
T!NH OY TUYEN QUANG BANG CQNG SAN VIT NAM 
BAN TUYEN GIAO 

* Tuyên Quang, ngày 13 tháng 8 nám 2021 
S 27-HD/BTGTU 

HUNG DAN 
Tuyên truyn k5 nim 60 nãm Ngày mv Throng H ChI Minh trên biên 

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

Thrc hin Hrning dn s 17-HD/BTGTW ngày 29/7/202 1 cüa Ban Tuyên giáo 
Trung uang v tuyên truyn kj nim 60 nám Ngày ma Dwông Ho GhI Minh trên biên 
(23/10/1961 - 23/10/2021); Ban Tuyên giáo Tinh üy hiiâng dan cong tác tuyên truyên 
nhix sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Tuyên truyn sâu rng chin cong và thành tIch ye yang cüa Dung H 
ChI Minh trén biên; ton vinh và tn an cong lao, dóng gop to lan cüa toàn Dâng, 
toàn dan và toàn quãn ta trong cuc kháng chiên chông M can nuàc, giâi phóng 
mien Nam, thông nhât dat nuâc cOng nhi.r trong sr nghip xây d,rng, bâo v To quôc 
Vit Nam xâ hi chü nghia. 

2. Thông qua các hoat dng tuyên truyn k' nim óp phn giáo dc 
chInh trj tu tu&ng, cüng cO, bôi dap niêm tin cüa Nhân dan ctôi vói sr nghip dôi 
mâi dat nuâc và hi nhp quôc tê thrâi sir lãnh dao  cüa Dãng; cO vO toàn Dãng, 
toàn dan và toàn quãn phát huy chü nghia anh hung each mng, chI tr lirc, tr 
cuang dan tc ra sue thi dua thirc hin thàng lçii Nghj quyêt Dai  hi  dai  biêu 
toàn quôc lan thu XIII cüa Dâng và Nghj quyét Dai  hi  dai  biêu Dâng b tinh 
Ian thu XVII. 

3. Các hoat dng tuyên truyn, k5' nim cn da dng v ni dung, hInh 
thCrc, thiêt thirc, hiu qua, dung quy djnh, bão dam cong tác phông, chông djch 
Covid-19, dông thai gãn ket vói tuyén truyên chi thj, nghj quyêt cüa Dãng, 
chInh sách, háp lust  cüa NM nuàc, tao  không khI phân kh&i, thi dua trién khai 
thrc hin thäng lqi mic tiêu, nhim vi cüa dat ni.râc trong nàm 2021. 

II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN 

- Kh&ng djnh chü truang dung d&n, sang tao  cüa Dãng trong vic quyêt 
djnh mô tuyên duing chién luçie quan tr9ng trên biên, gop phân lam nên thang 
lqi vi clai trong cuc kháng chién chông M5 can nuac cüa dan tc; tuyén truyén 
nhOng chiên Cong và thành tIch ye yang cüa Di.rmg Ho ChI Minh trên bién; 
khäng djnh Di.thng HO ChI Minh trén biên là biéu tuqng vinh quang, tJr hào cüa 
Ca dan tc, hin than cüa chI và khát vQng hôa bInh, thông nhât To quôc. 

- Ton vinh, tn an cong lao, dóng gop to ion cüa can b, chin si "Doàn tàu 
khOng so" (Doan 759, tiên than cüa Lr doàn 125 - B Tu lnh Vüng 2 - Quân 
chüng Hãi quân) và Nhân dan cã nuOc trong cuc kháng chiên chOng dé quOc 
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M xâm luçic. Tp trung tuyên truyn, nêu bt sr muu trI, sang tao,  quyêt cloán, 
chI qut cixing, dung cam, sAn sang chién dâu, hy sinh dê hoàn thành xuât sAc 

mi nhim vii duqc giao cüa hrc krçmg 4n tâi quan su du?ng biên; nhng bài 
hçc kinh nghim qu ye hot dng cüa Dithng Ho ChI Minh trên biên; qua trinh 
xây drng hrc luçing Hãi quân nhân dan Vit Nam "cach mng, chInh quy, tinh 
nhu, hin dai", that sir là ligrc lixçmg nOng cot trong the trn chiên tranh nhân 
dan bâo v biên, dào To quôc. 

- Tuyên truyn Cong uâc cüa Lien Hcip quc v Lut Bin nAm 1?82 và 
chü trucrng, dtthng lôi cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nithc vêbiên, 
dão; mic tiêu, nhim vi và giãi pháp phân dâu dixa nrc ta tr& thành quôc gia 
manh ye biên, giàu tr biên. Chii trQng lam rO vai trO, trách nhim cüa các cap, 
các ngành, doàn the và môi nguYi dan trong báo v, gi gin, khai thác các 
nguôn lçi tr biên, dc bit là vai trO nOng cot cüa Hâi quân nhân dan Vit Nam 
trong nhim v1i quãn 1, bão v chü quyên biên, dão, them lic dja cüa To quôc, 
gop phân thrc hin thAng lçxi Nhj quyêt Hi nghj lan thu tam Ban Chap hành 
Trung uang Dáng (khóa XII) ye Chiên luqc phát triên ben vthig kinh té biên 
Vit Nam den nAm 2030, tam nhIn den nAm 2045. 

- Tuyên truyn các hoat dng kS'  nim 60 nAm Ngày mô Dixmg H Chi 
Minh trên biên diên ra ti các bO,  ngành, dja phuang trong Ca nuic, nhât là các 
hoat dng lan, trQng tam. 

iii. cAc HOAT DQNG TUYEN TRUYEN KY NIM 

T chrc cac hoat dng tuyen truyn, giáo dtc bang nhiu hInh thticphong 
phü: Tuyên truyên trén h thông thông tin dai  chüng; tâi lieu tuyên truyên; hi 
nghj sinh hoat thu?mg k' cüa các to chüc chInh trj - xA hi; các hoat dng vAn 
hóa, vAn ngh, the thao, cuc thi tim hiêu, thy theo diêu kin ciii the cüa các ca 
quan, dan vj, dja phuang dê 1ira chQn hInh thurc phü hqp, dam bão an toàn, phü 
hçip vâi Cong tác phOng, chOng djch bnh Covid-19. 

IV. TO CHUC THVC HIN 

1. Ban Tuyên giáo Tinh üy 

- Ban hãnh htnsng d.n tuyên truyn k nim 60 nAm Ngày mi Dix&ng Ho 
ChI Minh trên biên gän yài các nhim vi chInh trj nAm 2021. 

- Dinh huâng tuyên truyn cho các cci quan báo clii, các ca quan thông tin 
tuyên truyên, Uy ban Mt trn To quôc và các to chtrc chmnh trj - xA hi cap tinh nhäm 
tuyen truyên sâu rng trong các tang iip Nhân dan theo ni dung van bàn nay. 

- Biên tp nOi dung tuyén truyn vào Bàn tin Thông báo ni b; tuyên truyên 
tron các hi nghj báo cáo vién ti tinh; khai thác, dAng tãi các tin, bài ye tuyên 
truyên k' nim 60 nAm Ngày m& Du&ng Ho ChI Minh tren biên clAng tren Cong 
thông tin din tCr Dãng b tinh. 

