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KẾ HOẠCH
tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

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

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW, ngày 29/7/2021 của Ban Tuyên 
giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh 
trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch 
tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền sâu rộng chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí 

Minh trên biển; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, 
củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước và hội 
nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân 
phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường dân tộc ra sức thi 
đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

- Các hoạt động tuyên truyền cần đa dạng về nội dung, hình thức, thiết thực, 
hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời 
gắn kết với tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, tạo không khí phấn khởi, thi đua triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, 
nhiệm vụ của đất nước trong năm 2021.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong việc quyết định 

mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc; tuyên truyền những chiến 
công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển; khẳng định Đường 
Hồ Chí Minh trên biển là biểu tượng vinh quang, tự hào của dân tộc, hiện thân của 
ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc.

2. Tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ “Đoàn tàu 
không số” (Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 - Quân
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chủng Hải quân) và Nhân dân cả nước trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ 
xâm lược. Tập trung tuyên truyền, nêu bật sự mưu trí, sáng tạo, quyết đoán, ý chí 
quật cường, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ của lực lượng vận tải quân sự đường biển; những bài học kinh nghiệm 
quý về hoạt động của Đường Hồ Chí Minh trên biển; quá trình xây dựng lực lượng 
Hải quân nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, thật sự 
là lực lượng nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ biển, đảo Tổ quốc.

3. Tuyên truyền Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; mục 
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, 
giàu từ biển. Chú trọng làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn 
thể và mỗi người dân trong bảo vệ, giữ gìn, khai thác các nguồn lợi từ biển, đặc 
biệt là vai trò nòng cốt của Hải quân nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ quản lý, 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 
về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045.

4. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh 
trên biển diễn ra tại các bộ, ngành, địa phương trong cả nước, nhất là các hoạt động 
lớn, trọng tâm.

III. TỞ CHỨC THựC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí 

Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021) và gửi kèm Đề cương tuyên truyền đến 
các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ cho công tác tuyên truyền (đỉnh kèm Đề 
cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương phổi hợp Tong cục Chỉnh trị 
Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn).

- Tuyên truyền sự kiện trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, trong nội 
dung bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (số tháng 9 và số 
tháng 10/2021), trên các trang mạng xã hội do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quản lý.

- Theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền, nhất là trên báo chí, các 
phương tiện cổ động trực quan, trên internet, mạng xã hội để có chỉ đạo, định 
hướng kịp thời.

2. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt 
trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, địa phưong

Căn cứ tình hình cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm thiết 
thực, phù hợp; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
Trang tin điện tử, bản tin nội bộ của địa phương, đơn vị, đài truyền thanh; thông 
qua cuộc thi tìm hiểu, hội nghị sinh hoạt của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị 
- xã hội; hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; văn hóa - văn nghệ; trên các trang, nhóm 
íacebook công khai do địa phương, đơn vị quản lý...
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3. Sở Thông tin - Truyền thông
Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông; kiên quyết xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm, đua thông tin không đúng định huớng, xuyên tạc chủ 
quyền biển, đảo của Tổ quốc, chống phá Đảng và Nhà nuớc ta.

4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Chỉ đạo, huớng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, 

trong đó cần chú trọng tuyên truyền trên panô, áp phích, bảng điện tử, tranh ảnh và 
các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... chào mừng, nhung phải 
đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phù hợp với tình hình, diễn biến 
của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

5. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng, Tạp chí Văn 
nghệ Sóc Trăng

Triển khai tuyến tin, bài, phóng sự, chuơng trình, nội dung, thời luợng phù 
hợp, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về sự kiện. Liru ý việc tuyên truyền 
phải dựa vào nguồn thông tin, tu liệu chính thống do các cơ quan có thẩm quyền 
của Đảng, Nhà nuớc, Bộ Quốc phòng cung cấp, phát hành; không khai thác những 
tu liệu, nội dung nhạy cảm về chính trị, ảnh huởng đến quan hệ ngoại giao, những 
vấn đề có ý kiến khác nhau, dễ bị các thế lực thù địch khai thác, xuyên tạc, tạo nên 
những điểm nóng trong du luận xã hội; trong truờng hợp cần thiết phải thông tin, 
báo cáo xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truớc khi tuyên ừuyền.

Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng tổ chức tiếp sóng, phát sóng Chuơng 
trình truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đuờng Hồ Chí Minh trên 
biển (do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với thành phố Hải Phòng và các ban, bộ, 
ngành liên quan tổ chức) và phim tài liệu do Điện ảnh Quân đội nhân dân thực 
hiện.

6. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy 
trực thuộc Tỉnh ủy

- Căn cứ Kế hoạch này tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ 
niệm 60 năm Ngày mở Đuờng Hồ Chí Minh trên biển gắn với tuyên truyền các 
nhiệm vụ chính trị của địa phuơng năm 2021, đồng thời phải đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

- Chỉ đạo cán bộ tuyên giáo, lực luợng cộng tác viên do ban quản lý tăng 
cuờng theo dõi, nắm tình hình tu tuởng, du luận xã hội; tuyên truyền, đấu tranh, 
phản bác các luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội, phản động đối với chủ 
quyền, biển, đảo của Tổ quốc, nhất là trên các trang mạng xã hội. Phối hợp với cơ 
quan chức năng xử lý kịp thời các tài khoản cá nhân đăng tin giả, sai sự thật và báo 
cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, theo dõi.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày mở Đuờng Hồ Chí Minh trên biển 

(23/10/1961 - 23/10/2021)!
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2. Đường Hồ Chí Minh trên biển - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng!

3. Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc!
4. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc!
5. Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam!
6. Mài sắc ý chí, kiên cường bám biển!
7. Đảo là nhà, biển cả là quê hương!
8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Sở Thông tin - Truyền thông,
- Sở VH - TT&DL,
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã 
hội tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và 
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Báo Sóc Trăng,
- Đài Phát thanh - Truyền hình ST,
- Tập chí Văn nghệ (Hội VHNT tỉnh),
- BTG,TH các huyện ủy, thị ủy, thành 
ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Website Tỉnh ủy (Trung tâm Thông 
tin công tác tuyên giáo, BTGTU),
- Lưu BTGTU .

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRựC

Lý Rotha



ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 
Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đưcmg Hồ Chí Minh trên biển 

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

I. Sự RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỀN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN
1. Sự ra đời Hường Hồ Chí Minh trên biển
Sau năm 1954, với âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, các the lực cam 

quyền của đế quốc Mỹ và tay sai đã ngang nhiên xóa bỏ hiệp định Giợ-ne-vơ, 
đưa quan xâm lược, biến miền Nam Viẹt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn 
cử quân sự, làm bàn đạp tân công miên Băc. Trước tinh hình đo, Đang ta đa xac 
đinh, con đường giải phóng miền Nam là con đường cách mạng bạo lực va đẹ ra 
chu trương, nhanh chóng tổ chức chi viện sức người, sức của, vũ khí từ miên 
Bắc xã hội chủ nghĩa cho chiến trường miền Nam. ^

Thưc hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Tông Quân ủy, ngày 
19/5/1959 “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” (đơn vị tiền thân cùa Đoàn 559) 
được thanh lập với nhiẹm vụ xây dựng tuyến chi viện chiến lược trên bộ và trên 
biển cho miến Nam. Đến tháng 7/1959 Tiểu đoàn 603 t̂rực Đoàn 559 
được thành lập, có nhiệm vụ nghiên cứu tìm phương thức vận chuyên băng 
đường biển ciu viện vũ khí cho chiến trường miền Nam. Đê giữ bí mật, Tiêu 
đoan lấy ten là “Tạp đoàn đánh cá Sông Gianh”. Cuối năm 1959, Tiêu đoàn 603 
tổ chức chuyến thuyền vượt biển đầu tiên vào chien ữường Khu V nhưng khong 
thành công, do vậy Tổng Quân ủy quyết định cho Tiểu đoàn 603 ngừng hoạt
động để tìm phương án mới.

Đầu năm 1960, cùng vói phong ừào Đồng khởi Bến Tre, phong trào cảch 
mang của các tỉnh đong bang Nam Bọ chuyển mạnh lên thế tiến công và trờ thành 
cao trào đồng khởi rộng khap. Để đáp ứng yêu cầu vận chuyển vũ khí, hàng hỏa 
chi viện cho chiến trường Nam Bộ và Nam Trung Bộ, ừong khi vận chuyến đường 
bọ cua Đoàn 559 trên day Trường Sơn chưa vươn tới; Tổng Quân ủy tiếp tục chi 
đạo Bộ Tổng Tham mưu khẩn trương nghiên cứu đề án mới về xây dựng và tô 
chức lực lượng vận tải biển chi viện cho chiến trường Nam Bộ và Khu 5; Bộ Chính 
trị chi thị cho Trúng ương Cục miền Nam chỉ đạo các tỉnh ven biển ở miên Trụng 
va Nam Bọ chủ động chuẩn bị bến, bãi và tổ chức đưa thuyền vượt biển ra miên 
Bac vưa thăm dò, năm tình hình địch, nghiên cứu tuyến vận chuyển trên biển, vừa 
nhạn vu khi để kịp thòi cung cấp cho cách mạng miền Nam.

Từ giữa năm 1961 đến giữa năm 1962, lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam ở các tỉnh Bến Tre, Cà Mau, Trà Vinh và Bà Rịa đã 
cử 5 thuyền gỗ từ miền Nam ra miền Bắc để báo cáo tình hinh, xin tiếp tế vũ khí 
va sau đo trực tiếp vận chuyển vũ khỉ, dẫn đường cho các tàu tiếp tế giả dạng tàu 
ắắrth cá từ Bắc vao Nam. Những chuyến thuyền vận chuyển thành công lậ̂ một 
trong những cơ sờ quan trọng để xúc tiến việc thành lập đoàn vận tải thủy tiếp te 
vu khí cho miền Nam. Ngày 23/10/1961, Bộ Tổng Tư lệnh ra Quyết định số 
97/QP thành lập Đoàn 759 vạn tải thủy, đồng chí Trung tá Đoàn Hồng Phước làm 
Đoàn trưởng. Lực lượng của Đoàn ban đầu có 38 cán bộ, chiên sĩ, trong đỏ có 20 
đồng chí thuộc các thuyền của Bến Tre, Trà Vinh và Liên khu V vừa điêu ra. 
Cuoi n5m 1961, Đề án công tác của Đoàn đã được Quân ủy Trung ương và Bộ 
Tổng Tư lệnh thông qua.
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Quyết định thành lâp Đoàn 759 thể hiện tầm nhìn chiến lược và sáng tạo của 
Bộ Chính trị mả trực tilp là Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh, đánh dấu 
mồc lịch sử quan trọng, mở ra bước phát trien mới của tuyến đường vận tải chiên 
lược trên biển chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngày 23/10 trờ thanh Ngày 
truyền thống của Đoan 759, tiền thân Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 - Quân 
chung Hải quân ngày nay, đồng thời là Ngày m ở  Đ ường H ồ C hỉ M inh trên biên.

