; Đại đội 5/26/Đoàn 5504; Lực lượng vũ 

trang và nhân dân các địa phương huyện Duy Xuyên và (Quảng Nam); Lực 

lượng vũ trang và nhân dân các địa phương huyện Đại Lộc (Quảng Nam); xã 

Tịnh Khê (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi); xã Hoà Hải (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).. 

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang Quân khu 5 có 5 tập thể vinh dự 

được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 

(lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Đại Lộc/Quảng Nam, Lữ đoàn công binh 

270, Viện Quân y 13, Trung đoàn Pháo binh 368 và Binh đoàn 15), 1 cá nhân 

được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lao động; 25 tập thể được tặng Cờ Thủ 

tướng Chính phủ; 85 tập thể và 35 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ; 68 tập thể được tặng Cờ Thi đua Bộ Quốc phòng; 542 tập thể và cá 

nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và các hình thức khen thưởng khác. 

6. QUÂN KHU 7 

Quân khu 7 là tổ chức quân sự theo vùng lãnh thổ, được thành lập ngày 

10/12/1945, bao gồm thành phố Sài Gòn và các tỉnh Gia Đinh, Chợ Lớn, Bà Rịa, 

Biên Hòa, Thủ Dầu Một và Tây Ninh. Nay gồm Thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm 

Đồng, Long An và Tây Ninh. 

Trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, 

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng vũ trang Quân khu 7 

vừa xây dựng vừa chiến đấu, từ trong muôn vàn thiếu thốn, gian khổ hy sinh, đã 

sáng tạo ra những cách đánh hết sức độc đáo, có hiệu quả, lập nên nhiều chiến 

công xuất sắc ở cả ba vùng đô thị, đồng bằng và rừng núi, góp phần làm chuyển 

đổi cục diện chiến trường, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, 

cùng quân và dân cả nước làm nên trận Điện Biên Phủ và cuộc Tổng tiến công 

mùa Xuân năm 1975. 

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng trong chiến tranh giải phóng dân tộc, lực lượng vũ trang Quân khu 7 

thực hành quân quản, sắp xếp lại lực lượng, khắc phục hậu quả chiến tranh, tham 

gia xây dựng chế độ xã hội mới: Vừa đánh bại kiểu chiến tranh phá hoại của 

địch, xây dựng tiềm lực quân sự - quốc phòng, vừa kiên cường chiến đấu bảo vệ 

biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ Quốc tế xây dựng và bảo vệ đất nước 
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Campuchia, góp phần đập tan chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Trong bối cảnh lịch sử 

mới, lực lượng vũ tranh Quân khu 7 tập trung xây dựng đơn vị cách mạng, chính 

quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, ra sức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo 

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn chú trọng việc quán triệt các chủ 

trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy 

quân sự Trung ương, Bộ quốc phòng, vận dụng linh hoạt sáng tạo đường lối quân 

sự, đường lối ngoại giao, thống nhất ý chí và hành động, khắc phục khó khăn, 

dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 

được giao. 

 

 

 

Ngày truyền thống: 10/12/1945 

Truyền thống vẻ vang: 

“TRUNG THÀNH VÔ HẠN, CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO, TỰ LỰC TỰ 

CƯỜNG, ĐOÀN KẾT QUYẾT THẮNG”. 

Phần thưởng cao quý: 

Trải qua hơn 60 năm, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ 

trang Quân khu 7 được tặng thưởng: 02 Huân chương Sao vàng, 02 Huân chương 

Hồ Chí Minh, 01 Huân chương Quân công hạng nhất và 340 cá nhân Anh hùng 

lực lượng vũ trang nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh và hầu hết các tỉnh của 

Quân khu 7 đều được tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh 

và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 
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7. QUÂN KHU 9 

Quân khu 9 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt nam có nhiệm vụ quản lý, tổ 

chức, xây dựng và chỉ huy quân đội chiến đấu bảo vệ vùng Đồng bằng Sông Cửu 

long Việt Nam. Tư lệnh và Chính uỷ đầu tiên của Quân khu 9 là các đồng chí 

Nguyễn Thành Thơ, Nguyễn Văn Bé. 

Hiện nay, Quân khu 9 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, các sư đoàn và trung đoàn chủ lực và các đơn vị trực thuộc 

khác. Quân khu 9 chỉ huy các đơn vị bộ đội địa phương các tỉnh, huyện và dân 

quân tự vệ trong địa bàn của quân khu. 

Ngày truyền thống: 10/12/1945 

Phần thưởng cao quý: 

- 03 Huân chương Sao vàng; - Huân chương Hồ Chí Minh; - Huân chương 

Ăng Ko, và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

 

8. BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

Ra đời từ phong trào cách mạng của quần chúng, lực lượng vũ trang 

(LLVT) Thủ đô Hà Nội là một bộ phận quan trọng của LLVT nhân dân Việt 

Nam đã kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của 

Thủ đô Hà Nội, truyền thống “Ngàn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội” cùng 

các tầng lớp nhân dân Thủ đô viết nên trang sử hào hùng, góp phần làm rạng 

danh non sông đất nước. 