- Theo dôi, kim tra, các hoat dng tuyén truyn v sir kiin d có djnh huông 
kjp th?ji. 
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2. Uy ban Mat trãn To quôc Va các ti chüc chInh tr! - xã hi tinh; Ban 
tuyên giáo các huyn uy, thãnh u, thing uy tryc thuc Tinh üy 

- Chü dng tham mru giup cp üy chi do các chi, dãng b co sà, di ngü 
báo cáo viên, tuyên truyên viên thrc hin tot cong tác tuyên truyên k' nim 60 
näm Ngày m& Dung Ho ChI Minh trén biên gän v&i các nhim vii chInhtrj cüa 
dja phixang, ca quan, don vj näm 2021 bang các hInh thüc phü hqp, thiêt thrc, 
hiu qua. 

- TAng cu?mg theo dôi, hiràng dan, kim tra, don dc cong tác tuyên truyn; 
thix&ng xuyên nAm tmnh hInh, din biên tu tithng cüa can b, dãng viên, doàn viên, 
hi viên và các tang lap Nhãn dan; chü dng, kjp th&i cung cap thông tin, báo cáo 
tInh hInh tix tuâng, du lun xA hi theo quy djnh. 

3. CIccoquan báochIcüa tinh 

- Trin khai các tin, bài, ni dung, thai krcing phü hcip, Co ngliTa tuyên 
truyên, giáo dic sâu sac ye sr kin; dê cao vai trO, trách nhim cüa nguai drng 
dâu, cüa Ban biên tp trong kiêm duyt ni dung. Lixu , vic tuyên truyên phái 
dra vào nguôn thông tin, ttr 1iu chInh thông do các Ca quan cO thâm quyên cüa 
Dãng, Nhà nithc, Bô Quôc phOng cung cap, phát hành; không khai thác nht1ng ttr 
lieu, ni dung nhiy cam ye chInh trj, ãnh huông den quan h ngoi giao, nhüng 
van dê Co kién khác nhau, dê bj các the hrc thu djch khai thác, xuyên t?c,  to 
nén nhüng diem nOng trong dtr lun xA hi. 

- Dài phát thanh Va Truyn hinh tinh t chüc tip song, phát sOng Chiiang 
trInh truyên hInh trljc tiêp Lê k nim và phim tài 1iu. 

4. Sr Thông tin và Truyn thông 

Ph,i hçip vài Ban Tuyên giáo Tinh üy djnh huông báo chI trong cong tác 
thOng tin, tuyên truyên; quãn l chat chê các hoat  dông thông tin, truyên thông; 
phôi hqp xcr l?  nghiêm cac hành vi vi phm, dua thông tin không dung djnh 
huâng, xuyên tac  chü quyên biên, dáo cüa To quôc, chông phá Dâng và Nhà 
nixâc ta. 

5. Sv Van hóa, Th thao và Du Ijch 

Chi dao,  huàng dn t chüc t6t các hoit dng tuyên truyn, c dng tryc quan, 
nhât là trên panô, áp phIch, bang din tCr, tranh ânh và các ho?t dng vAn hOa, van 
ngh, the diic - the thao... 

V. MQT sO KHAU HIU TUYEN TRUYEN 

1. Nhit 1it chào müng 60 nAm Ngày mô Du&ng Ho CM Minh trén bin 
(23/10/1961 - 23/10/2021)! 

2. Duing H CM Minh trén bin - biu tuçlng sang ngàri cüa chü nghia anh hung 
cách mng! 

3. Quyt tam gi gin, bâo v bin, dâo thiêng liêng cüa Ti quc! 

4. Tt Ca vi biên, dão quê huang, vi biên cuong T quc! 
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5. Chung sirc bão v chü quyn bin, dâo Vit Nam! 

6. Mài sc chI, kiên cix&ng barn bin! 

7. Dáo là nhà, bin cã là quê huang! 

8. Dãng Cong san Vit Nam quang vinh muon näm! 

9. Ntthc Cong  hôa xã hi chü nghia Vit Nam muOn näm! 

10. Chü tjch H ChI Minh vi di sang mAi trong sr nghip cüa chüng ta! 

(Ban Tuyên giáo Tinh üy gzi kern D cwng tuyên truyn cza Ban Tuyên giáo 
Trung wong) 

Nai nhân: 
- Thuing tric 1mb iiy (báo cáo), 
- Uy ban M1TQ và cãc tO churc chInh tij-xâ h)i tinh, 
- Sâ Thông tin và Truyn thông, 
- Sâ VAn hóa, The thao và Du ljch, 
- Các co quan báo chI cüa tinh, 
- Cong Thông tin din tü Dãng b tinh, 
- Ban Tuyên giáo huyn, thành Uy, dãng Uy trrc 
thuc Tinh üy, 
- LAnh dao Ban, 
- Phông TTBCXB, 
- Luu Ban Tuyên giáo Tinh üy. 

K/T TRIJ1NG BAN 
PHO TRUONG BAN ThIIJONG TRIIC 

R Do Hong Thanh 



DE CU'cING TUYEN TRUYEN 
K nim 60 nãm Ngày mrDiriing H ChI Minh trén hiên 

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

I. Sir! RA D(fl VA PHAT TRIEN DU'NG HO CHI MINH TREN RI EN 
S. A A 1. Sr ra doi DLro'ng Ho Chi Minh tren bien 

Sau närn 1954, vài am muu chia ct lâu dài dt nithc ta, cãc th hrc cAm 
quyên cüa dê quôc M và tay sai dA ngang nhiên xóa bô hip djnh Gia-ne-va, 
dua quân xâm hrçic, bin mien Nam Vit Nam thành thuc dja kiêu m&i và can 
cü quãn sr, lam bàn dp tan cong mien Bäc. Truâc tinh hInh do, Dãng ta dã xác 
djnh, con duing giãi phOngmiên Nam là con dthng cách mang bao  lirc và dê ra 
chü trrang, nhanh chóng to chCrc chi vin sirc nguYi, süc cüa, vu khI tr mien 
BAc xâ hi chü nghia cho chiên tru1ng mien Nam. 

Thirc hin chü truang cüa Trung uang Dãng và Tong Quân üy, ngày 
19/5/1959, "Doàn cong tác quân sir dc bit" (dan vj tiOn than cüa Doàn 559) 
duc thành 1p vói nhirn vi xây drng tuyén chi vin chiên 1uc trên b và trên 
biên cho mien Nam. Den tháng 7/1959, Tiêu doàn 603 trrc thuc Doàn 559 
duqc thành 1p, có nhim vii nghiên cüu tim phuang thüc vn chuyên bang 
du&ngbiên chi vin vu khI cho chiên tru&ng miênNam. Dé giU bI mot, Tiêu 
doan lay ten là "Tip doàn dánh cá Song Gianh". çuoi nãm 1959, Tiêu doàn 603 
to chtc chuyên thuyên vuqt biên dâu tiên vào chiên tnthng Khu V nhirng không 
thành công, do vy lông Quan üy quyêt djnh cho lieu doàn 603 ngung hot 
dng dé tim phucing an mói. 