2. Sự phát triển Đường Hồ Chí Minh trên biển
a) Giai đoạn 1962 - 1965: Tảo bạo - bỉ mât - bất ngờ vận chuyển chi viện chiến 

trưởng, góp phần đảnh thẳng chiên lược “Chiên tranh đặc b iệ t” của đê quôc Mỵ
Thực hiện chủ trương của cùa Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, sau khi 

rút kinh nghiệm các chuyên vận chuyển đường biển từ Băc vào Nam chưa thành 
công, Đoàn 759 quyết định để thuyền “Bạc Liêu” đi chuyến trinh sát, mở đường từ 
Bắc vào Nam. Đêm ngày 10/4/1962, thuyền rời cửa Nhật Lệ (Quảng Binh) đi vê 
hướng Nam; đến 10 giờ đêm ngày 18/4/1962 cập vào Vàm Lũng (Ngọc Hiên, Cà 
Mau) Nghiên cứu, khảo sát bển xong, tìiuyền Bạc Liêu tiếp tục quay ừở ra miên 
Bắc; chuyến đi trinh sát, mờ đường từ Bắc vào Nam đã thành công. ^

Trung tuần tháng 8/1962, Quân ủy Trung ương thông qua Nghị quyêt “Mở 
đường vận chuyển chiến lược trên biển”. Từ đây, Đoàn 759 bước vào một giai 
đoạn vậii chuyên mới, nhận bàn giao 4 tàu gỗ từ Xường đóng tàu I (Hải Phòng) 
và’tiếp’nhận bổ sung cán' bộ. Đe bảo đảm bí mật cho tuyến đường vận tải đặc 
biệt, những chỉếc tàu của Đoàn 759 phải cải hoán thành tàu đanh cá, không có sô 
hiệu cố định, xen kẽ, trà trộn vào những đoàn tàu đánh cả của ngư dân đìa 
phương trên biển, tên gọi “Đoàn tàu không số” được ra đời.

Đêm 11/10/1962, chiếc tàu gỗ đầu tiên do đồng chi Lê Vãn Một làm Thuyền 
trưởng, đồng chí Bông Văn Dĩa làm Chính trị viên tàu cùng 11 thủy thủ đã rcn ben 
Đồ Sơn (Hải Phòng)7ngày 16/10, tàu cập bến Vàm Lũng (Cà Mau), 30 tấn vũ khí 
từ hậu phương miền Bắc đã được chuyển đến chiến trường mien Nam an toàn. Sau 
thắng lợi chuyến đi đầu tiên, 3 chuyến tiếp theo lần lươt vào Nam. Trong hai tháng, 
4 chuyến tàu của Đoàn 759 đã vận chuyển được 111 tân vũ khí cho Khu 9 an toàn. 
Đây là một thắng lợi lớn, góp phần cung cố niềm tin và quyết tâm của quân dân 
mien Nam trong sự nghiệp đau tranh giải phóng dân tộc, thông nhât đat nước.

Khi tuyến đường vận tải biển được khai thông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
gửi điện biêu dương khen ngợi, đồng thời nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ Đoàn 759 
hãy nhanh chóng rút kinh nghi|m, tiếp tục vận chuyển nhanh hơn nữa, nhiêu 
hơn nữa vũ khí cho đồng bào miền Nam giết giặc.

Những chuyến tàu vỏ gỗ đi vào Cà Mau thành công, khẳng định chúng ta có 
thể vận chuyển bằng đường biển lâu dài, cần phải có những phương tiện vận 
chuyển tốt hơn đi trong mọi thời tiết. Quân ủy Trang ương chủ trương nhanh 
chỏng đầu tư, trang bị cho Đoàn 759 loại tàu vỏ sắt trọng tài từ 50 tân đên 100 
tấn. Cuối năm 1962, Bộ Tổng Tư lệnh đề nghị Xưởng đóng tàu m (Hải Phòng) 
thuộc Bộ Giao thông vận tải đảm nhiệm việc đóng tàu vỏ săt.

Ngày 17/3/1963, chiếc tàu vỏ sắt đầu tiên do đồng chí Đinh Đạt làm thuyền 
trường, đồng chí Nguyễn Văn Tiến làm chính trị viên chờ 44 tân vũ khí lên 
đường đến bến Trà Vinh an toàn. Nhờ tô chức tôt, kỷ luật nghiêm, ý thức trách 
nhiệm cao, tinh thần vững vàng và trình độ chuyên môn giỏi, những chuyên đi 
của Đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ vả giữ được bí mật. Chỉ trong 1 năm,
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Đoàn 759 đã thực hiện 29 chuyến hàng vào Nam Bộ, vận chuyển 1.430 tấn vũ khí 
cho chiến trường, đạt hệ số vận chuyển cao.

Phát huy kết quả vận chuyển bằng đường biển chi viện cho chiến trường 
Nam Bộ, Bộ Quốc phòng chỉ thị cho Khu 7 mờ bến đón tàu. Đoàn 759 được 
lệnh chuẩn bị một tàu chở vũ khí đột phá mở đường mới vào bến Bà Rịa. Đêm 
26/9/1963, chiếc tàu gỗ mang số hiệu 41 do đồng chí Lê Văn Một làm Thuyền 
trường, đông chí Đặng Văn Thanh là Chính trị viên tàu cùng 11 thuỷ thủ, chở 18 
tân vũ khí xuất phát tại cảng Bính Động (Hải Phòng) đã mở bến vào Bà Rịa 
thành công, chi viện vũ khí kịp thời cho Khu 7.

Tháng 8/1963, Quân ùy Trung ựơng quyết định giao Đoàn 759 trực thuộc Cục 
Hải quân. Ngày 29/01/1964, Bộ Quôc phòng quyết định đổi phiên hiệu Đoàn 759 
thành Đoàn 125 trực thuỹc Bộ Tư lệnh Hải quân. Từ năm 1962 - 1964, Đoàn 125 
đã huy động 17 tàu vỏ sãt, 3 tàu vỏ gỗ, tô chức 79 chuyến vận chuyển hơn 4.000 
tấn vũ khí ữang bị và cán bộ trung, cao cấp của Đảng và Quân đội vào miền Nam. 
Tàu của Đoàn đã cập bến Bạc Liêu (Cà Mau) 43 lần, Bến Tre 17 lần, Trà Vinh 14 
lần, Bà Rịa 2 lần, Phú Yên 2 lần, Bình Định 1. lần. số vũ khí đã đến chiến trường 
Nam Bộ, cực Nam Trunệ Bộ và Khu 7 đúng lúc, trực tiếp góp phần cùng các lực 
lượng vũ trang giành nhiêu thắng lợi oanh liẹt như chiến thang Ầp Bắc, Đầm DỞi, 
Cái Nước, Chà Là, Vạn Tường, Ba Gia, Binh Giã... làm thất bai về căn bản chiến 
lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - ngụy ữên chiến trường miền Nam.

