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 Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn. Tư tưởng của Người toát ra từ hành động, việc 

làm của một nhà cách mạng từ khi Người đi tìm đường cứu nước đến khi là Lãnh tụ Đảng, Chủ 

tịch Nước. Dù qua câu chữ, văn bản, hay qua việc làm và cách làm, ở Người đều toát lên sự sâu sắc 

mà giản dị, chân thật mà uyên bác của một nhà văn hóa, một nhà cách mạng có tầm thời đại. Tấm 

gương đạo đức, tư tưởng, phong cách của Người đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, là ngọn đuốc soi 

đường để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vững tin tiếp bước theo con đường Người đã chọn. 

 

Sâu sắc mà giản dị, chân thật mà uyên bác 

 

    Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn. Tư tưởng của Người toát ra từ hành động, việc làm thông qua 

công việc của một nhà cách mạng từ khi Người còn đi tìm đường cứu nước, đến trên cương vị 

Lãnh tụ Đảng, Chủ tịch Nước. Và, phần nhiều được thể hiện ở những bài nói, bài viết ngắn gọn, ở 

những chỉ thị, lời khuyên bảo, dặn dò với cán bộ, đảng viên, trong các hoạt động lãnh đạo, quản lý, 

đối nội, đối ngoại, ở cách ứng xử của Người với quần chúng nhân dân, bạn bè, đồng chí và kẻ thù. 

    Nhưng dù qua câu chữ, văn bản, hay qua việc làm và cách làm đều toát lên sự sâu sắc mà giản dị, 

chân thật mà uyên bác của một nhà văn hóa, một nhà cách mạng có tầm thời đại. Mục tiêu cách 

mạng lớn lao mà Hồ Chí Minh chiến đấu suốt đời được Người nêu ra một cách rõ ràng, đầy đủ và 

có sức thuyết phục lạ thường: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta 

hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được 

học hành”. Chỉ ngắn gọn thế thôi, mà ham muốn của Người tỏa ra thành ham muốn của muôn 

người và lớp lớp thế hệ tự nguyện chiến đấu cho ham muốn đó. 

  

    Tư tưởng Hồ Chí Minh ở tầm cao trí tuệ, nhưng gần gũi, gắn bó với thực tiễn đời thường. Ở đó, 

có sự kết hợp tinh hoa của dân tộc và nhân loại, có tầm nhìn bao quát, nhưng lại rất cụ thể, trở thành 

những mệnh đề mang tính triết lý và cô đọng, gần với ca dao, tục ngữ. Như, “Quan sơn muôn dặm 

một nhà/ Bốn phương vô sản đều là anh em”; hay “Chủ nghĩa thực dân là con đỉa hai vòi”; “Không 

có gì quý hơn độc lập tự do”; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành 

công”, “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”; “Cần, kiệm, liêm, chính/ Chí công, vô tư”; “Dĩ bất biến, 

ứng vạn biến”… Hầu như đọc đến đâu, nghiên cứu đến đâu cũng đều thấy những câu nói súc tích, 

cô đọng, chứa đựng chân lý phổ biến, mang tính khoa học nhưng lại rất dân dã, dễ hiểu, dễ nhớ. 
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Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự sáng tạo mang tính lịch sử mang tính thời đại. Xuất thân 

trong một gia đình nhà nho có nguồn gốc là nông dân, ra nước ngoài tìm đường cứu 

nước làm công việc của một công nhân, rồi ra sức học tập, nghiên cứu Người đã trở 

thành một trí thức lớn. Người đi khắp các châu lục và đến khoảng 30 nước, biết nhiều 

thứ tiếng nên có điều kiện tiếp xúc với nhiều nền văn hóa của nhân loại. Người được coi 

là một biểu tượng của sự kết hợp văn hóa Đông - Tây. Là một người hiểu sâu sắc về 

Nho giáo, nghiên cứu nhiều về Phật giáo và Công giáo, thấy hiểu thực tế của nhiều 

nước, sống với nhiều loại người, tiếp cận với nhiều loại chủ nghĩa, thế mà khi gặp được 

V.Lênin ở tác phẩm: “Sơ thảo lần thứ nhất Những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn 

đề thuộc địa”, Người reo lên: “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải 

phóng của chúng ta”. Và, Người đi đến khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ 

nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin”. 

Điểm nổi bật là từ chỗ nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc 

địa, Hồ Chí Minh đã vận dụng vào thực tiễn Việt Nam để hình thành nên lý luận về độc 

lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Là một người chiến đấu vì độc lập dân tộc, nhưng 

không giống như Tôn Dật Tiên (Trung Quốc), Neru (Ấn Độ) hay Suharto (Indonesia), 

mà dân tộc của Hồ Chí Minh là: “Làm thuộc địa cách mạng để đi đến xã hội cộng sản”. 

