
BE CU1NG TUYEN TRUYEN 
Ks nim 60 nãrn Ngày m&Du&ng H ChI Minh trên biên 

(23/10/1961 - 23/10/2021) 

i. sty w oOi vA PHAT TRIEN BIY(NG Ho CHI MINH TREN BIEN 
1. Sir ra dôi Dtrrng H ChI Minh trên bin 
Sau närn 1954, vâi am muu chia ct lâu dài dt nithc ta, các th lixc crn 

quyên cüa dê quôc M5' và tay sai dã ngang nhién xóa bó hip djnh Giornevci, 
dua quân xâm lucic, biên mien Nam Vit Nam thành thuc dja kiêu mi và can 
Cu quân sir, lam bàn dp tan cong mien Bäc. Tnróc tInh hInh do, Dáng ta dà xac 
djnh, con du?ing giài phóngmiên Nam là con dix?ing cách mng bo lirc và dé ra 
chñ truong, nhanh chóng to chüc chi vin sirc ngithi, sirc cüa, vu khI ti'r mien 
Bäc xà hi chñ nghTa cho chiên tnthng mien Nam. 

Thirc hin chü truong cüa Trung uong Dâng và Tng Quân üy, ngày 
19/5/1959, "Doàn cOng tác quân sr dc bit" (don vj tiên than cüa Doàn 559) 
duçic thành 1Qp vâi nhirn v11 xay d1rng tuyên chi vin chiên luçic trên b và trên 
biên cho mien Nam. Den tháng 7/1959, Tiêu doàn 603 trirc thuc Doàn 559 
duçic thành lip, có nhim vi nghiên cüu tim phuong thüc 4n chuyên bang 
&thngbiên chi vin vfl khI cho chiên tru1ng miênNam. Dé giü bI m.t, Tiêu 
doàn lay ten là "Tip doàn danh cá Song Gianh". Cuôi 11am 1959, Tiéu doàn 603 
to chüc chuyên thuyên vuqt biên dâu tiên vào chiên tri.thng Khu V nhi.rng không 
thành công, do 4y Tong Quân Uy quyêt djnh cho Tiêu doàn 603 ngüng hoit 
dng dê tim phuong an m&i. 

Du näm 1960, cün vâi phong trào Dng khâi Bn Tre, phong trào each 
mtng cüa cac tinh dông bän Narn B chuyên mnh len the tiên cong và trä thành 
cao trào dông kh&i rng khäp. Dé dáp üng yêu câu 4n chuyên vu khI, hang boa 
chi vin cho chiên tmng Nam B và Nam Trung B, trong khi 4n chuyên duông 
b cüa Doàn 559 trên day Tnring Son chua yuan tOi; Tong Quân üy tiêp tiic chi 
dao B Tong Tham mini khân truong nghiên ciru dé an mâi Ye xây drng và tO 
chüc lirc lucmg vn tâi biên chi vin cho chiên trung Nam B và Khu 5; B ChInh 
trj chi thj cho Trung uong Civic mien Nam chi dio các tinh yen bien a mien Trung 
và Nam B chü dng chuân bj ben, bäi và tO chüc di.ra thuyên vuqt biên ra mien 
Bäc, vüa thärn dO, nàm tInh hInh djch, nghien c1ru tuyên 4n chuyên trén biên, vüa 
nhn vu khí dê kjp thai cung cap cho cách mng mien Nam. 

Tü giva näm 1961 dn giüa näm 1962, lãnh do cüa Mt trn Dan tc giâi 
phóng mien Nam Vit Nam & các tinh Ben Tre, Ca Mau, Trà Vinh và Ba Rja dã 
cü 5 thuyen go ttir mien Narn ra mien Bàc dé báo cáo tInh hInh, xin tiêp té vu khí 
và sau do trrc tiep 4n chuyên vu khI, dan du&ng cho các tàu tiêp tê già dtng tàu 
dánh cá tiir Bäc vào Nam. Nhung chuyén thuyên 4n chuyên thành cong 1àmt 
trong nhung co s& quan trQng de xüc tiên vic thành 1p doàn v.n tãi thüy tiêp tê 
vu khi cho mien Nam. Ngày 23/10/1961, B TOng Tu 1nh ra Quyêt djnh so 
97/QP thành 1p Doàn 759 4n tãi thüy, dông chi Trung tá Doàn Hông Phu&c lam 
Doàn tru&ng. Lrc luqng cña Doàn ban dâu cO 38 can b, chiên si, trong do có 20 
dông chI thuc các thuyên cüa Ben Tre, Trà Vinh và Lien khu V vüa diêu ra. 
Cuôi näm 1961, Dê an cong tác cUa Doàn dã dixc Quân üy Trung uong và B 
Tong Tu 1nh thông qua. 
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Quyt djnh thành ltp Doàn 759 th hin tm nhIn chi&i hrçc và sang tto cüa 
B Chinh trj ma trrc tiêp là Quân üy Trung ucing và B Tong tu 1nh, dánh dâu 
moe ljch sü quan trQng, mi ra bthc phát triên mói cüa tuyên duông vn tãi chiên 
hrçic trên biên chi vin cho chiên trtring mien Nam. Ngày 23/10 tth thành Ngày 
truyên thông cüa Doàn 759, tiên than Lu doàn 125, Bô Tu lnh Vüng 2 - Quân 
chüng Hãi quân ngày nay, dông thai là Ngày mir Dwô'ng Ho ChIMinli trên biên. 

