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Câu 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh:
• Trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng, Hồ Chí Minh đã sớm đánh giá đúng đắn bản
chất, qui luật của chiến tranh, tác động của chiến tranh đến đời sống xã hội.
- Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, cuộc chiến tranh do thực dân Pháp tiến hành ở nước ta là cuộc
chiến tranh xâm lược. Ngược lại cuộc chiến tranh của nhân dân ta chống thực dân Pháp
xâm lược là cuộc chiến tranh nhằm bảo vệ độc lập chủ quyền và thống nhất đất nước.
• Xác định tính chất xã hội của chiến tranh, phân tích tính chất chính trị - xã hội của
chiến tranh xâm lược thuộc địa, chiến tranh ăn cướp của chủ nghĩa đế quốc, chỉ ra tính
chất chính nghĩa của chiến tranh giải phóng dân tộc.
- Hồ Chí Minh đã xác định tính chất xã hội của chiến tranh: chiến tranh xâm lược là phi
nghĩa, chiến tranh chống xâm lược là chính nghĩa, từ đó xác định thái độ của chúng ta là
ủng hộ chiến tranh chính nghĩa, phản đối chiến tranh phi nghĩa.
- Kế thừa và phát triển tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin về bạo lực cách mạng, Hồ
Chí Minh đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn chiến tranh cách mạng Việt Nam. Người
khẳng định: “chế độ thực dân, tự bản thân nó đã là một hành đọng bạo lực, độc lập, tự do
không thể cầu xin mà có được phải dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách
mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”.
- Bạo lực cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh được tạo bởi sức mạnh của toàn dân,
bằng cả lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính
trị và đấu tranh vũ trang.
• Hồ Chí Minh khẳng định: Ngày nay chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta là
chiến tranh nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.
- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Hồ Chí Minh luôn coi con người là nhân tố
quyết định thắng lợi trong chiến tranh. Người chủ trương phải dựa vào dân, coi dân là
gốc, là cội nguồn của sức mạnh để “xây dựng lầu thắng lợi”.
- Chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là cuộc chiến tranh toàn dân, phải
động viên toàn dân, vũ trang toàn dân và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
- Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đánh giặc phải bằng sức mạnh của toàn dân, trong đó phải
có lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kháng chiến toàn dân phải đi đôi với kháng
chiến toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đánh địch trên tất cả các mặt
trận: quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá…
=> Sự khái quát trên đã phản ánh nét đặc sắc của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong
thời đại mới và là một sự phát triển cao tư tưởng vũ trang toàn dân của chủ nghĩa Mác –
lênin. Sự phát triển sâu sắc làm phong phú thêm lí luận mác xít về chiến tranh nhân dân
trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam.
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Câu 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội:
• Khẳng định sự ra đời của quân đội là một tất yếu, là vấn đề có tính quy luật trong đấu
tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc ở Việt Nam.
- Sự ra đời của quân đội xuất phát từ chính yêu cầu của sự nghiệp cách mạng giải phóng
dân tộc, giải phóng giai cấp ở nước ta. Thực tiễn lịch sử cho thấy, kẻ thù dùng bạo lực
phản cách mạng để áp bức nô dịch dân tộc ta. Do vậy, muốn giải phóng dân tộc, giải
phóng giai cấp chúng ta phải tổ chức bạo lực cách mạng để chồng lại bạo lực phản cách
mạng. Để thực hiện được mục tiêu đó Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt
Nam đã tổ chức ra lực lượng vũ trang cách mạng: quân đội nhân dân.
• Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên coi trọng bản chất giai cấp công nhân cho quân
đội. Bản chất giai cấp công nhân liên hệ mật thiết với tính nhân dân trong tiến hành chiến
tranh nhân dân chống thực dân, đế quốc xâm lược.
- Trong bài nói chuyện tại buổi chiêu đãi mừng quân đội ta tròn 20 tuổi ngày 22-12-1964,
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định bản chất giai cấp của quân đội là công cụ bạo lực vũ
trang của giai cấp, nhà nước. Hồ Chí Minh đã khái quát: “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”.