Cuối năm 1964, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh 
Hải quân nghiên cứu mở rộng tuyển vận tải đường biển vào các bến thuộc địa bàn 
Khu 5. Ngày 21/9/1964, Tàu 401 được lệnh lên đường vào Khu 5 và cập bến Lộ 
Diêu sảng ngày 01/11/1964, toàn bộ vũ khí được cất giâu an toàn, do mắc cạn, Tàu 
401 bị hỏng nặng và được đốt cháy để xóa dấu vểt. Trước tinh hình trển, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp chỉ thị: Không sử dụng bến Lộ Diêu nữa mà tìm cách 
đưa hàng vào bến mới ở Phú Yên.

Chấp hành chỉ thị của Đại tướng, Bộ Tư lệnh Hải quân quyết đỉnh chọn bến 
Vũng Rô làm điểm giao hàng cho chien trường Phú Yên. Tàu 41 nhận lệnh chờ vũ 
khí cập bên Vũng Rô cả 3 chuyến đều thắng lợi, an toàn. Có vũ khí từ miền Bắc 
chuyên vào, tháng 12/1964, Bộ Tư lệnh Khu y  đã mờ các đợt tác chiến tiêu diệt 
quân chủ lực ngụv, hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy phá kìm] diệt ác, giải phóng 
một số^vùng ở đồng bằng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, 
góp phần làm chuyển biến cục diện chung trên toàn Miền.

Công việc vận chuyển đang tiến triển thuận lợi thì xảỵ ra sự kiện Tàu 143 bị 
lộ ở Vũng Rô ngày 16/2/1965. Con đường vận chuyển chiến lược tren biển không 
còn giữ được bí mật nữa. Biết rõ ý đồ của ta, địch tăng cường tuần tiễu, phong tỏa 
và kiểm soát chặt chẽ. Việc vận chuyển vũ khí, hàng hóa quân sự chi viện cho 
chiến trường miền Nam bằng đường biển gãp muôn van khó khăn, Quân ủy Trung 
ương quyết định tạm ngừng việc vận chuyền bằng đường biển vao miền Nam đe 
nghiên cứu tìm phương thức vận chuyển mới, phù hợp với tinh hình.
(, b) Giai đoạn 1965 - 1972: Vượt qua thử thách ảc liệt, khắc phục khó khăn, 

tiep tục vạn chuyên chỉ viện cho chiên trương, góp phân đảnh thẳng chiến lược 
"Chiên tranh cục bộ ” và “ Việt Nam hóa chiển tranh ” của đ ế  quốc M y

Trong điều kiện yếu tổ bí mật, bất ngờ của tuyến đường biển không còn và 
bị địch kiểm toả gắt gao, công tác chuẩn bị cho chuyển mở đường được tiến hành
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khẩn trương, chặt chẽ, chu đáo. Đoàn 125 giao cho Tàu 42 gồm 16Ị thuỷ thủ do 
đồng chí Nguyễn Văn Cứng làm Thuyền trường và đông chí Nguyên Ngọc An 
lam Chính trị viên tàu. Đêm 15/10/1965, Tàu 42 chở 60 tấn vũ khí nho neo, xuât 
ben; đem 24/10, Tàu cập bến Rạch Kiến Vàng (Cà Mau) an toàn. Tiếp theo các 
Tau 69 và Tàu 68 lần lượt lên đường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 từ ngày 23 đến 
ngày 27/02/1968, Bộ Tư lệnh Hai quân sử dụng 4 tàu: 165, 56, 54 và 235 lên đường 
lam nhiệm vụ chi viển cho chiến trường và làm phân tán sự đối phó của địch.

Kết thúc giai đoạn vận chuyển cực kỳ ác liệt, từ tháng 10/1965 đên tháng 
3/1968, Đoàn 125 đã tổ chiíc 37 chuyến vận chuyển, ữong đó có 17 chuyên thành 
công, chở 310 tấn vũ khí cho chiến trường.  ̂ X - '

Trước thất bại trong cuộc chiến ừanh phá hoại miền Băc và tổn thất nặng nê 
trên chien trương miền Nam,' ngày 31/3/1968 Mỹ tuyên bố ngừng ném bom miên 
Bac. Theo chỉ thị của Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Đoàn 125 tham gia “Chiên 
dich Vân chuyển VT5” (vận chuyển hàng hỏa, vũ khí từ Hải Phòng vào Sông 
Gianh - Quang Bình) và từ đây sẽ được các lực lượng vận chuyên vào chiên 
trường miên Nam bằng đường bộ. Với phương châm chỉ đạo: “Chuân bị chu đáo, 
tranh thủ thời cơ, làm nhanh, gọn, liên tục, an toàn, đi gân bờ, dựa vao dan , tư 
ngày 03/11/1968 đến ngày 29/01/1969, vượt qua hàng rào phong tỏa dày đặc thủy 
lôi và bom từ tnrờng cua Mỹ, Đoàn 125 đã huy động 364 lượt tàu, vận chuyên 
21.737 tan hàng, đạt 217,37% kế hoạch. ,

Thảng 02/1969, Đoàn 125 tiếp tục “Chiến dịch Vận chuyển VT5”, với 187 
chuyến tàu, vận chuyển 10.889 tấn hàng hóa, vượt chỉ tiêu 1.000 tan, góp phan 
chi viện chỏ chiến trường, đặc biệt là chiến trường Thừa Thiên - Huê và Mặt trận 
Khu 5. Tết Nguyên đán năm 1969, cán bộ, chiến sĩ Đoàn 125 vinh dự được Chủ 
tịch nước Tôn Đức Thắng gửi tặng lẵng hoa và đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
đến thăm, chúc tết đơn vị.