DAu nAm 1960, cün vói phong trào Ehng kh&i Bn Ire, phong trào cách 
mng cüa các tinh dông bàn Narn Bô chuyên manh  len the tiên cOng và tr& thành 
cao trào dông kh&i ring khäp. Dê dáp üng yêu câu vn chuyên vU khI, hang hóa 
chi vin cho chiên tmng Nam Bô và Nam lrung B, trong khi vn chuyên &thng 
b cüa Doàn 559 trén dày Trtring San chua yuan t&i; lông Quân üy tiêp tiic chi 
do Bô lông Tham muu khan truclng nghiên cCru dé an mâi ye xãy dimg và tO 
chCrc lirc krqng vn tãi bien chi vin cho chién trithng Nam BO và Khu 5; Bô ChInh 
trj chi thj cho Irung uang Cic mien Nam chi dao  các tinh yen biên & mien lrung 
và Nam B chü dng chuân bj ben, bAi và to chtrc dim thuyên virçit biên ra mien 
Bäc, vera thàrn dO, näm tInh hmnh djch, nghiên ctru tuyên 4n chuyên trên bien, va 
nhn vU khi dé kjp thai cung cap cho cách mng mien Nam. 

1ir gifla nam 1961 dn gifla näm 1962, lành do cüa Mt trn Dan tc giãi 
phOng mien Nam Vit Nam a các tinh Ben Tre, Ca Mau, Ira Vinh và Ba Rja dA 
ccr 5 thuyên go tü mien Nam ra mien Bác d báo cáo tInh hInh, xin tiep te vU khI 
và sau dO trljc tiêp 4n chuyên vU khI, dn &thng cho các tàu tiêp tê giã dng tàu 
dánh cá ta Bàc vào Nam. Nhng chuyên thuyên 4n chuyên thành cOng là mt 
trong nhüng Ca s& quan trQng d tiên vic thành 1p doàn 4n tãi thUy tiêp tê 
vu khI cho mien Nam. Ngày 23/10/1961, B TOng Ttr lnh ra Quyet djnh so 

97/QP thành Ip Doàn 759 vn tãi thUy, dông cli I Trung tá Doàn Hông PhuOc lam 
Doàn trix&ng. Lirc krng cCia Doàn,ban dâu cO 38 can b, chiên si, trong do cO 20 
dông chI thuc các thuyen cüa Ben Tre, Ira Vinh và Lien khu V vira dieu ra. 
Cuôi nãm 1961, Dé an cOng tác cüa Doàn dà ducic Quân üy lrung uang và Bô 
lông lii 1nh thông qua. 
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Quyt djnh thành 1p Doàn 759 th hin thm nhIn chin krçic và sang to cüa 
Bô ChInh trj ma trrc tiép là Quân üy Trung uang và Bô Tong tu lnh, dánh dâu 
moe ljch scr quan trQng, mô ra buâe phát triên mài cüa tuyên dix&ng 4n tâi chiên 
lc trén biên chi vin cho chiên trithng mien Nam. Ngày 23/10 tr& thãnh Ngày 
truyên thông cüa Doàn 759, tiên than Lir doàn 125, Bô Tu lnh Vüng 2 - Quân 
chüng Hâi quân ngày nay, dông thñ là Ngày mo DuO'ng Ho Gil Mink trên biên. 

2. Siy phát trin Throng H ChI Minh trên bin 
a) Giai dogn 1962 - 1965: Tao bgo - bI mt - Mt ng& van  chuyn chi viçn chin 

lru'O'ng, gópphán dánh tháng chiên hrcic "Chiên tranh dac bitt" cüa dê quOc M9 
Thrc hin chü trtrcmg cüa cüa Bô ChInh trj Va Quân üy Trung ucrng, sau khi 

rut kinh nghim các chuyên 4n chuyên dithng biên tir Bäc vào Nam chi.ra thành 
công, Doàn 759 quyét djnh de thuyên "Bc Lieu" di chuyên trinh sat, ma dithng tü 
Bäc vào Nam. Dêm ngày 10/4/1962, thuyên thi cüa Nht L (Quáng BInh) di ye 
hthng Nam; den 10 gi dêm ngày 18/4/1962 cp vào Vàrn LUng (Ng9c Hiên, çà 
Mau). Nghiên cüu, khâo sat ben xong, thuyên Bac  Lieu tiêp tc quay trâ ra mien 
Bac; chuyên di trinh sat, mô dumg tü Bäc vào Nam dA thành cong. 

Trung tun tháng 8/1962, Quân üy Trung i.rang thông qua Nghj quy& "M& 
diz?.rng 4n chuyen chién krçic trên biên". Ttr day, Doàn 759 birâc vào mt giai 
donvn chuyên mâi, nhn bàn $iao 4 tàu go tü Xi.râng dóng tàu I (Hâi Phông) 
va tiêp nhn bô sung can b. Dê bâo dam bI mt cho tuyên du&ig 4n tãi dc 
bit, nhcng chiêc tàu cUa Doàn 759 phâi câi hoán thành tàu dánh cá, không có so 
hiêu cô djnh, xen k, trà trn vào nhctng doàn tàu dánh cá cüa ngu dan dja 
phuang trên biên, ten gi "Doàn tàu không sO" ducic ra diii. 

Dêrn 11/10/1962, ehic tàu g du tiên do dng chI Lé Van Mt lam Thuyn 
tnthng, dOng chI Bong Van Dia lam ChInh trj viên tàu cUng 11 thüy thU da thi ben 
DO San (Hãi Phông); ngày 16/10, tàu cp ben Vâm LUng (CàMau), 30 tan vU khI 
trhu phuangmiên Bäc dA di.rçic chuyên den chiên trtrng mien Nam an toàn. Sau 
thàng lqi chuyên di dâu tiên, 3 chuyên tiêp theo lan lixcit vào Nam. Trong hai tháng, 
4 chuyn tàu cüa Doan 759 dã 4n chuyên duqc 111 tan vii khI cho Khu 9 an toàn. 
Dâ' là mt thang lqi Ian, gop phân cUng cO niêm tin và quyet tam cUa quân dan 
mien Nam trong sr nghip dâu tranh giài phóng dan tc, thông nhât dat nuâc. 

Khi tu4n du&ng 4n tâi bin duqe khai thông, ChU tjch H ChI Minh dâ 
gui din bieu duang khen ngçvi, dông thii nhàc nhâ can b, chien si Doàn 759 
hAy nhanh chóng rut kinh nghim, tiep tiie vn chuyen nhanh han nfra, nhieu 
han nfta vii khI cho dông bào mien Nam giet gic. 

Nhftng chuyn tàu vO g di vào Ca Mau thành công, khng djnh chUng ta Co 
the 4n chuyen bang d.thng bien lâu dài, can phái có nhftng phuang tin vn 
chuyên tOt han di trong mi thi tiêt. Quan Uy Trung uang chU trirong nhanh 
chóng dâu tu, trang bj choDoàn 759 loi tàu vO sAt trQng tâi tü 50 tan den 100 
tan. CuOi nAm 1962, Bô TOng Tu lnh dê nghj Xuâng dóng tàu III (Hâi PhOng) 
thuc B Giao thông 4n tâi dam nhim vic dóng tàu vO sat. 