• Khẳng định quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.
- Đây là một trong những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phát triển lí luận về
quân đội.
- Người lập luận, bản chất giai cấp công nhân và tính nhân dân của quân đội ta là một thể
thống nhất, xem nó như là biểu hiện tính qui luật của quá trình hình thành, phát triển quân
đội kiểu mới, quân đội của giai cấp vô sản. Người viết: “Quân đội ta là quân đội nhân
dân. Nghĩa là con em ruột thịt của nhân dân. Đánh giặc để giành lại độc lập, thống nhất
cho Tổ quốc, để bảo vệ tự do, hạnh phúc của nhân dân. Ngoài lợi ích của nhân dân, quân
đội ta không có lợi ích nào khác”
• Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội là một nguyên tắc xây
dựng quân đội kiểu mới, quân đội của giai cấp vô sản.
- Bắt nguồn từ nguyên lí của chủ nghĩa Mác – Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới của
giai cấp vô sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt quan tâm
đến công cụ này để nó thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong đấu tranh giai cấp, kể
cả tiến hành chiến tranh.
- Đảng Cộng sảnViệt Nam là nhân tố quyết định sự hình thành và phát triển bản chất giai
cấp công nhân của quân đội ta. Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn
dành sự chăm lo đặc biệt đối với quân đội. Điiêù này được thể hiện rõ nét trong cơ chế
lãnh đạo: tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội trong thực hiện chế độ
công tác Đảng, công tác chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: quân đội ta có sức
mạnh vô địch vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và
giáo dục.
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• Nhiệm vụ và chức năng cơ bản của quân đội:
- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “hiện nay quân đội ta có 2 nhiệm vụ chính. Một
là, xây dựng một quân đội ngày càng hùng mạnh và sẵn sàng chiến đấu. Hai là, thiết thực
tham gia lao động sản xuất góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Đây là vấn đề khác về
chất so với quân đội của giai cấp bóc lột.
- Quân đội ta có ba chức năng: là đội quân chiến đấu, là đội quân công tác, là đội quân
sản xuất. Ba chức năng này phản ánh cả mặt đối nội, đối ngoại của quân đội
+ Với tư cách là đội quân chiến đấu: quân đội ta sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu chống
xâm lược, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội, tham
gia voà cuộc tiến công địch trên mặt trận lí luận, chính trị - tư tưởng, văn hoá
+ Là đội quân sản xuất: quân đội tăng gia sản xuất cải thiện đời sống, xây dựng kinh tế,
góp phần xây dựng, phát triển đất nước, trong điều kiện hiện nay, quân đội còn là lực
lượng nòng cốt và xung kích trong xây dựng kinh tế - quốc phòng ở các địa bàn chiến
lược, nhất là ở biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn gian khổ và ở
những địa bàn có những tình huống phức tạp nảy sinh.
+ Là đội quân công tác: quân đội tham gia vận động quần chúng nhân dân xây dựng cơ
sở chính trị - xã hội vững mạnh, góp phần tăng cường sự đoàn kết giưũa Đảng với nhân
dân, quân đội với nhân dân, giúp dân chống thiên tai, giải quyết những khó khăn trong
sản xuất và đời sống, tuyên truyền và vận động nhân dân hiểu rõ và chấp hành đúng
đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Câu 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự vận dụng sáng tạo học
thuyết bảo vệ Tổ quốc XHCN của Lênin vào tình hình thức tiễn của cách mạng Việt
Nam.
• Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là một tất yếu khách quan.
- Tính tất yếu khách quan của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN được thể hiện
rõ qua lời dạy của Người: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng
nhau giữu lấy nước”.
- Ý chí quyết tâm giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc
đời hoạt động của Hồ Chí Minh.
- Trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân đứng lên
đánh quân Pháp với tinh thần: “Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước,
không chịu làm nô lệ…Giờ cứu nước đã đến, ta phải hi sinh đến giọt máu cuối cùng để
gìn gĩư đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một long kiên qutết hi sinh,
thắng lợi nhất định về dân tộc ta”.
- Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược, Hồ Chí Minh khẳng định: “Không có gì
quý hơn độc lập tự do”, “Hễ còn mộy tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải chiến
đấu quét sạch nó đi”. Trước khi đi xa trong bản di chúc Người căn dặn: “Cuộc kháng
chiến chống Mĩ cứu nước có thể còn kéo dài, đồng bào ta có thể phải hi sinh nhiều của,
nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh thắng giặc Mĩ đến thắng lợi hoàn
toàn”.
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• Mục tiêu bảo vệ Tổ quốc là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là nghĩa vụ và trách
nhiệm của mọi công dân
- Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí
Minh. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân Việt
Nam. Trong bản tuyên ngôn độc lập, Người khẳng định: “Toàn dân tộc Việt Nam quyết
đem tất cảtinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập
ấy”. Khi thực dân Pháp trở lại xâm lượ nước ta, Người kêu gọi: “Hễ là ngườ Việt Nam thì
phải đứng lên đánh thực dân Pháp cứu Tổ quốc”.
- Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Người kêu gọi nhân dân cả nước quyết
tâm chiến đấu đên thăng lợi hoàn toàn để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới
thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa.
• Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, cả nước, kết hợp với
sức mạnh thời đại
- Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán quan điểm; Phát huy sức mạnh tổng hợp trong
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đó là sức mạnh của toàn dân tộc, của các cấp,
các nghành từ trung ương đến cơ sở, là sức mạnh của nhân tố chính trị, quân sự, kinh tế,
văn hoá- xã hội, sức mạnh truyền thống với hiện đại, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời
đại.
- So sánh sức mạnh giữa ta với quân xâm lược trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, Người
phân tích: “Chúng ta có chính nghĩa, cáo sức mạnh doàn kết toàn dân từ Bắc đến Nam, có
truyền thống đấu tranh bất khuất, lại có sự đồng tình ủng hộ rất lớn của các nước xã hội
chủ nghĩa an hem và nhân dân tiến bộ trên thế giới, chúng ta nhất định thắng”. Để bảo vệ
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng xây dựng và củng cố nền
quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng quân đội nhân dân, coi đó là lực lượng
chủ chốt để bảo vệ Tổ quốc. Người căn dặn: “Chúng ta phải xây dựng quân đội ngày
càng hung mạnh, sẵn sang chiến đấu để giữ gìn hoà bình, bảo vệ đất nước, bảo vệ công
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội”.
• Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
- Đảng ta là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
- Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải do Đảng lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí
Minh nói: “Đảng và chính phủ phải lãnh đạo toàn dân, ra sức củng cố và xây dựng miền
Bắc tiến dần lên xã hội chủ nghĩa, đồng thời đấu tranh để thống nhất nước nhà, trên cơ sở
độc klập và dân chủ bằng phương pháp hoà bình, góp phần bảo vệ công cuộc hoà bình ở
Á Đông và trên thế giới”
- Người khẳng định: “Với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và chính phủ, với sự đoàn kết
nhất trí, long tin tưởng vững chắc và tinh thần tự lực cánh sinh của mình, sự giúp đỡ vô
tư của các nước anh em, với sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới
nhất là nhân dân các nước Á- Phi, nhân dân ta nhất định khắc pụuc được mọi khó khăn,
làm tròn được nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và chính phủdã đề ra”
- Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc, ngày nay toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân ta đang thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công chủ nghĩa xã
hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xả hội chủ nghĩa. Để thực hiện thắng lợi
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nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, chúng ta cần thực hiện tốt một số nội dung
chiến lược sau:
+ Một là: Xây dựng tiềm lực toàn diện của đất nước, đặc biệt tiềm lực kinh tế, tạo ra thế
và lực cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
+ Hai là: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng
quân đội nhân dân và công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện
đại.