2. Sir phát trin Throng Ho ChI Minh trên biên 
a,) Giai dogn 1962 - 1965. Tao bgo - bI m42t - Mt ngá vn chin chi viçn chiln 

trwôiig, gópphân dánh thäng chiên lu'crc "Chién tranh dc bitt" cla dê quóc M9 
Thirc hin chü trrnYng cüa cüa B ChInh trj và Quân üy Trung uong, sau khi 

rut kinh nghim các chuyên 4n chuyên dithng biên tü Bäc vào Nam chua thãnh 
công, Doàn 759 quyêt djnh dê thuyên "Bac Lieu" di chuyên trinh sat, ma dtthng ti'r 
Bäc vào Nam. Dém ngày 10/4/1962, thuyên rôi cüa Nht L (Quãng BInh) di ye 
hu&ig Nam; den 10 gRi dêm ngày 18/4/1962 c.p vào Vâm LUng (Ngçc Hiên, Ca 
Mau). Nghiên ciru, khào sat ben xong, thuyên Bc Lieu tiêp tiic quay trâ ra mien 
Bäc; chuyên di trinh sat, mi duong tir Bàc vào Nam dã thành cong. 

Trung tun tháng 8/1962, Quan üy Trung hang thông qua Nghj quyt "Ma 
duong vtn chuyên chiên lugc trên biên". Thdây, Doàn 759 buOc vào mt giai 
dotn4n chuyên mói, nhn bàn giao 4 tàu go tü Xu&ng dóng tàu I (Hài Phông) 
và tiêp nhn bô sung can b. Dê bâo dam bI mt cho tuyên duông 4n tài dc 
bit, nhUng chiêc tàu cüa Doàn 759 phãi cãi hoán thành tàu dánh cá, không có so 

hiu cô djnh, xen kë, trà trn vào rthftng doàn tàu dánh Ca cüa ngl.r dan dja 
phucing trên biên, ten gi "Doàn tàu không sO" duçic ra diii. 

Dérn 11/10/1962, chik tàu g du tiên do dng chI Lê Van Mt lam Thuyn 
trithng, dông chI Bong Van Dia lam Chinh trj vien tàu cüng 11 thüy thu dã thi ben 
DO San (Hâi PhOng); ngày 16/10, tàu cp ben Vàm LUng (CàMau), 30 tan vU khi 
tir hu phuang mien Bäc dã duqc chuyên den chiên truang mien Nam an toàn. Sau 
thäng lçii chuyên di dâu tiên, 3 chuyên tiêp theo lan luqt vào Nam. Trong hai tháng, 
4 chuyên tàu cüa Doân 759 dã 4n chuyen duçic 111 tan vU khI cho Khu 9 an toàn. 
Day là mt thäng igi lan, gop phân cüng cô hem tin và quyêt tam cüa quân dan 
mien Nam trong sr nghip dâu tranh giái phóng dan tc, thông nhât dat nuac. 

Khi tuyn duông 4n tâi bin dugc khai thông, Chñ tjch H ChI Minh dä 
gui din bieu throng khen ngçri, dông thai nhäc nha can b, chiên sT Doàn 759 
hay nhanh chóng rut kinh nghim, tiêp tiic 4n chuyen nhanh han nUa, nhiêu 
han nUa vU khI cho dOng bào mien Nam giêt gic. 

Nhftng chuyn tàu vO g divào Ca Mau thành công, khng djnh chüng ta có 
the 4n chuyên bang duang biên lâu dài, can phài có nhChig phuang tin 4n 
chuyen tot han di trong mci thôi tiêt. Quan üy Trung uang chü trirang nhanh 
chóng dâu tu, trang bj choDoàn 759 loü tàu yO sat trcng tài t1r 50 tan den ioo 

tan. Cuôi näm 1962, B lông Tu lnh dê nghj Xuang dóng tàu III (Hãi Phông) 
thuôc Bô Giao thông v.n tài dam nhim vic dóng tàu vó sat. 

Ngày 17/3/1963, chic tàu yO st du tien do dng chI Dinh Dt lam thuyn 
trithng, dOng chI Nguyen Van Tien lam chInh trj vien cha 44 tan vU khI len 
dithng den ben Ira Vinh an toàn. Nha to chuc tot, k' 1ut nghiêm, thirc trach 
nhim cao, tinh than vthig yang yà trInh d chuyen mon giOi, nhung chuyen di 
cüa Doàn deu hoàn thành tot nhim vii và giU dugc bI mat.  Chi trong 1 näm, 
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Doàn 759 dã thirc hin 29 chuyn hang vào Nam B, vn chuyên 1.430 thn v khI 
cho chiên trtthng, dat  h so 4n chuyên cao. 

Phát buy kt qua vn chuyn b&ng diRing bin chi vin cho chin trithng 
Nam B, Bô Quôc phông chi thj cho Khu 7 ma ben don tàu. Doan 759 duqc 
1nh chuân bj mt tàu chi vu khI dt phá ma duang m5i vào ben Ba Rja. Bern 
26/9/1963, chiêc tàu gO mang sO hiu 41 do dông chI Lê Van Mt lam Thuyên 
tru1ng, dông chI Ding Van Thanh là ChInh trj viên tàu cüng 11 thus' thü, ch& 18 
tan vu khI xuât phát tai  càng BInh Dng (Hâi PhOng) cia m& ben vào Ba Rja 
thànb công, chi vin vu khI kjp thai cho Kbu 7. 