Ngày 17/3/1963, chic tãu vO st dAu tiên do dng chI Dinh Dit lam thuyn 
trithng, dông chI Nguyen VAn Tién lam chInh trj yien chô 44 tan vii khI len 
duang den ben Trà Vinh an toàn. Nha to chuc tot, k5' lut nghiêm, thc trách 
nhim cao, tinh than vftng yang và trInh d chuyên mOn giOi, nhftng chuyén di 
cUa Doàn dêu hoàn thành tot nhim vi1 và gift dixqc bI mit.  Chi trong 1 nAm, 
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Doàn 759 dã thrc hin 29 chuyn hang vào Nam B, vn chuyn 1.430 thn vu khI 
cho chiên tnr&ng, dat  h so 4n chuyên cao. 

Phát huy k& qua 4n chuyn bang duing bin chi vin cho chin trithng 
Nam B, B Quôc phàng chi thj cho Khu 7 mô ben don tàu. ?oàn 759 duçic 
1nh chuân bj rnt tàu chô vu khI dt phá mô duing mâi vào ben Ba Rja. Dém 
26/9/1963, chiêc tàu go mang so hiu 41 do dông chI Lê Van Mt lam Thuyên 
truông, dông chI Dng Van Thanh là ChInh trj vién tàu cüng 11 thus' thü, chà 18 
tan vu khI xuât phát tai  cãng BInh Dng (Hal Phong) dA mô ben vào Ba Rja 
thành công, chi vin vu khI kjp thii cho Khu 7. 

Tháng 8/1963, Quân üy Trung rang quy& djnh giao Doàn 759 trrc thuc Cc 
Hal quãn. Ngày 29/01/1964, Bô Quoc phOng quyêt djnh dôi phiên hiu Doàn 759 
thành Doàn 125 trirc thuc Bt Tix 1nh Hal quân. Tir nãrn 1962 - 1964, Doàn 125 
dA huy dng 17 tâu vO sat, 3 tàu vO go, tO chic 79 chuyên vn chuyên hn 4.000 
tan vU khI trang bj và can b trung, cao cap cüa Dãng vâ Quân di vào mien Nam. 
Tàu cüa Doàn dã cp ben Bac  Lieu (Ca Mau) 43 lan, Ben Tre 17 lan, Trâ Vinh 14 
lan, Ba Rja 2 lan, Phi Yen 2 lan, Binh Djnh 1 1&n. So vU khI dâ den chiên trLthng 
Nam B, crc Nam Trun B và Khu 7 dung Iüc, tr%rc tiêp gOp phan cUngcác lirc 
luqng vU trang giãnh nhiêu thãng lqi oanh liit nhu chiên thang Ap Bäc, Dam Dcii, 
Cái Nuâc, Chà Là, Van  TixOng, Ba Gia, BInh Giã.;. lam that bi ye can ban chiên 
luqc "Chiên tranh dc bit" cüa M5 - ngiiy trên chiên tn.thng mien Nam. 

Cui nãm 1964, B Tng Tis 1nh quy& djnh giao nhim vv cho B Tt.r lnh 
Hal quãn nghiên cfru ma rng tuyên 4n tâi du&ng biên vào các ben thuc dja bàn 
Khu 5. Ngày 2 1/9/1964, Tàu 401 dirçc lnh len duin vào Khu 5 và ben L 
Diêu sang ngày 0 1/11/1964, toàn b vU khI &rçic cat giâu an toàn, do mac can,  îàü 
401 bj hông nng và duçic dOt cháy dê xOa dâu vet. Trirâc tInh hInh trén, Dai 
tuàng Vô Nguyen Giáp chi thj: Không sü ding ben L Diéu na ma tim cách 
dua hang vào ben mOi & Phü Yen. 

Chip hãnh chi thj cüa Dai  tuôn, B Tu lnh Hãi quân quyt djnh chQn bn 
VUng Rô lam diem giao hang cho chiên trueing Phü Yen. Tàu 41 nhn 1nh chô vU 
khI cp ben VUng Rô câ 3 chuyen dêu thäng Ii, an toàn. Co vU khI tü mien BAc 
chuyên vao, tháng 12/1964, B Ti.r 1nh Khu Y dã m& các dçrt tác chien tiêu diet 
quân chU hrc ng', ho tr cho quân chüng nôi dy phá kim, diet ác, giái phóng 
mt so vUng & dông bang Quâng Nam, Quâng Ngâi, BInh Djnh, Khánh HOa, 
gop phân lam chuyên bién ciic din chung trén toàn Mien. 

Cong vic 4n chuyn dang tin trin thun lqi thI xây ra sir kin Tãu 143 bi 
1 & VUng RO ngày 16/2/1965. Con &thng 4n chuyên chien hrc trên bien khOng 
cOn giü &rqc bI mt na. Biêt rO do cüa ta, djch tang ci.thng tuan tiêu, phong tOa 
và kiem soát cht chë. Vic vn chuyên vU khi, hang hOa quan sij chi vin cho 
chiên truOng mien Nam bang du&ng biên gp muon van khó khän, Quãn üy Trun 
irang quyet djnh tam  ngirng vic vn chuyen bang dtr&ng bien vào mien Nam d 
nghiên cCru tim phuang thüc vn chuyên mài, phU hcip vài tInh hInh. 

b) Giai ã'oan 1965 - 1972: Vwo't qua thzr thách ác liit,  k/ic phyc klió k/ian, 
tiêp tyc van chuyên c/il vin cho chiên trw&ng, gop phân dánh tháng chiên hrcrc 
"C/len tranh cuc b5" và "Vit Nam hóa c/len tranh" cza dê quOc M9 

Trong diu kiin yu t bI mit, bt ng& cüa tuyn di.r?ng bin không cOn và 
bj djch kiem toâ gät gao, cOng tác chuãn bj cho chuyên m& dtthng duqc tien hành 
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khãn truang, cht chê, chu ctáo. Doãn 125 giao cho Thu 42 gm 1 6thu' thu do 
dông chI Nguyen VAn CCrng lam Thuyên trithng và dông chI Nguyen Ngçc An 
lam Chmnh tn viên tàu. Dêrn 15/10/1965, Tàu 42 châ 60 tan vU khI nhô neo, xuât 
ben; dém 24/10, Tàu cp ben Rch Kiên Vàng (Ca Mau) an toàn. Tiêp theo các 
Tàu 69 và Tàu 68 lan hrçvt len dtthng thrc hin thAng lçvi nhim vu duqc giao. 

Trong Cuc Tng tin cong và n& dy Tt Mu Than 1968, tr ngày 23 dn 
ngày 27/02/1968, B Tu 1nh Hãi quân sü diving 4 tàu: 165, 56, 54 và 235 len dtthng 
lam nhim vi chi vin cho chiên tnurng và lam phân tan sir dOi phó cüa djch. 

Kt thüc giai doan vn chuyn crc k' ác lit, ttr tháng 10/1965 dn tháng 
3/1968, Doàn 125 dA tO chirc 37 chuyên vn chuyên, trong do cO 17 chuyén thành 
cOng, ch& 310 tan vU khI cho chiên tnthng. 