+ Ba là: Quán triệt tư tưởng cách mạng tiến công, chủ động đánh thắng địch trong mọi
hoàn cảnh, tình huống chiến tranh.
+ Bốn là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp quốc
phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Câu 4: Khái niệm Quốc phòng toàn dân:
- Quốc phòng toàn dân:Là nền quốc phòng mang tính chất “vì dân, của dân”, phát triển
theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lưc, tự cường và ngày càng
hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh, dưới sự lãnh đạo của Đảng,
sự quản lý, điều hành của nhà nước, do nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hoà bình, ổn
định của đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật đổ của các
thế lực đế quốc, phản động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.
- “Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước được xây dựng trên
nền tảng nhân lực, tinh thần mang tính chất toàn dân, toàn diện độc lập, tự chủ, tự lực, tự
cường.”

Câu 5: Khái niệm An ninh nhân dân:
+ Là sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân tiến hành, lực lượng an ninh nhân dân làm
nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước. Kết hợp phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chuyên trách,
nhằm đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã
hội, cùng vói toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Viêt nam xã hội chủ nghĩa.”
+ Bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân Việt nam có vai trò nòng cốt trong sự nghiệp
bảo vệ an ninh quốc gia. An ninh quốc gia có nhiêm vụ : đấu tranh làm thất bại mọi âm
mưu của hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ
Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân”.
- Nền an ninh là sức mạnh về tinh thần,vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước,
giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong
đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh nhân dân làm nòng cốt.

Câu 6: Vị trí, đặc trưng của nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân:
• Vị trí:
- Xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân vững mạnh là tạo ra sức mạnh để ngăn
ngừa đẩy lùi đánh bại mọi âm mưu hành động xâm hại đến mục tiêu trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. Đảng ta khẳng định: “Trong khi đặt
trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội chúng ta không một chút lơi lỏng
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nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, luôn luôn coi trọng quốc phòng an ninh, coi đó là nhiệm vụ
chiến lược gắn bó chặt chẽ”.
• Đặc trưng:
- Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân chỉ có mục đích duy nhất là tự vệ chính
đáng.
+ Đặc trưng thể hiện sự khác nhau về bản chất trong xây dựng nền quốc phòng an ninh
của những quốc gia có độc lập chủ quyền đi theo con đường xã hội chủ nghĩa với các
nước khác.
+ Chúng ta xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân vững mạnh là để tự vệ, chống lại
thù trong, giặc ngoài, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ,
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.
- Đó là nền quốc phòng, an ninh vì dân, của dân và do toàn thể nhân dân tiến hành.
+ Đặc trưng vì dân, của dân, do dân của nền quốc phòng, an ninh nước ta là thể hiện
truyền thống, kinh nghiệm của dân tộc ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước.
+ Cho phép ta huy động mọi người, mọi tổ chức, mọi lực lượng để thực hiện xây dựng
nền quốc phòng, an ninh luôn xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng và khả năng của nhân
dân, là đặc trưng trong đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.
- Đó là nền quốc phòng, an ninh có sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo thành.
+ Sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng, an ninh nước ta tạo thành bởi rất nhiều yếu tố
như chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, khoa học, quân sự, an ninh…cả ở trong nước,
ngoài nước, của dân tộc và thơì đại, trong đó những yếu tố bên trong của dân tộc bao giờ
cũng giữ vai trò quyết định.
+ Là cơ sở, tiền đề và là biện pháp để nhân dân đánh thắng kẻ thù xâm lược.
- Nền quốc phòng, an ninh nhân dân được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại.
+ Việc tạo ra sức mạnh quốc phòng, an ninh không chỉ ở sức mạnh quân sự, an ninh mà
phải huy động được sức mạnh của toàn dân về mọi mặt chính trị, quân sự, an ninh, kinh
tế, văn hoá, khoa học.