Tháng 8/1963, Quân üy Trung mmg quyt djnh giao Doàn 759 trirc thuc Ciic 
Hâi quân. Ngày 29/01/1964, B Quôc phOng quyêt dlnh  dôi phiên hiu Doàn 759 
thành Doàn 125 trirc thuc B Tu 1nh Hài quail. Tr näm 1962 - 1964, Doàn 125 
d buy dng 17 tàu vO sat, 3 tàu vO gO, to chüc 79 chuyên 4n chuyên hn 4.000 
tan vu khI trang bj và can b trung, cao cap cüa Bang và Quân di vào mien Nam. 
Tàu cüa Doàn cia cpbên Bac  Lieu (Ca Mau) 43 lan, Ben Tre 17 lan, Trã Vinh 14 
1n, Ba Rja 2 lan, Phñ Yen 2 lan, BInh Djnh 1 lan. So vu khI cia den chiên trtrang 
Nam Bt, cite Nam Trun Bô Va Khu 7 ding lüc, trrc tiêp óp phân cüng các 1irc 
lixqng vu trang giành nhiêu thäng lqi oanh 1it nhu chiên thäng Ap Bäc, Dam Doi, 
Cái Nithc, Cha Là, Van  Tithng, Ba Gia, BIiih Giã.;. lam that bi ye cAn bàn chiên 
luçic "Chiên tranh dc bit" cüa M - ngiiy trên chiên truO'ng mien Nam. 

Cui nAm 1964, B Tong Tu lnh quyêt djnh giao thim vi cho B Tu 1nh 
Hãi quân nghiên cüu ma rng tuyên 4n tài duang biên vào các ben thuc dja bàn 
Khu 5. Ngày 21/9/1964, Tàu 401 duçic lnh len duang vào Khu 5 và cp ben L 
Diêu sang ngày 01/11/1964, toàn b vu khI duxçic câtgiâu an toàn, do mac can,  Tàu 
401 bj hông nng và dugc dOt cháy dê xóa dâu vet. Truóc tInh hInh trên, Dai 
tuang VO Nguyen Giáp chi thj: Không sü ding ben L Dieu nUa ma tim each 
dua hang vào ben mai a Phü Yen. 

Chap hành chi thj cüa Dai  tuan, B Tu lnh Hài quân quyt djnh ch9n bn 
Vung Rô lAm diem giao hang cho chiên tri.thng Phii Yen. TAu 41 nhn lnh chà vu 
khi cp ben Vung Rô cA 3 chuyen deu thäng igi, an toàn. Co vu khI tü mien BAc 
chuyen vào, tháng 12/1964,  B Tu lnh Khu V ciA ma các dqt tác chiên tieu diet 
quân chü l%rc ng', ho tW cho quân chüng nôi dy phá kim, diet  ác, giAi phóng 
mt so vüng a dOng bang QuAng Nam, Quàng Ngai, Binh Djnh, Khánh HOa, 
gop phân lAm chuyên biên ciic din chung tren toAn Mien. 

COng vic vn chuyn dang tin trin thun lqi thI xay ra sir kin Tàu 143 bj 
i a Vüng Rô ngày 16/2/1965. Con du&ng 4n chuyen chiên luqc tren bien khOng 
con giü duc bI mt nüa. Biet rO dO cila ta, djch tAng cuang tuan tieu, phong tOa 
vA kiêm soát chit chê. Vic 4n chuyên vu khi, hang hOa quan sir chi vin cho 
chien truang mien Nam bang duang bien gp muon van khO khAn, Quan üy Trun 
uo'ng quyet djnh tam  ngüng vic 4n chuyen bang duang biên vào mien Narn dê 
nghien cñ'u tim phucng thüc 4n chuyen mâi, phü hçip vOi tInh hInh. 

b) Giai dogn 1965 - 1972: Vu'crt qua thz thách ác liét, khc phuc khó khän, 
tiêp tyc v2n chuyên chi vin cho chiên tru'ô'ng, gop phdn dánh tháng chiên lu'ctc 
"Chién tranh cyc bçY' và "Vit Nam hóa chiên tranh" cüa dé quc M9 

Trong diu kin yu t bI mitt, bt nga cUa tuyn duang bin khOng cOn và 
bj djch kiêm toA gat gao, cOng tác chuân bj cho chuyên ma duang duqc tién hành 
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khn tnxcing, chat ch, chu dáo. Doàn 125 giao cho Thu 42 gôrn 16thu' thu do 
dông chI Nguyen Van Cüng lam Thuyên tru1ng và dông chi Nguyen Ngçc An 
lam ChInh trj viên tàu. Dêrn 15/10/1965, Tàu 42 châ 60 tan vu khI nhô neo, xuât 
ben; dêm 24/10, Tàu cp ben Rtch Kiên Vàng (Ca Mau) an toàn. Tiêp theo các 
Tàu 69 và Tàu 68 lan lixçyt len dumg thirc hin thäng li nhim vii duqc giao. 

Trong Cuc Tng tin cong và ni dy Tt Mu Than 1968, tr ngày 23 dn 
ngày 27/02/1968, Bô Tu lnh Hãi quân si:r ding 4 tàu: 165, 56, 54 và 235 len dixng 
lam thim v chi vin cho chiên tnthng và lam phãn tan sir dôi phó cUa djch. 

Kt thüc giai dotn v.n chuyn circ kS'  ác 1it, tir tháng 10/1965 dn tháng 
3/1968, Doàn 125 dâ to chüc 37 chuyên 4n chuyên, trong do có 17 chuyên thành 
cOng, châ 310 tan vu khI cho chiên trtthng. 

