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ñöôøNG HOà CHí miNH TReÂN BieåN
CON ñöôøNG HuyeàN THOAÏi

 Nguyễn Sỹ Nam*

Cách đây 54 năm (1961), dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Đoàn 759 tiền thân của Lữ đoàn 125 hải quân được thành lập, đánh dấu sự ra đời của 
lực lượng vận tải quân sự chiến lược trên biển. Cũng từ đây, mở ra đường Hồ Chí Minh 
trên biển, con đường nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam.

Sau Hiệp định Genève, đế quốc Mỹ hất cẳng Pháp, dựng lên chính quyền Ngô Đình 
Diệm ở Miền Nam Việt Nam, chính quyền Diệm dựa vào Mỹ đã ra sức chống phá Hiệp 
định Genève, cự tuyệt hiệp thương tổng tuyền cử thống nhất hai miền Nam - Bắc. Ngô Đình 
Diệm ban hành luật 10/59, lê máy chém đi khắp miền Nam gây ra những vụ giết người man 
rợ, tàn sát hàng vạn đồng bào yêu nước và chiến sỹ cách mạng, hòng tiêu diệt phong trào 
cách mạng miền Nam.

Trước tình hình đó, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) 
họp tại Hà Nội, xác định “nhiệm vụ cơ bản là giải phóng miền Nam khỏi ác thống trị của 
đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh’’ (Lê Mậu Hãn 1995: 66).

Thực hiện chủ trương của Đảng và Tổng Quân ủy, ngày 19/5/1959, Đoàn công tác 
quân sự đặc biệt (đơn vị tiền thân của Đoàn 559) được thành lập. Ngày 1/6/1959, tiểu đoàn 
301 trực thuộc Đoàn 559 ra đời, Tiểu đoàn có nhiệm vụ mở tuyến vận tải xuyên Trường Sơn 
để chi viện vũ khí, trang bị, lực lượng cho chiến trường miền Nam.Tháng 7/1959, Tiểu đoàn 
603 được thành lập, có nhiệm vụ nghiên cứu tìm phương thức vận chuyển bằng đường biển 
chi viện cho chiến trường miền Nam; Tiểu đoàn gồm 107 cán bộ, chiến sĩ, biến chế thành 
2 đại đội, đóng quân tại thôn Thạch Khê, xã Thanh Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình). Để giữ 
bí mật, Tiểu đoàn lấy tên là “Tập đoàn đánh cá Sông Gianh”. Thời kỳ đầu thành lập, Tiểu 
đoàn chủ yếu tập luyện, quán triệt phương án chiến đấu: nếu đưa hàng vào bến an toàn, sẽ 
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tìm cách hủy tàu và đi theo đường bộ trở lại đơn vị: nếu lạc đường, lạc hướng thì thả hàng 
xuống biển để giữ bí mật, trường hợp bị địch bắt thì cho nổ mìn phá thuyền.

Cuối 1959, Tiểu đoàn 603 sau khi đã chuẩn bị xong, lập tức tiến hành vượt biển chuyến 
đầu tiên. Giai đoạn đầu hoạt động, Tiểu đoàn dùng thuyền gỗ, chạy bằng buồm, chở vũ khí 
vào chiến trường bằng đường biển rất khó khăn do sóng to, gió lớn nên tàu trôi dạt trên biển 
và không về tới đích: Đồng chí Nguyễn Bất, Đại đội trưởng và làm thuyền trưởng cùng 5 
thuyền viên bị địch bắt. Tiểu đoàn sau đó phải ngừng hoạt động để tìm phương thức vận 
chuyển khác phù hợp.

Chuyến đi đầu tiên không thành công, nhận thấy việc dùng thuyền gỗ chạy bằng buồm 
gặp nhiều khó khăn và không an toàn, Tổng Quân ủy quyết định cho Tiểu đoàn 603 ngừng 
hoạt động, giải thể, các Đại đội chuyển về Tiểu đoàn 301 làm nhiệm vụ mở đường Trường 
Sơn. Năm 1960, tuyến đường bộ trên dãy Trường Sơn đã mở và hoạt động có hiệu quả, 
nhưng chưa vươn tới các địa bàn chiến lược quan trọng.

Sau một thời gian nghiên cứu thử nghiệm, chuẩn bị về mọi mặt, ngày 23/10/1961, 
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn vận tải biển 759. Đêm 
11/10/1962, tàu gỗ có gắn máy đầu tiên của Đoàn 759 chở 30 tấn vũ khí rời bến Đồ Sơn (Hải 
Phòng) cập bến Vàm Lũng (Cà Mau) an toàn. Ngày 19/10/1962 toàn bộ vũ khí, đạn dược 
được cơ sở tiếp nhận đúng kế hoạch. Sau chuyến đi thắng lợi, Đoàn 759 đã được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh gửi điện động viên, biểu dương khen ngợi, đồng thời nhắc nhở cán bộ, chiến 
sỹ Đoàn 759 “…hãy nhanh chóng rút kinh nghiệm, tiếp tục vận chuyển nhanh hơn nữa, 
nhiều hơn nữa vũ khí cho đồng bào miền Nam giết giặc”(Tổng cục Chính trị QĐNDVN 
2011: 17).

