Quân đội anh hùng, truyền thống vẻ vang

PHẦN 1:
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM QUA CÁC CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ

1. NGUYỄN TẤN TUÂN. Bài 1: Đảng lãnh đạo từ lúc "lọt lòng" : "Đội
quân tuyên truyền" của Đảng buổi sơ khai // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày
8 tháng 11. - Tr 3. Số 19249
Bài viết về Hội nghị chi bộ quan trọng trước buổi lễ thành lập Đội Việt
Nam tuyên truyền được tiến hành để bàn phương án cho trận đánh đầu tiên của
đội và ngay sau lễ thành lập, 34 chiến sĩ trong đội đã cùng dự một bữa "đại tiệc"
cơm nhạt, mừng ngày thành lập và thể hiện tinh thần "đồng cam cộng khổ" cũng
như niềm tin vào những thắng lợi sau này.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên bài 2: "Chính trị trọng hơn quân
sự", báo Quân đội nhân dân, số 19250).
2. TRƯƠNG MAI HƯƠNG, TRẦN QUỐC DŨNG. Nơi ra đời của Đội
Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân : Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội
Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014) // Quân đội nhân dân. - 2014. Ngày 18 tháng 11. - Tr 3. Số 19259
Bài viết về các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa của khu rừng Trần Hưng
Đạo (nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) cách đây 70
năm, ngày 22/12/1944, tại khu rừng này, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí
Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên bố thành lập Đội Việt Nam Tuyên
truyền giải phóng quân - Đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt
nam.
3. NGUYỄN THÀNH HỮU. Thời khắc lịch sử ra đời Đội Việt Nam tuyên
truyền Giải phóng quân : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) // Pháp luật Việt Nam. - 2014. Ngày 11 tháng 10. - Tr 17. Số 284
Bài viết về hoàn cảnh lịch sử và sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền
Giải phóng quân ngày 22/12/1944.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21611).
4. TRẦN VŨ. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ra đời và hai
trận thắng đầu tiên : Dấu ấn chiến công // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 3
tháng 11. - Tr 3. Số 19244
Bài viết về sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và hai
trận thắng đầu tiên vào đồn Phai Khắt và Nà Ngần của địch.
5. TRẦN NGỌC LONG. Sức sống trường tồn của bản chỉ thị lịch sử : Kỷ
niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội
Quốc phòng toàn dân (22/12) // Tin tức cuối tuần. - 2014. - Ngày 11 tháng 12. Tr 3. Số 50
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Bài viết về sức sống trường tồn của bản chỉ thị lịch sử - Chỉ thị thành lập
Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân.
6. NGUYỄN THÀNH HỮU. Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng
quân: Mười lời thề danh dự // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 14 tháng 10.
- Tr 6. Số 287
Bài viết về 10 lời thề danh dự của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng
quân.
7. DƯƠNG ĐÌNH LẬP. Hiệp đồng tiến công đánh trận mở màn, giải
phóng Nghĩa Lộ : Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt
Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
(22/12/1989-22/12/2014) // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 16 tháng 11. - Tr
3. Số 19257
Bài viết về cuộc tiến công đánh trận đánh then chốt mở màn của quân đội
ta, giải phóng Nghĩa Lộ, đập tan tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch, tạo điều
kiện cho chiến dịch phát triển, tiến tới kết thúc thắng lợi Chiến dịch tiến công
Tây Bắc năm 1952.
8. NGUYỄN THÀNH HỮU. Dương Mạc Thạch - chính trị viên đầu tiên
: Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12
// Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 30 tháng 10. - Tr 19. Số 303
Bài và ảnh về đồng chí Dương Mạc Thạch (bí danh Xích Thắng), người
đảm nhiệm vai trò Chính trị viên đầu tiên của Quân đội ta.
9. NGUYỄN THÀNH HỮU. Cơ quan tham mưu chiến lược ra đời như
thế nào? : Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt
Nam 22/12 // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 7 tháng 11. - Tr 6. Số 311
Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra
đời. Tuy nhiên, ngay từ khi vừa mới giành được độc lập, dân tộc ta lại phải
đương đầu với họa xâm lăng của nhiều loại kẻ thù muốn cướp nước ta một lần
nữa. Cách mạng Việt Nam vừa giành thắng lợi đã ở vào tình thế "ngàn cân treo
sợi tóc". Việc tổ chức, xây dựng cơ quan chỉ đạo, chỉ huy quân đội lúc này là đòi
hỏi cấp bách phải được khẩn trương tiến hành.
10. NGUYỄN THÀNH HỮU. Những đoàn quân Nam Tiến: "Thà chết
không chịu trở lại đời nô lệ" : Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 5
tháng 11. - Tr 19. Số 309
Bài viết về những đoàn quân Nam tiến năm 1945 lên đường chi viện cho
chiến trường miền Nam với quyết tâm "Thà chết không chịu trở lại đời nô lệ".
11. NGUYỄN THÀNH HỮU. Mặt trận miền Tây và phong trào Tây Tiến
: Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
22/12 // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 8 tháng 11. - Tr 19. Số 312
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Bài viết về mặt trận miền Tây và phong trào Tây Tiến.
12. NGUYỄN THÀNH HỮU. "Chạy đua" với thời gian chuẩn bị kháng
chiến : Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt
Nam 22/12 // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 12 tháng 11. - Tr 19. Số 316
Trước hành động xâm lược ngày càng trắng trợn của thực dân Pháp, ngày
7/9/1946, Tổng Bí thư Trường Chinh triệu tập Tổng tham mưu trưởng Hoàng
Văn Thái báo cáo cụ thể cục diện chiến trường miền Nam và công việc gấp rút
chuẩn bị kháng chiến ở các địa phương, nhất định phải đánh Pháp.
13. NGUYỄN THÀNH HỮU. Những nỗ lực cuối cùng cho nền hòa bình
: Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
22/12 // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 15 tháng 11. - Tr 19. Số 319
Đúng như nhận định của Hội nghị quân sự toàn quốc, hành động lấn chiếm
của quân Pháp ngày càng trắng trợn. Theo chỉ đạo của Thường vụ TW và hướng
dẫn của đồng chí Võ Nguyễn Giáp, Tham mưu Cục đã tích cực và khẩn trương
chỉ đạo toàn quân chuẩn bị kháng chiến.
14. NGUYỄN THÀNH HỮU. Mặt trận Hải Phòng trước ngày toàn quốc
kháng chiến : Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân
Việt Nam 22/12 // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 14 tháng 11. - Tr 6. Số
227
Bài viết về công tác chuẩn bị, việc nổ súng tự vệ và tác chiến giữa thành
phố Hải Phòng. Đợt chiến đấu này của quân và dân Hải Phòng đã để lại nhiều
kinh nghiệm quý báu về tác chiến, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu của quân, dân
Thủ đô Hà Nội sau đó.
15. NGUYỄN THÀNH HỮU. Mùa đông năm 1946: Thời khắc lịch sử
toàn quốc kháng chiến : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam 22/12 // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 18 tháng 11. Tr 6. Số 322
Bài viết về mùa đông năm 1946 với thời khắc lịch sử toàn quốc kháng
chiến.
16. NGUYỄN THÀNH HỮU. "Thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu
làm nô lệ!" : Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân
Việt Nam 22/12 // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 20 tháng 11. - Tr 19. Số
324
Trước tình hình khẩn trương và nóng bỏng do những hành động khiêu
khích của Pháp, trong hai ngày 17 và 18/12/1946, tại Vạn Phúc, Hà Đông,
Thường vụ TW Đảng họp Hội nghị mở rộng dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, quyết định phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên quy
mô cả nước và vạch ra những vấn đề cơ bản đường lối kháng chiến.
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17. TRẦN VĂN THỨC. Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang ba
thứ quân trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) // TC.Lịch sử
Quân sự. - 2014. - Tháng 12. - Tr 50. Số 276
Bài viết về việc xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang ba thứ quân
trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954.
18. NGUYỄN THÀNH HỮU. Mở thế trận chiến tranh toàn dân, toàn
diện : Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
22/12 // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 24 tháng 11. - Tr 6. Số 328
Bài viết về cuộc tiến công chiến lược của quân và dân ta đầu năm 1947, mở
ra thế trận chiến tranh toàn dân, toàn diện.
19. ĐỖ ĐẮC YÊN. Linh hoạt điều chỉnh, tổ chức lực lượng bảo đảm hậu
cần chiến dịch : Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
(22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
(22/12/1989-22/12/2014) // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 2 tháng 11. - Tr
3. Số 19243
Bài viết về sự điều chỉnh linh hoạt, tổ chức lực lượng đảm bảo hậu cần
trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950.
20. NGUYỄN THÀNH HỮU. Chiến dịch Hoàng Hoa Thám - "Cú đấm"
tiêu hao sinh lực địch : Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam 22/12 // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 15 tháng 12. Tr 19. Số 349
Bài viết về chiến dịch Hoàng Hoa Thám (1951), "cú đấm" tiêu hao sinh lực
địch trên chiến trường.
21. NGUYỄN THÀNH HỮU. Trận đột phá cứ điểm Tu Vũ : Những trận
đánh tiêu biểu // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 9 tháng 11. - Tr 3. Số 19250
Bài viết về trận đột phá cứ điểm Tu Vũ, là trận tiến công của bộ đội chủ lực
ta vào quân Pháp phòng ngự trong cứ điểm, đợt 1, ở đầu chiến dịch Hòa Bình.
22. NGUYỄN THÀNH HỮU. Chiến dịch Trần Hưng Đạo - Bước trưởng
thành của quân đội ta : Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam 22/12 // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 13 tháng 12. Tr 19. Số 347
Bài viết về chiến dịch Trần Hưng Đạo - Bước trưởng thành của quân đội ta.
23. NGUYỄN THÀNH HỮU. Bộ đội Việt Nam tham gia chiến dịch
"Thập Vạn Đại Sơn" như thế nào? : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành
lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 5
tháng 12. - Tr 6. Số 339
Bài viết về việc Bộ đội Việt Nam tham gia chiến dịch "Thập Vạn Đại Sơn"
với tinh thần vô sản.