Tru&c tht bai  trong cuc chin tranh phá hoai min Bc và tn tht nng n 
trên chiên tring mien Nam, ngày 3 1/3/1968, M5 tuyén bô ngrng ném born mien 
BAc. Theo chi thj cüa Ti,r 1nh Quan chüng Hãi quân, Doàn 125 tham gia "Chiên 
djch Vn chuyên VT5" (4n chuyên hang hóa, vU khI ttr Hãi PhOng vào Song 
Gianh - Quãng BInh) và tfr day së duçrc các hrc luçing vn chuyên vào chiên 
tnthng mien Nam bang di.rng b. Vài phuang châm chi do: "Chuãn bj chu dáo, 
tranh thu th&i ca, lam nhanh, gun, lien tic, an toàn, di gân b&, dra vào dan", tü 
ngày 03/11/1968 den ngày 29/01/1969, vuçlt qua hang rão phong tôa dày dc thüy 
îôî và born tir tru&ng cUa Ms', Doãn 125 dA huy dng 364 hxqt tàu, vn chuyên 
21.737 tan hang, dat  217,37% kê hoach. 

Tháng 02/1969, Doàn 125 tip t1ic "Chin djch Vn cliuyn VT5", vi 187 
chuyên tàu, 4n,chuyên 10.889 tan hang hOa, vixqt chi tiêu 1.000 tan, gop phân 
chi vin cho chiên tri.räng, dc bit là chien tnthng Thra Thien - Hue và Mt trn 
Khu 5. Tet Nguyen dan nAm 1969, can b, chiên si Doàn 125 vinh dir &rc Chü 
tjch ntrâc Ton Dirc ThAng gri tng 1ng hoa và dOn Dai  ftthng Vô Nguyen Giáp 
den thAm, chüc tét dan vi. 

Tháng 7/1969, sau khi rut kinh nghim tü nh€1ng chuyn di thành cong và 
không thanh công, Doàn 125 sCr ding Tàu42 cãi trang thành tàu nghiên cru bien, 
di trinh sat dê tim phuang thirc vn chuyen mcci. Tir kêt qua cüa chuyên di trinh 
sat, Quãn Uy Trung ixang và B QuOc phOng nhn djnh tInh hInh và quyet djnh 
chuân bj dçit vn chuyên lan vào chiên tnthng Khu 5, 6, 8 và Khu 9. NAm 1970, 
Doàn 125 dâ to chüc 15 chuyen di, song chi CO 5 chuyên vào duqc ben, 9 chuyên 
gp djch tuân tra, kiêm soát gAt gao, d gi bI mt cüa con du&ng chiên krqc, 
dành phãi quay ye, mt chuyên buc phãi phá tau. 

Ngày 27/7/1971, Quân khu ? thành 1p doàn vn tãi S950, dn nAm 1972 dôi 
ten là Doàn 371. Tir nAm 1971 dênnäm 1972, Doan dA to chrc 37 chuyen di, 4n 
chuyen duqc 620 tan vU khI vào chiên trueing Khu 9 an toàn. 

Tr tháng 10/1971 dn tháng 4/1972, Doân 125 t6 chCrc lien tic 20 chuyn, 
nhmg chi cO mt chuyên tàu tai dIch. Ket qua tuy han  che, nhi.mg dA gOp phân 
thüc day sr hoãn thin cUa "phrang thirc vn tãi cong khai" trong giai don sau. 

Giai don 1965 - 1972, can b, chin sT Doàn 125 phãi diii mt vâi nhUng thCr 
thách gay go, ác lit. Trong di ngU trung kien cUa Doàn, xuât hin nhieu tam gucing 
hysinh anh dUng, nhiêu con tâu ra di không tnô lai,  nhiu dOng chI, dông di da vinh 
vien yen nghi nai biên cã mênh mông. Con dtr&ng 4n chuyen trên bien tr& thãnh 
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mt kS' tIch, huyên thoi, gop phân cing quân và dan min Nam dánh thäng chiên 
Iuçc "Chiên tranh cçlc b" và "Vit Narn hóa chiên tranh" cüa dé quôc M. 

c) Giai dogn 1973 - 1975: Tham gia Chién djch HO ChI Minh, giái phóng 
hoàn toàn mien Nam, thong nhát dat ntrác 

D dáp irng yêu cAu nhim vi mcci, Doàn 125 tiêp Wc cüng Co to chic, xãy 
drng 1irc 1uçng, thành 1p them tiêu doãn, tiêp nhn tàu mâi, tang cithng huãn 
1uyn nâng cao trInh d mci mt và rèn !uyn chI chiên dâu cho can b, chiên 
si, san sang len diiäng khi có 1nh. 

VOi tinh thn trách nhim cao, trong 2 nãrn 1973 và 1974, Doàn dâ huy dng 
380 !i..rt tãu ra khoi, chuyên châ trên 43.000 tan hang, du'a 2.042 !i.rqt can b, 
chiên si tir hu phisong ra tiên tuyên và tr dat lien ra các dão, vilqt qua chng 
du&ng 158.292 hài l an toàn. 

CuM närn 1974, tInh hInh chin trxmg min Nam chuyên biên mau lç có lqi 
cho ta, Bô Tong Tham muu chi thj cho Doàn 125 vn chuyên vu khI và b di 
vão sâu hon nU'a, sat hon n&a noi ta ma chiên djch. Doàn 125 dã huy dng toàn 
b lirc !ung thirc hin dçit vn chuyên binh hrc dt kIch chU yêu vào chiên 
truäng(mt danh T5) và 4n chuyên phçic vii Chiên djch Ho ChI Minh !jch siir vOi 
tinh than "Than tôc, tao bao châ ngi.thi và vu khI vâo mt trn". Trong tháng 
3,4/1975, Doàn dâ vn chuyên 17.473 can bô, chiên si các don vj chü hrc vào 
chiên tnrang; 40 xe tän và 7.886 tan vu khI, nhién lieu... gop phãn giái phóng 
mien Nam, thông nhât dat nixâc. 

Ngày 04/4/1975, B Tn Tham mt.ru chi thj cho Quân chüng Hãi quân khân 
truong chuân bj 1rc lung dê giái phóng các dão thuc quân dáo Truang Sa. 
Doãn 125 nhanh chóng thành 1p mt biên di gOm 3 tãu: Thu 673, 674, 675, 
hành quân tr Hài Phôn vào Dà Nàng chô Doàn 126 Bô di Dc cong Hãi quân 
vã mt b phn cüa Tiêu doàn 471 Dc cOng Quân khu 5 ra giãi phóng dâo. Tr 
ngày 14-29/4/1975, các lirc krçng cüa ta dã nhanh chóng giãi phóng và tiêp quân 
các dão Song Tir Tây, Son Ca, Narn Yet, Sinh Ton và Trueing Sa lOm Tiêp do, 
Doàn 125 tham gia giái phóng mt so dão a mien Trung và vüng biên Thy Narn. 

d) Giai dogn 1975 - nay: Tiép tyc tham gia van chuyên và c/iién ddii, gop 
phOn xay dyng, báo v vüng chàc cht quyén bién, dáo, them lyc dja thiCng liêng 
cüa TO quOc và hoàn thành nhim vy quOc té ye yang 

DAt ntthc thng nhAt, cá nixOc di len chO nghia xã hi, nhim vii chO yêu lOc 
nay cOa Doan 125 là vn tãi cho các tuyên dáo xa vera mai giãi phóng và phc vi 
di lai cOa can b, Nhân dan 2 mien Nam - Bãc, trong dO nhim vii vn chuyen 
cho Truang Sa dugc dt len hang dâu. Tir tháng 5/1975 den bet näm 1975, Doàn 
125 dâ huy dng 121 lan chiêc tau, hành trInh 64.856 hãi l, chO 40.809 tan hang 
và 14.762 1uçn ngi.thi an toàn. 