Tháng 7/1969, sau khi rút kinh nghiệm từ những chuyến đi thành công và 
không thanh công, Đoàn 125 sử dụng Tàu 42 cải ừang thành tàu nghiên cứụ biên, 
đi trinh sát để tìm phương thức vận chuyển mới. Từ kết quả của chuyên đi trịnh 
sát, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng nhận định tình hình và quyềt định 
chuẩn bị đợt vận chuyển lớn vào chiến trường Khu 5, 6, 8 và Khu 9. Năm 1970, 
Đoàn 125 đã tố chức 15 chuyến đi, song chỉ có 5 chuyến vào được bên, 9 chuyền 
gặp địch tuần tra, kiểm soát gắt gao, để giữ bí mật của con đường chiên lược, 
đành phải quay về, một chuyến buộc phải phá tàu. 5

Ngày 27/7/1971, Quân khu 9 thành lập đoàn vận tải S950, đến nărn 1972 đổi 
tên là Đoàn 371. Từ năm 1971 đến năm 1972, Đoàn đã tổ chức 37 chuyến đi, vận 
chuyển được 620 tấn vũ khí vào chiến trường Khu 9 an toàn. ^

Từ tháng 10/1971 đến tháng 4/1972, Đoàn 125 tổ chức liên tục 20 chuyến, 
nhưng chỉ có một chuyến tàu tới đích. Kết quả tuy hạn chế, nhưng đã góp phần 
thúc đẩy sự hoàn thiện của “phương thức vận tải công khai” trong giai đoạn sau.

Giai đoạn 1965 - 1972, cán bộ, chiến sĩ Đoàn 125 phải đối mặt với những thử 
thách gay go, ác liệt Trong đội ngũ trung kiên của Đoàn, xuất hiện nhiều tấm gương 
hy sinh anh dũng, nhiều con tàu ra đi không ườ lại, nhiêu đông chí, đông đội đã vĩnh 
viễn yên nghỉ nơi biển cả mênh mông. Con đường vận chuyển trên biển trở thành
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một kỳ tích, huyền thoại, góp phần cùng quân và dân miền Nam đảnh thắng chiến 
lược “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hỏa chiến tranh” của đế quốc Mỹ.

c) Giai đoạn 1973 - 1975: Tham gia Chiến dịch Hồ Chỉ Minh, g iả i phóng  
hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước -

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mói, Đoàn 125 tiếp tục củng cố tồ chức, xây 
dựng lực lượng, thành lập thêm tiêu đoàn, tiếp nhận tàu mới, tăng cường huấn 
luyện nâng cao trình độ mọi mặt và rèn luyện ý chí chiến đấu cho cán bộ~ chiến 
sĩ, sẵn sàng lên đường khi có lệnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong 2 năm 1973 và 1974, Đoàn đã huy động 
380 lượt tàu ra khơi, chuyên chở trên 43.000 tấn hàng, đưa 2.042 lượt cán bộ, 
chiến sĩ từ hậu phương ra tiền tuyến và từ đất liền ra các đảo, vượt qua chặng 
đường 158.292 hải lý an toàn.

Cuối năm 1974, tình hình chiến trường miền Nam chuyển biến mau lẹ có lợi 
cho ta, Bộ Tổng Tham mưu chỉ thị cho Đoàn 125 vận chuyển vũ khí và bộ đội 
vào sâu hơn nữa, sát hơn nữa nơi ta mở chiến dịch. Đoàn 125 đã huy động toàn 
bộ lực lượng thực hiện đợt vận chuyên binh lưc đột kích chủ yếu vào chiến 
trường (mật danh T5) và vận chuyển phục vụ Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với 
tinh thần “Thần tốc, táo bạo chở người và vũ khí vào mặt trận”. Trong tháng 
3,4/1975, Đoàn đã vận chuyển 17.473 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chủ lực vào 
chiến trưởng; 40 xe tăng và 7.886 tấn vũ khí, nhiên liệu... góp phẩn giải phóng 
miền Nam, thống nhất đat nước.

Ngày 04/4/1975, Bộ Tổn| Tham mưu chỉ thị cho Quân chủng Hải quân khẩn 
trương chuẩn bị lực lượng đe giải phỏng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. 
Đoàn 125 nhanh chóng thành lập một biên đội gồm 3 tàu: Tàu 673, 674, 675, 
hành quân từ Hải Phòng vào Đà Nằng chở Đoàn 126 Bộ đội Đặc công Hải quân 
và một bộ phận cùa Tiêu đoàn 471 Đặc công Quân khu 5 ra giải phóng đảo. Từ 
ngày 14-29/4/1975, các lực lượng của ta đã nhanh chóng giải phổng và tiếp quản 
các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tôn và Trường Sa lởn. Tiếp đó, 
Đoàn 125 tham gia giải phóng một số đảo ờ miên Trung và vùng biển Tây Nam.

 ̂ d) Giai đoạn 1975 - nay: Tiếp tục tham gia vận chuyển và chiến đẩu, góp 
phần xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, them lục địa thiêng liêng  
của Tổ quốc và hoàn thành nhiệm vụ quốc tế  vẻ vang

Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ chủ yếu lúc 
này của Đoàn 125 là vận tải cho các tuyên đảo xa vừa mới giải phỏng và phục vụ 
đi lại của cán bộ, Nhân dân 2 miền Nam - Bắc, trong đó nhiêm vụ vận chuyển 
cho Trường Sa được đăt lên hàng đầu. Từ tháng 5/1975 đến hểt năm 1975, Đoàn 
125 đã huy động 121 lấn chiếc tàu, hành trình 64.856 hải lý, chở 40.809 tấn hàng 
và 14.762 lượt người an toàn.