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24. DƯƠNG ĐÌNH LẬP. Chiến dịch Điện Biên Phủ: Bước phát triển
đỉnh cao của nghệ thuật chiến dịch : Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND
Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
(22/12/1989-22/12/2014) // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 23 tháng 11. - Tr
3. Số 19264
Bài viết về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, bước phát triển đỉnh cao
của nghệ thuật chiến dịch của quân và dân ta.
25. NGUYỄN THÀNH HỮU. Không quân Mỹ bị quân dân Việt Nam vít
cổ như thế nào? : Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân
dân Việt Nam 22/12 // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 1 tháng 11. - Tr 19.
Số 305
Từ ngày 24-28/10/1967, không quân Mỹ tiến hành đợt đánh phá thứ 5 với
quy mô lớn và ác liệt vào thủ đô Hà Nội. Các lực lượng phòng không - không
quân cùng quân dân Thủ đô đã chiến đấu dũng cảm, lập nên chiến thắng vẻ
vang, bảo vệ vững chắc Thủ đô yêu quý của Tổ quốc.
26. NGUYỄN HỮU THẮNG. Quân đội nhân dân Việt Nam với tác chiến
hiệp đồng binh chủng trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xây lược //
TC.Lịch sử Quân sự. - 2014. - Tháng 11. - Tr 3. Số 275
Bài viết về việc tác chiến hiệp đồng binh chủng trong kháng chiến chống
đế quốc Mỹ xâm lược của Quân đội nhân dân Việt Nam.
27. NGUYỄN NGỌC HỒI. Bài 1: Thực chất quan điểm đòi "Phi chính
trị hóa Quân đội" : 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
(22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
(22/12/1989-22/12/2014) // Tin tức. - 2014. - Ngày 5 tháng 12. - Tr 6. Số 290
Nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam,
tiến tới vô hiệu hóa vai trò của Quân đội là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà
nước và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, các thế lực thù địch ráo riết
tuyên truyền quan điểm "cần phải phi chính trị hóa Quân đội".
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên bài cuối: Sự vô lý của một quan
điểm, báo Tin tức, số 291).
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PHẦN II:
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG,
TRUYỀN THỐNG VẺ VANG
1. VÕ NGUYÊN GIÁP. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà chiến lược thiên
tài, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam //
TC.Lịch sử Quân sự. - 2014. - Tháng 12. Tr 3. Số 276
Bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Cha thân yêu đã sáng lập Quân
đội ta. Người đã cùng Trung ương Đảng hết lòng xây dựng Quân đội ta thành
một quân đội kiểu mới, một quân đội nhân dân.
2. NGUYỄN THÀNH HỮU. Đại tướng Lê Trọng Tấn - biệt tài về nghệ
thuật quân sự // TC.Người cao tuổi. - 2014. - Tháng 10. - Tr 28. Số 212
Bài và ảnh về Đại tướng Lê Trọng Tấn, một biệt tài về nghệ thuật quân sự.
3. LƯ TRỌNG LÂN. Đại tướng Tổng Tư lệnh với chiến dịch 12 ngày
đêm trên bầu trời Hà Nội : Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân
Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12) // TC.Người cao
tuổi. - 2014. - Tháng 12. - Tr 3. Số 214
Bài viết về Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam Võ
Nguyên Giáp trong chiến dịch 12 ngày đêm tiêu diệt B52 trên bầu trời Hà Nội
của Quân đội ta.
4. TRƯƠNG TẤN SANG. Mãi mãi xứng đáng là quân đội anh hùng của
dân tộc Việt Nam anh hùng // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2014. - Tháng 12. Tr 3. Số 12
Bài viết về chặng đường 70 năm của Quân đội Việt Nam, mãi mãi xứng
đáng là đội quân anh hùng của dân tộc anh hùng.
5. PHÙNG QUANG THANH. Phát huy truyền thống anh hùng, đẩy
mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng
bước hiện đại // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 1 tháng 12. - Tr 1. Số 19272
Bài viết về Quân đội nhân dân Việt Nam với việc phát huy truyền thống
anh hùng, đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh
nhuệ, từng bước hiện đại.
(Nội dung còn được phản ánh trên TC.Quốc phòng toàn dân, số 12).
6. ĐỖ BÁ TỴ. Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo tác chiến chiến lược trong
chiến tranh giải phóng - Mấy bài học kinh nghiệm // Quân đội nhân dân. 2014. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 1. Số 19275
Bài viết về công tác chỉ đạo tác chiến chiến lược trong chiến tranh giải
phóng của Bộ Tổng tham mưu và những bài học kinh nghiệm.
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7. ĐỖ BÁ TỴ. Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh
chính trị - tư tưởng vững vàng trong thời kỳ mới : Kỷ niệm 70 năm Ngày
truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) //
Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 8 tháng 12. - Tr 1. Số 19279
Bài viết về việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính
trị - tư tưởng vững vàng trong thời kỳ mới.
8. NGÔ XUÂN LỊCH. Xây dựng quân đội về chính trị - Bài học xuyên
suốt quá trình xây dựng, trưởng thành, chiến thắng của Quân đội nhân dân
Việt Nam // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2014. - Tháng 12. - Tr 13. Số 12
Đảm bảo sự vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng
quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản. Nắm vững nguyên lý đó, 70 năm qua,
Đảng ta luôn xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.
9. NGÔ XUÂN LỊCH. Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến
lược của quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới // TC.Xây dựng Đảng. 2014. - Tháng 12. - Tr 8. Số 12
Bài viết về việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược của
quân đội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.
10. MAI QUANG PHẤN. Tăng cường công tác tư tưởng trong Quân đội
nhân dân Việt Nam // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2014. - Tháng 11. - Tr 17. Số
11
Bài viết về việc tăng cường công tác tư tưởng nhằm đảm bảo cho Quân đội
nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
11. NGUYỄN HUY HIỆU. Xây dựng quân đội mạnh về chính trị trong
tình hình mới // TC.Xây dựng Đảng. - 2014. - Tháng 12. - Tr 12. Số 12
Bài viết về việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về
chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
12. TRẦN HOÀI TRUNG. Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong
Quân đội // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2014. - Tháng 12. - Tr 40. Số 12
Bài viết về việc giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, là
điều kiện tiên quyết đảm bảo cho Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư
tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.
13. ĐẶNG VĂN HIẾU. Tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2014. - Tháng 12. - Tr 18. Số 12
Bài viết về việc tăng cường mối quan hệ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
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14. NGUYỄN VĨNH THẮNG. Đường Hồ Chí Minh trên biển - sự kết
tinh sức mạnh toàn dân tộc : Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân
dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
(1989-2014) // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 19 tháng 10. - Tr 3. Số 19229
Bài viết về đường Hồ Chí Minh trên biển đã kết tinh truyền thống đánh
giặc ngoại xâm của dân tộc, sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam
"lấy nhỏ thắng lớn", "lấy ít địch nhiều".
15. NGUYỄN QUYẾT. Bài học kinh nghiệm CTĐ, CTCT trong quân đội
những năm đầu đất nước đổi mới : Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND
Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 70 năm Ngày truyền thống
Tổng cục Chính trị // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 14 tháng 11. - Tr 1. Số
19255
Những bài học kinh nghiệm quý về kinh nghiệm công tác Đảng, công tác
Chính trị từ những thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
những năm đầu đất nước đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
16. BÙI THANH SƠN. Phát triển nghệ thuật quân sự theo tư tưởng Hồ
Chí Minh : Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 70
năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị (22/12/1944-22/12/2014) // Quân
đội nhân dân. - 2014. - Ngày 9 tháng 11. - Tr 3. Số 19250
Bài viết về Quân đội nhân dân Việt Nam với việc phát triển nghệ thuật
quân sự theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
17. TRẦN ĐỨC NHÂN. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây
dựng quân đội về chính trị : Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân
dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 70 năm Ngày truyền
thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam // Quân đội nhân dân. 2014. - Ngày 18 tháng 11. - Tr 1. Số 19259
Bài viết về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng quân đội
về chính trị.
18. DƯƠNG VĂN RÃ. Phát huy thế trận hậu cần nhân dân, chủ động,
sáng tạo trong công tác bảo đảm : Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam và 70 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị
(22/12/1944-22/12/2014) // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 10 tháng 11. - Tr
3. Số 19251
Bài viết về việc phát huy thế trận hậu cần nhân dân, chủ động, sáng tạo
trong công tác bảo đảm hậu cần cho quân đội.
19. VŨ TANG BỒNG. Vai trò trọng yếu của hậu phương, hậu cần-kỹ
thuật trong lịch sử xây dựng và chiến đấu của quân đội ta // TC.Lịch sử Quân
sự. - 2014. - Tháng 12. - Tr 44. Số 276
Bài viết về vai trò trọng yếu của hậu phương, hậu cần-kỹ thuật trong lịch sử
xây dựng và chiến đấu của quân đội ta.
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20. BÙI PHAN KỲ. "Bộ đội Cụ Hồ", bản chất tốt đẹp, trách nhiệm nặng
nề // TC.Lịch sử Quân sự. - 2014. - Tháng 12. - Tr 21. Số 276
Bài viết về những nét đặc sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, "Bộ đội
Cụ Hồ" do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và giáo dục với trách nhiệm nặng nề
trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
21. 70 năm quân đội nhân dân - Bản hùng ca lịch sử : Kỷ niệm 70 năm
Ngày thanh lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân //
TC.Quốc phòng toàn dân. - 2014. - Tháng 12. - Tr 1. Số 12
Bài viết về Quân đội nhân dân Việt Nam qua 70 năm xây dựng, chiến đấu
và trưởng thành đã viết lên bản hùng ca lịch sử.
22. Bộ đội Việt Nam: Một thiên chính sử : Sách nước ngoài // TC.Lịch sử
Quân sự. - 2014. - Tháng 12. - Tr 86. Số 276
Bài viết về Bộ đội Việt Nam với trận địa lòng dân, kỷ luật sắt, ý chí thép,
tình đồng đội, chất lượng huấn luyện và làm chủ chiến trường.
