
BE CUNG TUYEN TRUYEN 
K' nim 60 nãm Ngãy m& thrrng Hi) ChI Minh - Ngày truyên thông 

B di Trtthng Son (19/5/1959 - 19/5/2019) 

I. SIJ RA B(1I, PHAT TRIEN CUA DOAN 559 - BQ BQI TRUNG 
SN VA BIX&NG HO CII! MINH TRONG CUQC K}IANG CHIEN 
CHONG M'c, cUt NIXOC 

1. Si ra dôi cüa Boàn 559 - Bô di Trtthng Sffn và thrô'ng Hi) ChI Minh 
Sau Hip djnh Gio-ne-va, dt nuóc ta tm thñ bj chia ct lam hai min. Dê 

git1 vtrng lien 1c giüa hai mien Nam - Bc, báo dam cho Trung iiang Dáng chi do 
phong trào each mng mien Nam, ta mâi chi có mt tuyn lien ltc qua mien tây 
Quáng Tn do Lien khu üy 5 phu trách, chi 4o tir giói tuyên tri vào Va lily ban 
Thông nhât Trung ucing phii trách t1r giói tuyn trô ra. Tuy nhiên, con dixäng nay 
không the dáp img ducc yeu câu 4n tãi ngrôi và vu khI vOi s hxcxng l&n khi each 
mng mien Nam phát trin. 

Buóc sang näm 1959, each mang min Nam dung truâc mt buóc ngo.t, dôi 
hói Dàng ta phãi có quyt sách kjp thii. Tháng 1/1959, Hi nghj Trung inYng lan 
thir 15 dã dé ra nhim vi cách mng Vit Nam trong giai doin mói. H3i nghj 
khàng djnh nhim vy ccr bàn cia cách mgng mkn Nam là giái phóng mien Nam; 
phircing pháp cách ming và phircing thc ddu franh là dung bçzo lrc cách mQng, tir 
dáu tranh chInh trj tiên len kIt hçrp dá'u tranh chInh tr/ và dáu tranh vu trang, dánh 
do quyên thong trj cza dl quO'c, phong kiln, tnthc mt là dánh do tp doàn thông 
trf NgO DInh Diem tay sai ca dl qulc M9, thiét 1p chInh quyên cOch mgng'. 
Thirc hin Nghj quyt Hi nghj Trung uong ln thu 15 cüa Dãng v nhim vi chi 
vin cho mien Nam, vic nhanh chóng mó dithng 4n chuyên chi vin chiên hrcc 
cho các chin tru&ng tr& thành mt nhiêm vi hM src quan tr9ng, cap bach cüa toàn 
Dáng, toàn quân, toàn dan ta. 

Sau mt thi gian gp ri1t chun bj, ngày 19/5/1959, Thi.rông tr1rc Tong 
Quân üy chInh thrc giao nhim vi cho "Doàn cOng tác quân sr dc bitt"  lam 
nhim vi mi thrmg vn chuyên hang quân s1r vào mien Nam, to chüc &ra don b 
dci, chuyên cong van, tài lieu ttr mien Bäc vào mien Nam và nguc li.Näm 1959, 
Doàn có nhim vi soi dithng, bâo dam giao thông lien lc tr mien Bäc vào mien 
Nam, 4n chuyn g.p 7.000 sOng b binh, to chixc bào dam dua 500 can b trung 
d.p, sa cp hành quân vào chin trueing lam nOng cot xây drng 1irc luçmg chO lrc. 

D hoân thành nhiêm vi, Ti)ng Quân Oy, B Quôc phông quyet djnh biên 
ch buuc du cOa Doàn là 500 can b, chin sT. Ngoài Doàn b, Doàn d.rcic to chüc 
thành Tiu doàn 4n tái b 301 Va các b phn: xây dirng kho, bao gOi hang, sua 
chüa vu khI, ch bin thrc ph.m. 

Ra di tháng S nàm 1959, Doàn duçc mang phiên hiu Doàn 559 (den ngày 
12/9/1959, B Quôc phông ra quyt djnh chInh thuc thành 1p Doãn 559). Con 

Lich thDoàn 559- Bç5 dç51 Trzthng Sun - dithng i-id ChlMinh, Nxb. Quân dOi  nhãn dan, Ha Ni, 1999, tr.19. 
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thx&ng dã dtxcic khai sinh dung ngày sinh cüa Bác, nên duçic mang ten duô'ng Ho 
ChIMinh. 

Ngày 19/5/1959 1ró tlzành Ngày truyên thông Doân 559 - B3 di Trwông 
Sun - du'ó'ng H ChIMinh. 

D.0 tháng 6/1959, Doàn 559 t chirc di khão sat mi tuyên vâo Nam bat 
du tr Khe Ho (nm giia mt thung lông a tây nam Vinh Linh), sau do vach  tuyên 
phát trin v huang Tây Narn, dim dt tram cuôi cüng là Pa Lin, ké cQ.n tram tiêp 
nhn cüa Khu 5. Con duông nay phài vugt qua nhiêu day nñi cao hiêm trâ, khI h.0 
vô cong khc nghit. D bâo dam tuyt di bI mat, khâu hiu hành dng cOa Doàn 
là: "0 không nhà, di khóng dáu, náu khóng khói, nói khóng tilng "; phái chO dng 
tránh dich và bI mat. 

Ngày 13/8/1959 chuyn hang du tiên chInh thirc virçt Truang Scm. Sau 8 
ngày dêm vuçt qua bao song sâu, sui du, dèo cao và h thông don bôt chôt cht 
cOa djch, ngày 20/8/1959, chuyn hang du tiên trCn tuyn du&ng gOi di.rcic bàn 
giao cho chin truOng Trj Thiên tai  Ta Rip gôm 20 kh.0 tiu lien, 20 khâu sOng 
tru&ng, 10 thông dan  tiu lien và dan  sOng tnthng. Chuyn hang dâu tiên tuy It Oi, 
song dã lam nOc lông can b, chin si Khu 5, th hin quyt tam cOa Dàng và tInh 
cam cOa Bác H, cOa quân, dan min B.c gOi tai dng bào, chin si min Nam. 

K& thOc nãm 1959, Doàn 559 dã chuyn duçic vào Khu 5 s hang gm 
1.667 kh.0 sOng b binh, hang tram nghmn viên dan  và mt s quân ding thi& yu 
khác, dua 542 can b, chin si vào lam nhim vii & min Narn. 

