Thi ua yêu nc là khi dy sc mnh tim tàng trong mi con ngi, mi tp th, tr thành ng lc thúc y h vt qua khó
khn, th thách tin lên giành thng li trong các cuc kháng chin chng gic ngoi xâm và trong công cuc i
mi t nc, y mnh công nghip hóa, hin i hóa và hi nhp quc t hin nay. Thi ua góp phn to ln trong thc hin
thng li hai nhim v chin lc xây dng và bo v T quc .

Sau Cách mng tháng Tám nm 1945, thc dân Pháp dã tâm dùng v lc hòng t li ách thng tr trên t nc
ta mt ln na. Vn mnh t nc ang tình th "ngàn cân treo si tóc" vì thù trong, gic ngoài, nn ói, nn dt
hoành hành khp ni, Ch tch H Chí Minh ã ng viên sc mnh ca toàn th dân tc Vit Nam thc hin nhim v
cp bách ca cách mng: Xây dng và bo v chính quyn cách mng non tr, chng thc dân Pháp xâm lc,
bài tr ni phn, xây dng, phát trin t nc và ci thin i sng nhân dân.
Sau chin thng Vit Bc (Thu ông 1947), Ch tch H Chí Minh ã ra sáng kin t chc, lãnh o phong trào thi
ua ái quc giành thng li to ln hn. Chp thun ngh ca Ngi, ngày 27/3/1948, Ban Chp hành Trung ng ng
ra Ch th phát ng phong trào thi ua ái quc. Ch th xác nh: "… mc ích thi ua ái quc là làm sao cho
kháng chin mau thng li, kin thit chóng thành công".
Sau khi có ch th ca Ban Chp hành Trung ng, ngày 11/6/1948, ti bn Là Nn, xã Phú ình, huyn nh
Hóa, tnh Thái Nguyên, Ch tch H Chí Minh ã ra Li kêu gi thi ua ái quc nhm huy ng sc ngi, sc ca cho
s nghip kháng chin, kin quc. Ch tch H Chí Minh nêu rõ mc ích ca thi ua ái quc là "Dit gic ói/Dit gic
dt/Dit gic ngoi xâm", "Toàn dân n, mc/Toàn dân bit c, bit vit/Toàn b i y lng thc, khí gii dit ngoi
xâm/Toàn quc s thng nht c lp hoàn toàn".
Theo Ngi, thi ua yêu nc phi tin hành mt cách toàn din trên tt c các lnh vc hoàn thành mc tiêu
chung. Ngi khng nh: "Bn phn ca ngi dân Vit Nam, bt k s, nông, công, thng, binh; bt k làm vic gì, u
cn phi thi ua nhau: Làm cho mau, làm cho tt, làm cho nhiu". Ngi kêu gi "Mi ngi dân Vit Nam, bt k
già, tr, trai, gái; bt k giàu, nghèo, ln, nh, u cn phi tr nên mt chin s tranh u trên mt trn: quân s, kinh t,
chính tr, vn hóa".
Vi "Cách làm là da vào lc lng ca dân, tinh thn ca dân, gây hnh phúc cho dân. "Ngi ly thi ua làm ng
lc, bi dng nâng cao, phát huy lòng yêu nc; qua phong trào thi ua làm cho lòng yêu nc th hin bng
hành ng thc t trong cuc sng, chin u, lao ng, hc tp; ly lòng yêu nc thúc y thi ua, nâng cao hiu qu thi
ua.

Ngay sau ó, Li kêu gi thi ua ái quc ã có tác dng to ra ng lc ng viên toàn th nhân s, trí thc, công
nông binh và c dân tc phát huy truyn thng yêu nc, tinh thn oàn kt, ý chí t lc, t cng, vt qua mi hy
sinh, gian kh, lp nên nhng chin công hin hách và nhng thành tích to ln trong các cuc kháng chin kin
quc.