23. DƯƠNG QUỐC DŨNG. Giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng
của Đảng trong quân đội // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 4 tháng 12. - Tr
2. Số 19275
Bài viết về việc giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong
quân đội.
24. VŨ QUANG ĐẠO. Lịch sử Quân sự với công tác Đảng, công tác
chính trị: Mấy vấn đề cần đặt ra hiện nay // TC.Lịch sử Quân sự. - 2014. Tháng 12. - Tr 38. Số 276
Bài viết về những vấn đề đặt ra hiện nay về lịch sử quân sự đối với công tác
Đảng, công tác chính trị.
25. Nghệ thuật tác chiến chiến dịch trong chiến tranh : 70 năm Ngày
thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân // Tin tức.
- 2014. - Ngày 8 tháng 12. - Tr 6. Số 292
Bài viết về nghệ thuật tác chiến chiến dịch trong 30 năm chiến tranh giải
phóng của quân và dân ta.
26. Quân đội kế thừa, phát triển tư tưởng quân sự dân tộc : 70 năm Ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm
Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014) // Tin tức. - 2014. Ngày 2 tháng 12. - Tr 6. Số 287
Bài viết về Quân đội nhân dân Việt Nam, sản phẩm của sự kế thừa, phát
triển tư tưởng quân sự dân tộc trong thời đại mới.
27. NGÔ VĂN BÍCH. Quân đội nhân dân Việt Nam - Đội quân công tác
của Đảng // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2014. - Tháng 12. - Tr 45. Số 12
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Bài viết về Quân đội nhân dân Việt Nam với việc thực hiện tốt công tác
tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng,
Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là "đội quân công tác" của
Đảng.
28. LÊ ĐÌNH SỸ. Quân đội nhân dân Việt Nam kế thừa và phát huy
truyền thống quân sự dân tộc // TC.Lịch sử Quân sự. - 2014. - Tháng 12. - Tr
67. Số 276
Bài viết về Quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và
Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, rèn luyện với việc kế thừa và phát huy
truyền thống quân sự dân tộc.
29. Xây dựng Quân đội trong thời kỷ hội nhập : Kỷ niệm 70 năm Ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn
dân (22/12) // Tin tức. - 2014. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 6+7. Số 296
Bài viết về việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh
nhuệ, từng bước hiện đại; Phát triển khoa học và nghệ thuật quân sự; Tăng
cường hợp tác quốc tế về quốc phòng.
30. Quân đội nhân dân Việt Nam mãi là quân đội anh hùng của dân tộc
Việt Nam anh hùng // TC.Lịch sử Quân sự. - 2014. - Tháng 12. - Tr 13. Số 276
Bài viết về lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam qua 70 năm chiến đấu,
xây dựng và trưởng thành, mãi là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh
hùng.
31. NGUYỄN HUY THỤC. Quân đội nhân dân Việt Nam thành quả của
đường lối quân sự của Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh //
TC.Lịch sử Quân sự. - 2014. - Tháng 12. - Tr 32. Số 276
Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là
Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được
nhà nước chăm lo xây dựng, nhân dân hết lòng nuôi dưỡng, đùm bọc, trải qua
bảy thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, luôn xứng đáng là lực lượng
nòng cốt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giữ vững hòa bình và bảo vệ vững
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
32. VŨ KHANH. Quân đội thực hiện tốt ba chức năng trong thời bình :
70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc
phòng toàn dân // Tin tức. - 2014. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 6. Số 289
Thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản
xuất, trong thời bình, Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu
quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 333).
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33. LÊ HỮU ĐỨC. Quân đội thực hiện tốt chức năng đội quân lao động
sản xuất trong thời kỳ mới // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2014. - Tháng 12. - Tr
22. Số 12
Trong 70 năm qua, cùng với thực hiện tốt chức năng của "đội quân chiến
đấu, đội quân công tác", Quân đội ta luôn tích cực, chủ động thực hiện chức
năng "đội quân lao động sản xuất" và thu được những kết quả quan trọng, góp
phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
34. TRỊNH VƯƠNG HỒNG. Tìm hiểu thêm về đặc trưng của Quân đội
nhân dân Việt Nam // TC.Lịch sử Quân sự. - 2014. - Tháng 12. - Tr 26. Số 276
Bài viết về một số đặc trưng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
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PHẦN III:
CÁC ĐƠN VỊ ANH HÙNG
1. TRƯƠNG MAI HƯƠNG, PHAN ÁNH TUYẾT. Các đội quân tiền
thân của Quân đội nhân dân Việt Nam : Trang tư liệu // TC.Lịch sử Quân sự. 2014. - Tháng 12. - Tr 78. Số 276
Bài viết về các đội quân tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.
2. THIÊN VIỆT. Đội quân bách chiến bách thắng : Bài 1: Những chiến sỹ
cách mạng quả cảm // Nông thôn ngày nay. - 2014. - Ngày 6 tháng 12. - Tr 12.
Số 292
Bài viết về những chiến sĩ cách mạng quả cảm trong các đội du kích CaoBắc-Lạng, Cứu quốc quân.
3. LƯƠNG CƯỜNG. Tổng cục Chính trị với việc hoàn thiện cơ chế lãnh
đạo của Đảng đối với quân đội : Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12) // Quân
đội nhân dân. - 2014. - Ngày 10 tháng 12. - Tr 1. Số 19281
Bài viết về Tổng cục Chính trị, cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng
trong quân đội với việc hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.
4. VŨ XUÂN DÂN. "Bộ đội Lục quân" sâu nặng nghĩa tình : Xứng
danh Bộ đội cụ Hồ // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 20 tháng 10. - Tr 1. Số
19230
Bài viết về "Bộ đội Lục quân" qua gần 70 năm xây dựng, phát triển, với
nhiều lần thay đổi địa điểm đóng quân, dù ở đâu cán bộ, học viên nhà trường
cũng luôn được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ.
5. PHAN VĂN GIANG. Lực lượng vũ trang Việt Bắc - Quân khu 1: Tiếp
nối truyền thống, xây dựng LLVT quân khu vững mạnh về mọi mặt : Kỷ niệm
70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014)
và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014) // Quân đội
nhân dân. - 2014. - Ngày 3 tháng 11. - Tr 3. Số 19244
Bài viết về lực lượng vũ trang Việt Bắc - Quân khu 1 với việc xây dựng lực
lượng vũ trang quân khu vững mạnh về mọi mặt.
6. HÙNG THÀNH. Sáng tạo để vượt khó : Hưởng ứng cuộc vận động
"Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ" // Quân
đội nhân dân. - 2014. - Ngày 17 tháng 10. - Tr 1. Số 19227
Bài viết về cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 377 với nỗ lực vượt khó, sáng tạo
trong huấn luyện để thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến
tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ".
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7. PHƯƠNG MINH HÒA. Tiếp tục củng cố thế trận, không để Tổ quốc bị
bất ngờ từ trên không : Xứ danh Bộ đội cụ Hồ // Quân đội nhân dân. - 2014. Ngày 22 tháng 10. - Tr 1. Số 19232
Bài viết về Bộ đội Phòng không - Không quân với việc xây dựng thế trận
phòng không - không quân nhằm bảo vệ an toàn, vững chắc không phận, không
để Tổ quốc bị bất ngờ từ trên không.
8. VŨ TRỌNG VIỆT. Tiếp tục củng cố lực lượng, bảo vệ vững chắc chủ
quyền an ninh biên giới : Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân
Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
(22/12/1989-22/12/2014) // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 5 tháng 11. - Tr
3. Số 19246
Bài viết về Bộ đội Biên phòng với việc tiếp tục củng cố lực lượng, bảo vệ
vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
9. TÔ KIỀU THẨM. Lữ đoàn Pháo binh 45: Đoàn kết, tất thắng, đánh
giỏi, bắn trúng // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2014. - Ngày 20 tháng 11. - Tr 4.
Số 1046
Bài viết về Lữ đoàn pháo binh 45, Binh chủng Pháo binh, đơn vị pháo binh
xe kéo đầu tiên của quân đội ta. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và phát
triển, Lữ đoàn có hai lần được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng
LLVTND, làm nên truyền thống "Đoàn kết, tất thắng, đánh giỏi, bắn trúng".
10. DƯƠNG ĐỨC HÒA. Xây dựng tiềm lực, thế trận bảo vệ vững chắc
địa bàn chiến lược Tây Bắc : Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt
Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
(22/12/1989-22/12/2014) // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 24 tháng 11. - Tr
3. Số 19265
Bài viết về lực lượng vũ trang Quân khu 2 với việc xây dựng tiềm năng, thế
trận bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược Tây Bắc.
11. TRẦN HỒNG MINH. Bộ đội Công binh viết tiếp truyền thống "Mở
đường thắng lợi" : Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt
Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
(22/12/1989-22/12/2014) // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 26 tháng 11. - Tr
3. Số 19267
Bài viết về Bộ đội Công binh với lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến
đấu và trưởng thành, nguyện đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân
ta đã lựa chọn, tiếp tục kế thừa và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ
và truyền thống "Mở đường thắng lợi" của Bộ đội Công binh.
12. LƯƠNG KIÊN CƯỜNG. 35 phút "vàng ngọc" : Kỷ niệm 70 năm
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 // Pháp luật Việt Nam. 2014. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 18. Số 338
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Bài viết về 35 phút "vàng ngọc" của Đại đội Ra đa 45 - Trung đoàn 291
(Sư đoàn 365) - đơn vị phát hiện sớm B52 từ xa để thông báo kịp thời cho các
đơn vị hỏa lực phòng không trên miền Bắc chủ động đón đánh địch.
13. LÊ CHIÊM. Lực lượng vũ trang Quân khu 5: Kiên cường trong
chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân : Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ // Quân
đội nhân dân. - 2014. - Ngày 6 tháng 12. - Tr 1. Số 19277
Bài viết về lực lượng vũ trang Quân khu 5, trải qua 70 năm xây dựng, chiến
đấu và trưởng thành, đã lập nhiều chiến công hiển hách, viết nên trang sử hào
hùng, tô thắm thêm truyền thống: "Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu
đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang".