2. Sir phát trin nhanh chóng cüa Doàn 559 - B di Truông Son vã h 
thong duo'ng Ho Clii Minh 

* Giai doçin 1960 - 1964: Nhfrng nà,n du xây dyiig tuyin clii vin chiên lupc 
O mien Nam, sau khi có Nghj quy& 15 cOa Trung uong Dâng, phong trào 

cách mang dã cO btróc phát trin mnh me. Truóc tInh hInh do, B ChInh trj chO 
truong day manh  hoat dng chi viên cho chiên tru&ng. Vj trI, vai trO cOa Doàn 559 
ngày càng quan trçng, nhim v cOa Doàn ngày càng nng nê. Trong khi do, djch 
ngày càng tang ci.r&ng lông s'ic, dánh phá ác 1it hon. Ngày 1/9/1960, Hi nghj Ban 
can sr Doàn 559 ra nghj quy& nêu rO: "Phái quyé't tam tic luc cánh sinh, tranh t/n 
th diing di ditông cü, dng th&i ti4p tyc soi dwàng mói dé lam dithng dc bj "2 

Tháng 11/1960, Bô Tng Tham mi.ru quyk djnh thành 1p Doàn 70, 1rc 
lucing nOng c& là Tiu doàn 301. Xut. phát tir tInh hInh thrc t, phuang thOc 4n 
chuyên cOa Doàn duçic thay dôi cho phO hcip vói hoàn cánh. Dê khc phiic tInh 
trng bi dng do ta chO truong lánh dan, Doàn nhanh chóng chuyn di phucing 
thOc hott dng m6i, tir phOng tránh bj dng tiên tâi phOng tránh tIch circ vai 
phuong châm: Dánh djch ma di, dánh djch d vn chuyn. 

Trong khi tuyên giao lien 4n tái quân sr tü min Bc di.rçic m& d9c theo day 
Tnr&ng Son tien dan vào phIa Nam thI a Trung B, cac con dt.r&ng giao lien duçc 

2  Dzz&ng H Chi Minh huyn thoqi Nxb. Quân di nhân dan, Ha NOi,  2009, tr.30 
Ljch s Doàn 559 - B5 d5i Trtthng Scm - ththng Ho C/i! Minh, Sdd, tr.6 I. 
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ma tip vào các khu can cü Tây Nguyen vã tr min Dông Nam B các di vu 
trang tuyên truyên cüng tiên hành soi duäng ra Bc. Dn cui näm 1960, ta dã thiêt 
lap duc tuyên giao lien v.n tài tir Trung B vào min Dông Nam B, tuyên giao 
lien quân sr Trithng Son that sr tth thânh cu ni gi&a min B.c vói các can ca 
miênNam. 

Trong müa khô 1960 - 1961, Doàn 559 dã 4n chuyn giao cho chin trumg 
duoc 30 tan vu khI, báo dam Iucng thuc cho gân 2.000 can b vào chiên tnthng, có 
chân hang dr trü cho các dçct 4n chuyn tip theo. Doàn dâ duçic Chü tjch H ChI 
Minh khen ngcli: "Doàn 559 bithc ddu lam dztçrc v&  là gidi, nhu'ng cn nghiên 
ci'ru to chic lam tOt hcrn nüa "n. 

Ngày 3 1/1/1961, B ChInh tr ra Nghj quyt v nhim v quân sr 5 nàm 
(1961 - 1965) và phuong hu&ng, nhim vii truóc mt cüa each mng min Nam. 
Trong do CO nhim vii: Ma rng du&ng hânh lang v.n chuyên Bàc - Nam, cá 
duang b và du?mg bin... nâng dn quy mô và khi luçing tip t 4n chuyên 
phuong tin vfi khI, cung cp tài chInh tr min Bc vào min Nam. Tnrâc tInh 
hInh dlch  dánh phá ngày càng ác lit, Trung uong Dâng Nhân dan cách ming Lao 
nhât trI vai dé nghj cüa ta ma tuyn duang v.n tâi trên dt B?n,  dng thi cüng dé 
nghj dung ththng do d vn chuyn môt s nhu c&u thit yu cüa Bn tOi Nam Lao, 
cüng Bn ma rng vüng giài phóng & khu vrc nay. Ngày 14/6/1961, Doàn 559 
chInh thirc buâc vào hot dng trên tuyn Tây Tnthng San. 

Ngày 23/10/1961, B Quc phông ra Quy& djnh so 96/QP phát triên Doàn 
559 tuang duong cp su doàn, quân s 6.000 nguai. Không chi phát triên ye so 
luçng, Doàn 559 dã có bu6c phát trin quan trQng ye chat luçxng. Các chiên sT 
Trithng Scm vüa là ngithi lInh vn tài, vra là chiên sT b binh, cong binh, vira cOng 
tác, vra chin du. * 

Bang nhung n 1irc to l&n cüa Doàn 559, h thông dixmg Ho ChI Minh có sr 
phát trin nhanh chóng. Dn cuéii näm 1964, b di tuyên 559 cüng các don vj vu 
trang, thanh niên xung phong và giao thông Quân khu 4 dã xây dirng ducic tuyên 
hành lang vn tãi gm nhiu tnc duang gui thô và mt tric duang co giói a Tây 
Truang San, thirc hin duçic chin djch vn chuyên quy mô l&n ma Quàn üy Trung 
uang giao. V lrc lugng, sau han 5 näm hoat  dng, quân so cüa Doàn 559 len den 
8.000 nguai. 

Kt thi'ic näm 1964, Doàn 559 dã dua don quân vào Khu 5: 15.896 ngi.rai, 
Nam B: 1.57 1 ngu?i. 

* Giai ttoçzn 1965 - 1968: Tuyln v?In  tái ctigiói dzthng Ho ChIMinh vuin 
sâu chi vin cho ciziEn trtthng mitn Nam dánh bii chiin luic "chiên tr(lflh cyc 
b3" cüa dê quôc M9 

Ngày 3/4/1965, Thu?ng tr1rc Quan üy Trung uong ra Nghj quyêt tang crnmg 
nhim vv và to chrc cüa Doàn 559: Nhiêm vu chü yêu cüa Doàn 559 là ma du&ng 
và tO chic vn chuyn chi vin cho chiên tri.thng mien Nam và H Lao; dông thôi 

Dzthng i-id ChI Minh huydn thoçii, Sdd, tr.3 I 
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có nhim vi báo dam vt chit và an toàn cho các lirc h.rçing hành quân, bào v 
hành lang chng djch tp kIch bang dx&ng b và dumg không, phôi hgp và giilp 
d các dja phrong cüng c vüng giãi phóng a dc hânh lang. 

B Ti..r lnh 559 có ba hrc luçing chInh là: 1ic luqng ma duang mOi, giü gin 
và sra chUa dthng cü; hrc lucxng 4n chuyn và gitt kho; lirc hrçing báo v. Ngoài 
ra cèn có các lirc li.rçng bào dam khác nhu: thông tin, quân y, sfra cha... V t 
chzc, Dáng iy  và B5 Tu' lçnh cla Doàn tu'crng a'wo'ng ca'p qudn khu try'c thuç5c 
Quán iy Trung urrng. 

Quyt djnh trén dánh du buôc phát trin rnói cüa Doàn 559, tir 4n tái thô 
sa chuyn sang v.n tái ca gió'i; tü quy mô cp su doàn len quy mô cp quân khu 
vai nhUng nhim vii chin krc to Ian, vô cüng khó khãn, phrc tap  trên mt dja 
bàn rng. 

D dáp rng yêu cu nhim v, tháng 2/1966, Bô Tix Inh 559 giái th các 
tuyn, th chirc thành 8 birth tram; mi binh tram phii trách mt khu virc riht djnh 
và dêu có mt tiêu doàn cong binh. 