Ngày 26/10/1975, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 142-QĐ/QP “v ề  tỗ chức 
lực lượng Lữ đoàn 172”, trong đó Đoàn 125 đổi tên thành Hai đoàn 125 và sảp 
nhập vào Lữ đoàn 172. Năm 1976, lần đâu tiên chiến dịch vận chuyển cho quần 
đảo Trường Sa được thực hiện. Hải đoàn 125 đã huy 'động 11 lượt tàu, đi 22 
chuyến, chờ 2.300 tẩn hàng ra đảo và làm nhiệm vụ cắm mốc chủ quyền, chở các 
tù chính trị từ đảo Phú Quốc về đất liền an toàn.

Từ năm 1976 - 1981, Hải đoàn 125 đã huy động 127 lần chuyến tậu, chờ 
23.214 tân hàng và 6.696 lượt cán bộ, chiến sĩ từ đất liền ra đảo, góp phần tăng
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cường sức manh phòng thủ đào, ổn định m ệt bước noi ăn ở, sưứiho^của bộ đội 
tren các đảo thuộc quân đảo Trửòng Sa. Đồng thời, trong 2 năm (1978 và 1979), 
Hai đoan 125 đa tổ chức 48 chuyến7 vận chuỵen hàng nghìn tấn vật liệu xay dimg 
công trình chiên đâuVhảng trăm tân vật chất hậu cần phục vụ sinh hoạt cho bộ đội 
tren cảc đảo dọc tuyển Đong Bắc, họng tâm là đảo Bạch Long Vĩ, Vạn Hoa.

Trong cuôc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, lực lượng vận tải quân sự
Quan chung Hai quán dã tổ chức 139 l £  chuvến tàu, c*;? hi? f  ^
quân sự và 25.151 lượt cán bộ, chiến sĩ ra chiến trường và đô bộ chiên đâu, lam 
E l  vụ quốc tỉ trong chiến dịch Tà Lcm cùng các lực Itfng f  cách 
mạng Campuchia thực hiện cuộc tien cong va nồi dậy, đánh đẳ chế độ diệt chủng 
Pon Pổt, giup nhân dân Campuchia hồi sinh, tái thiết đat nước. ^

Để phù hợp với nhiệm vụ vận tải chi viện đảo trong tình hình mới, ngày 
12/02/1979” Hai đoàn 125 được Bộ Quốc phòng quyết định nâng câp üianh Lữ 
đ o i 125 thuọc Bọ Tư lệnh Hải quân, làm nhiệm vụ vận tải quân sự, đánh dâu 
một giai đoạn phát triển và trường thành mới của đơn vị. ,

Sau thằng lợi ừong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quôc 
tế viẹc tăng cương kha năng phòng thủ đất nước nói chung và phòng thủ biên, 
đao noi riêng, nhat la ơ quần đao Tnỉờng Sa được đặc biệt coi trọng. Để nâng cao 
hiệu qua đieù hianh cong tóc vận chuyển cho Trưcmg Sa, bắt đau từ mùa vận 
chuyen nam 1981, Quân chủng Hải quân đã áp dụng phương thức khoán khôi 
lượng vạn chuyen cho từng tàu và tùng hải độì. Phongtrào thi đuâ quay vòng, 
t L  chuyến, bao đạm ML toàn tuyệt đối cho người và phươngtiệnđã diễn ra sôi 
S i  giữa các tàu. Tông kêt 5 năm (1980 - 1985) lực lượng vận tải quân sự của 
Quân chung đã vận chuyển 652.530 tấn hàng hóa, vật liệu^xây^dựĩi| cho các đảo 
xa va cac đơn vị ¿ong Quan chủng (Lữ đoàn 125 đã huy động 993 lan chuyên tàu 
vận chuyển cho Trường Sa, chở 112.932 tân hàng hoa, vu khi). ^

' Cuối năm .1987 đâu năm 1988, tình hình ứên vùng biển quần đảo Trường Sa 
ừở nen cang thằng và phức tạp; thực hiện quyết tâm chien lưỢccimBỘ Clúnh trị và 
nMẹm vụ cụa Bộ Quốc phòrig giao, VÓI tinh thần “Tất cả vì Trường Sa thân yêu”, 
can bọ, chiến sĩ tren các tàu vạn tải đã chạỵ đua với thời gian, vượt qua mọi hiem 
nguy, sóng gió; khảo sát, thăm dò, vận tải và chốt giữ đảo, cùng các lực lưpig 
trong Quân diủng tăng cường sức mạnh phòng thủ ừên các đảo chìm và đảo noi.

Năm 1988, các lực lượng vận tải quân sự trong Quân chủng vận chuyên chiên 
đấu ỵm khối lượng tang gap 7 ỉần so vái nãm 1987 vầ  hoàn Iảnh kể ^ạch v|n  
chuyển 46.300 tằn hàng phục vụ cho chiến đấu và sẵn sàng chiên đâu, 129.453 tan 
hang phục vụ cho sinh hoạt thường xuyên, đạt khối lượng vận chuyên 44.438.686 
tấn (Lư đoàn 125 đã huy đọng 318 lần chuyến tàu, vận chuyên 22.564 tân). ^

Năm 1989, thực hiện Hiệp ước ký kết giữa hai Nhà nước Việt Nam và 
Campuchia, lực lượng tàu vận tải quân sự Hải quân, trong đỏ có Lữ đoàn 125 đã 
hoàn thành thằng lợi 8 đợt vận chuyển quân tình nguyện Việt Nam từ Campuchia 
về nước, bảo đảm ¿1 toàn tuyệt đối về người và phương tiện. ^