14. NGUYỄN THANH TÙNG. Bộ đội Hóa học: Phòng, chống tốt, chiến
đấu giỏi : Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày
hội Quốc phòng toàn dân // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 8 tháng 12. - Tr
3. Số 19279
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Bộ đội Hóa học trong quá trình
chiến đấu, xây dựng và trưởng thành.
15. PHƯƠNG MINH HÒA. Bộ đội Phòng không - Không quân bảo vệ
vững chắc bầu trời của Tổ quốc // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2014. - Tháng
12. - Tr 37. Số 12
Ra đời vào giai đoạn khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước,
hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự giúp đỡ, đùm bọc của
nhân dân, Bộ đội Phòng không - không quân đã không ngừng trưởng thành, lớn
mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ bầu trời Tổ quốc, lập nên
những chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân
tộc, bảo vệ Tổ quốc.
16. NGUYỄN CHÍ VỊNH. Tăng cường đối ngoại quốc phòng, góp phần
thực hiện thắng lợi chiến lược bảo vệ Tổ quốc // TC.Quốc phòng toàn dân. 2014. - Tháng 12. - Tr 26. Số 12
Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội, 70
năm qua, ngành Đối ngoại quốc phòng cũng không ngừng phát triển và lập
nhiều thành tích xuất sắc. Hiện nay, trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong bối
cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Đối ngoại quốc phòng đã, đang triển
khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ
Tổ quốc.
17. NGÔ XUÂN LỊCH. Tổng cục Chính trị với sự nghiệp xây dựng Quân
đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới // Quân đội
nhân dân. - 2014. - Ngày 21 tháng 11. - Tr 2. Số 19262
Bài viết về Tổng cục Chính trị với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân
Việt Nam vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới.
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18. NGUYỄN VĂN HIẾN. Xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam vững
mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc // TC.Quốc
phòng toàn dân. - 2014. - Tháng 12. - Tr 30. Số 12
Những năm qua, cùng với sự trưởng thành của Quân đội, Hải quân nhân
dân Việt Nam cũng từng bước phát triển, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong
tình hình mới, Quân chủng tiếp tục phấn đấu, xây dựng vững mạnh, hoàn thành
thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
19. VIỆT HOÀNG. Tình quân dân nơi biên giới : Kỷ niệm 70 năm Ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn
dân (22/12) // Tin tức cuối tuần. - 2014. - Ngày 11-17 tháng 12. - Tr 10. Số 50
Bài viết về các chiến sĩ thuộc Đồn biên phòng Ka Lăng vượt qua khó khăn,
gian khổ trong xây dựng thế trận lòng dân, coi biên giới là quê hương.
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PHẦN IV:
HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT
NAM VÀ 25 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
1. DUY THÀNH. Phát động thi đua cao điểm "Sáng mãi phẩm chất Bộ
đội Cụ Hồ" tại Cao Bằng: Ngọn lửa truyền thống nơi cội nguồn cách mạng //
Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 4 tháng 10. - Tr 1. Số 19214
Ngày 3/10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức phát động đợt thi
đua cao điểm "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ", nhằm khơi dậy truyền
thống, phong trào thi đua lập công trong lực lượng vũ trang và toàn quân, chào
mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
2. ĐA. Sáng tác kịch bản phim tài liệu chân dung tướng lĩnh QĐND Việt
Nam // Đại biểu nhân dân. - 2014. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 4. Số 279
Điện ảnh Quân đội nhân dân vừa phát động sáng tác kịch bản văn học phim
tài liệu chân dung 30 tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam.
3. PHÙNG MINH. Các đơn vị tổ chức phát động thi đua // Quân đội nhân
dân. - 2014. - Ngày 8 tháng 10. - Tr 2. Số 19218
Lữ đoàn Công binh 293 (Binh chủng Công binh) phát động thi đua cao
điểm "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ", phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế
hoạch, gắn tên biển các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
4. KIM ANH. Các đơn vị tổ chức phát động thi đua // Quân đội nhân dân.
- 2014. - Ngày 9 tháng 10. - Tr 2. Số 19219
Ngày 8/10, Thư viện Quân đội (Tổng cục Chính trị) tổ chức phát động đợt
thi đua cao điểm "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ". Tại lễ phát động, các
phòng, ban thuộc Thư viện Quân đội đã đăng ký quyết tâm hoàn thành tốt các
nội dung, chỉ tiêu thi đua, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND
Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
5. DUY THÀNH. Các đơn vị tổ chức phát động thi đua // Quân đội nhân
dân. - 2014. - Ngày 9 tháng 10. - Tr 2. Số 19219
Ngày 8/10, Báo Quân đội nhân dân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm
"Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ" hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm
Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 70
năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị.
6. MÈ QUANG THẮNG. Các đơn vị tổ chức phát động thi đua // Quân
đội nhân dân. - 2014. - Ngày 9 tháng 10. - Tr 2. Số 19219
Ngày 8/10, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) tổ chức phát động
đợt thi đua cao điểm "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ" và "70 ngày đêm
hành động quyết thắng" chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND
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Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 70 năm Ngày truyền thống
Tổng cục Chính trị.
7. PHAN TÙNG SƠN. Khởi động cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm Ngày
thành lập QĐND Việt Nam // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 9 tháng 10. Tr 8. Số 19219
Ngày 8/10, đồng chí Lê Hoàng Quân, ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND
TP Hồ Chí Minh, chủ trì cuộc họp về việc tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chào
mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/194422/12/2014).
8. MẠNH QUANG. Các đơn vị tổ chức phát động thi đua // Quân đội
nhân dân. - 2014. - Ngày 13 tháng 10. - Tr 2. Số 19223
Ngày 11/10, Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội)
phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ".
Trọng tâm là thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, trực SSCĐ và
bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND
Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 70 năm Ngày truyền thống
Tổng cục Chính trị.
9. THẾ MẠNH. Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) //
Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 17 tháng 10. - Tr 2. Số 19227
Tối 15/10, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà
Tĩnh) tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề "Con đường của thanh niên chỉ là
con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác" nhân kỷ niệm 100
năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng và 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân
dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014).
10. VĂN ĐỨC. Quảng Ninh phát động cuộc thi sáng tác đề tài người
lính // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 17 tháng 10. - Tr 8. Số 19227
Ngày 16/10, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh đã phát động đợt
sáng tác văn học nghệ thuật với đề tài người lính, hướng đến kỷ niệm 70 năm
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014), 25 năm
Ngày hội Quốc phòng toàn dân (1989-2014).
11. LÊ THUẬN. Sư đoàn 5 (Quân khu 7) // Quân đội nhân dân. - 2014.
Ngày 19 tháng 10. - Tr 2. Số 19229
Sư đoàn 5 (Quân khu 7) vừa tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu
truyền thống 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/194422/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (1989-2014).
12. XUÂN THẮNG. Quân đoàn 2 // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 22
tháng 10. - Tr 2. Số 19232
Ngày 20/10, Quân đoàn 2 tổ chức Liên hoan Tuyên truyền viên trẻ năm
2014 với chủ đề "Thanh niên Quân đoàn tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội
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cụ Hồ". Liên hoan là hoạt động văn hóa tinh thần, thiết thực kỷ niệm 70 năm
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014), 25 năm
Ngày hội Quốc phòng toàn dân (1989-2014).
13. PHẠM VĂN MẤY. Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) // Quân
đội nhân dân. - 2014. - Ngày 25 tháng 10. - Tr 2. Số 19235
Ngày 24/10, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) tổ
chức hội nghị báo cáo viên toàn quân khu vực phía Nam tuyên truyền kỷ niệm
70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn
dân và 70 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị.
14. MINH NGUYỄN. Làm tốt công tác chuẩn bị cho cầu truyền hình
"Vinh quang Bộ đội Cụ Hồ" // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 30 tháng 10.
Tr 8. Số 19240
Ngày 29/10, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phối hợp
tuyên truyền cầu truyền hình "Vinh quang Bộ đội Cụ Hồ". Đây là sự kiện có tầm
vóc và quy mô lớn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân việt
Nam 22/12/2014.
15. GIANG NAM. Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam // Quân đội nhân
dân. - 2014. - Ngày 3 tháng 11. - Tr 2. Số 19244
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng LLVT Việt
Bắc (Quân khu 1) vừa khai mạc triển lãm lưu động với chủ đề "Quân đội anh
hùng, truyền thống vẻ vang" tại xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái
Nguyên. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam, 70 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị, 25 năm
Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
16. MẦU VĂN HẢI. Học viện Chính trị vừa tổ chức đợt về nguồn tại các
di tích lịch sử // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 4 tháng 11. - Tr 2. Số 19245
Học viện Chính trị vừa tổ chức đợt về nguồn tại các di tích lịch sử nhân dịp
kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và Đại hội
Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009-2014 của học viện.
17. PV. Triển lãm mỹ thuật chiến tranh cách mạng : Tin tức // Pháp luật
Việt Nam. - 2014. - Ngày 5 tháng 11. - Tr 18. Số 309
Triển lãm mỹ thuật chiến tranh cách mạng được khai mạc tại Hà Nội, triển
lãm là hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam,
25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 70 năm Ngày truyền thống Tổng cục
Chính trị.
18. DUY HỒNG. Triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành
lập quân đội // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 6 tháng 11. - Tr 1. Số 19247

THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

18

Quân đội anh hùng, truyền thống vẻ vang

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt
động 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội
Quốc phòng toàn dân.
19. TH. Vinh quang bộ đội Cụ Hồ // Đại biểu nhân dân. - 2014. - Ngày 5
tháng 11. - Tr 4. Số 309
Vào 17h30 ngày 12/12 sẽ diễn ra cầu truyền hình Vinh quang bộ đội Cụ Hồ
do Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh thực hiện, hướng đến kỷ niệm 70 năm
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng
toàn dân. Chương trình lên sóng trực tiếp tại 5 điểm cầu: Cao Bằng, Hà Nội,
Quảng Bình, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.
