
ĐỀ CƢƠNG CUỘC THI TÌM HIỂU 

“Lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương - 75 năm một chặng đường vẻ vang” 

Câu 1: Tỉnh đội Hải Dƣơng (nay là Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hải 

Dương) đƣợc thành lập ngày, tháng, năm nào, ở đâu? Ai là Tỉnh đội 

trƣởng, Chính trị viên đầu tiên? 

Trả lời: 

- Tỉnh đội Hải Dương (nay là Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương) được 

thành lập vào ngày 27/3/1947, tại đình Giải - thôn Phù Tải - xã Thanh Giang -

huyện Thanh Miện.  

- Đồng chí Đặng Tính - Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định làm Tỉnh đội 

trưởng, đồng chí Tô Thiện làm Chính trị viên. 

Câu 2: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm 

lƣợc, nhiều trận đánh của Quân và dân tỉnh Hải Dƣơng đã đi vào lịch sử; 

đồng chí (bạn) hãy giới thiệu mỗi huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh 

01 trận đánh tiêu biểu? cho biết thời gian, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của 

những trận đánh đó? 

Trả lời: Có thể tham khảo một số trận đánh tiêu biểu trong tài liệu “Hải 

Dương: Một số trận đánh điển hình trong kháng chiến chống thực dân Pháp và 

đế quốc Mỹ xâm lược” Tập I và Tập II (Theo tiến trình thời gian). 

1. Trận đánh địch tại trường Con Gái đêm 19, 20, 21 tháng 12 năm 1946 
(thị xã Hải Dương, nay là thành phố Hải Dương) 

2. Trận đánh ca nô địch trên sông Gùa tại thôn Bá Nha, xã Hợp Đức (Thanh 

Hà) ngày 25/3/1948 

3. Trận đánh mìn phá hủy đoàn tàu hỏa chở lính Pháp của du kích xã Bình 
Định (Cẩm Giàng) ngày 05 tháng 10 năm 1948. 

4. Trận cường tập cứ điểm Ô Mễ - Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ) đêm 
ngày 25 rạng ngày 26 tháng 11/1951 

5. Trận đánh địch ở thôn Lý Văn, xã Phú Điền (Nam Sách) ngày 21/8/1952 

6. Trận chống càn tại thôn Giang Hạ, xã Tân Dân (Chí Linh) ngày 

25/11/1952  

7. Trận hóa trang đánh địch giữa ban ngày tại chợ Thọ Trương (Thanh 

Miện) ngày 01/3/1953  

 8. Trận đánh cứ điểm Phương Điếm (Gia Lộc) ngày 06/12/1953 

9. Trận đánh mìn phá hủy tàu chở lính Âu-Phi tại ga Phạm Xá (Kim Thành) 
ngày 31/01/1954 

10. Trận bắn rơi máy bay Mỹ tại khu vực động Kính Chủ xã Phạm Mệnh 
(Kinh Môn) ngày 12/9/1966 

11. Trận phục kích bắn rơi máy bay Mỹ của trung đội nữ dân quân xã Tráng 
Liệt (Bình Giang) đêm 31/3/1968. 

12. Trận bắn rơi máy bay Mỹ của dân quân xã Hiệp Lực (Ninh Giang) ngày 
20 tháng 7 năm 1972 
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Câu 3: Tính đến ngày 30/9/2021 tỉnh Hải Dƣơng có bao nhiêu tập thể, 

cá nhân đƣợc Đảng, Nhà nƣớc tuyên dƣơng danh hiệu “Anh hùng LLVT 

nhân dân”? bao nhiêu bà mẹ đƣợc Đảng, Nhà nƣớc phong tặng và truy tặng 

danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng” và có bao nhiêu đồng chí sỹ quan trong 

Quân đội nhân dân Việt Nam đƣợc thăng quân hàm sỹ quan cấp tƣớng? 

Trả lời: 

 - Tính đến ngày 30/9/2021, tỉnh Hải Dương có:  

 + Nhân dân và LLVT nhân dân tỉnh Hải Dương được tuyên dương danh 

hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" năm 1978 (lúc đó là tỉnh Hải 
Hưng gồm Hải Dương và Hưng Yên). 

