TÌM HIỂU VỀ LUẬT QUỐC PHÒNG
Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 (gọi là Luật) được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày
18/06/2018; thay thế Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11. Luật gồm 7 chương,
40 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; Luật quy định về những vấn
đề sau:
- Luật này quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc
phòng;
- Tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật,
giới nghiêm;
- Lực lượng vũ trang nhân dân;
- Bảo đảm quốc phòng;
- Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức;
- Quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.
Chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng:
1. Theo quy định của Luật thì nguyên tắc hoạt động quốc phòng được
quy định như thế nào?
Điều 3 của Luật quy định như sau:
- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng
sản Việt Nam, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước.
- Củng cố, tăng cường quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường
xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và của cả hệ thống chính
trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.
- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn
với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.
- Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc
phòng.
- Kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại.
2. Nhà nước có những chính sách gì về quốc phòng?
Điều 4 của Luật quy định Nhà nước có những chính sách đối với quốc
phòng như sau:
- Củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, sức mạnh quân sự để
xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo
vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.
- Thực hiện độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm
đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời; thực hiện chính sách hòa bình, tự

vệ; sử dụng các biện pháp chính đáng, thích hợp để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy
lùi, đánh bại mọi âm mưu và hành vi xâm lược.
- Thực hiện đối ngoại quốc phòng phù hợp với đường lối đối ngoại độc
lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chống chiến tranh dưới
mọi hình thức; chủ động và tích cực hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đối
thoại quốc phòng, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc; không tham gia lực lượng, liên minh quân sự của bên này
chống bên kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ
của Việt Nam để chống lại nước khác; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong
quan hệ quốc tế; giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh
thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; phù
hợp với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
- Huy động nguồn lực của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước để thực
hiện nhiệm vụ quốc phòng.
- Khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ vật
chất, tài chính, tinh thần cho quốc phòng trên nguyên tắc tự nguyện, không trái
với pháp luật Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế.
- Phát triển khoa học và công nghệ để xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
lực lượng vũ trang nhân dân, công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng nhiệm
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; có chính sách đặc thù ở khu vực biên giới, hải
đảo, vùng chiến lược, trọng điểm, địa bàn xung yếu về quốc phòng.
- Nhà nước ghi nhận công lao và khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng
3. Luật quy định như thế nào về Quyền và nghĩa vụ của công dân đối
với quốc phòng?
Theo Điều 5 của Luật thì Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với quốc
phòng như sau.
- Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.
- Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc; phải thực hiện nghĩa vụ
quân sự; có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, xây dựng nền quốc phòng toàn
dân; chấp hành biện pháp của Nhà nước và người có thẩm quyền trong thực hiện
nhiệm vụ quốc phòng theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp
luật có liên quan.
- Công dân được tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; giáo dục quốc phòng và an
ninh; trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng thủ dân sự theo quy định của pháp
luật.

- Công dân phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân hoặc được huy
động làm nhiệm vụ quốc phòng thì bản thân và thân nhân được hưởng chế độ,
chính sách theo quy định của pháp luật.
- Công dân bình đẳng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.
4. Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực quốc phòng?
Theo quy định tại Điều 6 Luật Quốc phòng thì các hành vi bị cấm bao gồm:
- Chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,
Nhân dân, Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.
- Thành lập, tham gia, tài trợ tổ chức vũ trang trái pháp luật.
- Điều động, sử dụng người, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trang bị,
thiết bị, phương tiện để tiến hành hoạt động vũ trang khi chưa có lệnh hoặc
quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc không có trong kế hoạch huấn luyện,
diễn tập, sẵn sàng chiến đấu đã được phê duyệt.
- Chống lại hoặc cản trở cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ quốc
phòng.
- Lợi dụng, lạm dụng việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng để xâm phạm lợi
ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Phân biệt đối xử về giới trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.
5. Theo Luật Quốc phòng, nền quốc phòng toàn dân được hiểu như thế
nào?
Theo khoản 1 Điều 7 Luật Quốc phòng thì nền quốc phòng toàn dân là sức
mạnh quốc phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần,
nhân lực, vật lực, tài chính, mang tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ,
tự cường.
6. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gồm những nội dung nào?
Khoản 2 Điều 7 Luật Quốc phòng quy định như sau:
- Xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc, kế hoạch phòng thủ đất nước;
nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân và hệ thống chính trị vững mạnh;
- Xây dựng thực lực, tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang
nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc;
- Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng,
an ninh, khoa học, công nghệ quân sự; huy động tiềm lực khoa học, công nghệ
của Nhà nước và Nhân dân phục vụ quốc phòng; ứng dụng thành tựu khoa học,
công nghệ quân sự phù hợp để xây dựng đất nước;
- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm nhu cầu dự trữ quốc gia
cho quốc phòng; chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm động viên quốc
phòng;

- Xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc toàn diện,
hợp thành phòng thủ đất nước; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an
ninh ở các vùng chiến lược, trọng điểm, biển, đảo, khu vực biên giới, địa bàn
xung yếu; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân
dân trong phạm vi cả nước;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp về chiến tranh thông
tin, chiến tranh không gian mạng;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng thủ dân sự
trong phạm vi cả nước;
- Đối ngoại quốc phòng;
- Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc
phòng; kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại;
- Xây dựng và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang
nhân dân, thân nhân của người phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân;
- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; thực hiện giáo dục quốc phòng và an
ninh.
7. Phòng thủ quân khu là gì?
Điều 8 Luật Quốc phòng quy định phòng thủ quân khu là bộ phận hợp
thành phòng thủ đất nước, bao gồm các hoạt động xây dựng thực lực, tiềm lực
quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ để thực hiện
nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn quân khu.
8. Luật Quốc phòng quy định phòng thủ quân khu gồm những nhiệm
vụ gì?
Theo khoản 2 Điều 8 Luật Quốc phòng thì nhiệm vụ phòng thủ quân khu
bao gồm:
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức chuẩn bị và thực hiện phòng thủ quân khu;
- Xây dựng cơ quan, đơn vị của quân khu vững mạnh toàn diện, có sức
chiến đấu cao, Dân quân tự vệ trên địa bàn quân khu vững mạnh và rộng khắp;
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị của quân
khu; phối hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện
phòng thủ dân sự và các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không
gian mạng;
- Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp xây dựng khu vực phòng thủ thành thế
liên hoàn, vững chắc toàn diện; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận
quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân
trên địa bàn quân khu;
- Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp địa phương kết hợp kinh tế - xã hội với
quốc phòng, quốc phòng với kinh tế - xã hội trong lập quy hoạch, kế hoạch, dự
án và tham gia thẩm định theo thẩm quyền; kết hợp quốc phòng với an ninh, đối
ngoại; tham gia xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; xây

dựng, quản lý các khu kinh tế - quốc phòng được giao; giáo dục quốc phòng và
an ninh; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc phòng; xây dựng và thực hiện
kế hoạch động viên quốc phòng; chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu
đãi người có công với cách mạng trên địa bàn quân khu;
- Phối hợp đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, địa phương và cơ quan, tổ chức
liên quan thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; duy trì an ninh, trật
tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, hải đảo, vùng biển và vùng trời
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn quân khu; thực hiện
đối ngoại quốc phòng;
- Phối hợp địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cơ
quan, đơn vị của quân khu tham gia xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng khối
đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện;
- Phối hợp cơ quan, đơn vị Công an nhân dân và lực lượng khác trong bảo
vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống
tội phạm;
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng giao.
9. Khu vực phòng thủ là gì?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Quốc phòng thì khu vực phòng thủ
là bộ phận hợp thành phòng thủ quân khu, bao gồm các hoạt động về chính trị,
tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, quân sự, an ninh, đối
ngoại; được tổ chức theo địa bàn cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị hành chính - kinh
tế đặc biệt, lấy xây dựng cấp xã làm nền tảng để bảo vệ địa phương.
10. Luật Quốc phòng quy định khu vực phòng thủ có những nhiệm vụ
gì?
Khoản 2 Điều 9 Luật Quốc phòng quy định khu vực phòng thủ có những
nhiệm vụ sau:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khu vực phòng thủ;
- Xây dựng tiềm lực về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa
học và công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn
dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh
nhân dân;
- Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, có sức
chiến đấu cao, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, an
ninh;
- Nắm chắc tình hình, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm
thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm,
tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; chiến đấu bảo vệ địa
phương, tạo thế và lực cho Bộ đội chủ lực hoạt động tác chiến trên địa bàn; sẵn
sàng chi viện sức người, sức của cho địa phương khác;