Đây là sự gặp nhau giữa lý tưởng “ái quốc” với lý tưởng “cộng sản”; một sáng tạo lớn 

không chỉ về lý luận mang tính thời đại, mà đã được Người vận dụng thành công vào 

cách mạng Việt Nam để giành độc lập dân tộc, đánh thắng “hai đế quốc to” và ngày nay 

đang thực hiện đường lối Đổi mới theo con đường Người đã vạch ra. 

  

    Tư tưởng rộng lớn, bao la được cụ thể, cô đọng, hài hòa 

  

    Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển trong điều chỉnh để hoàn thiện. Xã hội vận động 

muôn hình muôn vẻ, nhận thức của con người thường lạc hậu hơn thực tế. Chính vì vậy, 

mà ta thấy Hồ Chí Minh luôn đặt tư duy của mình trong dòng chảy của thời đại và lấy 

thực tiễn làm tiêu chuẩn, luôn tự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế “vạn biến”. Năm 

1923, trong bài “Cuộc kháng chiến”, Người viết: “Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản mới 

giải phóng được dân tộc”. Nhưng sau khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, ở Hội 

nghị Trung ương 8 (tháng 5.1941), Người nêu quan điểm giải phóng dân tộc lên trước: 

“Có giải phóng dân tộc mới giải phóng được giai cấp”. Về vấn đề chính quyền, năm 

1930, trong “Chính cương vắn tắt”, Nguyễn Ái Quốc viết: “Mục tiêu cách mạng là dựng 

ra chính quyền công nông binh”. Nhưng, đến năm 1941, ở Hội nghị Trung ương 8, 

Người lại chủ trương: “Không nên nói công nông liên hiệp và lập chính quyền Xô Viết 

mà phải nói toàn thể nhân dân liên hiệp và lập chính quyền dân chủ cộng hòa”… 

    Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh thấy vĩ đại ở chỗ, tư tưởng thì rộng lớn, bao la, mà 

được Người cụ thể đến cô đọng và hài hòa trong cuộc sống, được dân gian hóa vào đời 

thường, được đi vào lòng người, tạo nên sức mạnh vô song và mang đến thành công rực 

rỡ. Ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng để Đảng ta vận dụng vào sự 

nghiệp Đổi mới của đất nước. Cả về góc độ lý luận và thực tiễn, có thể khẳng định, tư 

tưởng Hồ Chí Minh là tài sản vô giá về tinh thần của dân tộc ta và của nhân loại. 



Kết hợp giữa hình cánh chim đang bay với số XII tạo hình khối vững 

chãi, biểu tượng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thể hiện khát vọng, sự 

vươn lên hướng tới lẽ sống cao đẹp, hội tụ các phẩm chất tốt đẹp của đoàn 

viên, thanh niên 

Sáng nay 22-3, Trung ương Đoàn công bố chính thức biểu trưng Đại hội 

Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Anh Nguyễn Tường Lâm, bí thư Trung ương Đoàn, 

cho biết, chỉ trong vòng 1 tháng, cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XII đã được sự hưởng ứng của 243 tác giả với 368 tác phẩm từ 

khắp các vùng miền của đất nước, trong đó có nhiều họa sĩ có uy tín trong lĩnh 

vực sáng tác biểu trưng. 

Người dự thi thuộc nhiều thành phần khác nhau, từ những người làm mỹ 

thuật chuyên nghiệp tới học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. 

Về lứa tuổi, người dự thi cũng trải trên phổ rất rộng, từ học sinh 13 - 14 tuổi 

cho đến những người cao tuổi. Nhiều người dự thi cũng sáng tác nhiều mẫu biểu 

trưng khác nhau, trong đó người có nhiều mẫu dự thi nhất là 13 mẫu. 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thông qua kết quả chấm thi và quyết định 

chọn mẫu biểu trưng đoạt giải nhất của tác giả Vũ Hồng Quân (Hà Nội) làm 

biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 
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Logo chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII 



Biểu trưng là hình ảnh kết hợp giữa hình cánh chim đang bay với số XII tạo hình 

khối vững chãi. Hình ảnh cánh chim là biểu tượng của khát vọng, sự vươn lên hướng tới 

một lẽ sống cao đẹp, là sự hội tụ các phẩm chất tốt đẹp của đoàn viên, thanh niên. 

 

Đây cũng là biểu tượng thể hiện sự vận động, phát triển không ngừng, phù hợp với lẽ 

sống, lý tưởng của đoàn viên thanh niên hiến dâng sức trẻ cho Tổ quốc, dân tộc. Nhìn ở 

một góc độ khác, có thể thấy giống như lá cờ Đoàn tung bay trong gió. 

 

Với tông chủ đạo là màu xanh của Đoàn, được đan cài đăng đối tạo chiều sâu và 

khối hình, dễ nhận diện ở các ấn phẩm sử dụng. 