Ngày 26/10/1975, B Quc phOng ra Quyêt djnh s 142-QD/QP "Vê to chirc 
lirc lung L doàn 172", trong do Doan 125 dOi ten thành Hãi doàn 125 va sap 
nhp vào L doàn 172. Näm 1976, lan dâu tiên chien djch vn chuyên cho quân 
dão Truang Sa duc thirc hin. Hãi doàn 125 dä huy dng 11 krqt tàu, di 22 
chuyen, cha 2.3 00 tan hang ra dão và lam nhim vii cam moe chü quyên, châ các 
ti chInh trj tr dâo PhO QuOc ye dat lien an toan. 

T& näm 1976 - 1981, Hãi doàn 125 dã buy dng 127 lAn chuyn tàu, châ 
23 .214 tan hang va 6.696 luqt can b, chien si tr dat lien ra dão, gop phân tang 
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cuäng süc mnh phông thu dáo, n djnh mt buàc nai an , sinh hoat cüa b di 
trén các dáo thuc quân dáo Tru?mg Sa. Dôn thyi, trong 2 näm (1978 và 1979), 
Hal doàn 125 dâ to chirc 48 chuyên, 4n chuyên hang nghln tan 4t 1iu xây drng 
cong trInh chiên dâu7  hang tram tan 4t chat hu can phiic vii sinh boat cho b di 
trên các dào dQc tuyên Dông Bàc, trng tam là dáo Bach  Long VT, Van  Hoa. 

Trong cuc chin tranh bão v biêngiói Tây Nam, hrc krqng vn tãi quân sir 
Quân chüng Hái quân dA to chrc 139 lan chuyên tàu, chà 19.790 tan hang hóa 
quân sir và 25.151 lixt can b, chiên si ra chên tnrng và do b chiên dâu, lam 
nhim vi quôc tê trong chiên djch Ta Lan, cüng các lrc krqng vu trang cách 
mng Campuchia thirc hin cuc tiên cong và nôi dy, dánh do chê d diet chüng 
Pôn Pot, giüp nhân dan Campuchia hôi sinh, tái thiêt dat nuóc. 

D phii hcip vôi nhim vu 4n tãi chi vin dão trong tInh hInh mài, ngày 
12/02/1979, Hãi doàn 125 di.rçvc B Quôc phông quyêt djnh nâng cap thành LI 
doàn 125 thuOc B Tx lnh Hal quân, lam nhim viii 4n tãi quân sir, dánh dâu 
mt giai doan phát triên và tru&ng thành mói cüa dan vj. 

Sau thing lçii trong cuc chin tranh bão v bién giâi và lam nghia vv quc 
tê, vic tang cu&ng khã näng phông thu dat nithc nói chung và phôn thu biên, 
dão nói riên, nhât là ô quân dão Tnthng Sa ducic dc bit coi tr9ng. Dê nâng cao 
hiu qua diêu hành cong tác vn chuyên cho Tru&ng Sa, bAt dâu tü müa 4n 
chuyên nAm 1981, Quân chüng Hãi quãn dã ap dung phuang thüc khoán khôi 
hxqng vn chuyên cho tfrng tàu và tirng hal di. Phong trào thi dua quay yang, 
tang chuyên, bão dam an toàn tuyt dOi cho ngithi và phiiang tin dA diên ra sOi 
nôi gifla các tàu. Tong két 5 nAm (1980 - 1985) lrc hxçxng vn tãi quân sr cüa 
Quân chüng cia 4n chuyên 652.530 tan hang boa, 4t lieu xây dijn cho các dâo 
xa và các dan vj trong Quân chüng (Lu doàn 125 ciA huy dng 993 lan chuyn tàu 
vn chuyên cho Trumg Sa, châ 112.932 tan hang hóa, vu khI). 

Cui nAm 1987 du nAm 1988, tmnh hInh trên vün bin qun dão Tru&ng Sa 
tr& nên cang thAng và phCrc tap; thrc hin quyêttâm chiên ltrqc cüa Bô Chmnh trj và 
nhim vi cüa B QuOc phOng giao, vi tinh than "Tat Ca vI Tru&ng Sa than yêu", 
can b, chiên sT trén các tàu vn tái ciA chy dua vri th&i gian, vuçit qua mi hiém 
nguy, song giO; khão sat, thAm dO, 4n tãi và chôt giu dão, cüng các hc krcmg 
trong Quãn chüng tAng cung sue manh  phOng thu trén các dâo chIm và dâo nôi. 

NAm 1988, các lrc luqng 4n tái quân sr trong Quân chüng vn chuyn chiên 
dâu vâi khôi hxçing tang gp 7 lan so vâi näm 1987 và hoàn thành ké hoach  vn 
chuyên 46.300 tan hang phic vi cho chiên dâu và sAn sang chiên dâu, 129.453 tan 
hang phiic vi cho sinh hoat thtr&ig xuyên, dat  khôi hrqng vn chuyên44.438.686 
tan (Lu doàn 125 ciA huy dng 318 lan chuyên tãu, 4n chuyên 22.564 tan). 

NAm 1989, thrc hin Hip Lrcc k k& gi&a hal Nhã nuôc Vit Nam Va 
Campuchia, hrc h.rçing tãu vn tãi quãn si Hal quân, trong dO cO L& doàn 125 ciA 
hoàn thành thAng lçii 8 dçit v.n chuyên quân tmnh nguyen Vlt Nam tr Campuchia 
ye rnxâc, bâo dam an toàn tuyt dOl ye ngii?ii và phuang tin. 

Nhcrng nAm gn day, các hrc luqng vn tãi quân sirr trong Quãn chüng ducic b 
sung hang chizc tàu vn tái dóng mâi có trang bj dOng b, cO tr9ng tãi Ian dê thay the 
so tàu nhO, tr9ng tâi it. Tr nAm 2000 den nay, lrc lung vn tái quãn sr Hal quân 
ciA vuqt qua song giO Va 9j khó khAn thtr thách, 4n chuyên hang triu tan hang, 
trung bInh hang nAm hoãn thãnh tü 100% den 105% ké hoach. Riêng L€r doãn 125, 
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tü näm 2011 dn 2020 dA t chirc 385 1n chuy&, chà 293.390 t.n hang hóa các 
1oti; dua, don và phiic vii 2.493 hrçit ngithi, hành trInh 281.312 hãi 1 an toãn. 

