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 Tóm tắt nội dung: Quốc phòng, an ninh là những lĩnh vực đặc biệt quan 

trọng, kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước trong 

suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta. Trên cơ sở phân tích khoa học, logic và cụ 

thể những đặc điểm của tình hình thế giới và yêu cầu nhiệm vụ cách mạng Việt 

Nam, Đảng ta đã tổng kết và xác định những quan điểm chỉ đạo sự nghiệp xây 

dựng, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Những quan điểm này có giá trị to lớn trong việc chỉ đạo hoạt động thực tiễn tổ 

chức, xây dựng, quản lý nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân 

trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. 

***** 

 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong 

lịch sử dân tộc ta, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước. Đảng ta ra 

đời là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng ra đời 

là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử, là kết quả 

của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của các chiến sĩ 

cách mạng, đi đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 Được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức và rèn luyện, suốt 85 năm 

chiến đấu và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi 

hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam 

vững vàng vượt qua mọi nguy nan, thác ghềnh, đi đến bến vinh quang. Mười 

lăm tuổi, chỉ với hơn năm nghìn đảng viên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh 

đạo nhân dân làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945, đập 

tan ách thống trị của bọn thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ 

cộng hòa, đưa dân tộc gắn liền với CNXH. Ba mươi năm tiếp theo, dưới sự lãnh 

đạo của Đảng, nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống 

ngoại xâm, mà đỉnh cao là chiến thắng Điên Biên Phủ chấn động địa cầu năm 

1954 và đại thắng Mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh 

lịch sử, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc, làm tròn nghĩa 

vụ quốc tế. Qua 28 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và 



lãnh đạo, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đất nước ta 

đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, tiếp tục từng bước quá 

độ lên CNXH với những nhận thức và tư duy mới, đúng đắn, phù hợp thực tiễn 

Việt Nam. Thực tiễn phong phú và những thành tựu đạt được 28 năm đổi mới 

càng khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; đi lên chủ 

nghĩa xã hội là sự lựa chọn phù hợp của quy luật khách quan và thực tiễn cách 

mạng Việt Nam. 

 Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta thật là vĩ đại!. Đảng 

ta lấy chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và 

kim chỉ nam cho mọi hành động; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với 

CNXH; toàn bộ hoạt động của Đảng xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính 

đáng của nhân dân. Đảng ta vĩ đại vì Đảng đã tập hợp được những người con ưu 

tú nhất đứng trong hàng ngũ, tuyên thệ hy sinh đến giọt máu cuối cùng vì lý 

tưởng của Đảng. Đảng sinh ra và trưởng thành từ trong nhân dân, được nhân dân 

lựa chọn làm người lãnh đạo cách mạng. Qua những thăng trầm lịch sử, những 

khó khăn thử thách của thời cuộc, Đảng luôn là đội tiên phong đầy bản lĩnh của 

giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của 

dân tộc Việt Nam; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi 

thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chúng ta tự hào về lịch sử 85 năm vẻ vang 

và hào hùng của Đảng. 

 Trong giai đoạn hiện nay, tình hình trên thế giới và khu vực đang diễn 

biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Các thế lực thù 

địch vẫn ráo riết chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân ta, chủ yếu là thông 

qua diễn biến hòa bình, với mục đích xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chuyển hướng cách mạng 

nước ta đi chệch hướng XHCN. Thực tế cho thấy, những hành động xâm hại chủ 

quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các thế lực thù địch đối với nước ta vẫn tiếp diễn 

dưới nhiều hình thức, âm mưu và với vô vàn thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. 

Căn cứ vào nhiệm vụ của cách mạng, nắm bắt và phân tích khoa học tình hình 

thế giới, tình hình trong nước, Đảng ta xác định đường lối, chủ trương lãnh đạo 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện 

nay. 

 Một là, quốc phòng an ninh là vấn đề trọng yếu thường xuyên của cách 

mạng Việt Nam.  



 Đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt quá trình Đảng lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam. Quan điểm này luôn được cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm 

tình hình, nhiệm vụ của cách mạng ở từng giai đoạn của đất nước. Từ khi chưa 

có chính quyền cũng như khi đã giành được chính quyền, trở thành Đảng cầm 

quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định quốc phòng, an ninh là lĩnh vực 

trọng yếu trong đời sống xã hội. Minh chứng cho điều này được thể hiện đầy đủ, 

sinh động trong thực hiện quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi 

này đến thắng lợi khác. 

  

Trong thời kỳ đổi mới, để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị 

trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, Đảng ta xác định: “Xây dựng CNXH và 

bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Trong khi 

đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, nhân dân ta luôn cảnh giác, củng 

cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc 

và các thành quả cách mạng”. 