DAu näm 1967, dng chI Dng S Nguyen chrcic B Quc phông diu lam Tu 
lênli Doàn 559 kiêm ChÜ nhim Tng ciic H.0 cn tin phucing. Vai tác phong sau 
sat, Cu th& sau khi dâ khão sat nm ch.c tInh hInh trén toàn tuyn, dng chI dã cüng 
Thuang v Dàng üy và B Tu lnh có nhiêu quy& djnh sang tao  nh.m di mói 
phucng châm, phuang thi'rc hoat dng, xây drng v€mg chc th tran  Truang San. 

Bt dtu ti'r müa khô 1966 - 1967, durng giao lien tách khói duang ô to; h 
thông cu dtrO'ng dugc di mai mOt  cách cci bar trong th trn hip dông chiên dâu 
giQa các quân, binh chñng trén toàn tuyn; nha do cong tác vn chuyn chi vin cho 
chin truang min Nam tang gp 25 1n, giao cho ban  Lao tang gp 12 1.n so vói 
nàm 1966, dua b di vào chiên truô'ng tang gap 2,5 Ian so vai chi tiêu B giao. 

Cuôi nãm 1967, Doàn 559 da xay dung duçxc mt mang du&ng vfrng chàc 
vai 2.959km &thng ô tO bao gm các tric d9c chInh, triic dcc phii, &rang ngang, 
duang vông tránh và du&ng vào kho ly hang. Day là mt th trn câu duô'ng có 
th h trçl, b sung cho nhau. Sir phát trin cña h thng duàng H ChI Mirth dã 
phic v dc 1rc cho cong tác 4n chuyn chun bj cho cuc Tng tin cong và nOi 
d.y Xuân Mu Than 1968. 

Näm 1968, Doàn 559 d có 25 binh tram,  23 trung doàn; quân so len den 
80.000 nguai. 

* Giai dozn 1969 - 1972: Mo' r3ng du'&ng H GhIMinh, gópphân ddnh bii 
m3t buó'c quaiz trçing chili, lu'çic "Vit Na,,z hóa chili, tranh" cüa dl quc M9 

Müa khô 1968 - 1969, h th6ng duing vn chuyn chin hrgc Truàrng San 
không chi phát trin vào các chin tru&ng Nam B và Tây Nguyen ma con dugc 
phát trin manh  ra phIa Bc, tip giáp vói hu phuang i&n mien Bäc, dáp üng vai 
yêu cu chi vin ngày càng i&n cho chin tnrang min Nam. 

Tháng 7/1970, B Tu Inh 559 duc dOi ten thành B Tu lnh Trithng San. 
Các binh tram duc t chirc thành các su doàn; gm 8 su doàn, 1 doàn chuyCn gia 
(tuo'ng duang su doàn), 16 trung doàn trirc thuc, 6 binh tram. 
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Tháng 7/1971, B Tu lnh Trixxng Scm ducrc t chüc thành: 5 Bô Ti.r 1nh 
khu vi.rc (470, 471, 472, 473, 571), 6 binh tram tnrc thuc (9, 12, 14, 15, 29, 31), 6 
trung doàn cong birth trrc thuc (4, 6, 8, 10, 98, 217), 2 trung doàn ô to (11, 13), 3 
trung doàn phông không (210, 591, 593), 2 trung doàn ththng ng xäng dâu (532, 
592), 1 trung doàn thông tin (gom 5 tiêu doàn), 4 quân y vin (Bnh vin 59, Vin 
46, Viên 47, Vin 48) và các cci quan trirc thuc (B Tham muu và 5 ciic). B 
Quôc phông cho phép tang them 61 tiêu doàn, nâng tng so len 188 tiu doàn và 
tl.rang duang trirc thuc các binh tram; bô sung 35.000 quân (20.000 b di và 
15.000 thanh niên xung phong, dan cOng hOa tuyn, cong nhân giao thong), nâng 
tong quân sO len 92.000 ngui5. 

Dê to the b.t ng vói djch, ngày 5/5/197 1, B Tu lnh Trtthng San huy 
dng toàn b lirc luçmg cong binh và môt so 1irc lung khác dông 1ot ra quân mi 
"dtrrng kin" (là các con thr?mg chy duói các tan cay cüa rtmg Trnng San). Den 
cuôi näm 1971, toân tuyên dâ ma thrcic 1.190km dithng kin. Vn chuyn trên 
thrang kin dã Ira thãnh xu the chü dao  trên throng Ho ChI Minh, di.rcic Dâng üy và 
B Tu lnh Trt.rOng San dánh giá rat cao, coi do là mt thành tru có nghTa chiên 
luçic, to ducyc the bat ngO dôi vOi không quân djch. H thing du&ng kIn tiêp tVc 
dixçc phát trién trong nh&ng näm tip theo. 

Cuôi näm 1972, ta dã xây drng duçc mt ming du&ng giao thông vn tãi 
chin lucre gôm nhiêu triic d9c, ngang và các thrOng vOng tránh, hInh thành h 
thông thrOng cho các kiu, loi xe ca giOi, vOi tng chiêu dài 11.000km. Giao 
thông v.n tài phiic vi kháng chin cüa toàn min Nam trong nàm 1972 dã gop 
phân quan tr9ng to nén chin th.ng to iOn cüa quân và dan ta trong cuC tiên Cong 
chin luçic näm 1972, buc d quc M và ngiy quyn Sài GOn phãi k Hip djnh 
Pa-ri, dng thOi cüng gop phn cho cuôc tin cong chiên h.rcic cña quân và dan Lao 

giành thing Içri toàn din, buôc djch phái k Hip djnh Viêng Chän. 
* Giai doçin 1973 - 1975: Hoàn thin thE trçIn ththng H Oil Minh, càng 

cá nithc tiEn hành cu3c Tang tiEn cong và nOi dy mi,a Xuân nám 1975 
Du näm 1973, ming thrOng chin lucre dâ duçrc xây dirng, mO rng trên dja 

bàn Tây TruOng Scm, v ca bàn vn là tuyn thrOng dat, chi bào dam 4n chuyên 
thrçic trong müa khO; cOn trên dja bàn Dông TruOng San, ta chua có diêu kin mO 
duOng qua Tây Nguyen. D dáp I'rng yeu cu tang khOi lucrng vn chuyen, tang tOe 
d xe chy, tAng m.t d phuang tin nh&m to chOc 4n chuyên iOn, ca dng iOn Va 

nhanh các binh doàn chü h.rc và birth khI k thu.t den các huOng tác chiên, ta can 
nhanh chóng xay dung, phát trin, hoàn thiên mng thrOng giao thông vn tái chiên 
lucrc DOng, Tây TnrOng San ra phIa tru&c. 

