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Bài làm
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”. Ngày truyền thống là
ngày 22 tháng 12 hàng năm.
Tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân,
được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo, thuộc huyện
Nguyên Bình, Cao Bằng.
Ngày 15 tháng 4 năm 1945, Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ họp tại Hiệp Hòa, Bắc Giang
quyết định Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân sát nhập với lực lượng Cứu quốc quân do
Chu Văn Tấn chỉ huy, đổi tên thành Giải phóng quân, lực lượng quân sự chính của Việt Minh
để giành chính quyền năm 1945.
Từ năm 1945, Giải phóng quân của Việt Minh là lực lượng nòng cốt quân đội quốc gia của
chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 22 tháng 5 năm 1946, theo Sắc lệnh 7/SL của
Chủ tịch nước, Vệ quốc đoàn đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam.
Năm 1950, Quân đội Quốc gia Việt Nam đổi tên thành Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm
1954, với thắng lợi của trận Điện Biên Phủ, đây là đội quân đầu tiên của một dân tộc thuộc
địa đánh bại một quân đội thực dân trong lịch sử thế giới của thế kỷ 20.
Sau năm 1954, đại bộ phận Quân đội Nhân dân Việt Nam tập kết về miền bắc Việt Nam, và
được chính quy hóa.
Ngày 15 tháng 2 năm 1961, tại Chiến khu Đ Quân Giải phóng miền Nam, gọi tắt là Giải phóng
quân, được thành lập trên cơ sở thống nhất các lực lượng vũ trang ở miền Nam Việt Nam.
Thực chất, đây là lực lượng Vệ quốc đoàn còn ở lại nam Việt Nam, kết hợp bộ phận tăng viện
của Quân đội Nhân dân của miền Bắc và lực lượng chiêu mộ tại chỗ, thành lực lượng quân sự
của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Năm 1976, nước Việt Nam thống nhất ra đời, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải
miền
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thống nhất thành Quân đội Nhân dân Việt Nam.
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Từ khi được thành lập đến nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có những đóng góp lớn cho
đất nước.
Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trường kì, gian khổ,… với tinh
thần “Quyết tử cho Tổ quốc quết sinh”, Quân đội ta đã cùng nhân dân cả nước chiến đấu
giành nhiều thắng lợi vang dội, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm
châu, chấn động địa cầu”.
Trong cuộc kháng chiến chỗng Mĩ cứu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh
của dân tộc với sức mạnh của thời đại, Quân đội ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian
khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách nối tiếp nhau, từ thắng lợi này đến thắng lợi khác,
đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống
nhất đất nước; ngay sau đó tiếp tục chống lại quân xâm lược ở cả hai đầu biên giới phía Bắc
và phía Tây Nam của đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ.
Bước vào thời kì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta luôn hoàn thành thắng lợi mọi
nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước giao; không ngừng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị,
chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; rèn luyện kĩ luật, khả năng chiến đấu; bảo vệ hòa
bình, phát triển xứng đáng với tên gọi “Quân đội nhân dân Việt Nam” anh hùng.
Bài viết này với mong muốn mang đến cho các bạn những kiến thức về chủ đề ngày thành
lập Quân đội nhân dân Việt Nam và qua đó, chúng ta cần có những thái độ đúng đắn. Trên
thực tế, theo quan sát và tìm hiểu của chúng tôi, nhiều bạn học sinh chúng ta ít chú ý đến
ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 so với những ngày lễ khác.
Hy vọng qua bài viết sẽ giúp thay đổi suy nghĩ của các bạn. Chính nhờ có Quân đội nhân dân
Việt Nam mới có đất nước và chúng ta ngày hôm nay, có cuộc sống tự do, hạnh phúc và môi
trường học tập cho chúng ta ngày hôm nay. Viết tiếp những trang sử vàng oanh liệt của quân
đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thế hệ thanh niên chúng ta hôm nay không ngừng phấn
đấu học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tài năng và cả thể lực khỏe mạnh để góp phần
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới đầy cơ hội và thách thức này: Thời kỳ hội nhập
và phát triển.
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