 Quan điểm mang tính lý luận này về quốc phòng, an ninh tiếp tục được 

Đảng ta khẳng định trong các kỳ đại hội của Đảng. Cương lĩnh xây dựng đất 

nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) Đảng ta 

khẳng định “Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn 

dân”. Như vậy, sự nghiệp xây dựng quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là 



trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn Đảng, toàn dân, trong đó Quân 

đội nhân dân và Công an nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, 

để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới cần phải nắm 

vững những tư tưởng chỉ đạo về việc kết hợp thực hiện các nhiệm vụ trong cùng 

một thể thống nhất như kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của Cách 

mạng Việt Nam: kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; phát huy sức mạnh 

tổng hợp của hệ thống chính trị, tính tích cực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 

xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 

bước hiện đại; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, 

an ninh. 

  

Hai là, nền quốc phòng và an ninh mang tính chất của dân, do dân, vì dân 

phát triển theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và 

ngày càng hiện đại. 

 Quan điểm này xuất phát từ bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa và 

truyền thống khiêm nhường của dân tộc Việt nam, luôn mong muốn hòa bình, 

ổn định trên tất các phương diện, hướng tới quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát 

triển với các quốc gia; đồng thời, tạo ra môi trường an toàn, ổn định để phát 

triển đất nước. Quan điểm này xác định tính chất của quốc phòng, an ninh cũng 

như mục đích và phương hướng phát triển quốc phòng, an ninh trong thời kỳ 

quá độ lên CNXH ở nước ta. 

 Trong thời kỳ hiện nay, quan điểm về xây dựng nền quốc phòng toàn dân 

đã được đổi mới cả về nội dung lẫn tổ chức thực hiện. Trước diễn biến phức tạp, 



gây gắt và quyết liệt của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc hiện nay trên 

thế giới, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, chúng ta cần tỉnh táo nhận biết 

rõ bạn – thù , đồng thời tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh đủ sức bảo 

vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, 

ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp, phá hoại của 

các thế lực thù địch. Để thực hiện nhiệm vụ đó, Đảng ta đã khẳng định “Xây 

dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an 

ninh nhân dân trong điều kiện mới”. 

 

 Nền quốc phòng của nước ta là nền quốc phòng toàn dân, với tính tự vệ 

tích cực. Mục tiêu của quốc phòng, an ninh là giữ vững môi trường hòa bình cho 

sự nghiệp phát triển đất nước theo con đường XHCN. Với tính chất, mục tiêu 

đó, nền quốc phòng và an ninh được xây dựng theo hướng toàn dân, toàn diện, 

độc lập, tự chủ, tự cường và ngày càng hiện đại. Phương hướng này chỉ rõ phải 

xây dựng và phát huy tiềm năng và lực lượng mọi mặt của đất nước cả về chính 

trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… vào củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia. 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XI của Đảng đã khẳng định “Tăng 

cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận; xây dựng khu 

vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; xây dựng thế trận lòng dân vững 

chắc trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc”. 

 Trong quá trình tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, phải quán triệt 

sâu sắc tính chất, nội dung, yêu cầu về toàn dân, toàn diện, tự lực, tự chủ, tự 



cường và hiện đại. Đây chính là tư tưởng xuyên suốt quá trình chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện việc tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh trong giai đoạn 

hiện nay ở nước ta. 

 Ba là, sức mạnh quốc phòng, an ninh là sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị kết hợp với sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân và gắn 

với thế trận an ninh nhân dân. 

 Quan điểm này chỉ rõ sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân và 

an ninh nhân dân ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Sức mạnh ấy kết tinh, phản 

ánh sức mạnh của chế độ chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

của trí tuệ và sức lực con người Việt Nam, của truyền thống dân tộc Việt Nam 

dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sức mạnh đại 

đoàn kết dân tộc là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và 

an ninh nhân dân, là sức mạnh nguồn cội để từ đó phát huy cao độ ý chí tự chủ, 

tự cường của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành một khối 

vững chắc, với niềm tin, sự quyết tâm không gì lay chuyển được trong sự nghiệp 

bảo vệ Tổ quốc. 

 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XI của Đảng xác định “Phát 

huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, 

thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc 

lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị, trật 

tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động 

chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an 

ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi 

tình huống”. Đây là quan điểm chỉ đạo các hoạt động xây dựng và phát huy sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 

cũng như tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới. 

 Bên cạnh đó, Đảng và nhân dân ta cũng ý thức sâu sắc rằng, sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay đòi hỏi phải kết hợp sức mạnh 

dân tộc với sức mạnh thời đại. Đây là một chủ trương, chiến lược, sách lược 

đúng đắn nhằm củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ 

quốc. Trên cơ sở chủ trương, chiến lược đó, chúng ta đã huy động và kết hợp 

được sức mạnh bên ngoài tạo ra tiền đề thuận lợi cho việc giữ gìn môi trường 

hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Sự kết hợp đúng đắn những nỗ lực của 

dân tộc, những khả năng và sức mạnh trong nước với sự giúp đỡ của quốc tế đã 

và đang làm cho sức mạnh của chúng ta được nhân lên gấp bội. 



 Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay còn là sức mạnh của 

sự kết hợp giữa thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân trong 

một thể thống nhất, hoàn chỉnh. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI 

xác định “Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

an ninh vững chắc”. 

 Bốn là, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh là trách nhiệm của 

Đảng, Nhà nước, của toàn dân; trong đó, Quân đội nhân dân và Công an nhân 

dân là lực lượng nòng cốt. 