Những năm gần đây, các lực lượng vận tải quân sự ừong Quân chủng được bô 
sung hàng chục tàu vận tải đóng mới có trang bị đong bộ, có trọng tải lớn đê thay thê 
số tau nho, trọng tải it. Từ năm 2000 đến nay, lực lượng vận tải quân sự Hải quân 
đã vượt qua sóng gió và mọi khó khăn thử thách, vận chuyên hàng triệu tan hàng, 
trung bình hằng năm hoàn thành từ 100% đến 105% kế hoạch. Riêng Lữ đoàn 125,
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từ năm 2011 đến 2020 đã tổ chức 385 lần chuyến, chở 293.390 tấn hàng hóa các 
loại; đưa, đón và phục vụ 2.493 lượt người, hành trình 281.312 hải lý an toàn.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ vận tải biển, các tàu vận tải Hải quân đã tham 
gia nhiều chuyến trực bảo vệ chủ quyền ữên biển, kịp thời phát hiện sớm những 
vấn đề nảy sinh, chu động đấu tranh, ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài vi phạm 
chủ quyền vùng biển của nước ta, thực hiện đúng đối sách, kiên quyết trong bảo 
vệ chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình; Ihực hiện tốt nhiệm vụ phòng, 
chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn ừên biển, góp phần giữ vững và phát huy truyên 
thống tổt đẹp, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

II. TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH 
TRÊN BIỀN

Đường Hồ Chí Minh ưên biển là một thiên anh hùng ca bất tử, một bộ phận 
quan trọng của hệ thốnậ vận tải quân sự chiến lưqc trong cuộc kháng chiến chống 
xâm lược, giải phóng đat nước, xẩy dựng nên truyền thống vẻ vang.

M ột là, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với che độ xã  hội chủ 
nghĩa và nhân dân; nêu cao ỷ  chỉ quật cường, dũng cảm; khát vọng độc l ậ p t ự  do 
va niềm tin vào thắng ỉợỉ cuối cùng; sẵn sàng xả thân chiến đấu hy sinh để hoàn 
thành xuất sẳc m ọi nhiệm vụ được giao.

Thưc hiện quyết tâm chiến lược của Đảng mở đường vận chuyển chi viện 
cho chiến trương miền Nam, lực lượng vận tải quân sự đường biển đã nêu cao ý 
chí quật cường, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, thử thách ác liệt và chiến 
thắng vẻ vang. Tiêu biểu như Tàu 41,42,154... các đồng chí Bông Văn Dĩa, Phan 
Văn Nhờ (tức Tư Mau), Nguyễn Phan Vinh, Nguyễn Văn Hiệu... là điên hình của 
những tập thể, cá nhân anh hung; và biết bao người con ưu tú của Tổ quốc đã anh 
dũng hy sinh ở lai với con đường biển mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ đã 
làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, 
góp phan to lởn vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
giải phóng miền Nam, thong nhất đất nước, ữong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quổc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

H ai là, phá t huy sức mạnh tổng hợp, chi huy tập trung thong nhất, hiệp đổng 
chặt chẽ với các lực lượng, chỉnh quyên và Nhân dân các địa phương, sự  giúp đỡ  
của hạn bè quốc tể  để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam là công việc vô cùng 
khó khăn, ác liệt, nhưng với tinh thần quả cảm và trình độ nghiệp vụ tinh thông, 
trình độ to chức, chỉ huy thống nhất, kiên quyết, bí mật, hiệp đồng chặt chẽ, kết hợp 
chiến thuật với kỹ thuật, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; cán bộ, chiến sĩ 
tuyến vận tải biển của Hải quân nhân dân Việt Nam đã được sự đùm bọc, chờ che 
cua các lực lượng, chính quyền và Nhân dân các địa phương hai miền Nam - Bắc; 
được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tê trong chuyên chở, tiếp nhận hàng hóa, vũ khí, 
cung cẩp lương thực, thực pham, sửa chưa tàu, thuyền, cấp cứu cán bộ, chiến sĩ bị 
thương, ổm đau... Tất cà những yếu tố đỏ đã tạo nen sức mạnh tổng hợp, làm nêii 
huyền thoại của một con Đường Hồ Chí Minh trên biển.

B a là, nêu cao ý  thức độc lập, tự  chủ, tự  lực, tự  cường; đoàn kết, thống nhất, 
kỷ luật nghiêm minh; nắm vững khoa học kỹ thuật; khắc phục khỏ khăn, p h ả  thể  
bao vây của địch; linh hoạt, mưu trí, sảng tạo, liên tục tiến công, qưyểt chiến, 
quyết thẳng; tìm  ra nhiều phương thức vận chuyển cỏ hiệu quả.
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Ra đời và trường thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; cứu nước, ngày 
đầu lực lượng vận tải quân sự trên biển chỉ có 4 tàu gô thô sơ găn máy và 38 cán 
bộ, chiến sĩ lam nòng cốt, cáii bộ, với ữang bị hàng hải thô sơ, nhưng bằng trình 
độ và kinh nghiệm dày dạn, đã nắm vững kỹ thuật điêu khiên tàu và khả năng 
phán đoán thời tiết, nấm vững địa hình, hàng hải thiên vãn, giữ nghiêm kỷ luật 
chiến trường; mưu trí, khéo léo kết hợp với cải dạng, ngụy trang, nghi binh, tạọ 
nên yếu tố bí mật, bất ngờ; kết hợp giữa hoạt động bí mật và công khai, giữa du 
kích và hiện đại, giữa sức manh dân tộc và sức mạnh quốc tế, sáng tạo ra chiến 
thuật độc đáo ừong vận tải. Sau một thời ậian hoạt động đã trở thành lữ đoàn vận 
tải, dâm đương hướng chiến lược trên biên, với những trang bị từng bước hiện 
đại, đưa vũ khí đạn dược và đưa, đón cán bộ^chiến sĩ vào các chiến trường đúng 
lúc, đúng thời cơ; góp phần duy tri, phát triển chiến tranh cách mạng, làm nên 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng mien Nam, 
thống nhất đất nưóc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, tháng 9/1963, Đoàn 759 đã được 
tặng thưởng Huân chương Chiến cồng hạng Hai; Tàu 41 được tặng Huân chương 
Quân công hạng Nhất; các tàu 43, 54, 55 và 56 được tặng Huân chương Chiến 
cong hạng Nhất; các tàu 42, 67 và 68 được tặng Huân chương Chiến công hạng 
Nhì. Đoàn 125 được tặng thường Huân chương Quân công hạng Nhất ngày 
30/4/1966, Danh hiẹu đơn vị Anh hùng Lực ỉượngvũ trang nhân dân lần thứ nhất 
ngày 01/01/1967 và lần thứ hai ngày 03/6/1976. Tông kết đợt hoạt động “Chiến 
dỊch CQ-88 (năm 1988), Lữ đoàn 125 có 2 tập thể: Tau HQ505, tàu HQ931 và 1 
cá nhân được tuyên dương đanh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ tranậ nhân dân. Lữ 
đoàn 125 được tặng thường Huân chương Quân công hạng Nhât (năm 2011), 
Huân chương Bảo vệ Tổ quoc hạng Nhĩ (năm 2016).