+ Phải kết hợp hữu cơ giữa quốc phòng, an ninh với các mặt hoạt động xây dựng đất
nước, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoạị.
+ Xây dựng nền quốc phòng, an ninh toàn diện phải đi đôi với xây dựng nền quốc phòng,
an ninh hiện đại là một tất yếu khách quan.
+ Xây dưng quân đội nhân dân, công an nhân dân từng bước hiện đại. Kết hợp giữa xây
dựng con người có giác ngộ chính trị, có tri thức với vũ khí trang bị kỹ thuật hiên đại.
+ Phát triển công nghiệp quốc phòng, từng bước trang bị hiện đại cho các lực lượng vũ
trang nhân dân.
+ Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh.
- Nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với an ninh nhân dân
+ Nền quốc phòng và nền an ninh nhân dân của chúng ta đều được xây dựng nhằm mục
đích tự vệ, đều phải chống thù trong, giặc ngoài để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
+ Giữa nền quốc phòng toàn dân với nền an ninh nhân dân chỉ khác nhau về phương thức
tổ chức lực lượng, hoạt động cụ thể, theo mục tiêu cụ thể được phân công mà thôi.
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+ Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh, phải thường xuyên và tiến hành đồng bộ,
thống nhất từ trong chiến lược, qui hoạch, kế hoạch xây dựng, hoạt động của cả nước
cũng như từng vùng, miền, địa phương, mọi ngành, mọi cấp.

Câu 7:Mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân:
- Tạo sức mạnh tổng hợp cả về chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa
học, công nghệ để giữ vững hoà bình, ổn định, đẩy lùi, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh,
sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô.
- Tạo thế chủ động cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhằm bảo vệ vững xã hội
chủ nghĩa chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước,
Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp
hoá-hiện đại hoá đât nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, an
ninh kinh, an ninh tư tưởng văn hoá, xã hội; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hoà
bình, phát triển đất nước theo định hướng.

Câu 8:Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân:
• Xây dựng lực lượng, quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Lực lượng quốc phòng, an ninh là những con người, tổ chức và những cơ sở vật chất tài
chính đảm bảo cho các lực lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu của quốc phòng, an ninh.
Từ đặc trưng của nền quốc phòng, an ninh ở nước ta thì lực lượng quốc phòng, an ninh
của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân bao gồm lực lượng toàn dân (lực
lượng chính trị) và lực lượng vũ trang nhân dân.
- Lực lượng chính trị bao gồm: các tổ chức trong hệ thống chính trị, các tổ chức chính trịxã hội và những tổ chức khác trong đời sống xã hội đã được phép thành lập và quần
chúng nhân dân. Lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm quân đội nhân dân, dân quân tự
vệ, công an nhân dân
- Xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh là xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng
vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu của quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa.

Câu 9: Trách nhiệm của sinh viên trong việc góp phần xây dựng nền Quốc
phòng toàn dân, An ninh nhân dân:
- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là trách nhiệm của toàn dân.
- Mọi công dân, mọi tổ chức, lượng đều phải tham gia theo phạm và khả năng của mình.
- Đối với sinh viên phải tich cực học tập nâng cao hiểu biết về mọi mặt, nắm vững kiến
thức quốc phòng, an ninh,
nhạn thức rõ âm mưu, hoạt động chóng phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc
và các thế lực thù địch.
- Trên cơ sở đó tự giác, tích cực luyện tập các kỹ năng quân sự, an ninh và chủ động tham
gia các hoạt động về quốc phòng, an ninh do nhà trường và địa phương triển khai.

7

Câu 10:Xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh
- Tiềm lực quốc phòng, an ninh là khả năng về nhân lực, vật lực, tài chính có thể huy
động thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng tập trung ở tiềm lực
chính trị, tinh thần; tiềm lực kinh tế tiềm lực khoa động để thực hiện nhiệm vụ quốc
phòng, an ninh.