Truóc tht bai  trong cuc chin tranh phá hoai rnin Bc và tn tht nng n 
trên chiên trung mien Nam, ngày 31/3/1968, M5 tuyên bô ngmg ném born mien 
Bàc. Theo chi thj cüa Tu 1nh Quan chüng Hãi quân, Doàn 125 tharn gia "Chiên 
djch Vn chuyên VTS" (4n chuyên hang boa, vükhI tü Hâi PhOng vào Song 
Gianh - Quâng Blnh) và tü day së duqc các 1irc hrqng 4n chuyên vào chiên 
trung mien Narn bang dung b. VOi phung châm chi dao:  "Chuân bj chu âáø, 
tranh thu thai cci, lam nhanh, gçn, lien tçic, an toàn, di gân b, dçra vào dan", tü 
ngày 03/11/1968 den ngày 29/01/1969, vuçit qua hang rào phong tOa dày dc thüy 
lôi và born tü triiOng cüa M5, Doàn 125 dâ huy dng 364 luçt tàu, vn chuyên 
2 1.737 tan hang, dat  2 17,37% kê hoach. 

Tháng 02/1969, Doàn 125 tip tiic "Chin djch Vtn chuyn VT5", vi 187 
chuyên tàu, vinchuyên 10.889 tan hànghOa, vuqt chi tiêu 1.000 tan, gop phân 
chi vin cho chiên tri.thng, d.c bit là chiên tnthng Thüa Thiên - Hue và Mt trn 
Khu 5. Têt Nguyen dan näm 1969, can bO,  chiên si Doàn 125 vinh dir duçic Chñ 
tjch nithc TOn Dire Thäng gui tang lang hoa và don Dai  tuâng VO Nguyen Giáp 
den thäm, chüc têt dn vj. 

Tháng 7/1969, sau khi rut kinh nghim tir nhUng chuyn di thành cong và 
kbông thành công, Doàn 125 sir ding Tàu,42 cai trang thành tàu nghiên ciru biên, 
di trinh sat dê tim phung thirc 4n chuyên rnói. Tir ket qua cira chuyên di trinh 
sat, Quân Oy Trung wng và B Quôc phOng rthn djnh tInh hInh và quyêt djnh 
chuan bi dqt 4n chuyên him vào chiên truing Khu•5, 6, 8 và Khu 9. Närn 1970, 
Doàn 125 cIa to chirc 15 chuyên di, song chi CO 5 chuyen vào duc ben, 9 chuyên 
gp djch tuân tra, kiêrn soát,  gät gao, d giu bI mt cira con duing chiên luqc, 
dành phãi quay ye, rnt chuyên buc phài phá tàu. 

Ngày 27/7/197 1, Quân khu 9 thành 1p doàn 4n tài S950, dn nàm 1972 di 
ten ia Doàn 371. Tir nàrn 1971 dênnäm 1972, Doàn cIa to chIrc 37 chuyên di, 4n 
chuyên duçic 620 tan vu khI vào chiên truing Khu 9 an toàn. 

Tir tháng 10/1971 dn tháng 4/1972, Doàn 125 t chirc lien tic 20 chuyn, 
nhumg chi có mt chuyên tàu tii dIch. Kêt qua thy han  che, nhi.mg cIa gOp phân 
thüc day sir hoàn thin cüa "phucmg thirc 4n tài cong khai" trong giai doan  sau. 

Giai doan 1965 - 1972, can bô, chin si Doàn 125 phài di mt vii nhung thir 
thách gay go, ác lit. Trong di ngü trung kiên cira Doàn, xuât hin nhiêu tam guong 
hy sinh anh dung, nhieu con tàu ra di không tn lai, nhiêu dOng chI, dông di cIa vinh 
vin yen nghi noi biên cã menh mông. Con duing 4n chuyên trên biên tn thành 
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mt k' tIch, huyn thoui, gop phn cüng quân và dan min Nam danh th.ng chin 
luçic "Chiên tranh ciic be"  và "Vit Nam hóa chiên tranh" cüa dê quôc M. 

c) Giai dogn 1973 - 1975: Tham gia C'hièn dich H ChI Minh, giái phóng 
hoàn toàn mien Nam, thông nhát dat nwó'c 

D dáp üng yeu cu nhim v11 miii, Doàn 125 tip t%lc cüng c t chirc, xay 

drng lire 1119mg, thành 1p them tiôu doàn, tiêp nhn tâu mdi, tang cu?ing huân 
1uyn nâng cao trInh d mçi mt và rèn 1uyn chI chiên dâu cho can b, chiên 
si, san sang len dithng khi CO 1nh. 

Vi tinh thn trách nhim cao, trong 2 näm 1973 và 1974, Doàn dä huy dng 
380 lu9mt tàu ra khcii, chuyên chi trên 43.000 tan hang, dua 2.042 lixqt can b, 
chiên si tir hu phucrng ra tién tuyên và tü dat lien ra các dão, vuclt qua chng 
duOmng 158.292 hài 1 an toàn. 

Cui näm 1 974, tInh hInh chin trithng min Nam chuyn bin mau lç  cO lcii 

cho ta, Bô Tong Tham muu chi thj cho Doân 125 4n chuyên vu khI và b di 
vào sâu hon na, sat hcm nUa noi ta mi chiên djch. Doàn 125 dã buy dng toàn 
b 1rc kr9mng th%rc hin dqt 4n chuyên binh 1rc dt kIch chü yeu vao chiên 
trithng (m.t danh T5) và 4n chuyên ph%lc vi Chiên djch Ho ChI Minh ljch sü vâi 
tinh than "Than toe, tao bao  ch& ngu?ii và vfi khI vào mt tr.n". Trong tháng 
3,4/1975, Doàn dã vn chuyên 17.473 can b, chiên si các don vj chü 1irc vào 
chin trrnYng; 40 xe tän và 7.886 tan vu khI, nhiên lieu... gop phãn giài phóng 
mien Nam, thông nhât dat ni.râc. 