ra. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG TRONG sự  NGHIỆP 
XÂY DựNG VÀ BẲO VỆ TỘ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến hết sức 
nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vân là xu thê 
lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; cạnh tranh chiên lược giữa 
các nưóc lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diên ra dưới nhiều hình thức, phức tạp. 
Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thăng, quyêt liệt 
hơn. Hòa bình, on định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển 
Đông đứng trước thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột.

Ở trong nước, sau 35 nãm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, 
uy tín quốc tế của đất nưởc ngày cànjg được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan 
ữọng đe xây dựng và bảo vệ Tổ quôc. Tuy nhiên, các thê lực thù địch tiêp tục 
tăng cường chống phả Đảng, Nhà nước và đật nước ta. Nhiệm vụ xậy dựng, bảo 
vệ chù quyền biến, đảo, them lục địa của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa 
bình, ổn định trên các vùng biển, đảo đã và đang đăt ra những yêu câu mới. Đê 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, đòi hỏi cấp ủy đảng, chính quyền các 
câp, cán bộ, đảnj5 viên và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, đảo cần tập 
trung thực hiện tot những nội dung cơ bản sau:

M ộ t là, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai 
thực hiện thăng lợi đường lối, chủ trương của Đảng; chỉnh sách, pháp luật của 
Nhà nước vê biển, đảo; phân đấu đưa nước ta trờ thành quốc gia mạnh về biển, 
giàu từ biển, phát triển ben vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền
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vững kinh tế biển gắn liền vói bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc Ịâp, 
chủ quỵền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cương đối ngoại, hơp tác quốc te về biển, 
góp phân duy trì môi trường hòa bình, ôn định cho phát trien.

H ai /à, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng, an ninh, đối ngoại vùng 
biển và ven biển vững mạnh. Phat huy sức mạnh tong hợp, giữ vững độc lập chủ 
quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, toàn vẹn lãnh thô, lãnh hải, vùng trời 
của Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại 
giao, pháp lý, kinh tể, quốc phòng trong quản lỵ, bảo vệ vùng trời, vùng biên, 
đảo, thềin lục địa của To quoc. Phat triển kinh tể gắn liền với xây dựng thế trận 
quốc phòng toàn dân, thế ữận an ninh nhân dân vững chắc ữên các vùng biên, 
đảo. Có chưứi sách thu hút, khuyến khích nhân dân ra đảo định cư lâu dài và làm 
ăn dài ngày trên biển, bảo đảm vừa phát triển kinh tế, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ 
vùng biển của Tổ quôc.  ̂ ^

Ba là, xây dựng các lưc lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 
thềm lục địa cua cùa Tổ quểc vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính 
quy, tinh nhuệ và hiện đại; nòng cot là Hải quân nhân dân Việt Nam, Cành sát biển 
Viẹt Nam, Bộ đội Biên phòng, Dân quân tự vê biển và lực lượng Kiểm ngư vững 
mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, trọng 
tâm là chi bộ và vai ừò tiền phong, gương mẫu của đội ngữ cán bộ, đảng viên làm 
nhiệm vụ trên các vùng biên, đảo. ^

B ốn là, tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng thực hiện tôt nhiệm 
vụ giúp dârt phòng, tránh, khăc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và tìm kiêm cứu hộ, 
cứu nạn, chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ Nhân dân làm ặn trên các vùng biên và ôn 
định đời sống nhân dân trên cac đảo. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các 
gia đình có thân nhân, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, chủ quyên 
biển đào của Tổ quốc.

N ăm  là, quán triệt và thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là hoạt 
động đổi ngoại quốc phòng, tôn trọng chù quyền và lợi ích hợp pháp của các nước 
tren biển. Kiến quyết, kiên trì giải quyết tranh chấp, bất đồng trên biển, đảo bằng 
biện pháp hòa bỉnh, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp 
quốc về Luật Biển năm 1982. Tham gia tốt các hoạt động giao lưu với hải quân các 
nước trong khu vực và ữên thế giới; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ ữong tuần tra, 
diễn tập, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, chổng cướp biển... nhằm giữ vững môi trường 
hòa bình, ỗn định, trật tự, an ninh và phát triển kinh tế biển.

S á u  là , tiếp tục phát huy truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển, nêu 
cao ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cưòng; chủ động, sáng tạo, cần kiệm lao 
động sản xuất, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, chăm lo đời sống vật chất 
và tinh thần cho bộ đội; làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiên có, thực hiện tốt 
Cuộc vận động “Quản lý, khai tháĉ vũ khí trang bị kỹ thuật tôt, bên, an toàn, tiết 
kiệm và an toàn giao thông”.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - TỎNG cục CHÍNH TRỊ QĐND VIỆT NAM