 + 12 huyện (TP,TX), 68 xã (phường, thị trấn) và 01 đơn vị tự vệ (Công ty sứ 

Hải Dương) được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 

dân". 

 + 41 đồng chí được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng 

vũ trang nhân dân". 

 - 4.102 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”. 

 - 101 đồng chí sỹ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam là người con 

quê hương Hải Dương được thăng quân hàm sỹ quan cấp Tướng (trong đó: 03 

đồng chí quân hàm Thượng tướng; 25 đồng chí quân hàm Trung tướng và 73 
đồng chí quân hàm Thiếu tướng). 

 Câu 4: Đồng chí cho biết Đảng bộ Quân sự tỉnh Hải Dƣơng đã tổ 

chức bao nhiêu kỳ Đại hội? Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phƣơng hƣớng và những mục tiêu gì để xây 

dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”? 

Trả lời:  

* Đảng bộ Quân sự tỉnh Hải Dương đã tổ chức 15 kỳ Đại hội. 

 * Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 

2025 xác định phương hướng và những mục tiêu: 

-  Về phương hướng chung: 

 Quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp 

trên, nhiệm vụ của LLVT tỉnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu 

vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc. Chăm lo xây dựng Đảng bộ 

vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức 

mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc 

phòng; góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo 

hướng hiện đại vào năm 2030. 

 - Một số chỉ tiêu chủ yếu: 

 + 100% cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện; trong đó có trên 75% 

đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản 

lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. 
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+ Xây dựng 70 đến 75 % công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu, căn 

cứ hậu phương cấp tỉnh; 60 đến 65% công trình quân sự trong khu vực phòng 

thủ cấp huyện. 

 + Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và giáo dục, bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. 

 + Sắp xếp lực lượng dự bị động viên cho các đơn vị đạt 100% hạ sĩ quan - 

binh sĩ, 85% sĩ quan. 100% cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã có trình độ trung 

cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, 80% trở lên trình độ cao đẳng, đại học. 

 + Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 12 huyện (thành phố, thị 

xã);5 đến 6 sở, ngành; 02 huyện diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu 

nạn; 100% xã (phường, thị trấn) diễn tập chiến đấu phòng thủ. 

 + Hoàn thành 100% chương trình, nội dung huấn luyện và giáo dục chính 

trị cho các đối tượng. Kết quả huấn luyện lực lượng thường trực 100% đạt yêu 

cầu (trên 80% khá, giỏi); lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên 100% đạt 

yêu cầu (trên 70% khá, giỏi), 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp. 

Tham gia hội thi, hội thao, hội diễn các cấp đạt thành tích cao. 

 + Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; tự túc cơ bản 

đủ rau xanh, thực phẩm thiết yếu; thu từ tăng gia sản xuất đạt 1,8 triệu đồng/ 

người/năm; 100% bếp ăn đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”; quân 

số khoẻ hằng năm đạt trên 98,9%. 

 + Bảo đảm đúng, đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; 

100% vũ khí, trang bị được bảo dưỡng theo định kỳ, hệ số kỹ thuật bảo đảm cho 

nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (Kt= 1), bảo đảm cho các nhiệm vụ khác (Kt= 0,85-

1); 100% nhà kho quân khí đạt tiêu chuẩn “Nhà kho quân khí tốt”. 

 - 100% tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (có từ 70 - 80% 

hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ); 100% các tổ chức quần chúng 

đạt vững mạnh. 

 + Không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội 

thao; không có quân nhân vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn nghiêm 

trọng do lỗi chủ quan; vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%; cơ quan, đơn vị 

an toàn tuyệt đối. 

Câu 5: Bằng tình cảm sâu sắc của mình, đồng chí (bạn) hãy viết một 

đoạn văn, trình bày cảm nghĩ và trách nhiệm của bản thân về truyền thống 75 

năm xây dựng, chiến đấu, trƣởng thành của LLVT tỉnh Hải Dƣơng (không 

quá 1.000 từ). 

Câu 6: Theo đồng chí cuộc thi tìm hiểu “Lực lượng vũ trang tỉnh Hải 

Dương - 75 năm một chặng đường vẻ vang” có bao nhiêu ngƣời tham gia? 

                                                   BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 