D hoàn thành khi luçrng cOng viêc rat iOn dugc giao, Bô Tu lnh TruOng 
San dã t chOc diu chinh, bO trI hrc iucmg phü hcrp vOi tInh hInh; dOng thOi duqc 
tren tAng cuOng lrc luçrng, phucrng tiên. Müa khô 1973 - 1974, Iirc iuçnlg cong 

S6 1iu duqc trich trong: Ljch sz Doàn 559 - Bç5 dç51 Trw&ng San - dirO-ng Hc ChI Minh, Sdd, t11 tr.460 dn tr.472. 
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binh duc triên khai trén toàn tuyn lam nhim vi xây dirng, khôi phiic vâ bâo dam 
ththng vn chuytn. 

Giüa näm 1974, B Tu lnh Tnr?ng Son có tat câ 8. su doàn binh chüng, 20 
trung doán và tuang duong trrc thuc, hang chc tiêu doàn trirc thuc các cic 
nghip vi; thng quân so len den 100.495 nguôi, trong do có 13.155 si quan6. 

Cu6i näm 1974, tuyn vn tãi quân sir chin luçic trên di.rOng Ho ChI Minh 
dã thirc hin dixçyc chü truong cüa Quân üy Trung uclng, hoat  dng Ca müa khô vâ 
müa mua theo t 1 thich hcip. Quân và dan ta dã có mOt  h thng du&ng chiên 
hrçic néi lin tü h.0 phucmg 1&n rnin B.c vO'i các chin truO'ng, bào dam cho tat câ 
loai binh khI k thut co dng trong di hInh hành quân cüa các quân doàn, binh 
chüng hcTp thành ra tr.n. 

Tü khi ra däi cho den cuc Tng tin cong và nôi d.y müa Xuân näm 1975 
toàn thing, duOiig H ChI Minh không ngrng ducic m& rng, kéo dài, ngày càng 
phát trin, vucin sâu tâi các chin trumg, các huO'ng chin 1ucc, chin djch. Den 
cuôi cuc kháng chin chng M, dumg Hi ChI Minh dã m& rng, vi.ron dài tói 
Lc Ninh (BInh Phuóc) vOi tong chiu dài gân 17.000km dirông cho xc ccr giâi 
(gm 5 triic d9c, 21 triic ngang); duing giao lien dài trên 3.000km; diimg ng dn 
xãng du gn 1.400km; ci1ing vói h thong dung vOng tránh, duông vuçYt khâu, 
duOng song, du&ng thông tin lien 1c7... Trên mi néo dung, h thông cung tram, 
binh tram, kho tang, bn bâi, tr?m bâo duöng sra chUa xe may... dugc xây dirng 
trong mt th trn ngày càng hoàn chinh, dáp üng yêu cAu ngày càng tang cüa 
chin truOng. 

II. NHJ'NG BONG GOP NOI BiT CUA BOAN 559 - BQ DQI 
TRUNG SUN, BIfNG HO CHI MINH TRONG SI NGHJP DAU 
TRANH GIAI PHONG DAN TOC vA THTrC HIN NGHIA VV QUOC TE 
yE YANG 

1. Du&ng H ChIMinh là tuyn 4n tãi quail sy chin Iu'çrc, hoãn thành 
xuat sac nhiçm vi chi vlçn suc ngu'o'I, su'c cua cho cac chien truo'ng 

Nh cO h thng dung H ChI Minh vi.rçit Tru?ng Son ngày càng hoàn 
chinh, süc nguyi, sirc cüa dua vào chin tri.thng mien Nam ngày càng tang. Nêu 
tInh trong 6 tháng cui 11am 1959 (khi dung H ChI Minh mói hInh thành), vi 
phuong thüc gui b là chü yu, Doan 559 mi 4n chuyn dugc 32 tn vu khI giao 
cho Khu 5 thI trong cuc Tng tin cong vâ nôi dy Xuân Mu Than 1968, luçmg 
hang dua dn các chin tru0ng là hon 27.900 tan, cüng hang van  can b, chien si, 
don vj k9 thut cung cap cho các m.t trn. Khi ta ma cuc tin cong chien hrgc 
näm 1972, luang hang vn chuyn tOi các chin trung len tri 66.500 tan. D.c 
bit, trong hai näm chun bi cho cuc Tng tiên cong vâ ni dy müa Xuân 1975, 
lucing hang dã giao cho các chin truêng han 403.300 thn. Nhix v.y, tInh chung 

6 Ljch sit £)oàn 559- B5 d5i Tru&ng So - dzthng Ha C/il Minh, Sdd, tr.560. 

S lieu dLlo'c trIch trong: B Tii lênh Birth doàn 12 - ViCn Llch  si quân sr Vit Nam: Du&ng Ha C/il Minh khdt 
vQng d5c lap, Lw do và thông nhát ã'á nuác, Nxb. Quân clOi nhân dan, 1-là Ni, 2010, tr.21. 
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trong toàn b cuc kháng chin chng M, cru nuóc, B di Tnthng San, qua 
tuyên du&ng Ho ChI Minh dã vQn chuyên chi vin cho các chiên tri.r6ng trén 1,5 
triu tan hang hóa Va 5,5 triu tan xäng d u8... 

Cüng vOi vn chuyên hang quân sr, trong toàn b cuc kháng chin chng 
M5, tuyên giao thông vn tâi Tnr&ng San dä bâo dam cho han 1,1 triu 1uçt can b, 
chiên si di vào chien truông rnin Nam và các hithng mt tr.n l&n, &ra hon 650.000 
krçt can b, chiên si tü các chiên trumg ye hu phuong min Bc, trong do có gân 
310.000 thucing binh, bnh binh. Không chi là tuyên 4n chuyn sirc ngu?ii và hang 
hóa tr hu phuang ra tiên tuyên, Tnthng San con có mt vi trI chin hicic quan 
tr9ng nhu là "xuung sng" a ban dâo Dông Duang, là fbi "dirng chân" cüa ác binh 
doàn chü hrc và các dan vj binh chiing, k thut; là vling hu phi.rong trirc tip cüa 
các chiên tri.r&ng, là bàn dp xuât kIch dä di.rçic chun bj sn cho các binh doàn chü 
lirc tiên cong ra các huóng chiên djch, chiên luçic quan tr9ng. 

Trong suôt 16 näm, &rng Trung San - dung H ChI Mirth và B di 
Triing San d phát huy vai trO to lan, hoàn thãnh xut sc nhim v1.j chi vintr 
hu phuang lan cho các chiên trumg mien Nam Vit Nam, Lao và Campuchia, 
gop phân to l&n lam nên cuc Tng tin cong và ni d.y Xuân Mu Than näm 
1968, cuc Tin cong chin h.rgc näm 1972, Chin thing Dix&ng 9 - Nam Lao. Dc 
bit, tr nãm 1973 den 1975, Bô dôi Tri.r&ng San dã n lrc vt.rçit bc, ra sue xây 
drng, tu sra, nâng cao cht luçmg cu thr&ng dáp g yêu cu cüa thai ca chiên 
Iugc mai trong cuc Tng tin cong và n6i dty mOa Xuân 1975. Chap hãnh 
nghiêm mnh lnh cüa B Tng Tix 1nh, quán trit phuang châm "Than tôc, tao 
bao, bat ngà, chác thng", Bô dôi Tru&ng San dã nhanh chóng to chi:rc 4n 
chuyn tirng binh doàn chü lirc l&n cüa quân di ta, thra mt khOi hxcing co sà 4t 
chit Ic thuQtt ion tOi chin trithng min Nam; luôn barn sat các mUi tiên cOng cüa 
b binh, vira tháo gt born mIn, vüa nhanh chóng sua chüa, bàc li câu mOi cho di 
quân ta tin vào giãi phóng các thành ph, thj xã và giái phóng Sal Gôn trong 
Chiên djch Ho ChI Minh lch sCr, lam nên Di thàng 30/4/1975. 