Ngày 04/4/1975, B Tn Tham mi.ru chi thj cho Quân chüng Hâi quân kh.n 
tri.rong chuân bj lirc hrqng dê giâi phóng các dão thuc quân dâo Trurng Sa. 
Doàn 125 nhanh chóng thành 1p mt biên di gôm 3 tàu: Tàu 673, 674, 675, 
hành quân tü Hái PhOn vào Dà Näng chi Doàn 126 B di Dc cOng Hãi quân 
và mOt  b phtn cüa Tiêu doàn 471 Dc cong Quân khu 5 ra giài phOng dào. Tü 
ngày 14-29/4/1975, các 1rc hrqng cüa ta dâ nhanh chOng giâi phOng và tiêp quân 
các dào Song Tir Tây, Son Ca, Narn Yet, Sinh Ton và Trt.r&ng Sa lan. Tiêp do, 
Doàn 125 tham gia giài phóng mt so dâo a mien Trung và vüng biên Tây Nam. 

d) Giai dogn 19J5 - nay: Tiê tic tham gia vn chuyJn và chiln du, gop 

phân xay dyng, báo v vi?ng chàc chñ quyén biên, dáo, them lyc dja thiêng liêng 
cia To quOc và hoàn thành nhim vy quOc té ye yang 

Dt nixOc thng nh.t, Ca nuâc di len chü nghia xã hi, nhim viii chü yu lüc 
nay cüa Doàn 125 là 4n tái cho cac tuyén dâo xa vüa mâi giài phOng và phiic viii 
di li cüa can b, Nhân dan 2 mien Nam - Bäc, trong do thim viii 4n chuyên 
cho Tri.rang Sa duçic dt len hang dâu. T.r tháng 5/1975 den bet näm 1975, Doàn 
125 dã huy dng 121 lan chiêc tàu, hành trInh 64.856 hãi l, chi 40.809 tan hang 
và 14.762 krçrt ng11ai an toàn. 

Ngày 26/10/1975, B Quc phOng ra Quyt djnh s 142-QD/QP "Ye t chüc 
1irc 1119mng Li doàn 172", trong do Doàn 125 dOi ten thành Hâi doàn 125 và sap 
nhp vào Li doàn 172. Näm 1976, lan dâu tiên chiên djch 4n chuyén cho quân 
dáo Trithng Sa duçic thirc hin. Hài doàn 125 dã huy dng 11 luçit tàu, di 22 
chuyên, ch& 2.300 tan hang ra dão và lam nhim vii cam mOe chü quyên, chà các 
tü chinh trj tü dão Phit QuOc ye dat lien an toàn. 

Tr nam 1976 - 1981, Hâi doàn 125 da huy dng 127 ln chuyn tâu, châ 
23 .214 tan hang và 6.696 lizot can b, chiên si tü dat lien ra dào, gOp phân tang 
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cung sue manh  phông thu dâo, n djnh mt buóc noi an , sinh boat cüa b di 
trén các dâo thuc quân dào Trithng Sa. Dôn thai, trong 2 näm (1978 và 1979), 
Hãi doàn 125 dâ to chüc 48 chuyên, van  chuyen hang nghIn tan vat  1iu xây drng 
cong trInh chiên dâu, hang tram tan vat  chat  hau  can phiic v1i sinh hoat cho b di 
trên các dão dcc tuyên Bong Bäc, tr9ng tam là dáo Bach  Long VT, Van  Hoa. 

Trong cuc chin tranh bâo v biên giói Tây Nam, lijc krqng van  tâi quân sir 
Quân chüng Hãi quail dã tO chüc 139 lan chuyên tàu, châ 19.790 tan hang hóa 
quân s11 và 25.151 luqt can b, chiën si ra chiên trtrng và do b chiên du, lam 
nhim vii quôc tê trong chiên djch Ta Lon, cüng các lirc lugng vu trang each 
mng Campuchia thirc hin cuc tiên cong và nôi day, dánh dO chê d diet chüng 
Pôn POt, giñp nhân dan Campuchia hôi sinh, tái thiêt dat nuâc. 

D phü hop vi nhiêm v11 van tài chi vin dào trong tInh hInh mâi, ngày 
12/02/1979, Hãi doàn 125 duc B Quôc phOng quyêt djnh nâng cap thành Lu 
doàn 125 thuc B Tu 1nh Hãi quân, lam nhim vçi van  tâi quân sir, dánh dâu 
mt giai doan  phát triên và truâng thành mói cüa dan vj. 

Sau thing 1i trong cuc chin tranh báo v biên giói và lam nghia vi.T quc 
tê, vic tAng cuèng khà näng phông thu dat nithc nói chung và phông thu biên, 
dão nói riên, nhât là quân dão Tru&ng Sa dtic dc bit coi trçng. Be nâng cao 
hiu qua diêu hành cOng tác van  chuyên cho Trung Sa, bAt dâu tü müa 4n 
chuyên nAm 1981, Quân chüng Hái quân dâ áp diing phuong thuc khoan khoi 
luqng van  chuyên cho tüng tàu và tirng hãi dOi.  Phong trào thi dua quay vOng, 
tAng chuyên, bào dam an toàn tuyt dOi cho ngithi và phuong tin dã dién ra sOi 
nOi giva cáe tàu. Tong két 5 nA r(1980  - 1985) lirc krng van  tái quân sr cüa 
Quân chüng dã van  chuyên 652.530 tan hang boa, vat  lieu xây dirn cho các dào 
xa và các dan vj trong Quân chüng (Lu doàn 125 dã buy dng 993 lan chuyên tàu 
van chuyên cho Tnring Sa, ch 112.932 tan hang boa, vu khI). 