20. TL. Quân đội anh hùng, truyền thống vẻ vang // Đại biểu nhân dân. 2014. - Ngày 6 tháng 11. - Tr 4. Số 310
Thư viện Quân đội tổ chức triển lãm sách "Quân đội anh hùng, truyền
thống vẻ vang" với gần 500 cuốn sách viết về các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ
quốc đã tái hiện 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân
dân Việt Nam. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 7/11.
21. TL. Triển lãm về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam // Đại
biểu nhân dân. - 2014. - Ngày 6 tháng 11. - Tr 4. Số 310
Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tại Trường ĐH
Sư phạm - ĐH Thái Nguyên đang diễn ra triển lãm ảnh, hiện vật và tư liệu
truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.
22. VĂN TUẤN. Công chiếu phim kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 7 tháng 11. - Tr 8. Số
19248
Ngày 6/11, Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức giới thiệu công chiếu
chùm phim nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam,
70 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị và 25 năm Ngày hội Quốc phòng
toàn dân.
23. LÊ TƯỜNG HIẾU. Hội thi tìm hiểu // Quân đội nhân dân. - 2014. Ngày 9 tháng 11. - Tr 2. Số 19250
Đoàn cơ sở Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 vừa tổ chức Hội thi
tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội
nhân dân Việt Nam bằng hình thức sân khấu hóa.
24. N.HẢI. Hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân
dân Việt Nam: Trọng thể, trang nghiêm, an toàn và tiết kiệm // Pháp luật Việt
Nam. - 2014. - Ngày 10 tháng 11. - Tr 18. Số 314
Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25
năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014). Trung tướng
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Nguyễn Thành Cung, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy TW, Thứ
trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
25. ĐỨC QUÂN. Học viện Chính trị: Nghiệm thu Chương trình khoa
học xây dựng quân đội về chính trị // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 10
tháng 11. - Tr 1. Số 19251
Hội đồng khoa học Học viện Chính trị vừa tổ chức nghiệm thu Chương
trình khoa học "Bảy mươi năm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính
trị (1944-2014)" do Trung tướng Trần Đức Nhân, Chính ủy Học viện làm chủ
nhiệm.
26. Mười hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập
QĐND Việt Nam // Thời nay. - 2014. - Ngày 10 tháng 11. - Tr 18. Số 503
Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phát động 10 hoạt động trọng tâm hướng tới
kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, trong đó nổi bật là Hội trại
"Tuổi trẻ giữ nước", Liên hoan văn nghệ, Triển lãm ảnh "Quân đội nhân dân
Việt Nam - 70 năm một chặng đường hoa lửa"...
27. K.S. Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt
Nam // Giáo dục và thời đại. - 2014. - Ngày 12 tháng 11. - Tr 3. Số 271
Ban Tuyên giáo TW vừa ban hành Hướng dẫn số 134-HD/BTGTW, hướng
dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm
Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
28. VIỆT CƯỜNG. Hơn 260 vận động viên dự Hội thao Thể dục thể thao
Cơ quan Tổng cục Chính trị // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 12 tháng 11.
- Tr 8. Số 19253
Ngày 11/11, tại Hà Nội, cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức khai mạc Hội
thao Thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt
Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 70 năm Ngày truyền thống
Tổng cục Chính trị.
29. XUÂN CƯỜNG. Đoàn Văn công QĐND Lào biểu diễn tại phía Nam
// Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 13 tháng 11. - Tr 8. Số 19254
Trong hai tối 11 và 12/11, tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Đoàn
Văn công QĐND Lào đã biểu diễn nghệ thuật và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ
một số đơn vị đóng quân trên địa bàn phía Nam. Đây là một trong những hoạt
động của QĐND Lào, thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày
thành lập QĐND Việt Nam.
30. BÍCH TRANG. 250 đại biểu thăm chiến trường xưa trên đất bạn Lào
// Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 17 tháng 11. - Tr 8. Số 19258
Ngày 16/11, tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử tổ
chức lễ xuất phát chuyến đi thăm chiến trường xưa trên đất bạn Lào và tham
quan một số di tích, thắng cảnh của Thái Lan. Đây là hoạt động chào mừng kỷ
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niệm 65 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện việt Nam và hướng tới kỷ
niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
31. DUY THÀNH. Trao tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Người có công
tỉnh Phú Thọ // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 18 tháng 11. - Tr 1. Số
19259
Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục
Chính trị, ngày 17/11, lãnh đạo Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) tổ chức
trao quà của Bộ Quốc phòng tặng Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh
Phú Thọ. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn
dân.
32. ĐÀO HỒNG. Liên hoan tuyên truyền viên trẻ // Quân đội nhân dân. 2014. - Ngày 19 tháng 11. - Tr 2. Số 19260
Ngày 18/11, khai mạc Liên hoan tuyên truyền viên trẻ Cơ quan Tổng cục
Chính trị với chủ đề "Thanh niên Tổng cục Chính trị tiếp bước cha anh, xứng
danh Bộ đội Cụ Hồ", các đội tham gia đã thể hiện sinh động nội dung tuyên
truyền về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân
đội ta.
33. VIỆT HƯNG, ĐOÀN HẢI. Tình đồng chí đồng đội trong sản xuất
kinh doanh // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2014. - Ngày 20 tháng 11. - Tr 3. Số
1046
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
và 25 năm ngày truyền thống của Hội CCB Việt Nam, ngày 18/11, Hội Doanh
nhân CCB TP Hà Nội và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Ninh Bình đã tiến hành lễ
ký kết hợp tác giúp nhau đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và hoạt động giữa hai
Hội.
34. ĐỨC DỤC. Bộ Quốc phòng // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 20
tháng 11. - Tr 2. Số 19261
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25
năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 19/11, Bộ Quốc phòng tổ chức trao
xe ôtô, trang thiết bị y tế, đồ dùng chung tặng Trung tâm Nuôi dưỡng và phục
hồi chức năng người có công hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên.
35. NGỌC BÌNH. Triển lãm sách, báo "Quân đội anh hùng, truyền
thống vẻ vang" // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 20 tháng 11. - Tr 8. Số
19261
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam,
ngày 18/11, tại Bắc Ninh, Trường Đại học Chính trị tổ chức triển lãm sách, báo
với chủ đề "Quân đội anh hùng, truyền thống vẻ vang".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 325).
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36. Tin tức - sự kiện // Tin tức. - 2014. - Ngày 21 tháng 11. - Tr 3. Số 278
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam,
Bộ Quốc phòng đầu tư 100 tỷ đồng tôn tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng
Trần Hưng Đạo (Cao Bằng).
37. NGUYỄN MINH. 70 năm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị
// Tiền phong. - 2014. - Ngày 22 tháng 11. - Tr 4. Số 326
Ngày 21/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị tổ chức hội thảo khoa học
"Tổng cục Chính trị - 70 năm với sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về
chính trị ". Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Tổng
cục Chính trị, chủ trì hội thảo.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 279; Nhân dân, số
21611; Công an nhân dân, số 3405; Quân đội nhân dân, số 19263; Nông thôn
ngày nay, số 280; An ninh biên giới, số 47).
38. PV. Giao lưu nghệ thuật tôn vinh các cán bộ, chiến sỹ, ngư dân bám
biển // Nhân dân. - 2014. - Ngày 23 tháng 11. - Tr 1. Số 23
Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội
Quốc phòng toàn dân, tối 22/11, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ - Nhà hát ca
múa nhạc Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Báo Biên phòng và Công ty truyền thông và truyền hình
Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Vì những con tàu xa khơi".
39. MINH ANH. Chuẩn bị chu đáo gặp mặt trọng thể các thế hệ Bộ đội
Cụ Hồ // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 24 tháng 11. - Tr 1. Số 19265
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa phê duyệt Kế hoạch gặp mặt đại biểu các
thế hệ Bộ đội Cụ Hồ, sĩ quan cấp tướng, Anh hùng LLVT nhân dân, cán bộ cao
cấp Quân đội nghỉ hưu và tặng quà nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập
QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
40. XB. Về cội nguồn Quân đội nhân dân Việt Nam // Đại biểu nhân dân.
- 2014. - Ngày 25 tháng 11. - Tr 4. Số 329
NXB Quân đội nhân dân vừa ra mắt cuốn sách Về cội nguồn Quân đội
nhân dân Việt Nam của Đại tá Đoàn Hoài Trung, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày
thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
41. PV. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân
dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân // Nhân dân. - 2014. Ngày 26 tháng 11. - Tr 1. Số 21615
Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo TW,
Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức Họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm
70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc
phòng toàn dân.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 282; Phụ nữ Việt
Nam, số 142; Tiền phong, số 330; Đại biểu nhân dân, số 330; Bưu điện Việt
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Nam, số 142; Nông thôn ngày nay, số 283; Quân đội nhân dân, số 19267; Pháp
luật Việt Nam, số 331; Nhà báo và Công luận, số 48; Công thương, số 143).
42. HÀ PHƯƠNG. Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND
VN // Văn hóa. - 2014. - Ngày 26 tháng 11. - Tr 2. Số 2554
Triển khai Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập
QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt, nhiều hoạt động kỷ niệm đã và đang được Tổng cục Chính
trị, Bộ Quốc phòng phối hợp với các Ban, Bộ, ngành TW và các cơ quan, đơn vị
liên quan tổ chức.
43. MÈ QUANG THẮNG. Hội thảo khoa học "Xây dựng Quân đội nhân
dân Việt Nam vững mạnh về chính trị - lý luận và thực tiễn": Vững mạnh về
chính trị là yếu tố quan trọng hàng đầu // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày
27 tháng 11. - Tr 1. Số 19268
Ngày 26/11, Học viện Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học "Xây dựng
Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị - Lý luận và thực tiễn".
Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục
Chính trị dự và chỉ đạo Hội nghị.
44. HOÀNG LONG. Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt 2014, Cúp Quốc
phòng Việt Nam": Lần đầu tiên tổ chức lộ trình từ Cà Mau đến Cao Bằng //
Thể thao Việt Nam. - 2014. - Ngày 28 tháng 11. - Tr 3. Số 48
Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt 2014,
Cúp Quốc phòng Việt Nam" sẽ diễn ra từ 2/12 đến 16/12, với sự tham gia của
hơn 200 VĐV trong nước và quốc tế.