Cüng vài thirc hin nhim vi 4n tâi bin, các tàu 4n tâi Hâi quân dâ tham 
gia nhiêu chuyên trrc bâo v chü quyên trén biên, kjp thii phát hin sam nhCtng 
van dé nay sinh, chü dng ctâu tranh, ngàn chn tàu thuyên nixâc ngoài vi phm 
chü quyên vüng biên cüa nuàc ta, thc hin dung dôi sách, kiên quyêt trong bâo 
v chü quyên, gi vng môi trirng hOa bInh; thirc hin tot nhim vi phOng, 
chông bAo hit, cru h, ccru nan  trên biên, gop phân gii vUng và phát huy truyên 
thông tot dçp, phâm chat "Be di Ci HO" trong lông Nhân dan. 

II. TRUYEN THÔNG yE YANG CUA DUNG HO CHI MINH 
TREN BIEN 

Dix?ing H ChI Minh trên bin là mt thiên anh hung ca bt tir, mtb phn 
quan trong cüa h thOng 4n tâi quân sr chiên krçic trong cuc kháng chiên chông 
xãm krgc, giãi phóng dat nixâc, xây drng nén truyên thông ye yang. 

Mt là, trung thành vô hgn vol Dáng, vOl Td quc, vOl ch dç5 xâ h5i chz 
nghiavà nhán dan; nêu cao chI qiØt cwông, dung cám, khát vong dôc 4p, tic do 
và niêm tin vào tháng lcti cuôi citng; san sang xá than chiên dáu hy sinh dê hoàn 
thành xuát sac mol nhim vy thco'c giao. 

Thirc hin quyt tam chin hrçic cüa Dâng m& duing 4n chuyn chi vin 
cho chiên trixing mien Nam, hjc li.rcrng 4n tâi quân sr dithng biên dã nêu cao 
chI quit  cuäng, dung cam vuçit qua mci khó khan, thu thách ác lit và chiên 
thäng ye yang. Tiêu biêu nhix Tàu 41,42, 154... các dOng chI Bong VAn DTa, Phan 
VAn Nh?i (tcrc Tu Mau), Nguyen Phan Vinh, Nguyen VAn Hiu... là diên hInh cüa 
nhfthg tp the, cá nhân anh hung; và biêt bao nguai con ru tü cüa To quôc dA anh 
dung hy sinh a li vói con dithng biên mang ten Chü tjch Ho ChI Minh. Ho dA 
lam rang r& truyên thông ye yang cüa Hãi quân nhân dan Vit Nam anh hung, 
gOp phân to lO'n vào thän lqi vT dai  cUa cuc kháng chiên chông M, cfru nuàc, 
giái phOng mien Nam, thông nhât dat nuâc, trong sir nghip xây drng và bâo v 
To quôc Vit Nam xA hi chü nghTa. 

Hai là, phát huy thc mgnh tdng hQp, chi huy tp trung thing nhclt, hip dông 
chat chE vOl các 4c lwqng, chInh quyênvà Nhán dan các dfa phirang, sic giáp d 
cia bgn be quóc tê dê hoàn thành xuât sac mi nhim vy du'cxc giao. 

Cong tác vn chuyn chi vin cho chin tn.r1ng min Nam là cong vic vô cüng 
khO khän, ác 1it, nhung v&i tinh than qua cam và trInh d nghip vi tinh thông, 
trInh do to chIrc, chi huy thông that, kien quyet, bI mit, hip dông cht chê, kêt hçip 
chiên thut vài k5' thut, báo dam thông tin lien lac  thông suOt; can b, chien si 
tuyên vn tái bien cüa Hal quân nhân dan Vit Nam dA thrcic si dürn bc, chô che 
cüa các lirc luqng, chInh quyên và Nhan dan các dja ph11ing hal mien Nam - BAc; 
&rçic sir giüp di cüa ban  be quôc tê trong chuyen châ, tiêp nhn hang hOa, vu khl, 
cung cap krcmg thrc, thirc phâm, süa chua tàu, thuyên, cap cfru can b), chiên sT bj 
thrnng, Om dau... Tat cã nhCtng yêu to do dA tao  nên sirc math  tong hcip, lam nen 
huyen thoai cüa mt con Dix?mg Ho ChI Minh tren biên. 

Ba íà, nêu cao j thic dóc 4p, tic chz, tic lyc, tc cw&ng; a'oàn kIt, tMng nhdt, 
k) luát nghiêm minh, nám vrrng khoa hQc thut; khác phuc khó k/ian, phá tié 
bao yáy cüa d/ch; linhhogt, micu trj, sang tgo, lien tyc tiên công, quyêt chiên, 
quyét tháng; tim ra nhiéu phicong th&c vn chuyên có hiu qua. 
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* Ra diii và tnr1ng thành trong cuc kháng chin chng M, cCru nuâc, ngày 
dâu 1rc krçmg vn tãi quân sr trén biên chi có 4 tàu go thô sa gãn may và 38 can 
b, chién sT lam nàng cot, can b, vci trang bj hang hâi thô scv, nhtrng bang trInh 
d và kinh nghirn dày dan,  dA näm vcng k5' thut diêu khiên tàu và khá nAng 
phán doán th&i tiêt, näm vüng dja hlnh, hang hal thiên vAn, giü nghiêm k' 1ut 
chiên tnthng; muu trI, khéo leo két hçip vol câi dng, ngi1y trang, nghi binh, tao 
nén yêu to bI mit,  bat ngv; kêt hcTp giia hoat dng bI mt và,công khai, gifla du 
kich và hin dai,  giUa surc manh  dan tc và si'rc manh  quôc té, sang tao  ra chiên 
thut dc dáo trong vn tãi. Sau mt th&i gian hoat dng dA trO thành li doàn vn 
tãi, dam &rclng huOng chiên lucc trên biên, vOl nhUng trang bj tmg buOc hin 
dal, di.ra vu khI dan  duçvc và dtra, don can b, chién si vào các chiên tr1xmg dung 
lüc, dung th&i co; gop phân duy trI, phát triên chiên tranh cách mng, lam nén 
thang lçri cilia cuc kháng chiên chông M5, ciru nuOc, giãi phOng mien Nam, 
thông nhât dat ni.rOc, dtra cã rnthc tiên len chili nghia xâ hi. 

VOi nMng thành tIch xut sc da dat  duc, tháng 9/1963, Doàn 759 dã d.rc 
tng thixOng Huân chirang Chiên cOng hang Hal; Tàu 41 dtrqc tng Huân cht.rang 
Quân Cong hang Nhât; các tàu 43, 54, 55 và 56 &rqc tng Huân chixang Chiên 
cong hang Nhât; các tàu 42, 67 và 68 duçic tng Huân chixcing Chiên cOng hang 
NhI. Doàn 125 &rcfc tang thithng Huân chuong Quân cong hang Nhât ngày 
30/4/1966, Danh hiu don vj Anh hung Lrc lucvng vu trang nhân dan lan thu nhât 
ngày 01/01/1967 và lan thr hal ngày 03/6/1976. Tong kêt dcit hoat dng "Chiên 
djch CQ-88" (nAm 1988), Lü doàn 125 có 2 tp the: Tàu HQ505, tàu HQ931 và 1 
cá nhãn ducic tuyên ducing danh hiu Anh hung Lirc ltrcmg vu trans nhân dan. L 
doàn 125 duçic tng thithn Huân chucing Quân cOng hang Nhât (nAm 2011), 
Huân chuong Bão v To quôc hang NhI (nAm 2016). 