2. Chin trtr?rng Trirrng So'n - dirrng H1 ChI Minh là mt chiên trtthng 
ác lit, chiên trithng tng hçrp; BI di TrtrOng Sffn dã anh dung chiên dãu và 
chiên thäng ye yang, lam suy yêu kê thñ 

Trong cuc kháng chiên chng M, ciru nuOc, chiên trii&ng Tnthng San - 
dxOng H ChI Minh thrc sr là mt chin tri.rOng ác lit, nai dç sOc quyêt lit giüa 
ta và djch. Nh&ng chin si trên Tri.rmg San là nhüng chiên si trên rnt trn chiên 
d.0 mt giáp mitt vOi quân thü, bâo dam cho tuyên &rYng thông suôt. Ké thu dã 
dOng mçi thu don dánh phá vOi nhQng loi vu khI và phuang tin chiên tranh vO 
cüng hin di nhm ct dOt tuyn chi vin chiên luçyc. Trong cuôc "chiên tranh 
ngän chn" nay, khôngquân M - ng11y d dánh phál5l.800 trn vOi 733.000 lan 
chiêc may bay, ném xuOng tuyên du&ng gân 4 triu tan born don. 

8  S6 1iu duqc trich trong: BO liz Inh Birth doàn 12 - Vin Ljch sU quân si,r Vit Nam: £)zthng H ChI Minh khát 

vQng d5c lOp, t do và thông nhOt dOt nuóc, SOd, tr.21, 22. 
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Ngoài viêc dung born dan  thông thu&ng dánh phá hông ngàn ch.n phuang 
tin van  tâi, phá hüy cu dithng, diring ng xäng dâu, h thng thông tin lien lac. : 
D quc M con sü ding các 1oi born tü trithng, born la-de, "cay nhit dth" de 
phát hin ting dng cüa ngui và phrcing tin trên rnt dat; thá chat dc hóa h9c 
hüy diet cay xanh, gay bnh tt và d lai  di chüng circ k' nguy hiêm cho co 
nglzôi. Hcin th n€a, d quc M5 và quân ngiiy con huy dng lirc 1ug lcn tiên 
hành hang ngàn cuc hành quân dánh phá, chia cat du?mg Tnrmg San trong suôt 
nhUng närn chin tranh. Sir dánh phá ac lit cüa M5 - ngiy trên Truing San den 
mirc "rrng không cOn la, nüi dá thành dat bun". 

Dé thirc hin thang lçii nhiêm vii vn chuyên chi vin cho các chiên trithng, 
BO Tu lnh Trumg San dä tr1rc tip t chrc dam bào giao thông van  tâi, dánh djch 
tai ch, dng thai phi hap chat ch v6i b di chü hrc, b di dja phuong trên các 
chin tnr&ng thuc hiên nhiu chin djch lan, dp tan cuc "chiên tranh ngán chn" 
cüa d qu6c M5'. 

B di Tnr&ng San tü mt dan vj nhô be ban d.0 dã trii&ng thành nhanh 
chóng, bao gm dü các 1irc hrçmg: cong binh, van  tâi (o to, duang song, duang 
éng), phông không - không quân, bO binh, giao lien, thông tin, boa h9c, thanh niên 
xung phong, dan cong hOa tuyn... thrc s1r trà thành mt chiên tru0ng tng hcip, 
tác chin hip dng quân, binh chüng trên quy mô Rin, dáp rng yêu câu nhim vii 
chi viên cho cac chin truO'ng. VOi tinh thtn "Sng barn du&ng, cht kien cuang 
dung cam", "Máu cO th d& dung không th t.c", b di và dan cong hOa tuyn 
Trung San dã bâo dam giao thông thông suôt trong mi tInh huông. 

Trong 16 nàm, các lirc lung trên tuyn van  tâi chin lugc Tnr&ng San dã 
chien du trên 2.500 trân, diet gn 17.000 ten djch, bat 1.200 ten, gi hang tren 
10.000 ten, bn rai 2.455 may bay djch, phá hüy hang van  tan vu khI và phi.rang 
tiên chin tranh khác cüa djch. D giành thing lqi ye yang do, han 2 van  can b, 
chin si, thanh nien xung phong dã hy sinh, gn 3 van  ngixai bj thuong, hang nghIn 
nguOri bi ánh hithng nng n ch.t dc màu da cam cüa djch. Bit bao b dci, thanh 
niên xung phong, dan cong hOa tuyn, dng bào các dan tc dã hin dâng Ca tuôi 
thanh xuân cüa mInh d giU vtrng mach  máu giao thông trén con &thng huyen 
thoai nay. 

Cuc chin du chng "chin tranh ngàn chn" cüa b di Tnrmg San là ác 
lit nhat, dài ngày nht, quy mô nh.t, hiêu qua cao nht. M.c cho mua born bào 
dan và sir dánh phá hüy diet cüa ké thü, du&ng H Chi Minh vn không ngirng 
"yuan sâu, yuan xa", dáp ang yeu c.0 ngày càng nóng bOng cUa tin tuyen Rin 
mien Nam, chin trueing Lao và Campuchia. Do là s1rc manh  tng hap vô cüng to 
Ian cüa chiên tranh nhân dan Viét Nam, dàc bit là sir chin dâu kiên cuing cüa 
các don vi, các quân, binh chàng dirng chan trên tuyn Ifra Truang San và sir dóng 
gop cüa nhan dan các dja phuang bâo v tuyn thrOng, clánh bi chiên tranh ngàn 
chn cüa dê qu6c M và tay sai. 
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3. Durng Ho ChI Minh 1i biu tirong sang nglli ella tInh doãn kt chin 
dãu dc bit chOng ké thll chung dlla ha ntróc Vit Nam - Lao - Campuchia và 
sir llng h, gillp dO' to I&n dlla bn be quOc t 

Du'ông Ho ChI Mirth ra di và phát trin, truic ht bat nguôn ti'r nhu cu cüa 
cách mng Vit Nam. Trong qua trInh d quc M9 ma rng cuc chin tranh ra 
toàn Dông Drcing, duing Trutmg San dä không ngiing duc dllng cô, mi rng 
nhãm dáp 11ng yêu câu phát triên each mng dlla ba nix&c Dông Ducrng. Quan và 
dan ba nu&c dã nêu cao tinh thin doàn kt chin du chng ké thu chung, xây 
dirng và báo v tuyên dix&ng chi vin chin hrçic. 