Trước và trong cách mạng tháng Tám, các đội tiền thân của LLVT Thủ đô 

xung kích đi đầu, làm nòng cốt cho các tầng lớp nhân dân Hà Nội đẩy mạnh đấu 

tranh vũ trang, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện khi thời cơ đến vùng dậy khởi 

nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, góp phần quyết định thắng lợi cách mạng 

tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị hơn 80 năm của chủ nghĩa thực dân, 

lật đổ chế độ phong kiến mấy nghìn năm, giành độc lập tự do cho dân tộc, mang 

lại quyền làm chủ cho nhân dân Việt Nam. LLVT Thủ đô Hà Nội đã cùng các 

tầng lớp nhân dân kiên quyết đấu tranh đập tan hoạt động chống phá của kẻ thù, 

bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam thoát ra 

khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc. 
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Ngày 19/8/1945, nhân dân Hà Nội được sự hậu thuẫn của lực lượng vũ trang đã 

đứng lên giành chính quyền trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 

(Ảnh: Tư liệu) 

Sau khi được thành lập, ngày 19/12/1946 hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và chấp hành quyết định của Thường vụ Trung ương Đảng, 

quân và dân Chiến khu XI với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đã nổ 

súng mở đầu cho toàn quốc kháng chiến. Lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung, 

quân và dân Thủ đô nói riêng mãi mãi lưu truyền cuộc chiến đấu 60 ngày đêm, 

làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp, vượt chỉ tiêu 

Trung ương giao, bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, 

tạo điều kiện cho cả nước có thời gian thực hiện công việc kháng chiến lâu dài. 

Suốt chặng đường kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT Thủ đô Hà Nội đã 

kiên trì trụ vững bám dân, bám đất, xây dựng cơ sở, dựa vào dân chiến đấu và lập 

được nhiều chiến công vẻ vang. Nhiều trận đánh tiêu biểu, hiệu quả để lại kinh 

nghiệm quý cho chiến tranh nhân dân, góp phần tạo ra bước ngoặt quan trọng 

trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Các địa phương thuộc tỉnh Hà Đông và 

Sơn Tây là địa bàn hoạt động của các đơn vị LLVT Mặt trận Hà Nội, nhiều địa 

phương được xây dựng thành căn cứ kháng chiến và căn cứ của Bộ chỉ huy Mặt 

trận Hà Nội, hai tỉnh cung cấp nhiều nhất cho Hà Nội lương thực, thực phẩm… 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang Thủ đô 

vừa sản xuất, vừa tăng cường chi viện cho chiến trường, dũng cảm, kiên cường, 

mưu trí, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng không, không quân 

quốc gia đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc, 
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đỉnh cao là cuộc chiến đấu 12 ngày đêm cuối tháng Chạp năm 1972, lập nên kỳ 

tích của thế kỷ XX Hà Nội “Điện Biên Phủ trên không” để trở thành “Thủ đô 

lương tri và phẩm giá con người”. 

Thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hai nhiệm vụ 

chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, LLVT Thủ 

đô luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, vượt mọi khó khăn, vừa tăng 

cường chi viện cho các mặt trận bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế, vừa là 

lực lượng nòng cốt góp phần cùng các tấng lớp nhân dân Thủ đô làm thất bại âm 

mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các 

thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng, bảo vệ, kiến thiết 

Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại. 

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, 

chiến sĩ LLVT Thủ đô Hà Nội lập nên những chiến công oanh liệt, viết nên 

những trang sử hào hùng, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cách 

mạng Việt Nam. Sự hy sinh, cống hiến cùng những chiến công của các thế hệ cán 

bộ, chiến sĩ đã hun đúc nên giá trị tiêu biểu, đặc sắc như lời Bác Hồ khen “Quyết 

tử để Tổ quốc quyết sinh”. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thương yêu đùm bọc giúp đỡ của nhân 

dân, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô đã không ngại gian khổ hy 

sinh ra sức phấn đấu xây dựng và vun đắp nên truyền thống Anh hùng, hoàn 

thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao. Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ 

vang của LLVT Thủ đô là vinh dự và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT 

Thủ đô hôm nay. 

Ngày truyền thống: 19/10/1946 

Phần thưởng cao quý: 

- 03 lần tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân (1978, 2002, 

2005); 

- 01 Huân chương Sao vàng (2011); 

- 03 Huân chương Hồ Chí Minh (1984, 1985, 2002); 

- 04 Huân chương Quân công (hạng Nhất: 1984; hạng Nhì: 2006; 02 hạng 

Ba: 2004); 

- 04 Huân chương Chiến công (02 hạng Nhất: 1983 và 2000; 02 hạng Ba: 

2004 và 2006); 

- 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (2005); 
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- 06 lần được tặng Cờ thưởng luân lưu Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ 

xâm lược; 

- 02 Huân chương Itxala do Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

tặng (01 hạng Nhì cho tập thể; 01 hạng Ba cho cá nhân năm 2010)... 

 

--***-- 