 

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, biểu trưng chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ XII sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nền tảng số; 

thống nhất sử dụng một mẫu biểu trưng cho tất cả các hoạt động tuyên truyền của đại hội. 
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Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề 'Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn' có số 

lượng tranh vẽ của thiếu nhi tham gia nhiều nhất vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam 
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Sáng 28-11 tại Hà Nội, Hội đồng Đội trung ương phối hợp các đơn vị tổ chức chương 

trình tổng kết "Ngày hội sắc màu" năm 2022 và trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề 

"Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn". 
 

Tại chương trình, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam cho 

cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn" có số lượng 

tranh vẽ của thiếu nhi tham gia nhiều nhất. 

Đây là món quà đặc biệt của thiếu nhi cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
 

Anh Lê Anh Quân - phó chủ tịch Hội đồng Đội trung ương, cho biết với gần 200.000 tác 

phẩm tham dự, cuộc thi đã mở ra sân chơi rộng lớn để các em thiếu thi gửi gắm những 

tình cảm, niềm tin, tự hào của thiếu nhi đối với tổ chức Đoàn. 

Đồng thời, phản ảnh các hoạt động thi đua sôi nổi của các cơ sở Đội chào mừng Đại hội 

Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; 

giới thiệu những việc làm tốt, những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong học tập, rèn 

luyện và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. 

 



"Dù mỗi tác phẩm có cách thể hiện khác nhau, phần lớn các em đều ca ngợi những 

hình ảnh đẹp, lòng biết ơn, sự tri ân của các em dành cho các anh chị đoàn viên, thanh niên 

trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục đội viên, thiếu niên và nhi đồng" - anh Quân nói. 
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Qua từng nét vẽ hồn nhiên của mình, thiếu nhi Việt Nam đã đem đến cho cuộc thi nhiều 

tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu như: tác phẩm Tuổi trẻ và khát vọng của em Bùi 

Thị Thúy Xoan (tỉnh Nghệ An), Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn của em 

Nguyễn Bảo Trân (tỉnh Thanh Hóa), Tuổi trẻ Việt Nam, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn 

của em Nguyễn Phúc Gia Hân (tỉnh Tiền Giang), Tuổi trẻ sáng tạo - Chào mừng Đại hội 

Đoàn của em Phạm Phương Mai (thành phố Hải Phòng)... 
 
Chung cuộc, ban tổ chức đã trao 43 giải cá nhân cho các em thiếu nhi có tác phẩm tranh 

vẽ xuất sắc, gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 30 giải khuyến 

khích. Tác phẩm "Tuổi trẻ và khát vọng" của em Bùi Thị Thúy Xoan (tỉnh Nghệ An) đã 

xuất sắc giành giải đặc biệt. 

 

Ban tổ chức đã lựa chọn 120 bức tranh đoạt giải chung cuộc và một số bức tranh đẹp 

đoạt giải các tuần của cuộc thi để xuất bản sách làm quà tặng cho các đại biểu tham dự 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 
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Quân đội nhân dân Việt Nam 

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt 

Nam, là 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, vì 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. 

2022 
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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 và 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 giành 

độc lập, mở đầu truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt 

Nam sau 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. 
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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 đội Quốc gia Việt 

Nam đổi tên 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 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 địa của thực dân Pháp. 

Sau khi Hiệp định Giơnevơ 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 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước. Nhiệm vụ 

của quân đội thời kỳ này 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.  

Lá cờ Quyết chiến Quyết thắng tung bay trong chiến dịch Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954. 
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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 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 nước của nhân dân Việt Nam vừa mới kết thúc thì chế độ 

diệt chủng do Pônpốt cầm đầu ở Cămpuchia 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 Cămpuchia. 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 Pônpốt. Sau đó, đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết của nhân dân và Mặt 

trận dân tộc cứu nước Cămpuchia, Quân tình nguyện Việt Nam đã phối hợp với các lực 

lượng vũ trang Cămpuchia, đánh tan 21 sư đoàn quân Pônpốt, 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 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, vì 

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 đơn vị quân đội đã đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng sâu, vùng xa; 

tham gia công tác cứu 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. 
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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 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 tàu... Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của các doanh nghiệp này 

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. 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. 
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1.Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII 

về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”; Các cấp bộ đoàn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập 02 

chuyên đề: Đối với cán bộ Đoàn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở 

rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”; Đối với đoàn viên, thanh niên 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 

tu dưỡng đạo đức suốt đời”.  

2.Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền 

hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2022-2027.  

3.Tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại 

biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

4.Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động có ý nghĩa: Kỷ niệm ngày thành 

lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Kỷ niệm Ngày thành lập Hội cựu  chiến binh 

Việt Nam… 

5. Tuyên truyền vận động thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh 

6.Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, ĐVTN tiếp tục duy trì cuộc vận động “Mỗi ngày một 

tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang cá nhân, Fanpage của các 

cấp bộ Đoàn - Hội trên mạng xã hội. 

7.Tuyên truyền, phổ biến và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm 

A, Cúm B, viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid - 

19) gây ra. 
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