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
phối hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện phòng thủ
dân sự và các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng;
- Chuẩn bị mọi mặt, thực hiện lệnh, quyết định, biện pháp trong giới
nghiêm, thiết quân luật, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến
tranh, động viên cục bộ, tổng động viên, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và phục vụ
chiến đấu lâu dài của địa phương; sẵn sàng vũ trang toàn dân bảo vệ Tổ quốc;
- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có
công với cách mạng;
- Thực hiện nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
11. Giáo dục quốc phòng và an ninh có phạm vi và nhiệm vụ nào?
Điều 10 Luật Quốc phòng quy định như sau:
Giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện trong phạm vi cả nước với
nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp cho từng đối tượng.
Nhiệm vụ của giáo giục quốc phòng bao gồm:
+ Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, người học
trong các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã
hội, cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
+ Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trong cơ
quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, người
quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập,
cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư;
+ Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.
12. Động viên quốc phòng là gì?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Quốc phòng thì động viên quốc
phòng là tổng thể các hoạt động và biện pháp huy động mọi nguồn lực của đất
nước hoặc một số địa phương phục vụ cho quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
13. Luật Quốc phòng quy định nhiệm vụ của động viên quốc phòng
như thế nào?
Khoản 2 Điều 11 Luật Quốc phòng quy định nhiệm vụ động viên quốc
phòng như sau:
- Động viên mọi nguồn lực của nền kinh tế quốc dân bảo đảm cho quốc
phòng;
- Động viên bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh;
- Xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên; xây dựng và mở rộng
lực lượng Dân quân tự vệ;
- Động viên công nghiệp;
- Chuyển tổ chức, hoạt động của các Bộ, ngành trung ương, địa phương từ
thời bình sang thời chiến;
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

14. Công nghiệp quốc phòng, an ninh là gì?
Theo quy định tại Điều 12 Luật Quốc phòng thì công nghiệp quốc phòng,
an ninh là bộ phận của công nghiệp quốc gia, một phần quan trọng của thực lực,
tiềm lực quốc phòng, an ninh, là ngành đặc thù, có nhiệm vụ nghiên cứu phát
triển, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị, vật tư, thiết bị kỹ
thuật và các sản phẩm khác phục vụ quốc phòng, an ninh bảo đảm trang bị cho
lực lượng vũ trang nhân dân.
15. Nhà nước có những chính sách gì về quy hoạch, xây dựng dành cho
công nghiệp quốc phòng, an ninh?
Theo quy định tại Điều 12 Luật Quốc phòng nhà nước có những chính sách
sau:
- Nhà nước có chính sách, cơ chế đặc thù, xây dựng công nghiệp quốc
phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp
quốc gia; tăng cường tiềm lực, tận dụng và phát triển liên kết công nghiệp quốc
phòng, an ninh và công nghiệp dân sinh; huy động tối đa thành tựu của nền công
nghiệp quốc gia phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh; đầu tư có trọng điểm
cho vũ khí, trang bị công nghệ cao; phát huy nội lực kết hợp với mở rộng hợp
tác quốc tế.
- Chính phủ chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án để phát triển
công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ
trang nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
16. Phòng thủ dân sự là gì?
Khoản 1 Điều 13 Luật Quốc phòng thì phòng thủ dân sự là bộ phận của
phòng thủ đất nước bao gồm các biện pháp phòng, chống chiến tranh; phòng,
chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ Nhân
dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân.
17. Phòng thủ dân sự bao gồm những nhiệm vụ gì?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Quốc phòng thì nhiệm vụ của
phòng thủ dân sự bao gồm:
- Xây dựng cơ chế hoạt động, kế hoạch phòng thủ dân sự;
- Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập;
- Xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự;
- Xây dựng hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin, nghiên cứu dự báo, cảnh
báo, thông báo, báo động;
- Thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự.
18. Lực lượng phòng thủ dân sự bao gồm những lực lượng nào?
Theo khoản 3 Điều 13 Luật Quốc phòng thì lực lượng phòng thủ dân sự
bao gồm:
- Lực lượng nòng cốt gồm Dân quân tự vệ; Công an xã, phường, thị
trấn; lực lượng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của Quân đội nhân dân, Công an
nhân dân và các Bộ, ngành trung ương, địa phương;