Cuôc kháng chin chng M, ciru nuOc giành thng lcii hoàn toàn, tuyên chi 
vin chiên lucre Bäc - Nam (cà Dông và Tây Tnthng Scm), dâ di qua 20 tinh thuc 
ba nuac Dông Duang, tóa ra các chin tru&ng; là sçi day lien kt các chin tru&ng, 
là "khllc rut" nôi vri các tuyn 4n tãi ella hu phuo'ng l&n min Bc vâ các tuyn 
vn tâi ella các chin trthng ba nuóc Dông Dixang, tio nên mt h thng lien hoàn 
bn vtng. Nhân dan các dan tc Vit Nam, Lao và Campuchia trên tuyn du&ng 
hành lang di qua dä tir nguyen dri bàn, chuyn nba, gop phn xây dirng, bâo v 
con dithng trong su& nhUng näm chin tranh. Nha do, tInh doàn k& quân dan ba 
nii6c them g.n bó. 

Không chi là tuyn hu cn chin hire, là hu phucrng trirc tip, can cir dlla 
chin tnr&ng min Nam Vit Nam, tuyn vn tâi chin lucre TruO'ng San cOn dam 
bão chi vin dc hrc cho chin tnr&ng Lao và Campuchia, tiêu biu là: 

- Tr näm 1959 dn nàm 1964, tuyn vQn tài chin luqc dã bâo dam vn 
chuyn hang và t chüc hành quân cho các dan vj vào chiên tnthng mien Nam và 
Lao duçrc 10.13 6 t.n vll khI, trang bi k5 thuât, hang vin can b, chiên si dllng hang 
nghIn thn hang quân sr ella các rn.rOc xä hi chll nghia vin trcr cho each ming 
Vit Nam, Lao... 

- Nàm 1970, tuyn van tái chin lucre dã van chuyn trên 5.000 tan vu khI, 
d?n duçrc phic v kjp thôi cho hrc luang each m.ng Campuchia phôi hçxp vâi 
Quân giài phóng min Nam Vit Nam dp tan cuc hành quân Chen-la 1 ella M - 
Thiêu - Lon Non. 

- Trong hai näm 1973 - 1974, tuyn vn tái chiên lucre  Trixang Scm dã 4n 
chuyn chi vin chin tru?Yng min Nam Viêt Nam, Lao, Campuchia môt khôi 
luçing vt ch.t gp 3,8 ln giai doan 1969 - 1972, to diêu kiin thu.n lçri cho each 
mang min Nam, Lao và Campuchia tiên len giành thäng lçri quyet djnh vào giai 
doan cui ella cuc kháng chin. 

Nhir v.y, du&ng H ChI Mirth không chi là biêu hin chI sat dá, quyêt tam 
giái phóng mien Nam thông nhât dat nithe ella toàn Dãng, toàn dan, toân quân ta, 
ma cOn là biu tuqng sang ngai ella tInh doàn kt chin dAu dc bit dllng chông ké 
thO chung ella nhân dan ba nuâc Vit Nam - Lao - Campuchia và ban  be quôe té. 



10 

4. Buô'ng FIi ChI Miiih và hoit dng tác c1iin, m& duô'ng cüa B di 
Tru'ing Son dã gop phn quan trQng cho sir phãt trin nn khoa h9c ngh 
thut quân sIr Vit Nam dc dáo, sang tio 

Trong cuc kháng chin chng M, ciru nuóc, quân và dan ta duOi sr lãnh 
do cña Dãng và Chü tjch H ChI Minh dã có nhiu sang tao;  trong do vic ma 
du&ng H ChI Minh là mt sang tao  chin luqc dc dáo cüa Dng ta. Lan du tiên 
trong ljch si.'r dirng nuóc và giü' nithc cüa dan tc, mt tuyên ththng 4n tái chiên 
luoc &roc xây dirng hoàn chinh d chi vin cho chin triiang v&i sr da dng v 
thàrth phn lrc hiçing và boat dng tác chiên. Cñng vai si,r phát trin lien tçic cüa 
cong tác 4n tãi chi vin cho chiên tru0ng, ngh thu.t quân sr trén chiên trithng 
TruO'ng Scm luôn có sr sang tao  và phát triên. 

Do là ngh thuat t chrc l?c  1ung, to chc th trn, t chirc h thông lãnh 
do, chi huy, diu hãnh, t chirc mang duang và h thông birth tram, cung tram, 
kho tang, bn bãi; ngh thut dánh djch, ma du&ng, bâo dam hành quân, bão dam 
giao thông, bâo dam 4n chuyn... Do là sir vn dicing dung dan, sang t?o  du&ng hi 
chInh trj, quân sr và khoa hçc, ngh thut quân sir chiên tranh nhân dan Vit Nam 
d giái quyt thành cOng mt bat  vn d rat m6i thuc v 4n tãi chiên luqc trong 
chin tranh cüa Quân di ta thai kS'  kháng chin chng M, ciu rnrac trên chin 
truang Tnthng San - dixang H ChI Minh. Dông thai, do là ngh thut tin hânh 
cong tác dàng, cong tác chInh trj d xây dmg chI quy& chin, quyt thing cho 
các luc lucmng, phát huy cao d chü nghi'a anh hong cách mang, vlxçmt qua mi gian 
kh hy sinh d lam nén nhüng k' tIch trong cuOc  kháng chin chOng M, cia-u 
nuóc, gop phn ci1ng toàn dan, toàn quân giành thäng lçxi vi dai,  giâi phóng hoàn 
toàn min Nam, thng nht dt nuóc. 

Ill. PHAT HUY K( TICH CUA DU'1NG HO CHI MINH, TRUYEN 
THÔNG BQ DQI TRJ1ONG SON TRONG SIJ NGHIV xAY DIJNG VA 
BAO V TO QUOC HIN NAY 

1. Xây dçrng dtrô'ng 111 ChI Mmli phiic vçi sI nghip cong nghip boa, 
hiên dai hóa dat nuóc 

Duang Ho ChI Minh nm & phIa Tây dt nuOc, có vj trI quc phOng và an 
ninE quan tr9ng, có su da dang v diu kiên tir nhiên và tài nguyen dat, rrng Va các 
khu bào tOn thiên nhiên, khoáng -san. Xut phát tr nhu cu cp thit cn có mt 
tuyên duang hoàn chinh, thông nht, xuyen su& nh.m dáp rng cho boat dng phát 
triên kinh té, thuc hin cong cuc cong nghip hóa, hin dai  boa dt rn.thc, tü näm 
1996, ChInh phü dã giao Bô Giao thông 4n tái nghiên cüu quy hoach tuyn duang 
dê hInh thành triic d9c dixàng b thir hai a phIa Tây dt nuac vâi ten gi ban dAu là 
Xa l Bäc Nam (nay là duang H ChI MinE). 

Ngày 1/4/1997, ChInh phü dã cO Quyt djnh s 195/QD-TTg v vic thành 
lap Ban Chi dao  Nha nuOc ye cOng trInh Xa l Bàc Nam. 