45. KIM ANH. Tổng cục Chính trị // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày
28 tháng 11. - Tr 2. Số 19269
Ngày 27/11, Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức gặp mặt các hội viên phụ
nữ gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp kỷ niệm 70
năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc
phòng toàn dân.
46. NGUYỄN CHÍ HÒA. Quân chủng Phòng không-không quân // Quân
đội nhân dân. - 2014. - Ngày 29 tháng 11. - Tr 2. Số 19270
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam,
thời gian qua, các đơn vị thuộc Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không - không
quân) đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng mới và tôn tạo các công trình phục vụ
thiết thực nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đời sống văn hóa tinh
thần cho bộ đội.
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47. QUANG THẮNG. Bàn giao công trình tôn tạo Bia di tích lịch sử An
toàn khu Định Hóa // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 30 tháng 11. - Tr 18.
Số 336
Ngày 29/11, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Lễ bàn giao công trình xây mới,
tôn tạo Bia Di tích lịch sử tại An toàn khu Định Hóa (Thái Nguyên).
48. HÙNG KHOA. Đoàn cán bộ, chiến sỹ // Quân đội nhân dân. - 2014. Ngày 2 tháng 12. - Tr 2. Số 19273
Ngày 1/12, Đoàn cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ
quốc bắt đầu chuyến giao lưu, tham quan TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 70 năm
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng
toàn dân.
49. ĐÀO ĐỨC HANH. Thư viện Quân khu 2 // Quân đội nhân dân. 2014. - Ngày 3 tháng 12. - Tr 2. Số 19274
Ngày 1/12, Thư viện Quân khu 2 đã khai mạc trưng bày sách với chủ đề
"Quân đội anh hùng-truyền thống vẻ vang".
50. P.V. Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt -2014, Cúp Quốc phòng Việt
Nam": Nhiều hoạt động tri ân : Tin tức // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 3
tháng 12. - Tr 18. Số 337
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 2/12, tại TP Cà Mau, cuộc đua
xe đạp "Xuyên Việt - 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam" đã chính thức được
khai mạc.
51. X.HOA. Tin vắn // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 3 tháng 12. - Tr
8. Số 337
432 suất quà tổng trị giá 1,7 tỷ đồng là số quà mà Ban Phụ nữ Quân đội đã
tặng cho phụ nữ gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách và phụ nữ
đặc biệt khó khăn trong quân đội nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân
đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
52. KHOA LÂM. Hội thảo khoa học "Quân đội anh hùng của dân tộc
Việt Nam anh hùng" : Tin tức // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 3 tháng
12. - Tr 18. Số 337
Ngày 2/12, tại TP Cao Bằng, Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Cao Bằng đã tổ
chức Hội thảo khoa học "Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng".
Dự hội thảo có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng
Bộ Quốc phòng cùng hơn 400 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng,
Nhà nước, quân đội; các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, các nhà khoa học trong và
ngoài quân đội...
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Phụ nữ Việt Nam, số 145;
Quân đội nhân dân, số 19274; Đại biểu nhân dân, số 337; Tiền phong, số 337;
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Đại đoàn kết, số 337; Tin tức, số 288; Nông thôn ngày nay, số 289; Văn hóa, số
144; An ninh biên giới, số 49).
53. NT. Khúc quân hành vang mãi // Đại biểu nhân dân. - 2014. - Ngày 4
tháng 12. - Tr 4. Số 338
Chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25
năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, vào hồi 20h, ngày 11/12, tại Nhà hát Quân
đội phía Nam sẽ diễn ra giao lưu nghệ thuật Khúc quân hành vang mãi.
54. ĐẶNG HỮU NGỌ. Công ty In Quân đội // Quân đội nhân dân. - 2014.
- Ngày 5 tháng 12. - Tr 2. Số 19276
Ngày 3/12, Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân
Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Công ty In Quân đội 1 tổ
chức khánh thành và bàn giao Nhà "Đại đoàn kết" tặng gia đình ông Nông Văn
Thọ ở xóm Phai Khắt, xã Tam Kinh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
55. LÊ TƯỜNG HIẾU. Sư đoàn 324 // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày
4 tháng 12. - Tr 2. Số 19275
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm
Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tuổi trẻ Sư đoàn 324, Quân khu 4 tổ chức các
hoạt động diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt văn hóa văn nghệ với chủ đề "Tuổi trẻ
Đoàn Ngự Bình với truyền thống 70 năm quân đội anh hùng"...
56. HUY VÕ. Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội // Quân đội
nhân dân. - 2014. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 3. Số 19275
Tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội phối
hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng văn hóa
du lịch vừa tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật
"Khúc quân hành vang mãi", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập
QĐND Việt Nam.
57. P.V. Tuổi trẻ Việt Nam: Nhiều hoạt động chào mừng Ngày thành lập
QĐND Việt Nam // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 18. Số
338
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân
dân Việt Nam và Bộ Công an vừa giới thiệu các hoạt động của tuổi trẻ cả nước
chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25
năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 3416;
Quân đội nhân dân, số 19274; Giáo dục và thời đại, số 291; Bưu điện Việt Nam,
số 146).
58. HỒNG SƠN. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 // Quân đội nhân dân. - 2014. Ngày 6 tháng 12. - Tr 2. Số 19277
Ngày 5/12, tại TP Đà Nẵng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 tổ
chức gặp mặt đại biểu cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác và
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Anh hùng LLVT nhân dân trên địa bàn bắc quân khu. Đây là một trong những
hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25
năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, thể hiện truyền thống, đạo lý "uống nước
nhớ nguồn", tri ân và tôn vinh công lao, sự cống hiến của các thế hệ Bộ đội Cụ
Hồ.
59. NGUYỄN LÝ. Chăm lo gia đình chính sách và ngư dân // Tin tức. 2014. - Ngày 5 tháng 12. - Tr 5. Số 290
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam,
ngày 4/12, đoàn công tác do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các gia đình
chính sách và ngư dân tỉnh Khánh Hòa.
60. MAI HOA. Triển lãm kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân
Việt Nam // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 5 tháng 12. - Tr 2. Số 330
Ngày 4/12, Bảo tàng LLVT miền Đông Nam Bộ phối hợp với Liên hiệp
các Hội Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm mỹ thuật về đề
tài LLVT năm 2014, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân
dân Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19276).
61. LÊ ĐĂNG. Ra sách về những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân
tộc // Giáo dục và thời đại. - 2014. - Ngày 5 tháng 12. - Tr 9. Số 291
Ngày 5/12, Nhà sách Tân Việt phối hợp với Trung tâm dịch thuật, Dịch vụ
Văn hóa và Khoa học công nghệ giới thiệu tới độc giả 3 cuốn sách nhân kỷ niệm
70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Khoa học và đời sống, số 147; Đại
đoàn kết, số 341; Công an nhân dân, số 3419; Nông thôn ngày nay, số 292).
62. TIẾN MINH. Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Đoàn // Quân
đội nhân dân. - 2014. - Ngày 6 tháng 12. - Tr 2. Số 19277
Ngày 5/12, tại Bắc Giang, Hội Cựu chiến binh cơ quan TW Đoàn tổ chức
kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc
phòng toàn dân và 25 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam.
63. CK. Chương trình nghệ thuật "Rực lửa anh hùng" sẽ đậm chất sử
thi // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 2. Số 3420
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm
Ngày hội Quốc phòng toàn dân, được sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Tổng
cục Chính trị QĐND Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Đài
Truyền hình Việt Nam (VTV); Đài Truyền hình kỹ thuật số (VTC); kênh Truyền
hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN); kênh Truyền hình Công an nhân dân
(ANTV) và Công ty Cổ phần truyền thông Nhân Tâm, tổ chức chương trình
nghệ thuật với chủ đề "Rực lửa anh hùng".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thời báo Doanh nhân, số 48).
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64. TRẦN TUẤN, VĂN VIỄN. Ngành Hậu cần quân đội: Đẩy mạnh các
hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 7
tháng 12. - Tr 1. Số 19278
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần đã chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền đẩy mạnh
các hoạt động về nguồn "đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày
thành lập QĐND Việt Nam.
65. PV. Gặp mặt truyền thống các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ // Công an nhân
dân. - 2014. - Ngày 8 tháng 12. - Tr 1. Số 3421
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày
hội Quốc phòng toàn dân, ngày 7/12, tại Hà Nội, Quân ủy TW - Bộ Quốc phòng
đã gặp mặt truyền thống các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ, sỹ quan cấp tướng, Anh hùng
lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác
trên địa bàn TP Hà Nội. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị,
Phó Bí thư Quân ủy TW, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Bưu điện Việt Nam, số 147;
Thanh niên, số 342; Quân đội nhân dân, số 19279; Nhân dân, số 21627; Nông
thôn ngày nay, số 293; Tin tức, số 292).
66. NGUYỄN MINH. Những ngôi sao áo lính // Tiền phong. - 2014. Ngày 8 tháng 12. - Tr 7. Số 342
Ngày 7/12, 70 gương mặt trẻ ưu tú đại diện cho tuổi trẻ quân đội và công
an cùng tề tựu tại Thủ đô Hà Nội dự lễ tuyên dương, đón nhận bằng khen và các
phần thưởng do TW Đoàn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tổng cục
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trao tặng.
67. TN. 70 năm tự hào tiếp bước // Đại biểu nhân dân. - 2014. - Ngày 8
tháng 12. - Tr 4. Số 342
Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội
Quốc phòng toàn dân, TW Đoàn TNCS Hồ Cí Minh phối hợp với Tổng cục
Chính trị và Bộ Công an tổ chức các hoạt động Hành quân về nguồn mang chủ
đề 70 năm tự hào tiếp bước với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên thanh niên
Quân đội, Công an và các tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc, các nhân chứng
lịch sử.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 345).