Cui nAm 1987 du nAm 1988, tInh hInh trén vün bin qu.n dáo Tnthng Sa 
tri nên cAng thAng vaphuc tap;  thrc hin quyêttâm chien luçic cüa B ChInh trj và 
nhim vii cüa B QuOc phOng giao, vâi tinh than "Tat Ca vi Tnr&ng Sa than yêu", 
can b, chiên si trén các tàu van  tãi dä chay dua vi thai gian, vut qua mci hiêm 
nguy, song gió; khào sat, thAm dO, van  tãi và chôt giu dào, cüng các 1irc 1ung 
trong Quân chüng tang cung sue manh  phOng thu trén các dào chIm và dão nOi. 

NAm 1988, các 1rc luqng 4n tãi quan si trong Quân chüng van  chuyên chiên 
dau vói khOi luqng tAng gap 7 lan so vâi nàm 1987 và hoàn thành kê hoch 4n 
chuyén 46.3 00 tan hang phçic vi cho chiên dâu và san sang chién dâu, 129.453 tan 
hang phc vçi cho sinh boat  thungxuyên,  dat  khOi hiqng van  chuyên44.438.686 
tan (Lu doàn 125 dã buy dng 318 lan chuyên tàu, van  chuyên 22.564 tan). 

NAm 1989, thiic hin Hip uóc k kt giva hai Nhà nuâc Vit Nam và 
Campuchia, 1?c  luqng tàu van  tãi quân sr Hãi quân, trong do có L doàn 125 dã 
hoàn thành thAng iqi 8 dqt van  chuyên quân tInh nguyen Vit Nam tü Campuchia 
ye nuOc, bâo dam an toàn tuyt dôi ye ngtthi và phuang tin. 

Nhüng nAm gn day, các lirc 1ung van  tài quân sr trong Quan chüng duqe bô 
sung hang chic tàu van  tài dOng mâi cO trang bj dông b, có trçng tâi ln dé thay the 
so tàu nhO, tr9ng tài It. Tü nAm 2000 den nay, lirc luqng van  tài quân sr Hâi quân 
dã vuç't qua song gió và mQi khó khAn thu thách, van  chuyên hang triu tan hang, 
trung bInh hAng nAm hoàn thành tir 100% den 105% kê hoach. Riêng Lr doàn 125, 
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tü nam 2011 dn 2020 dâ t chüc 385 ln chuyn, chi 293.390 tn hang hóa các 
loai; dua, don và phc vi 2.493 lucit ngi.thi, hành trInh 281.312 hâi l an toàn. 

Cüng vii thirc hin nhim vi 4n tái bin, các tàu 4n tãi Hãi quân dã tham 
gia nhiêu chuyên trirc báo vchü quyên trén biên, kjp thii phát hin sam nhng 
van de nay sinh, chü dng dâu tranh, ngän ch.n tàu thuyên nrn9c ngoài vi pham 
chü quyên vüng biên cüa nuàc ta, thrc hin dUng dôi sách, kiên quyêt trong bâo 
v chU quyên, giti vttng môi truông boa bInh; thirc hin tot nhim viii phOng, 
chng bâo lt, cUu h, cüu ntn trên biên, gop phân gitt vItng và phát buy truyên 
thông tot dçp, phâm chat "Be di Ci,i Ho" trong lông Nhân dan. 

II. TRUYEN THÔNG VE YANG CUA D1XNG HO CHI MINH 
TREN BIEN 

Du?mg H Chi Minh trén bin là mt thiên anh hUng ca bt tir, mtbt phn 
quan tr9ng cUa h thôn 4n tài quân sr chiên Iuçic trong cuc kháng chiên chông 
xâm krçrc, giái phóng dât nuâc, xây dirng nell truyên thông ye yang. 

M3t là, trung thành vó hgn vài Dáng, vái T quó'c, vó'i ché' d5 xã hç5i chi 
nghia và nhân dan; nêu cao j chI qut cwông, dung cam; khát vQng d5c lap' tr do 
và niêm tin vào tháng lcti cuôi cItng, san sang xá than chiên dáu hy sinh dê hoàn 
thành xuát sac mi nhim vi du'crc giao. 

Thirc hin quyt tam chin luçic cUa Dàng ma dizang 4n chuyn chi vin 
cho chin trrnYng mien Nam, lrc krçrng 4n tài quân sir duang biên dã nêu cao 
chI quit cu&ng, dung cam vuqt qua mi khó khan, thu thách ác 1it và chiên 
thang ye yang. Tiêu biêu nhu Thu 41, 42, 154... các dOng chI Bong Van Dia, Phan 
Van Nba (tUc Tu Mau), Nguyen Phan Vinh, Nguyen Van Hiu... là diên hInh cUa 
nhüng tp the, cá nhân anh hUng; và biêt bao ngithi con uu tU cUa To quôc dà anh 
dUng hy sinh & 1i vâi con du&ng biên mang ten ChU tjch Ho ChI Minh. H. dä 
lam rang ri truyên thông ye yang cUa Hái quân nhân dan Vit Nam anh hUng, 
gOp phân to lan vào thàn lçii vi dai  cUa cuc kháng chiên chông M, ciru nuâc, 
giâi phOng mien Nam, thông nhât dat nuâc, trong sir nghip xây dimg và bao v 
TO quOc Vit Nam xâ hi chU nghia. 

Hal là, phát huythc mgnh tdng h'p, chi huy tp trung thong nhOt, hip dng 
chat chê vái các ly'c hrçxng, chInh quyên và N/ian dan các dja phiro'ng, sr giip dÔ 
cia bgn be quôc té dê hoàn thành xuát sac mi nhim vy dupc giao. 