Trên ca sâ nghiên cru và dê xuât cüa B Giao thông vn tâi, kin cüa Hi 
dOng thâm djnh Nhà nuâc ye các dir an dâu tu và báo cáo kt lu.n cOa Ban chi dao 
Nhà nuó'c v cong trInh Xa lô Bc Nam, ngày 24/9/1997, Thu tu&ng ChInh phu ra 
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Quyt djnh s 7891QD-TTg phê duyt Quy hoach tng th Xa 1 Bc Nam v&i 
diem dâu ti Hoà Ltc (Ha Tây, nay là Ha Ni), dim cui tai  ngã tu BInh Phiic 
(Thành phô Ho ChI Minh), tong chiu dài xp xi 1.800km, ci bàn barn theo hu&ng 
tuyên cüa các quôc 10 21A, iSA, 15B, 14 và 13. Dông thi, ChInh phü dã giao cho 
B Giao thông vn tái phôi hçrp vâi B Quôc phông nghiên ciru nhánh pha Thy tir 
Khe Gát (Quâng BInh) den Thnh M (Quãng Narn). 

Trong qua trInh nghien ciru l.p dir an, co nhiu kin cüa các b, ngành, dja 
phuong vã can b lao thành cách mng bay to nguyen v9ng d.t ten cho con di.rng là 
"di.xông Ho ChI Minh" dé thng dáng vth vai trO và tam vóc cüa tuyên dung trong sir 
nghip dâu tranh giài phóng dan tc cüng nhu trong thOi k' cong nghip hóa, hin dai 
hóa dat nuóc. Di.rng Ho ChI Minh tr lâu da là ten gi rat quen thuc không nh'ftng 
duoc nhân dan cà rnxó'c ma các nuóc trên th giOi bi& den. Vic lay ten cOng trInh là 
"dumg Ho ChI Minh" cOn có nghia giáo diic sâu sc v truyên thông du tranh 
drng nuic và g1ü nuc cho các th h horn nay và mai sau. 

Ngày 3/12/2004, Quôc hi dã ban hành Nghj quy& s 38/2004/QH1 1 v chü 
trucrng dâu tu xây drng duO'ng Ho ChI Minh là cOng trInh tr9ng diem quc gia vói 
tong chiêu dài toàn tuyn là 3.167km (trong do tuyn chInh dài 2.667km, tuyên nhánh 
phIa Tây dài 5 00km); diem du là Pác Bó (tinh Cao Bng), dim cui là Dt MQi (tinh 
Ca Mau). CAn ctr vào Nghj quyt cüa Quc hi, xét d nghj cüa B trirmg B Giao 
thông vn tài, ngày 15/2/2007, Thu ti.ró'ng ChInh phü d k Quyêt djnh so 242/QD-
TETg phé duyt quy hoach  tng th duOng H ChI Minh. 

Ngây 5/4/2000, ti ben phà Xuân Son, huyn Bô Trch, tinh Quàng BInh, 
Thu tuóng ChInh phü da phát lnh k.hi cOng xây drng; den ngày 2 1/3/2008, Hi 
dông nghim thu Nhà nuOc các cOng trInh xây drng dã tin hành nghim thu chat 
h.rçing cong trInh xây dirng thr&ng H ChI Minh giai doan 1 (doan tr Thch Quàng 
tci Ng9c Hi). 

Không phái dn khi nghim thu cp Nhà nithc du&ng Ho ChI Minh mi 
duac dua vào khai thác, ma ngay tü' nAm 2003, rt nhiêu tuyên trên duOng HO ChI 
Minh sau khi nghim thu co so dã phát huy hiu qua, to ra din rno rnOi cho 
nhieu vilng que tr Dông TruOng San sang Tây Trung San và tr Bc chI Nam. 
DOi voi các tinh Tay Nguyen, duOng H ChI Minh có nghia crc k' quan trong cà 
v kinh t, x hi và quc phOng, an ninh. Dung H ChI Minh trO thành tric giao 
thông chInh, ni thông phIa B.c Tây Nguyen vOi các tinh min Trung và lien thông 
sang nuOc bn Lao và Campuchia. 

Du?rng H ChI Minh là rnt. cong trInh to IOn, mang theo nguyen cüa 
Dáng, mong uOc c1ia nhân dan, là mt cOng trInh có tInh chiên luçc dôi vOi sir 
nghip xay dirng và bào v T quc hin nay. Den nay, mc dñ chua hoàn thành 
100%, nhimg &rOng H ChI Minh dà và dang phát huy hiu qua thi.rc te. Trong 
nhg nAm ti, nht là khi hoàn thành n6i thông toàn tuyn tir Nc BO (Cao Bä.ng) 
den Dat Müi (Ca Mau), duOng HO ChI Minh së càng dóng gop to IOn han, lam nen 
nh&ng "kS' tIch" mOi trong sr nghip cOng nghip hóa, hin di boa dat nuOc, xây 
dimg và bão v To quc. 
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2. Phát buy truyn thng B di Tru'b'ng Soi, Binh doàn 12 - Tong Cong ty 
xãy di'ng Tru'ô'ng So'n phn du hoãn thành xuãt sac nhim vçi du'çrc giao 

Sau khi cuc kháng chin chéng M, cru nuóc cüa nhân dan ta giânh thng 
lcij, du tháng 7/1975, Quân üy Trung uo'ng giao nhim v cho B di Truè'ng San 
chuyn sang lam nhim vi xây dirng kinh té. 

Du näm 1976, B Quc phOng quy& dnh thng nht B di Truông San 
va B Ti.r lnh Cong binh thành BO  Tii lnh Cong trmnh. Dn tháng 3/1976, B 
Quc phông ra quy& djnh thành 1p Tng ciic Xây dirng kinh t thay cho B Tu 
1nh Cong trmnh. 

Tháng 10/1977, Thu tung ChInh phü quyêt djnh thành 1p Binh doàn 12 và 
Binh doàn 14 trirc thuOc Tng civic Xây dirng kinh tê trên ca s& hrc hrqng chii yêu 
cüa Bô di Truing San và ducic tang cixàng them 1rc hrgng cUa các dan vj trong 
toàn quân chuyn sang lam kinh t& Dn nám 1979, Tong cic Xây drng kinh tê và 
Binh doàn 14 giâi th, Binh doàn 12 chuyn ye trirc thuc B Quc phông, là dan 
vj k thira truyn thing cüa BO di Truông San anh hfing. Nhim .vi chü yu cüa 
Binh doàn là xây dirng c.0 cturng chin luçc, chin djch phc vii nhim vii xay 
di;rng dt nuâc và bào v T quéc; truâc mt lam nhim vii phic v1i chin du i 
mt trn Tây Nam và biên giâi phIa Bc. 

Phát huy truyên thng B di Truxng San trong kháng chiên cMng M, 
bu6c vào mt trn mi xây dirng kinh t dt nuóc kêt hccp vài quc phông, vri tinh 
thn cách mng tiên công, can b, chin si, cong nhân và viên chi.'rc quôc phông 
Binh doàn 12 lai  có mt a nhüng nai khó khän, vüng sâu, vüng xa, trài rung trén 
dja bàn 21 tinh, thành ph trong nu'ac và 5 tinh cüa rnr&c btn Lao. 