Các phong trào "sóng duyên hi", "c 3 nht", "thóc không thiu mt cân, quân không thiu mt ngi"; "Ba
xung phong", "Ba sn sàng," "Ba m ang", "Sn sàng i bt c ni âu, làm bt c vic gì mà T quc cn n", "Tt c
ánh thng gic M xâm lc", "Tt c bo v biên cng ca T quc"... ã thc s tr thành ng lc và hành ng cách
mng trong các cuc kháng chin toàn dân, toàn din, a cuc kháng chin chng thc dân Pháp xâm lc,
chng M cu nc và bo v ch quyn t nc n thng li hoàn toàn, non sông thu v mt mi.
Ngày nay, công cuc i mi t nc cng tin hành trên tt c các mt, mà mc tiêu trc mt là hoàn thành s nghip
y mnh công nghip hóa, hin i hóa t nc. Vì vy, vic thi ua yêu nc cng phi tin hành mt cách toàn din to
nên sc mnh to ln trong xây dng và bo v T quc xã hi ch ngha. c bit sau hn 30 nm i mi t nc ta ã thu c
nhiu thành tu vt bc.
Giai on 2016 - 2020, vi ch thi ua "oàn kt, sáng to, thi ua xây dng và bo v T quc" các ngành, các
cp u hng ng tích cc, bng nhiu phong trào thi ua sôi ni, thit thc, có tác ng lan ta rng khp, liên tc trên
tt c các lnh vc.
Hin nay, các phong trào thi ua trong Quân i ã bám sát các nhim v chính tr ca c nc và ca tng c
quan, n v, a phng, gn vi thc hin Ch th 05 ca B Chính tr "V y mnh hc tp và làm theo t tng, o c, phong
cách H Chí Minh", Ch th 788 ca Thng v Quân y trung ng v thc hin cuc vn ng "Phát huy truyn thng,
cng hin tài nng, xng danh B i C H" .
Nm 2018, LLVT Hà Tnh ã phát ng phong trào thi ua "oàn kt, k cng, sáng to, an toàn quyt thng" và
t thi ua c bit k nim 70 nm ngày Bác H ra li kêu gi thi ua ái quc "Làm theo li Bác – thi ua giành 4 nht"
...
Nhn thc rõ v trí ý ngha ca phong trào thi ua yêu nc trong nhng nm qua LLVT th xã Hng Lnh ã quán
trit, trin khai thc hin có hiu qu phong trào thi ua quyt thng, các cuc vn ng do các cp phát ng, trng
tâm là thc hin Ch th 05 ca B Chính tr "V y mnh hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí
Minh"; cuc vn ng "Phát huy truyn thng, cng hin tài nng, xng danh B i C H", phong trào Quân i
chung sc xây dng NTM..., nhiu nm lin ng b t tiêu chun TSVM tiêu biu, n v VMTD, nhiu tp th và cá
nhân c các cp khen thng trong phong trào thi ua quyt thng.
70 nm qua, k t ngày Ch tch H Chí Minh ra Li kêu gi thi ua ái quc, ng, nhân dân ta luôn quán trit và
không ngng vn dng sáng to t tng thi ua yêu nc ca Ch tch H Chí Minh t nc ta ã thu c nhiu thành tu to
ln, song vn còn ó không ít nhng khó khn, th thách. t nc ch có th phát trin nhanh và bn vng khi có c
s c gng, ra sc thi ua ca tt c mi ngi. ó cng là thông ip quý giá mà Ch tch H Chí Minh ã nêu lên trong
Li kêu gi thi ua ái quc 70 nm trc.
Ngày nay, trong công cuc công nghip hóa, hin i hóa t nc, hi nhp quc t; xây dng Quân i cách mng,
chính quy, tinh nhu, tng bc hin i, xây dng n v VMTD, hoàn thành xut sc nhim v, thc hin thng li nhim
v QS- QP a phng, "Li kêu gi thi ua ái quc" nói riêng và t tng H Chí Minh nói chung v thi ua yêu nc
vn vn nguyên giá tr và là ngn la rc sáng trong tinh thn yêu nc ca chúng ta./.
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