III. PHAT HUY TRUYEN THÔNG YE YANG TRONG SJ NGHI*P 
XAY DUNG VA BAO V TO QUOC YIT NAM xA HQI CHU NGHiA 

Trong nhüng nAm tOi, tInh hlnh th gi&i, khu virc tip t1ic din bin ht sCrc 
nhanh chOng, phüc tap,  khO luäng. Hôa bInh, hçip tác và phat triên van là xu the 
iOn, song dang dilmg truOc nhiêu trO ngi, khó khAn; cnh tranh chiên hxqc giCa 
cac nuOc iOn, xungdt ciic b tiêp tic diên ra dual nhiêu hInh thrc, phCrc tap. 
Tranh chap chü quyên lânh thO, chili quyên biên, dão diên ra cAng thäng, quyêt lit 
hon. Hôa bInh, On djnh, ti do, an ninh, an toàn hang hài, hang không trên Biên 
Dông dung truOc thách thrc lOn, tiêm an nguy co xung dOt. 

O trong nuOc, sau 35 nAm di mOi, th và hrc, sCrc manh  tng hq quOc gia, 
uy tin quOc té cüa dat nuOc ngày càng duqc nâng cao, tao  ra nhüng tiên dê quan 
trçng d xây dimg và bão v To quOc. Tuy nhiên, các the llrtC thu djch tiêp t1ic 
tang cir&ng chôn phá Dân, Nhà nuOc và dat nithc ta. Nhim vii xây dirng, bão 
v chü quyên bien, dão, them 1c dja cilia To quôc và giCt v&ng môi tru1ng hOa 
blnh, On djnh trên các vüng bien, dáo dA vâ dang dt ra nhcing yêu câu mâi. De 
hoàn thành thAng lqi nhim vii dirçic giao, dôi hôi cap üy dãng, chInh quyên các 
cap, can bO,  dãn viên và các 1rc krçxng lam nhim vi1 tren bien, dáo can tp 
trung thi.rc hin tot nhung nôi dung co ban sau: 

Mjit !à,tli chuc nghiên cthi, quán trit, h9c tap, tuyên truyên và triên khai 
thijc hin thAnglçii du?mg lôi, chili tnrong cilia Dãng; chInh sách, pháp 1ut cilia 
Nhà nuOc ye bien, dão; hân dãu dua nuOc ta trO thành quôc gia manh  ye biên, 
giàu tr bien, phát trien ben v€ng, thjnh vixçing, an ninh và an toàn; phát trien ben 
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vthig kinh té biên gAn lien viii báo dam quôc phông, an ninh, gict vn dc lip, 
chü quyên và toàn vn lãnh thô, tAng cut1ng dôi ngoi, hçip tác quôc té ye biên, 
gop phân duy tn môi trueing hàa bInh, on djnh cho phát trién. 

Hai íà, tIch crc tham gia xay drng nn quc phông, an ninh, d6i ngoi vüng 
biên và yen biên vfrng manh.  Phát huy süc manh  tong hçip, vng dc 1p chü 
quyên, quyên chü quyên, quyên tài phán, toàn vçn lAnh thô, lAnh hal, vling träi 
cüa To quôc. Kêt hcip chtchê các hInh thüc, bin pháp dâu tranh chInh trj, ngoi 
giao, pháp l, kinh tê, quoc ,phOng trong quãn L, bão v vüng tthi, vüng biên, 
dão, them lic dja cüa To quôc. Phát triên kinh tê gAn lien ,vâi xây drng the trn 
quôc phOng toàn dan, the trn an ninh nhân dan vüng chAc trén các stung biên, 
dão. Co chInh sách thu hut, khuyên khIch nhân dan ra dão djnh cr lâu dài và lam 
An dài ngày trên biên, báo dam vüa phát triên kinh tê, vra lam nhim vii bâo v 
vüng biên cüa To quôc. 

Ba là, xây drng các lrc krçing lam nhim V%i báo v chü quyn biên, dão, 
them hic dja cüa cüa To quôc vng mnh toãn din theo htxàng cách mng, chInh 
quy, tinh nhu và hin dai;  nOng cot là Hãi quân nhãn dan Vit Nam, çanh sat biên 
Vit Nam, Bt di Biên phOng, Dan quân tir v bién và 1irc krçmg Kiêm ngu vQng 
manh. Nâng cao nAng hrc lAnh dao va süc chiên dâu cüa các to chrc dàng, trQng 
thin là chi b và vai trô tiên phong, gucing mâu cüa di ngü can b, dãng viên lam 
nhim vi1 trên các vüng biên, dâo. 

BJn là, tIch crc, chü dng ph6i hçip vài các hrc hrçing thrc hin t& nhim 
vii giüp dan phOng, tránh, khAc phiic hu qua thiên tai, bAn ICi và tim kiêm ciru h, 
cru nan, chAm soc süc khOe, giüp dä Nhân dan lam an trên các vüng biên và on 
djnh diii sOng nhân dan trên các dáo. Thrc hin tot che d, chInh sách dôi vài các 
gia dInh có than nhãn, chiên si dang lam nhim vi gii gin an ninh, chü quyên 
bien dáo cüa To quôc. 

Nan, íà, quántrit và thirc hién t& duà'ng thi d61 ngoi cüa Dãng, nhât là ho?t 
dng dOi ngoi quôc phOng, tOn tr9ng thu quyên và iqi Ichhqp pháp cüa các nithc 
trên biên. Kiên quyêt, kiên trI giãi quyêt tranh chap, bat dông tren bien, dào bang 
bin pháp hOa blnh, tren co so lut pháp, quOc té, nhât là COng uOc cüa Lien hp 
quôc ye Lut Biên nAm 1982. Tham gia tot các hoat dng giao luu v&i hâi quân các 
nithc trong khu virc và trén the giOi; phôi hqp hip dOng cht chê trong tuân tra, 
dien tip,  tIm kiêm cCru h, ciru nan,  chOng cixOp biên... nhAm giC v&ng mOi tru&ng 
hOa bInh, On djnh, trt tir, an ninh và phát trien kinh te bién. 

Sáu là, tip Wc phát huy truyn thng DuOng H ChI Minh trén bin, neu 
cao thcrc dc lap, tir chü, tir 1irc, ty cuOng; chü dng, sang tao, can kim lao 
dông san xuãt, tao  ra nhiêu cUa cãi vt chat cho xa hi, chAm lo dOi sOng 4t chat 
và tinh than cho b dci; lam chü vu khI, trang bj k thut hin có, thtrc hin tOt 
Cuc vn dng "Quãn 1, khai thác vU khI trang bj k thut tOt, ben, an toàn, tiêt 
kim và an toàn giao thông". 

BAN TUYEN GIAO TRUNG UCFNG - TONG CUC  CHiNII TRJ QDND VIET NAM 
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