COng tác 4n chuyn chi vin cho chin tnr&ng min Nam là cOng vic vô cUng 
khO khän, ác lit, nhung vOi tinh than qua cam và trinh d nghip vçi tinh thông, 
trInh do to ch&c, chi buy thông nhât, kiên quyêt, bI mit, hip dOng chtt chë, kêthçp 
chiên thut vâi k5 thut, bâo dam thông tin lien ltc thông suOt; can b, chiên si 
tuyên vn tãi biên cUa Hãi quân nhân dan Vit Nam dâ duoc sir dUrn bçc, châ che 
cUa các 1irc krçing, chInh quyên Va Nhân dan các dja phuang hai mien Nam - Bäc; 
duçic si,r giUp di cUa bn be quoc tê trong chuyên ch&, tiêp nhn hang hóa, yQ khI, 
cung cap knmg th?c, thirc phâm, sUa chUa tàu, thuyên, cap cüu can b, chiên si bj 
thucmg, Om dau... Tat cà nhUng yêu to do dã tto nen sUc manh  tong hçp, lam nên 
huyen thoti cUa mOt  con Du&ng Ho Chi Minh trên biên. 

Ba là, nêu cao j thi'c dóc lap, tr chi, ty' lu'c, ty' cw&ng, doàn kIt, thOng nhd't, 
k3' lut nghiêm minh, nàm vi'ng khoa hQc kjY thut; khac phiic khó k/ian, phá the 
bao vay cza d/ch; linhhoat, micu frI, sang tgo, lien tyc tiên cóng, quyét chiên, 
quyét thàng, tim ra nhiéuphu'ctng tht'c vin chuyên có hiu qua. 
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Ra di va trithng thành trong cuOc  kháng chin chng M5, elm nuâc, ngày 
dâu 1rc hrqng 4n tâi quân sir trên biên chi có 4 tàu go thô so gän may và 38 can 
b, chiên sT lam nông cot, can b, vi trang bj hang hâi thô so, nhirng bang trInh 
d và kinh nghirn dày dan,  dã näm vüng k thut diéu khiên tàu và khã nàng 
phán doán thii tiêt, näm viThg dja hInh, hang hái thiên van, giü nghiêm kS'  lust 
chiên truing; mru trI, khéo leo kêt hcip vi câi dng, ngiiy trang, nghi binh, tao 
nên yêu to bI met, bat ng; kêt hçp gifla hoat dng bI mt Va cOng khai, gita du 
kIch và hin dai,  giia sue manh  dan tc và sue manh  quôc tê, sang tao  ra chiên 
thut dc dáo trong 4n tái. Sau mt th?iyi gian hoat dng dà tth thành 1 doàn vn 
tâi, dam dixang hixng chiên lrn7c trén biên, vói nhithg trang bj timg bc hin 
dai, &ra vu khI dan  dtrçc và dira, don can b, chiên sT vào các chiên tnrèng dung 
lüc, dung thyi co; gop phân duy trI, phát triên chiên tranh each mng, lam nên 
thäng lqi cüa cuc kháng chiên chông M, clru nuóc, giãi phóng mien Nam, 
thông nhât dat nuâc, dixa cà nuâc tiên len chü nghia xä hi. 

Vói nhftng thành tIch xut sc dã dat  duçic, tháng 9/1963, Doàn 759 dâ dirge 
tng thithng Huân chixong Chiên cong hang Hai; Tàu 41 duqc tang Huân chuong 
Quân cong hang Nhât; các tàu 43, 54, 55 và 56 duçic tng Huân chiiong Chiên 
cong hang Nhât; các tàu 42, 67 và 68 duçic tang Huân chuong Chiên cOng hang 
NhI. Doàn 125 duçic tng thuâng Huân chucing Quan cong hang Nhât ngày 
30/4/1966, Danh hiu don vj Anh hung Lirc luçng vu trang nhân dan lan thu nhât 
ngày 01/01/1967 và lan thlr hai ngày 03/6/1976. TOng kêt dqt boat dng "Chiên 
djch CQ-88" (näm 1988), Lu doàn 125 có 2 tp the: Tàu HQ505, tàu HQ931 và 1 
cá nhân dugc tuyên duong danh hiu Anh hung Lire luçmg vu tran nhân dan. Lu 
doàn 125 duqc tng tIuthn Huân chuong Quan cong hang Nhât (nàm 2011), 
Huân chuong Bâo v To quOc hang NhI (näm 2016). 

III. PHAT HUY TRUYEN THONG yE VANG TRONG S' NGHIP 
XAY DTNG vA BAO V TO QUOC VIT NAM xA HQI CHU NGHIA 

Trong nhung nàm tâi, tInh hInh th giâi, khu virc tip ti,ic din bin ht sIre 
nhanh chóng, phIrc tap,  khó hthng. Hôa bInh, hçip tác và phát triên van là xu the 
ian, song dang dIng tnróc nhiêu trâ ngi, kho khàn; canh  tranh chien huge giUa 
cac nuoc ion, xung dot cue bô tiêp tue diên ra dixoi nhieu hinh thuc, phuc tap 
Tranh chap chIt cjuyên länh thô, chIt quyên biên, dão diên ra càng thäng, quyêt lit 
hon. HOa blnh, on djnh, tir do, an ninh, an toàn hang hâi, hang khOng tren Biên 
Dông dIng truàc thách thlrc llm, tiêm an nguy co xung dot. 