 

 Trong văn kiện Đại hội XI của Đảng khẳng định “Tăng cường quốc 

phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, 

thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và 

Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt”. Quan điểm này xác định rõ trách 

nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của toàn dân, của lực lượng vũ 

trang đối với vấn đề tăng cường quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay ở 

nước ta. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, của toàn dân, các tổ 

chức kinh tế, xã hội đối với việc thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh. 

Nội dung của quan điểm này thể hiện:  

 - Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh 

nhân dân, nòng cốt là các lực lực lượng vũ trang nhân dân, phát huy sức mạnh 

tổng hợp của đất nước để bảo vệ Tổ quốc.  



 - Quản lý quốc phòng, an ninh là một chức năng của Nhà nước. Vai trò 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh biểu hiện thông qua việc 

Nhà nước là chủ thể thay mặt nhân dân, được nhân dân ủy quyền và trao cho 

quyền lực quản lý lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo cơ chế: Đảng lãnh đạo, 

Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. 

 - Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và công dân nhận 

thức và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong lĩnh vực quốc 

phòng, an ninh. 

 - Trong sự nghiệp quốc phòng và an ninh, vai trò đặc biệt quan trọng, 

nòng cốt là các lực lượng vũ trang nhân dân. Lực lượng vũ trang nhân dân phải 

tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu 

bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc 

gia và toàn vẹn lãnh thổ gắn với việc xây dựng Quân đội nhân dân và Công an 

nhân dân cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính 

trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. 

 - Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Tính chất toàn dân 

của nền quốc phòng, an ninh ở nước ta đòi hỏi phải phát huy quyền làm chủ, trí 

tuệ, sự sáng tạo của nhân dân trong quá trình tham gia và thực hiện chính sách, 

pháp luật về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta chỉ rõ: để phát huy 

sức mạnh, trí tuệ của nhân dân vào quá trình cũng cố, xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, thế trận an ninh nhân dân phải đặc biệt coi trọng việc giáo dục nâng 

cao trình độ chính trị, tính tích cực của nhân dân trong việc thực hiện pháp luật, 

chính sách về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

 Năm là, Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quốc phòng 

và an ninh. 

 Đây là quan điểm nhất quán của Đảng. Quan điểm này xác định nguyên 

tắc lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh, đồng thời chỉ rõ 

sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định đối với sự nghiệp quốc phòng và an 

ninh ở nước ta. 

 Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam kể từ khi có Đảng đã khẳng định, 

sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam 

nói chung, của sự nghiệp quốc phòng, an ninh nói riêng. Điều 4, Hiến pháp nước 

CHXHCNVN năm 2013 đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng 

lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 



 Đảng là người lãnh đạo, tổ chức quá trình xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân, nền an ninh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chỉ có 

Đảng mới có đủ năng lực tổ chức, động viên, huy động đầy đủ mọi khả năng của 

đất nước và lực lượng của nhân dân vào quá trình xây dựng, cũng cố nền quốc 

phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc nhằm ngăn chặn, đẩy 

lùi, làm thất bại mọi âm mưu, hành động của các thế lực và bọn xâm lược. Đảng 

đề ra đường lối, chiến lược quốc phòng, an ninh để lãnh đạo nhà nước, củng cố 

nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. 

 Trong những năm qua, nếu không có sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về 

mọi mặt của Đảng đối với quốc phòng, an ninh thì không thể huy động được cả 

hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng và an ninh 

nhân dân vững chắc, toàn diện. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quốc phòng, an 

ninh có nội dung toàn diện: 

 - Đảng hoạch định đường lối, chiến lược quân sự, xác định mục tiêu, 

nhiệm vụ, các chủ trương, chính sách lớn về quốc phòng, an ninh phù hợp với 

tình hình thực tiễn. 

 - Đảng đề ra đường lối, học thuyết quân sự, xác định những phương 

hướng cơ bản phát triển tiềm lực quân sự, quốc phòng của đất nước, nâng cao 

sức chiến đấu của quân đội đồng thời Đảng lãnh đạo việc tổ chức hiện thực hóa 

quan điểm, đường lối ấy vào cuộc sống. 

 - Đảng lãnh đạo tiến hành công tác tư tưởng, công tác giáo dục quốc 

phòng, an ninh cho toàn dân nhằm nâng cao nhận thức, trình độ hiểu biết và 

trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của mỗi cá nhân người Việt Nam, của các chủ thể 

khác trong xã hội. 

 - Đảng đưa ra những quyết sách đúng đắn để động viên, cổ vũ, tập hợp, 

đoàn kết và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sự đồng 

thuận xã hội, thực hiện thành công nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

 Cùng với khẳng định nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt 

đối với quốc phòng, an ninh, trong giai đoạn hiện nay, Đảng cần nhận thức đúng 

mối quan hệ giữa vai trò lãnh đạo của mình và hoạt động quản lý nhà nước. 

Thông qua Nhà nước, Đảng thực hiện sự lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội 

nói chung và với công tác quốc phòng, an ninh nói riêng./. 

 