68. HOÀNG NGUYỆN. Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang // Quân đội nhân dân. 2014. - Ngày 9 tháng 12. - Tr 2. Số 19280
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức cho 70 cán bộ, chiến sĩ
tiêu biểu "Hành quân về nguồn" thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ ở Pác Bó
(huyện Hà Quảng) và thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo ở
xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
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69. DƯƠNG THỊ BÉ. Phụ nữ Quân đoàn 1 // Quân đội nhân dân. - 2014.
- Ngày 9 tháng 12. - Tr 2. Số 19280
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày
hội Quốc phòng toàn dân, phụ nữ Quân đoàn 1 tổ chức nhiều hoạt động tri ân về
nguồn.
70. PV. Giao lưu "Phát huy truyền thống 70 năm Quân đội nhân dân
Việt Nam Anh hùng" : Kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam và 25
năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân // Nhân dân. - 2014. - Ngày 9 tháng 12. - Tr
1. Số 21628
Ngày 9/12, tại Trụ sở Báo Nhân dân, 71 Hàng Trống, Hà Nội, Báo Nhân
dân, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình gặp
mặt giao lưu với chủ đề "Phát huy truyền thống 70 năm Quân đội nhân dân Việt
Nam Anh hùng".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 344; Công an
nhân dân, số 3423; Người cao tuổi, số 198; Quân đội nhân dân, số 19282; Pháp
luật Việt Nam, số 345).
71. N.H. Triển lãm "Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ" : Tin văn hóa thể thao // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày 10 tháng 12. - Tr 6. Số 3423
Ngày 9/12, tại Bảo tàng Quân khu 7, TP Hồ Chí Minh diễn ra triển lãm
"Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 148; Đại biểu nhân
dân, số 345).
72. Đ.G. Tọa đàm "70 năm xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" // Giáo dục và thời
dại. - 2014. - Ngày 10 tháng 12. - Tr 3. Số 295
Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 9/12, tại Hà Nội, Báo Quân đội
nhân dân tổ chức tọa đàm "70 năm xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Bưu điện Việt Nam, số 148;
Cựu chiến binh Việt Nam, số 1049).
73. MINH ĐỨC. Viện Y học Quân đội (Cục Quân y) // Quân đội nhân
dân. - 2014. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 3. Số 19283
Hưởng ứng phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" và
chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, trong hai ngày 9
và 10/12, Viện Y học dự phòng Quân đội (Cục Quân y) đã cử đoàn cán bộ về
nơi thành lập tổ chức tiền thân của viện tại xã Yên Trạch, Phú Lương, Thái
Nguyên làm công tác dân vận.
74. PV. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập
Quân đội // Bưu điện Việt Nam. - 2014. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 2. Số 149
Ngày 10/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai các
hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25
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năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy
viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tổ chức Lễ kỷ niệm
chủ trì Hội nghị.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19282; Tin
tức, số 295).
75. ĐỨC DỤC. Tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân,
tính dân tộc của QĐND Việt Nam // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 12
tháng 12. - Tr 1. Số 19283
Ngày 10/12, Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng
tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Tăng cường bản chất giai cấp công nhân,
tính nhân dân, tính dân tộc của QĐND Việt Nam".
76. Gặp mặt các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và cựu chiến binh tiêu biểu
toàn quốc : Kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội
Quốc phòng toàn dân // Nhân dân. - 2014. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 3. Số 21631
Ngày 10/12, Tại TP Bắc Giang, Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng) phối hợp
với Tỉnh đội Bắc Giang tổ chức trao nhà tình nghĩa tặng gia đình con trai đồng
chí Hoàng Văn Nình, nguyên đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng
quân.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19282; Pháp
luật Việt Nam, số 345).
77. PVH. Lãnh đạo Hội LHPNVN về nguồn tại Pác Pó, thăm, tặng quà
chiến sĩ biên phòng và hội viên nghèo tỉnh Cao Bằng : Hướng tới kỷ niệm 70
năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam // Phụ nữ Việt Nam. - 2014. Ngày 12 tháng 12. - Tr 1. Số 149
Trong hai ngày 10 và 11/12, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh Hòa dẫn đầu đoàn cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về
nguồn tại Pác Pó, thăm, tặng quà các chiến sĩ biên phòng, hội viên phụ nữ và
học sinh nghèo tỉnh Cao Bằng.
78. PV VÀ TTXVN. Gặp mặt các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và cựu
chiến binh tiêu biểu toàn quốc : Kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam
và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân // Nhân dân. - 2014. - Ngày 12 tháng
12. - Tr 1. Số 21631
Ngày 11/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên
Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã gặp mặt thân mật 50 đại biểu người
có công với cách mạng TP Cần Thơ.
79. PV VÀ TTXVN. Gặp mặt các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và cựu
chiến binh tiêu biểu toàn quốc : Kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam
và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân // Nhân dân. - 2014. - Ngày 12 tháng
12. - Tr 3. Số 21631
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Ngày 11/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt các
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc nhân dịp
đoàn về Thủ đô tham dự hành trình "Trở lại chiến trường xưa - Tri ân đồng đội".
80. Gặp mặt các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và cựu chiến binh tiêu biểu
toàn quốc : Kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội
Quốc phòng toàn dân // Nhân dân. - 2014. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 3. Số 21631
Ngày 11/12, tại TP Bà Rịa - Vũng Tàu, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ
Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội thảo khoa học "50 năm chiến dịch Bình Giã Thắng lợi và bài học lịch sử".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19283).
81. Gặp mặt các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và cựu chiến binh tiêu biểu
toàn quốc : Kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội
Quốc phòng toàn dân // Nhân dân. - 2014. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 3. Số 21631
Tại TP Cần Thơ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh
Quân khu 9 tổ chức buổi họp mặt 140 đại biểu đại diện các thân nhân gia đình
chính sách, gia đình liệt sĩ và các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đến từ các tỉnh, TP
vùng Tây Nam Bộ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 345; Tin tức, số
295).
82. NHÓM PV VĂN HÓA. Khúc quân hành vang mãi // Sức khỏe và đời
sống. - 2014. - Ngày 10 tháng 12. - Tr 10. Số 196
Ngày 11/12, tại Nhà hát Quân đội phía Nam (quận Tân Bình, TP Hồ Chí
Minh), Tổng cục Chính trị tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Khúc quân
hành vang mãi" nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt
Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
83. HOÀNG HOÀNG. Triển lãm sách báo "Quân đội anh hùng - Truyền
thống vẻ vang" // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 8. Số
19283
Ngày 11/12, tại Hà Nội, Thư viện Quân đội phối hợp với Viện Lịch sử
Công an khai mạc triển lãm sách báo "Quân đội anh hùng - Truyền thống vẻ
vang". Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã
tới dự.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 3427
84. T.K. Dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng
chí nguyên là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị // Công an nhân dân. - 2014. Ngày 13 tháng 12. - Tr 1. Số 3426
Ngày 12/12, Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Ngô Xuân
Lịch, Bí thư TW Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy TW, Chủ nhiệm Tổng cục
Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới gia đình, dâng
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hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí nguyên là Chủ
nhiệm Tổng cục Chính trị.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: An ninh biên giới, số 50; Tin tức,
số 297; Quân đội nhân dân, số 19284).
85. P.V. Kỷ niệm Ngày 22/12 tại Nga và Ai Cập // Pháp luật Việt Nam. 2014. - Ngày 15 tháng 12. - Tr 18. Số 349
Ngày 12/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và Nga đã tổ chức trọng thể
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm
Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19285; Đại
đoàn kết, số 349).
86. PV. Cầu truyền hình "Vinh quang Bộ đội Cụ Hồ" // Nhân dân. 2014. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 1. Số 21632
Tối 12/12, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và UBND các
tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Bình, Cao Bằng
phối hợp tổ chức chương trình cầu truyền hình "Vinh quang Bộ đội Cụ Hồ".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 347).
87. CV. Tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt
Nam : Tin văn hóa - thể thao // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày 13 tháng 12. Tr 6. Số 3426
Theo thông tin từ Bộ VH, TT và DL, từ ngày 22 đến 28/12, Cục Điện ảnh
sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tuần phim sẽ diễn ra trên phạm vi cả
nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 347).
88. CAO THANH ĐÔNG. Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 (Quân chủng
PK-KQ): 100 đơn vị có công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập
Quân đội nhân dân // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 13 tháng 12. - Tr 18.
Số 347
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 đã tổ
chức nhiều hoạt động thiết thực. Tính đến nay, 100 cơ quan, đơn vị đã hoàn
thành công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân
Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
89. PV. Bộ Quốc phòng gặp mặt 600 tướng lĩnh cao cấp : Kỷ niệm 70
năm Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân //
Nhân dân. - 2014. - Ngày 14 tháng 12. - Tr 1. Số 21633
Ngày 13/12, tại TP Hồ Chí Minh, Quân ủy TW - Bộ Quốc phòng tổ chức
gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân
dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đến dự có Đại tướng
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Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy TW, Bộ trưởng
Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên TW Đảng và 600 tướng lĩnh cao cấp đã
nghỉ hưu.
90. TL. Cần Thơ khai mạc triển lãm chuyên đề về Quân đội Nhân dân
Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2014. - Ngày 14 tháng 12. - Tr 4. Số 348
Ngày 13/12, tại Bảo tàng TP Cần Thơ đã khai mạc triển lãm chuyên đề Kỷ
niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc
phòng toàn dân.
91. PV. Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kỷ niệm 70 năm Ngày
truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh // Nhân dân. - 2014. Ngày 14 tháng 12. - Tr 2. Số 21633
Ngày 13/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí
Minh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Pháp luật Việt Nam, số 349;
Phụ nữ Việt Nam, số 150; Quân đội nhân dân, số 19285; Công an nhân dân, số
3427; Thanh niên, số 348).
92. LAN ANH. Triển lãm ảnh Người chiến sĩ hôm nay // Sức khỏe và đời
sống. - 2014. - Ngày 15 tháng 12. - Tr 10. Số 199
Ngày 13/12, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh phối hợp cùng Bảo tàng
Quân đoàn 4, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh chiến sĩ và Đại tá - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn
Hoài Trung đã tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề "Người chiến sĩ hôm nay".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tuổi trẻ, số 340; Đại biểu nhân
dân, số 348; Công an nhân dân, số 3427).