- Tiềm lực quốc phòng, an ninh được thể học, công nghệ; tiềm lực quân sự, an ninh. Xây
dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh là tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần;
tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học, công nghệ và xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh.
• Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần
- Tiềm lực chính trị, tinh thần của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là khả
năng về chinh trị, tinh thần có thể huy động tạo nên sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ
quốc phòng, an ninh.
- Tiềm lực chinh trị tinh thần được biểu hiện ở năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý điều
hành của nhà nước; ý chí quyết tâm của nhân dân, của các lực lượng vũ trang nhân dân
sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong
mọi, hoàn cảnh, tình huống.
- Tiềm lực chính trị tinh thần là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh quốc phòng, an ninh,
có tác động to lớn đến hiệu quả xây dựng và sử dụng các tiềm lực khác, là cơ sở, nền
tảng của tiềm lực quân sự, an ninh.
- Xây dựng tình yêu quê hương đất nước, niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý
của nhà nước, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch
vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao cảnh giác cách mạng; giữ vững ổn định
chinh trị, trật tự an toàn xã hội.Thực hiện tốt giáo dục quốc phòng, an ninh.
• Xây dựng tiềm lực kinh tế:
- Tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là khả năng về kinh tế
của đất nước có thể khai thác, huy động nhằm phục vụ cho quốc phòng, an ninh.Tiềm lực
kinh tế của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được biểu hiện ở nhân lực, vật
lực, tài lực của quốc gia có thể huy động cho quốc phòng, an ninh và tính cơ động của
nền kinh tế đất nước trong mọi điều kiện hoàn cảnh.Tiềm lực kinh tế tạo sức mạnh vật
chất cho nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, là cơ sở vật chất của các tiềm lực
khác.
- Xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là tạo nên
khả năng về kinh tế của đất nước. Do đó, cần tập trung vào: đẩy mạnh công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Kết hợp chặt chẽ phát triển
kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; phát triển công nghiệp quốc phòng,
trang bị kỹ thuật hiện đại cho quân đội và công an. Kết hợp xây
dựng cơ sở hạ tầng kinh tế với cơ sở hạ tầng quốc phòng; không ngừng cải thiện đời sống
vật chất tinh thần cho các lực lượng vũ trang nhân dân. Có kế hoạch chuyển sản xuất từ
thời bình sang thời chiến và duy trì sự phát triển của nền kinh tế.
• Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ:
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- Tiềm lực khoa học công nghệ của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân là khả
năng về khoa học(khoa học tự nhiên,khoa học xã hội-nhân văn) và công nghệ của quốc
gia có thể khai thác, huy động để phục vụ cho quốc phòng, an ninh.Tiềm lực khoa học,
công nghệ được biểu hiên ở: Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cơ
sở vật chất kỹ thuật có thể huy động phục vụ cho quốc phòng, an ninh và năng lực ứng
dụng kết quả nghiên cứu khoa học có thể đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh…
- Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
là tạo nên khả năng về khoa học, công nghệ của quốc gia có thể khai thác, huy động phục
vụ cho quốc phòng, an ninh. Do đó, phải huy động tổng lực các khoa học, công nghệ
quốc gia, trong đó khoa học quân sự, an ninh làm nòng cốt để nghiên cứu các vấn đề
khoa học quân sự, an ninh, về sửa chữa cải tiến sản xuất các loại vũ khí trang bị. Đồng
thời phải thực hiện tốt các công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán
bộ khoa học, kỹ thuật.
• Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh:
- Tiềm lực quân sự, an ninh của nền quốc phòng toàn dân ,an ninh nhân dân là khả năng
về vật chất và tinh thần có thể huy động tạo thành sức mạnh phục vụ cho nhiệm vụ quân
sự, an ninh cho chiến tranh.