O trong nuac, sau 35 näm di mâi, th và lrc, sIc manh  tng  hclR  quôc gia, 
uy tin quôc te cIta dat nuác ngày càng dirge nâng cao, tao  ra nhung tien dê quan 
trQng dê xây dirng và bâo v TO quOc. Tuy nhiên, các the iirc thu djch tiep tiic 
tang cuang chông phá Dãn, Nba nuóc và dat nuóc ta. Nhim v1i xây drng, báo 
v chIt quyên bien, dáo, them !%ic dja cIta TO quOc và giü vU'ng môi tnthng hOa 
bInh, on djnh tren các vItng biên, dâo dã và dang dt ra nhung yêu câu mâi. D 
hoàn thành thàng igi nhim vij dirge giao, dôi hOi cap Ity dãng, chInh quyén các 
cap, can b, dáng vien và các 1irc lugng lam nhim v11 tren bien, dào can tp 
trung thirc hin tot nhüng ni dung co bàn sau: 

M5t íà, t chIc nghiên elm, quán trit, h9c tip, tuyen truyên và triên khai 
th%rc hin thàng igi duông loi, chIt trirong cIta Dàng; chInh sách, pháp 1ut cüa 
Nhà nuâc ye bién, dão; hân dâu dua nuâc ta trô thành quOc gia manh  ye biên, 
giàu tlr biên, phát triên ben vung, thjnh vugng, an ninh và an toàn; phát triên ben 
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ving kinh t bin gn lin vói bâo dam quc phông, an ninh, giü vün dc 
chü qu'ên và toàn yen länh thô, tang cumg dôi ngoi, hqp tác quôc tê ye biên, 
gop phân duy tn môi tnix&ng hOa bInh, on djnh cho phát triên. 

Hai là, tIch circ tham gia xây drng nn quc phOng, an ninh, di ngoi vüng 
biên và yen biên vftng math.  Phát buy sue manh  tong hqp, iQ vtmg dOe  1p chU 
quyen, quyén chü quyên, quyên tài phán, toàn vçn lânh thô, lath hài, vñng tthi 
cña To quOc. Kêt hqp chtch các hinh thüc, biOn  pháp dâu tranh chInh trj, ngoi 
giao, pháp l, kinh tê, quoc ,phông trong quàn l, bâo v vüng tthi, vüng biên, 
dâo, them liic dja cüa TO quOc. Phát triên kinh tê gän liênvâi xây dirng the trn 
quôc phOng toàn dan, the trn an ninh nhân dan vüng chäc trên các vüng biên, 
dâo. CO chInh sách thu hut, khuyên khIch nhan dan ra dào djnh Cu lâu dài va lam 
an dài ngày trênbiên, bâo dam vira phát trién kinh tê, vüa lam thim vi bâo v 
vüng biên cüa To quOc. 

Ba là, xây dirn các lirc luqng lam nhim vii bào vO chü quyn bin, dão, 
them htc dja cña cüa To quôc vüng math  toàn diOn theo hurng each mng, chInh 
quy, tinh nhu và hin dai;  nOng cot là Hài quân nhân dan Vit Nam, Cãnh sat biên 
Vit Nam, BO dOi Biên phOng, Dan quân t%r v biên và 1irc luqng Kiêm ngu vüng 
math. Nâng cao näng 1ic lath dao  và süc chien dâu cüa các to chüc dàng, tr9ng 
tam là chi bO và vai trO tiên phong, guong mâu cüa dOi  ngü can bO,  dãng viên lam 
nhim viii trén các vüng biên, dáo. 

BE3n là, tIch cire, chü dng phi hop vth các hrc hrcing thirc hin t& thim 
v11 giüp dan phOng, tránh, khäc phic hu qua thiên tai, bão hI và tim kiêm ci'ru h, 
thu nan,  chäm soc süc khOe, giüp d Nhân dan lam an trên các vüng biên và On 
djnh diii song nhân dan trên các dão. Thrc hiOn  tot che dO,  chInh sách dOi yj các 
gia dInh có than nhân, chiên sT dang lam nhiOm viii giü gin an ninh, chü quyên 
biên dâo cüa To quOc. 

Nàm là, quántrit và thirc hin t& dithngli di ngoi cüa Dàng, tht là hoat 
dông dOi ngoai quOc phong, ton trong chu quyên ya lrn ich hop phap cua cac nuoc 
trén biên. Kiên quyêt, kiên tn giài quyêt tnanh chap, bat dông trên bien, dão bang 
bin phap hOa bInh, ren Co sâ lut pháp quôc té, that là COng ithc cüa Lien hop 
quôc ye Lut Bien nàm 1982. Tham gia tot các boat  dng giao luu vâi hài quân các 
nuâc tnong khuvirc yà tren the giâi; phOi hop hiOp dOng chit chë trong tuân tra, 
dien tap, tIm kiêm thu hO,  thu  nan,  chOng cuàp biên... nhäm giü vüng mOi trung 
hOa bInh, On djnh, tn.t tçr, an ninh và phát triên kith te bien. 

Sdu là, tip tic phát buy truyn thng Duing H ChI Minh tnên bin, nêu 
cao thüc doe lip,  ti chü, tçr 1irc, tir ciz&ng; chñ dng, sang tao,  can kim lao 
dng san xuât, tao  ra nhieu cüa cai 4t chat cho xâ hOi,  chäm lo di song 4t chat 
và tinh than cho bO dOi; lam chü vfi khI, trang bj k thut hin có, thrc hin tot 
CuOc 4n dng "Quan 1, khai thác vu khI trang bj k thut tOt, ben, an toàn, tiêt 
kim và an toàn giao thông". 

BAN TUYEN GIAO TRUNG U'(ING - TONG CVC  CHINU TR! QDND VIT NAM 
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