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Bài phát biểu nhân ngày 22/12 số 2: 
 

Kính thưa: 

Đồng chí ................................................ 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí sỹ quan cao cấp quân đội, các quý vị đại 

biểu khách; 

Kính thưa toàn thể các đồng chí! 

Hòa trong không khí phấn khởi, tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lập thành 

tích cao nhất kỷ niệm ..... năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; .... năm Ngày thành lập 

Quân đội nhân dân Việt Nam, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và 

nhân dân trong toàn tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới đồng chí đồng chí 

.........................; các đồng chí sỹ quan cấp cao quân đội, các đồng chí đại diện Ban liên 

lạc tướng lĩnh quân đội, công an quê hương ................; các đồng chí lão thành cách 

mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; các quý vị đại biểu 

khách quý cùng toàn thể các đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh và 

cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang của tỉnh; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 

lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc lễ kỷ niệm và gặp mặt thành công 

tốt đẹp. 

Nhân dịp này, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ chiến sỹ, lực lượng vũ trang tỉnh 

nhà đang công tác và đã nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, các đồng chí cựu thanh niên xung 

phong, cựu dân công hỏa tuyến, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia 

đình có công với cách mạng những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Chúc lực lượng vũ trang tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống 

quân đội anh hùng, truyền thống của quê hương anh hùng, phải mãi mãi xứng đáng với 

lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. 

Kính thưa toàn thể các đồng chí! 

Cách đây ........ năm, Đảng và Nhà nước quyết định lấy ngày 22/12 - Ngày thành lập quân 

đội nhân dân Việt Nam là Ngày quốc phòng toàn dân. Từ đó đến nay, ngày 22/12 đã thật 

sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc, đồng thời ý thức nhận thức trách nhiệm bảo 

vệ tổ quốc của toàn xã hội và sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân - an ninh 

nhân dân, tinh thần cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trước mọi âm mưu, thủ đoạn của 

các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta được nâng lên rõ rệt; thanh niên hăng 

hái tham gia nhập ngũ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt trong bối cảnh tình 

hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhất là tình hình diễn biến biển Đông thì 

Ngày hội quốc phòng toàn dân càng có ý nghĩa và tầm quan trọng đối với các tầng lớp 

nhân dân và lực lượng vũ trang. 

Cũng cách đây ......... năm, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân tiền thân của 

Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Trải qua ........ năm xây dựng, chiến đấu và 

trưởng thành, quân đội ta thực sự là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng; là lực 

lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và 

nhân dân; làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động 

sản xuất và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã 

đoàn kết, đồng lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập thành tích, chiến công 

hiển hách góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc 
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Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành 

cho quân đội nhân dân Việt Nam: “Quân đội ta trung với Đảng hiếu với dân sẵn sàng 

chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng 

hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". 

Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt 

Nam, lực lượng vũ trang của tỉnh đã đoàn kết một lòng vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, 

chiến đấu ngoan cường, lập nhiều chiến công, tô thắm truyền thống cách mạng của quê 

hương. 

Bước vào thời kỳ đổi mới của đất nước, quán triệt và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh nhà luôn là lực lượng nòng cốt, 

xung kích; phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo chủ động khắc phục mọi khó khăn; nỗ 

lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho địa phương xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây 

dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, bản lĩnh chính trị, 

sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh nhà được 

nâng lên ngày càng toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, góp phần giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Kỷ niệm .... năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và .... năm Ngày thành lập quân đội nhân 

dân Việt Nam là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc; bản chất và truyền 

thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của quân đội và nhân dân ta. Qua đó, khơi dậy 

niềm tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nâng cao lòng yêu 

nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó 

khăn thử thách; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng 

quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ 

mới. 

Kính thưa toàn thể các đồng chí! 

Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và 

lực lượng vũ trang của tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất 

cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quốc phòng an ninh. Công tác xây dựng 

Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 

tổ chức Đảng và đảng viên; đặc biệt là việc quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị 

quyết của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy của 

hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Sang năm 2021, là năm diễn ra nhiều sự kiện; kỷ niệm lớn của đất nước, là năm sẽ diễn 

ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, điều kiện tình hình thế 

giới khu vực, nhất là tình hình biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp khó lường; 

các thế hệ thù địch, phản động, chống đối chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá 

nước ta; vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân 
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tỉnh nhà cần phát huy hơn nữa truyền thống của quân đội anh hùng, quê hương anh hùng, 

tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện có hiệu quả đường lối, nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh nhất là Nghị quyết Trung ương 

8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới", Kết luận số 64-KL/TW, 

ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW của 

Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Xác định xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường 

xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. 

Hai là: Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng an ninh cho các đối tượng, nâng cao nhận thức về đường lối quan điểm của Đảng 

đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc; chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước và niềm tự 

hào dân tộc, tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong 

tình hình mới. 

Ba là: Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng an 

ninh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; giữ vững ổn định chính 

trị an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để tập trung phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo 

tỉnh Hà Nam luôn vững mạnh trong thế trận phòng thủ chung của quân khu và cả nước và 

tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng. 

Bốn là: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh, quan tâm chăm lo 

thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng khu vực phòng 

thủ vững chắc, sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi tình huống. Chú trọng xây dựng thế 

trận quân sự khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận 

an ninh nhân dân vững chắc. 

Năm là: Xây dựng tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang các cấp trong sạch, vững mạnh 

gắn với xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện phát huy vai trò, chức năng tham 

mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Xây dựng lực lượng dự bị động viên; dân quân 

tự vệ vững mạnh; có số lượng tổ chức, trang bị, quy mô hợp lý. Nâng cao chất lượng 

công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng 

tổng hợp, khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương; bảo đảm đủ khả năng 

hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. 

Kính thưa toàn thể các đồng chí! 

Nhân dịp kỷ niệm .... năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, .... năm Ngày thành lập quân 

đội nhân dân Việt Nam; thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, 

Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, Quân 

khu 3 và các tỉnh bạn trong khu vực; sự ủng hộ của các tướng lĩnh quân đội, công an quê 

hương Hà Nam; sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân 

trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh nói chung và công tác quân sự quốc phòng địa 

phương nói riêng thời gian qua. Mong rằng thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà 
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nước, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các ý kiến đóng góp 

của các đồng chí tướng lĩnh quân đội, công an quê hương .....; sự nỗ lực, phấn đấu của cả 

hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh để tiếp tục hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ; phấn đấu xây dựng quê hương ........... văn minh giàu đẹp, góp 

phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam 

hòa bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh. 

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2021 và đón Xuân Tân Sửu, thay mặt Đảng bộ, 

chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh, trân trọng gửi tới đồng chí 

..................., các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể lực lượng vũ trang và nhân dân lời 

kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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