- Tiềm lực quân sự, an ninh được biểu hiện ở khả năng duy trì và khônng ngừng phát
triển trình độ sẵn sàng chiến đấu, năng lực và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ
trang nhân dân; nguồn dự trữ về sức người, sức của trên các lĩnh vực đời sống xã hội và
nhân dân có thể huy động phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, an ninh cho chiến tranh. Tiềm
lực quân sự, an ninh là nhân tố cơ bản, là biểu hiện tập trung, trực tiếp sức mạnh quân sự,
an ninh của nhà nước giữ vai trò nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.
- Tiềm lực quân sự, an ninh được xây dựng trên nền tảng của các tiềm lực chính trị, tinh
thần, kinh tế, khoa học công nghệ. Do đó, xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh, cần tập
trung vào:
+ Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện.
+ Gắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với quá trình tăng cường vũ khí
trang bị cho các lực lượng vũ trang nhân dân.
+ Xây dựng đội ngũ cán bộ trong lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
+ Bố trí lực lượng luôn đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho đất nước về mọi mặt, sẵn sàng
động viên thời chiến.
+ Tăng cường nghiên cứu khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự trong chiến tranh nhân
dân bảo vệ Tổ quốc hiện nay và nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh.

Câu 11:Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc:
- Thế trận quốc phòng, an ninh là tổ chức bố trí lực lượng, tiềm lực mọi mặt của đất nước
và của toàn dân trên toàn bộ lãnh thổ theo yêu cầu của quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Nội dung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gồm:

9

+ Phân vùng chiến lược về quốc phòng, an ninh kết hợp với vùng kinh tế trên cơ sở qui
hoạch các vùng dân cư theo nguyên tắc bảo vệ đi đôi với xây dựng đất nước
+ Xây dựng hậu phương, tạo chỗ dựa vững chắc cho thế trận quốc phòng, an ninh.
+ Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) tạo nền tảng của thế trận quốc phòng
toàn dân, an ninh nhân dân.
+ Triển khai các lực lượng trong thế trận, tổ chức phòng thủ dân sự kết hợp cải tạo địa
hình với xây dựng hạ tầng và các công trình quốc phòng, an ninh.

Câu 12: Mục đích, đối tượng của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc:
• Mục đích:
- Nhằm “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an
ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và
chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất
nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và
nền văn hoá; giữ vững ổn định chính trị vàmôi trường hoà bình, phát triển đất nước theo
định hướng xã hội chủ nghĩa”.
• Đối tượng:
- Đối tượng tác chiến: Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động có hành động phá
hoại, xâm lược lật đổ cách mạng, hiện nay chúng thực hiện chiến lược “DBHB” bạo loạn
lật đổ để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta và sẵn sàng sử dụng lực lượng vũ trang hành
động quân sự can thiệp khi có thời cơ.
- Âm mưu, thủ đoạn chủ yếu của kẻ thù khi xâm lược nước ta.
- Thực hiện đánh nhanh, thắng nhanh, kết hợp tiến công quân sự từ bên ngoài vào với
hành động bạo loạn lật đổ từ bên trong, đồng thời kết hợp với các biện pháp phi vũ trang
để lừa bịp dư luận.
- Những điểm mạnh, yếu của địch:
+ Mạnh: Có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự, kinh tế và tiềm lực khoa học công
nghệ. Có thể kết cấu được với lực lượng phản động nội điạ thực hiện trong đánh ra, ngoài
đánh vào.
+ Yếu: Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa, chắc chắn bị nhân loại phản đối. Dân tộc ta có
truyền thống yêu nước, chống xâm lược, chắc chắn sẽ làm chúng bị tổn thất nặng nề,
đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của địch. Địa hình thời tiết nước ta phức tạp khó
khăn cho địch sử dụng phương tiện lực lượng.

Câu 13: Tính chất, đặc điểm của chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ
quốc:
• Tính chất:
- Là cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ trang ba thứ quân
làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Là cuộc chiến tranh chính nghĩa, tự vệ cách mạng, nhằm bảo vệ độc lập tự do của dân
tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Đảng,
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và mọi thành quả của cách mạng.
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