- Lực lượng rộng rãi do toàn dân tham gia.
19. Đối ngoại quốc phòng nhằm mục đích gì?
Theo quy định tại Điều 14 Luật Quốc phòng thì đối ngoại quốc phòng để
thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhằm phát
huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần
vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.
20. Những nhiệm vụ chính của đối ngoại quốc phòng là gì?
Khoản 2 Điều 14 Luật Quốc phòng quy định những nhiệm vụ chính sau:
- Thiết lập, phát triển quan hệ quốc phòng với các quốc gia có chủ quyền
và các tổ chức quốc tế;
- Xây dựng, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế; thực hiện đối thoại
về quốc phòng; xây dựng, củng cố lòng tin, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tình
đoàn kết giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước trên thế giới;
- Tham gia xây dựng và thực thi các cơ chế hợp tác quốc phòng song
phương, đa phương, khu vực, liên khu vực và toàn cầu vì mục tiêu hòa bình, ổn
định và phát triển;
- Thông tin đối ngoại về quốc phòng.
21. Việc kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với
quốc phòng được hiểu như thế nào?
Theo quy định tại Điều 15 Luật Quốc phòng thì kết hợp quốc phòng với
kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng là sự gắn kết mọi hoạt động
quốc phòng với các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội có sự thống nhất quản lý,
điều hành của Nhà nước để góp phần củng cố, tăng cường quốc phòng, phát
triển kinh tế - xã hội.
22. Nhiệm vụ của kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế xã hội với quốc phòng được quy định như thế nào?
Khoản 2 Điều 15 Luật Quốc phòng quy định những nhiệm vụ chính sau:
- Nhà nước có kế hoạch, chương trình kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã
hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế
- xã hội và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong từng thời kỳ;
- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của
Bộ, ngành, vùng, địa phương, các dự án quan trọng quốc gia, khu vực biên giới,
hải đảo, địa bàn chiến lược phải kết hợp với quốc phòng, phù hợp với chiến lược
bảo vệ Tổ quốc;
- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan lập
kế hoạch về nhu cầu quốc phòng và khả năng kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội trong thời bình, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh;
tổ chức, xây dựng khu kinh tế - quốc phòng; tổ chức, quản lý hoạt động của
doanh nghiệp phục vụ quốc phòng và đơn vị quân đội được giao thực hiện
nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng theo quy định của pháp luật, phù hợp
với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Bộ, ngành, địa phương xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự
án phải được Bộ Quốc phòng cho ý kiến, tham gia thẩm định theo quy định
của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh
doanh, đầu tư và nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ phải tuân thủ yêu
cầu về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng theo quy định
của luật có liên quan;
- Một số dự án đầu tư xây dựng ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng phải
có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu quốc phòng.
23. Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố, công bố, bãi bỏ tình trạng
chiến tranh?
Theo Điều 17 Luật Quốc phòng thì:
- Khi Tổ quốc bị xâm lược, Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh.
Khi hành vi xâm lược được chấm dứt trên thực tế, Quốc hội quyết định bãi bỏ
tình trạng chiến tranh.
- Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh và báo cáo Quốc hội
quyết định tại kỳ họp gần nhất. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố
tình trạng chiến tranh.
24. Cơ quan nào có thẩm quyền ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng
khẩn cấp về quốc phòng?
Theo Điều 18 Luật Quốc phòng thì:
- Khi xảy ra tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Ủy ban Thường vụ Quốc
hội quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trong cả nước hoặc ở
từng địa phương theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
Khi không còn tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội quyết định bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo đề nghị của
Thủ tướng Chính phủ.
- Căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước
công bố quyết định ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trong cả
nước hoặc ở từng địa phương.
Trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể họp được, Chủ
tịch nước công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trong cả nước hoặc
ở từng địa phương theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
25. Lệnh tổng động viên được ban bố trong trường hợp nào?
Theo quy định tại Điều 19 Luật Quốc phòng thì lệnh tổng động viên được
ban bố trong trường hợp:
- Khi có quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh hoặc ban bố tình trạng
khẩn cấp về quốc phòng thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định
tổng động viên hoặc động viên cục bộ. Căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban

Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục
bộ.
- Lệnh tổng động viên được ban bố công khai trên phạm vi cả nước; thực
hiện toàn bộ kế hoạch động viên quốc phòng; hoạt động kinh tế - xã hội của đất
nước chuyển sang bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu và đáp
ứng các nhu cầu quốc phòng trong tình trạng chiến tranh.
Khi thực hiện lệnh tổng động viên, Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ
được chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu phù hợp, mở rộng lực lượng Dân
quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và được bổ sung vật chất hậu
cần, kỹ thuật; Quân đội nhân dân được bổ sung quân nhân dự bị.
26. Thế nào là động viên cục bộ?
Theo Điều 19 Luật Quốc phòng thì:
- Lệnh động viên cục bộ được ban bố công khai ở một hoặc một số địa
phương và được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thi
hành kế hoạch động viên quốc phòng; hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương
thuộc diện động viên được chuyển sang bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu, sẵn
sàng chiến đấu và nhu cầu quốc phòng.
- Khi thực hiện lệnh động viên cục bộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra lệnh
cho một số đơn vị Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ chuyển vào trạng thái sẵn
sàng chiến đấu phù hợp, bổ sung vật chất hậu cần, kỹ thuật; bổ sung quân nhân
dự bị cho một số đơn vị Quân đội nhân dân, mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ
ở địa phương nhận lệnh động viên cục bộ.
27. Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật được thực hiện khi nào?
Theo Điều 21 Luật Quốc phòng thì: Thiết quân luật là biện pháp quản lý
nhà nước đặc biệt có thời hạn do Quân đội thực hiện.
- Thiết quân luật được thực hiện khi an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã
hội ở một hoặc một số địa phương bị xâm phạm nghiêm trọng tới mức chính
quyền ở đó không còn kiểm soát được tình hình thì Chủ tịch nước ra lệnh thiết
quân luật theo đề nghị của Chính phủ.
28. Trong thời gian thiết quân luật, việc quản lý nhà nước được giao
cho cơ quan nào?
Theo khoản 5 Điều Luật Quốc phòng thì:
- Trong thời gian thiết quân luật, việc quản lý nhà nước tại
địa phương thiết quân luật được giao cho đơn vị quân đội thực hiện. Người chỉ
huy đơn vị quân đội được giao quản lý địa phương thiết quân luật có quyền ra
lệnh áp dụng các biện pháp đặc biệt quy định tại khoản 6 Điều này và các biện
pháp cần thiết khác để thực hiện lệnh thiết quân luật và chịu trách nhiệm về việc
áp dụng các biện pháp đó. Người chỉ huy đơn vị quân đội được giao quản lý địa
phương cấp tỉnh thiết quân luật được quyền trưng mua, trưng dụng tài sản. Việc
trưng mua, trưng dụng tài sản thực hiện theo quy định của Luật Trưng mua,
trưng dụng tài sản.
29. Các biện pháp nào được áp dụng trong thiết quân luật?