93. TL. Triển lãm sách, báo, ảnh về Quân đội nhân dân Việt Nam // Đại
biểu nhân dân. - 2014. - Ngày 14 tháng 12. - Tr 4. Số 348
Tại Trung tâm Hội nghị và văn hóa tỉnh Thái Nguyên đang diễn ra triển
lãm giới thiệu hơn 1.000 cuốn sách, 200 bài báo và 50 bức ảnh ghi lại quá trình
xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí
Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp...
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19285;
Nông nghiệp Việt Nam, số 249; Nhân dân, số 21632; Quân đội nhân dân, số
19284).
94. Đẹp cùng chất lính Cụ Hồ // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 15 tháng 12. - Tr
15. Số 340
Ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn, Hội
Nghệ sỹ nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật
Bộ đội Cụ Hồ - Những người đẹp nhất.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 349; Công an
nhân dân, số 3428; Đại biểu nhân dân, số 349; Thời báo Doanh nhân, số 49+50).
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95. THÙY DƯƠNG. "Vang mãi bản hùng ca" với huyền thoại "tàu
không số" : kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
22/12 // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 13 tháng 12. - Tr 18. Số 347
Tối 14/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ
thuật "Vang mãi bản hùng ca" lần thứ 5. Chương trình nhằm hướng tới kỷ niệm
70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, do Ban Tuyên giáo TW
giao Tạp chí Tuyên giáo phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhà báo
và Công luận, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội, Cty Truyền thông Thủ Đô, Cty
Truyền thông Thiên Sơn tổ chức.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức, số 297; Quân đội nhân dân,
số 19284).
96. H.M. Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam tại nhiều nơi
trên thế giới : Tin hoạt động cộng đồng // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 15 tháng
12. - Tr 13. Số 349
Tại thủ đô Kuala Lumpur, Đại sứ quán Việt Nam và cơ quan tùy viên Quốc
phòng Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn
dân.
97. HÀ TRANG. Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt
Nam: Từ hào truyền thống vẻ vang // Bảo hiểm xã hội. - 2014. - Ngày 18 tháng
12. - Tr 3. Số 101
Tối 15/12, tại tỉnh Cao Bằng đã long trọng diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng
toàn dân và Công bố Di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo. Dự buổi lễ
có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn,
Trưởng ban Dân vận TW Hà Thị Khiết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND
Việt Nam - Thượng tướng Ngô Xuân Lịch...
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Du lịch, số 50; Quân đội nhân
dân, số 19289; Bưu điện Việt Nam, số 151; Người cao tuổi, số 201; Giáo dục và
thời đại, số 301; Nhà báo và Công luận, số 51).
98. NGUYỄN CƯỜNG. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình các
đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Quốc phòng // Công an nhân dân. - 2014. Ngày 17 tháng 12. - Tr 1. Số 3430
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25
năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 16/12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân,
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã đến thăm một
số gia đình và cán bộ quân đội đã nghỉ hưu nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trên địa bàn TP Hà Nội.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 300; Đại đoàn kết,
số 351; Quân đội nhân dân, số 19288; Tuổi trẻ, số 342; Đại đoàn kết, số 351).
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99. P.HẬU. Tuổi trẻ sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc // Thanh niên. - 2014. Ngày 18 tháng 12. - Tr 2. Số 352
Ngày 16/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ
Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư thứ nhất TW Đoàn Nguyễn Đắc Vinh
đã đến dâng hương tưởng niệm các tướng lĩnh cao cấp trong quân đội và chúc
mừng nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước từng công tác trong quân đội nhân kỷ
niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội
Quốc phòng toàn dân.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 351).
100. TTN. Hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân
dân Việt Nam // Tin tức. - 2014. - Ngày 17 tháng 12. - Tr 2. Số 300
Ngày 16/12, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã
dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà 30 Hoàng Diệu, Hà
Nội.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhà báo và Công luận, số 51).
101. VĂN VÕ. Hà Nội gặp mặt tướng lĩnh Quân đội đã nghỉ hưu // Công
lý. - 2014. - Ngày 17 tháng 12. - Tr 2. Số 101
Ngày 16/12, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Thành ủy,
HĐND, UBND TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt tướng lĩnh, đại biểu cán bộ cao
cấp Quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn TP Hà Nội.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21636).
102. Q.H. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Kỷ niệm 70 năm ngày
thành lập QĐND // Giáo dục và thời đại. - 2014. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 3. Số
302
Vừa qua tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc
đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tới dự có đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các đồng chí
trong đoàn cố vấn quân sự cùng trên 300 khách mời.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Nhân dân, số 21636).
103. ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP. Các cơ quan Quân khu 5 gặp mặt truyền
thống // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 18. Số 352
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và
25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, trong 2 ngày 16 và 17/12, tại Đà Nẵng,
Cục Chính trị, Cục Hậu Cần, Cục Kỹ thuật Quân khu 5 đã tổ chức gặp mặt lãnh
đạo, chỉ huy, cán bộ cao cấp các cơ quan, đơn vị trực thuộc qua các thời kỳ.
104. PV VÀ TTXVN. Gặp mặt đại biểu cựu chiến binh, tặng quà các Bà
mẹ Việt Nam Anh hùng // Nhân dân. - 2014. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 5. Số
21637
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Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn
dân.
105. PV VÀ TTXVN. Gặp mặt đại biểu cựu chiến binh, tặng quà các Bà
mẹ Việt Nam Anh hùng // Nhân dân. - 2014. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 5. Số
21637
Ngày 17/12, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư
Thành ủy TP Hồ Chí Minh đến thăm các đồng chí tướng lĩnh quân đội và gia
đình nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
106. PV VÀ TTXVN. Gặp mặt đại biểu cựu chiến binh, tặng quà các Bà
mẹ Việt Nam Anh hùng // Nhân dân. - 2014. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 5. Số
21637
Ngày 16 và 17/12, lãnh đạo tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi
đã đi thăm, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ quân đội nghỉ
hưu, Anh hùng LLVT nhân dân trên địa bàn.
107. PV VÀ TTXVN. Gặp mặt tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã
nghỉ hưu // Nhân dân. - 2014. - Ngày 17 tháng 12. - Tr 3. Số 21636
Ngày 16/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt
các đồng chí sĩ quan quân đội đang công tác và đã nghỉ hưu trên địa bản tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức, số 300; Nhà báo và Công
luận, số 51).
108. PV VÀ TTXVN. Gặp mặt tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã
nghỉ hưu // Nhân dân. - 2014. - Ngày 17 tháng 12. - Tr 3. Số 21636
Ngày 16/12, tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt cán bộ trung, cao cấp quân
đội đã nghỉ hưu và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn
dân.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức, số 300; Nhà báo và Công
luận, số 51).
109. PV VÀ TTXVN. Gặp mặt tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã
nghỉ hưu // Nhân dân. - 2014. - Ngày 17 tháng 12. - Tr 3. Số 21636
Ngày 16/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ mít tinh kỷ
niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội
Quốc phòng toàn dân.
110. TL. Quân đội anh hùng - Truyền thống vẻ vang // Đại biểu nhân dân.
- 2014. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 4. Số 352
Ngày 16/12, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt
Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt
Nam tổ chức khai mạc triển lãm Quân đội anh hùng - Truyền thống vẻ vang.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21636; Pháp luật Việt
Nam, số 352; Quân đội nhân dân, số 19288).
111. TL. Triển lãm tranh, tượng, ảnh nghệ thuật về Quân đội nhân dân
// Đại biểu nhân dân. - 2014. - Ngày 17 tháng 12. - Tr 4. Số 351
Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 16/12, tại Tây Ninh, Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khai mạc Triển lãm
tranh, tượng, ảnh nghệ thuật về hoạt động của lực lượng Quân đội nhân dân Việt
Nam.
112. TH. Nghệ thuật quân sự Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2014. Ngày 18 tháng 12. - Tr 4. Số 352
20h ngày 17-18/12 trên kênh VTV4, phát lại lúc 20h10 ngày 21-22/12 trên
kênh VTV1 sẽ diễn ra chương trình truyền hình đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
113. LINH TUẤN. Nhiều hoạt động hướng tới ngày 22/12 // Quân đội
nhân dân. - 2014. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 2. Số 19289
Quận ủy, HĐND, UBND quận Ba Đình, TP Hà Nội vừa tổ chức kỷ niệm
70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc
phòng toàn dân.
114. HẰNG NGA. Nhiều hoạt động hướng tới ngày 22/12 // Quân đội
nhân dân. - 2014. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 2. Số 19289
Tối 16/12, Học viện Quân y đã tổ chức Chương trình giao lưu "Ký ức chiến
sỹ quân y - Bộ đội Cụ Hồ".
115. PV. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn đại biểu cựu
chiến binh Trung đoàn 174 Anh hùng // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày 18
tháng 12. - Tr 2. Số 3431
Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm
Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 17/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch
nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp đoàn đại biểu cựu chiến binh Trung đoàn 174
Anh hùng.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19289; Nhân
dân, số 21637; Tin tức, số 301).
116. VĂN PHÚ. Phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
cho 237 tập thể // Lao động. - 2014. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 1. Số 296
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và
25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 16/12, Chủ tịch nước Trương Tấn
Sang đã ký Quyết định số 3328 và 3329/QĐ-CTN, phong tặng danh hiệu Anh
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 75 tập thể đã có thành tích đặc biệt xuất
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sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và 162 tập thể trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
117. LA QUANG MÃO. Trường Đại học Chính trị (Bộ Quốc phòng): Sôi
nổi các hoạt động kỷ niệm ngày 22/12 // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 18
tháng 12. - Tr 18. Số 352
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, từ đầu năm đến nay, Trường Đại học
Chính trị đã tổ chức 4 đợt hành quân về nguồn, thăm và tặng quà cho bà con
nhân dân xã Hoa Thám và Quang Thành thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao
Bằng./.
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