NhCmg näm dâu, nhim vi chü yu cüa Binh doàn là xây dijng ca bàn duing 
Ho ChI Minh d9c theo Dông Trnông San tr Ngh An dn BInh Phuâc vôi têng 
chiêu dài 1.920km, gop phân quy hoach lai  dan cu, phát trin kinh tê các dja phuang 
doc Tnrmg San vâ Tây Nguyen. Dng thai, nàm 1978, tnrâc yêu cu phông thu dt 
nuic & phIa Bãc, Binh doàn dua 5 su doàn lam nhim v1i xây dimg Quc 1 279, 
duang vanh dai chiên luçc ni thông các tinh biên giOi phIa B.c, tr Quàng Ninh dn 
Lai Châu dài han 1.000km. Day là con di.r&ng vành dai chin lucic ni lin 7 tinh 
biên giói phIa Bc và nôi vài các du&ng triic d9c, gop phn bâo dam co 'dng lirc 
luvng, phuang tin lam nhim vi1 bão v T quc. Cñng vâi nhim vçi xây dirng c.u, 
duang b, Binh doàn 12 con xây dmg 6 tuyn duông s.t, tham gia xây drng hang 
bat cong trmnh tr9ng diem cüa Nhà nuOc. 

Han 10 nám sau giái phóng hoàn toàn min Nam, thng nht dt nuàc, mt 
sádan vj thuc Binh doân 12 dâ xây drng ca bàn 9 tuyên duô'ng cüa bn Lao vó'i 
tng chiu dài han 360km, 36 c.0 vinh clru; giup ban xay dirng mt so cong trInh 
kinh te, yan hóa a 4 tinh (12 tr?m xá, 7 truang hoc yà nhiêu tru sà lam yiêc cüa các 
cap chInh quyên); huy dng hang ngàn chuyn xe yân chuyen giüp ban  hang ngãn 
tan luang thirc. Ci trong nuac, tü näm 1977 den nãm 1988, Binh doàn 12 dã m& 
mói, sfra ch[Ia nâng cp duçic trên 5.500 km &thng (trong do có trên 500km dung 
nhira); 5.147m câu, 31.758m cOng be tOng, dào däp hang chiic triu met khé,i dt 
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dá. Ten tuôi cña Birth doan 12 g.n lien vOi nhiu cong trInh tr9ng dim cia Nhà 
nuâc, gop phân phát triên kinh tê, xâ hi, cüng cô quôc phông, an ninh. 

Dâu näm 1989, thuc hiên six chuyên dôi cci chê quãn 1 kinh tê cüa câ nu&c, 
theo quyêt djnh cüa Nba nuóc va B Quôc phông, Tong COng ty xây dimg Tnrng 
Scm ducic thành lap trên ccy s to chüc biên chê và các 1irc hrng cüa Binh doàn 12, 
là doanh nghip kinh tê - quôc phông, tçr hch toán, tir trang trái và trrc thuc B 
Quôc phông. Tir day, cüng vâi phiên hiu Binh doàn 12, dan vj cOn mang ten Tong 
Cong ty xây dmg Tnthng San. 

Day là thi k' Binh doàn 12 - Tng Cong ty xay dirng Trung San düng 
tnróc nhUng khó khän, thi:r thách mOi trong sir canh tranh gay gät, quyêt lit cüa Co 

chê thj trtrông. Kê thra và phát huy truyên thng ye yang cña B di Trithng Son 
anh hing và kinh nghim qua han 10 näm lam kinh t kêt hçip vói quôc phông 
(1977 - 1989), vâi dôi ngü can bô lãnh dao,  chi huy, can b k thuat Co kinh 
nghiêm thirc tin và bàn linh chInh tn vng yang dã gi1ip cho Tong Cong ty tlmg 
buOc vuç't qua giai don dâu day kho khan, thu thách cüa thôi k' chuyên sang nên 
kinh tê thj trlxng. Dê duy trI sr n djnh và phát triên, Dâng uS' và chi huy lông 
Cong ty d dê ra nhiêu chü trixcmg, giâi pháp diing dan nhäm dôi mri toân din, 
phát huy hiu qua trong quãn lS', chi huy, diu hành, nâng cao chat luçing san xuât, 
kinh doanh và thirc hin nhim vi quân s11, quOc phOng. 

Qua 30 nàm (1989 - 2019) phát triên tru&ng thành, vOi nhim v1i xây dirng 
kinh tê kêt hçrp vâi quôc phông, tir hach  toán kinh doanh; giá trj san xuât không 
ng&ng tang tru0ng (blnh quân 1 5%/nàm); thc hin day dà nghia vi np ngân sách 
vi Nba nuc. Co the khãng djnh, Binh doãn 12 - Tong Cong ty xây drng Trithng 
Son hin nay là mt trong nhtfrig tng cong ty mnh trong lTnh virc xây dirng cong 
trinh giao thông câu dung, xây drng thüy din, thüy igi; có dü khà näng xâydimg 
các cOng trInh trQng diem, các cong trInh có quy mô Ion trong nithc và quOc té. 

VOi thành tIch xây dirng kinh tê - quOc phOng thi k5' dôi mOi (tr näm 1990 
den nay), Binh doàn 12 - Tong Cong ty xây dirng TrixOng Son và nhiéu tp the, cá 
nhan thuôc Binh doân duc Dàng, Nba nuOc, Quân di tng nhiêu phân thi.rOng, 
dathi hiu cao quS'. 

Qua trInh xây dirng, phân dau và trtr&ng thành, Binh doàn 12 - Tong Cong ty 
xây dirng Tri.thng Son luôn tuyt dOi trung thành vOi Dãng, vOi To quOc Va nhân 
dan; doàn kêt, chü dông, sang tao, tu lire, tr cuing, vuçrt qua khó khän, phân dâu 
hoàn thành xuat sc nhjêm yu duc giao, thng dáng là dan vj kê tçic và phát huy 
truyên thông ye yang cüa B di Tri.r?ng San anh hung.!.9  

BAN TUYEN GIAO TRUNG IXO'NG - TONG CJJC CHINH TR! QDND VIT NAM 

Sir kin ljch si và s6 1iu sü dung trong cu'ng &rçYc trIch trong các tài lieu: 

- Ljch stDoàn 559- B5 di Ththng Son - dwông H ChIMinh, Nxb. Quan dOi  nhân dan, Ha Ni, 1999. 

- BQ Tu lénh Binh doàn 12 - Vin Ljch sir quân si,r Viét Nam: Owing I-id ChI Minh khát vçrng dc5c lçp, 4 do và 
thông nhO.t dOt niróc, Nxb. Quân di nhân dan, Ha Ni, 2010. 

- £hràng i-id ChI Minh huyn thogi, Nxb. Quân d*i  nhãn dan, Ha NOi,  2009. 
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