Theo khoản 6 Điều 21 Luật Quốc phòng thì các biện pháp đặc biệt được
áp dụng trong thời gian thi hành lệnh thiết quân luật bao gồm:
- Cấm hoặc hạn chế người, phương tiện đi lại; đình chỉ hoặc hạn chế hoạt
động tại các nơi công cộng;
- Cấm biểu tình, đình công, bãi thị, bãi khóa, tụ tập đông người;
- Bắt giữ hoặc cưỡng chế cá nhân, tổ chức có hoạt động xâm hại đến quốc
phòng, an ninh phải rời khỏi hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc một khu vực nhất
định;
- Huy động người, phương tiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
- Quản lý đặc biệt đối với các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất
cháy, chất độc, chất phóng xạ; kiểm soát chặt chẽ cơ sở hạ tầng công nghệ thông
tin, phương tiện thông tin, hoạt động báo chí, xuất bản, cơ sở in, sao chụp, việc
thu thập, sử dụng thông tin.
30. Giới nghiêm là gì và được ban bố trong trường hợp nào?
Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 22 Luật Quốc phòng thì:
- Giới nghiêm là biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và hoạt
động vào những giờ nhất định tại những khu vực nhất định, trừ trường hợp được
phép theo quy định của người có thẩm quyền tổ chức thực hiện lệnh giới
nghiêm.
- Lệnh giới nghiêm được ban bố trong trường hợp tình hình an ninh chính
trị, trật tự, an toàn xã hội tại một hoặc một số địa phương diễn biến phức tạp đe
dọa gây mất ổn định nghiêm trọng và được công bố liên tục trên các phương tiện
thông tin đại chúng.
31. Thẩm quyền ban bố lệnh giới nghiêm được quy định như thế nào?
Tại khoản 3 Điều 22 Luật Quốc phòng quy định như sau:
- Thủ tướng Chính phủ ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa
phương cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số
địa phương cấp huyện;
- Ủy ban nhân dân cấp huyện ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một
số địa phương cấp xã;
- Ủy ban nhân dân đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban bố lệnh giới
nghiêm tại một hoặc một số khu vực trên địa bàn.
32. Những biện pháp nào được áp dụng trong thời gian thực hiện giới
nghiêm?
Theo khoản 5 Điều 22 Luật Quốc phòng thì các biện pháp được áp dụng
trong thời gian giới nghiêm bao gồm:
- Cấm tụ tập đông người;
- Cấm người, phương tiện đi lại, hoạt động trong những giờ nhất định, tại
những khu vực nhất định;

- Đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động tại một số nơi công cộng trong những
thời điểm nhất định;
- Đặt trạm canh gác và kiểm soát địa bàn, kiểm tra vật phẩm, hành lý,
phương tiện, giấy tờ của người đi lại qua trạm canh gác và kiểm soát;
- Kịp thời bắt giữ và xử lý người, phương tiện vi phạm lệnh giới nghiêm
và vi phạm quy định khác của pháp luật.
33. Lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm những thành phần nào?
nhiệm vụ của lực lượng vũ trang được quy định như thế nào?
Theo Điều 23 Luật Quốc phòng thì:
- Lực lượng vũ trang nhân dân gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân
và Dân quân tự vệ.
- Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân
dân, Đảng và Nhà nước; có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ
chiến đấu, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ
quốc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà
nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, thành quả cách mạng; cùng toàn dân xây dựng
đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
34. Lực lượng vũ trang nhân dân được sử dụng trong những trường
hợp nào?
Theo khoản 2 Điều 24 Luật Quốc phòng thì lực lượng vũ trang nhân dân
được sử dụng trong các trường hợp sau:
- Trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng thực
hiện theo lệnh của Chủ tịch nước và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Trong thi hành lệnh thiết quân luật, giới nghiêm thực hiện theo quy định
của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Trong tình trạng khẩn cấp do thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm hoặc tình
hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội thực hiện
theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp và quy định khác của pháp
luật có liên quan;
- Khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng
chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp thực hiện theo quy định của pháp luật
về an ninh quốc gia và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Khi tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế
giới thực hiện theo quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh;
- Khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã
hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham gia phòng, chống, khắc phục sự cố,
thiên tai, dịch bệnh, việc sử dụng lực lượng vũ trang do Chính phủ quy định.
35. Quân đội nhân dân là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân
dân được quy định như thế nào?
Theo khoản 1, khoản 2 Điều 25 Luật Quốc phòng thì:

- Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân
dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bao gồm lực lượng thường trực và
lực lượng dự bị động viên. Lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân có Bộ
đội chủ lực và Bộ đội địa phương.
- Quân đội nhân dân có chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu
bảo vệ Tổ quốc; thực hiện công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lao động sản xuất, kết hợp
quốc phòng với kinh tế - xã hội, tham gia phòng thủ dân sự, cùng toàn dân xây
dựng đất nước; thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
36. Công an nhân dân là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân
dân được quy định như thế nào?
Theo khoản 1, khoản 2 Điều 26 Luật Quốc phòng thì:
- Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân
dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an
toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.
- Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, chỉ huy, bảo đảm hoạt động, chế độ phục
vụ và chế độ, chính sách của Công an nhân dân thực hiện theo quy định của
Luật Công an nhân dân và quy định khác của pháp luật có liên quan.
37. Dân quân tự vệ là gì?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Quốc phòng thì: Dân quân tự vệ
là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là lực lượng
bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà
nước ở địa phương, cơ sở; sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến
đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến
tranh; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, phòng
thủ dân sự, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh
phòng, chống tội phạm.
38. Tài sản phục vụ quốc phòng là gì? Tài sản này cơ quan nào quản
lý?
Theo Điều 31 Luật Quốc phòng thì tài sản phục vụ quốc phòng là tài sản
công do Nhà nước thống nhất quản lý và bảo đảm bao gồm:
- Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị Quân đội nhân dân, Dân quân
tự vệ bao gồm tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác
quản lý về quốc phòng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản
công, Luật Đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Tài sản trưng mua, trưng dụng, huy động và tài sản khác được Nhà nước
giao cho Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức, địa phương quản lý phục vụ quốc
phòng theo quy định của pháp luật.
- Tài sản phục vụ Quốc phòng do nhà nước thống nhất quản lý và bảo
đảm.
39. Hội đồng nhân dân các cấp có nhiệm vụ gì về quốc phòng?

Theo 37 Luật Quốc phòng thì: Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
- Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy
định của pháp luật;
- Quyết định chủ trương, biện pháp nhằm phát huy tiềm năng của địa
phương để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn
với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng tiềm
lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc toàn diện;
- Quyết định chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ,
dự bị động viên; quyết định chủ trương, biện pháp kết hợp quốc phòng với kinh
tế - xã hội, kinh tế - xã hội với quốc phòng, kết hợp quốc phòng với an ninh, đối
ngoại của địa phương;
- Căn cứ vào lệnh của Chủ tịch nước, quyết định chủ trương, biện pháp để
thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển hoạt động
của địa phương sang tình trạng chiến tranh;
- Quyết định ngân sách bảo đảm cho hoạt động quốc phòng của địa
phương;
- Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và thực hiện nghị quyết
của Hội đồng nhân dân về quốc phòng ở địa phương;
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác về quốc phòng theo quy định của
pháp luật.
40. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp về quốc phòng
được quy định như thế nào?
Theo 38 Luật Quốc phòng thì: Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng tại
địa phương và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
- Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để tổ chức thực
hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy định của pháp luật, nghị quyết của Hội đồng
nhân dân cùng cấp và các nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao về quốc phòng ở
địa phương;
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế
trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân
dân; xây dựng thực lực, tiềm lực quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững
chắc toàn diện; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân địa phương; thực hiện
giáo dục quốc phòng và an ninh; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tiếp
nhận, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ; phối hợp với cơ
quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân có liên quan trong xây dựng
phòng thủ quân khu theo quy định của pháp luật;
- Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp dự toán ngân sách bảo đảm cho hoạt
động quốc phòng; chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân
dân cùng cấp về bảo đảm ngân sách cho hoạt động quốc phòng ở địa phương;

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo
đảm chế độ, chính sách đối với Bộ đội địa phương, lực lượng dự bị động viên,
Dân quân tự vệ;
- Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng,
khu quân sự, khu kinh tế - quốc phòng trên địa bàn; thực hiện các biện pháp
phòng thủ dân sự; chính sách hậu phương quân đội; chính sách ưu đãi người có
công với cách mạng; chi viện nhân lực, vật lực, tài chính cho lực lượng vũ trang
nhân dân hoạt động trên địa bàn địa phương làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn
cấp, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh;
41. Nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức thành viên của Mặt trận về quốc phòng được quy định như thế nào?
Theo 39 Luật Quốc phòng thì: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên của Mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp
với Bộ Quốc phòng và cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tuyên truyền,
vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về quốc phòng; giám sát việc thực hiện
pháp luật về quốc phòng của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