Di tích Bến tàu Không số của đường Hồ Chí Minh trên biển (Đồ Sơn, Hải Phòng)
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Phương châm hoạt động bí mật bất ngờ, sử dụng các phương tiện ngụy trang giống tàu 
đánh cá, tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển đã mở ra một hướng chi viện mới hiệu quả 
luồn sâu vào các chiến trường xa mà đường bộ chưa vươn tới được. Tháng 8/1963, Đoàn 
759 được giao cho Quân chủng Hải quân phụ trách và từ đây nhiệm vụ vận chuyển chi viện 
cho chiến trường miền Nam do Quân chủng đảm trách. Ngày 24/1/1964, Đoàn 759 được 
điều chỉnh thành Lữ đoàn 125 hải quân. Với 3 năm hoạt động (1962-1965), đường Hồ Chí 
Minh trên biển đã vận chuyển được 89 chuyến tàu, với gần 5.000 tấn vật chất, chủ yếu là 
vũ khí, đạn dược.

Quá trình vận chuyển hàng hóa vào các tỉnh ven biển thuộc chiến trường Khu V, Nam 
bộ và cực Nam Trung bộ vô cùng gian nan và nguy hiểm do phải tránh tàu, máy bay và các 
phương tiện, vũ khí hiện đại của đế quốc Mỹ tìm cách ngăn chặn. Sau sự kiện tàu C134 bị 
địch phát hiện ở Vũng Rô (Phú Yên), địch tăng cường hoạt động tuần tiễu chống xâm nhập 
riết ráo hơn. Đoàn 125 phải sử dụng các đội tàu chuyển hướng hoạt động đi theo đường 
hàng hải quốc tế bí mật bất ngờ đột nhập đưa hàng vào các bến tiếp nhận. Trong 4 năm 
(1965-1968), Đoàn 125 đã tổ chức vận chuyển 27 chuyến tàu, trong đó chỉ có 7 chuyến tàu 
tới đích, giao được 400 tấn hàng quân sự cho chiến trường (Tổng cục Chính trị QĐNDVN 
2011: 33).

Tùy từng thời điềm mà con đường Hồ Chí Minh trên biển phải vận dụng một cách sáng 
tạo trong việc vận chuyển, nhưng trên hết là khát khao cháy bỏng về một nền độc lập toàn 
vẹn cho toàn dân tộc chảy trong huyết quản mỗi người con đất Việt. Mỗi chiến sĩ của Đoàn 
tàu không số đã từng giờ từng ngày trên mỗi chuyến đi không quản mọi hy sinh gian khổ 
mưa bom bão đạn… trong họ đang thôi thúc ước mong làm sao chở được nhiều hàng ra mặt 
trận góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Sau cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968, lúc không quân Mỹ tạm ngưng ném bom 
miền Bắc, Đoàn 125 đã vận chuyển một khối lượng lớn hàng hóa, trang thiết bị tới các vùng 
giới tuyến, sau đó Đoàn 559 vận chuyển bằng đường bộ vào chiến trường miền Nam. Để 
đáp ứng nhu cầu đạn dược ngày càng tăng cho chiến trường miền Nam, ta còn tổ chức vận 
chuyển hàng hoá viện trợ quân sự của các nước anh em bằng tàu biển quốc tế quá cảnh qua 
cảng Sihanuok (Campuchia). Bằng cách này, Đoàn đã vận chuyển được 90.000 tấn hàng hoá 
trong đó có 20.000 tấn vũ khí, đạn dược.

Cuối năm 1970, sau khi tuyến đường qua Campuchia bị cắt đứt, theo sự chỉ đạo của 
Đảng ủy Bộ tư lệnh Hải quân, Đoàn 125 đã chủ động tìm đường vận chuyển mới men theo 
phía đông các Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đến vùng biển Đông Bắc Malaysia qua Vịnh 
Thái Lan, khu vực Quần đảo Nam Du để đưa tàu cập bãi miền Tây Nam bộ. Tuy vòng xa và 
phải dự trữ lương thực, xăng dầu cho chuyến đi dài ngày, đối mặt với bao thách thức, cam 
go nhưng đoàn 125 đã giao được 300 tấn vũ khí, đạn dược cho Nam bộ, cực Nam Trung bộ. 
Đây là một cố gắng vô cùng to lớn của Đoàn 125 trong điều kiện địch tăng cường bao vây, 
ngăn chặn và đánh phá ác liệt.
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Hiệp định Paris được ký kết năm 1973, thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương 
và Bộ Quốc phòng, Đoàn 125 tạm dừng nhiệm vụ vận chuyển, chi viện trực tiếp cho chiến 
trường miền Nam bằng đường Hồ Chí Minh trên biển để củng cố lực lượng và bổ sung các 
loại tàu mới. Cuối năm 1974, tình hình chiến trường miền Nam chuyển biến mau lẹ và có 
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lợi cho ta, Bộ Tổng Tham mưu chỉ thị cho Đoàn 125 vận chuyển vũ khí và bộ đội vào sâu 
hơn nữa để chuẩn bị giải phóng miền Nam. Đoàn 125 huy động toàn bộ lực lực thực hiện 
đợt chuyển binh lực 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 và tháng 4/1975, Đoàn đã vận chuyển 17.437 cán bộ, chiến sĩ các 
đơn vị chủ lực vào chiến trường, 40 xe tăng, 7.786 tấn vũ khí, nhiên liệu, đánh chìm 1 tầu 
CDF, tham gia giải phóng Quần đảo Trường Sa (gồm Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh 
Tồn, Trường Sa), tham gia giải phóng Cù Lao Thu, phía nam đảo Phú Quốc, Thổ Chu, tham 
gia tiếp quản một số quân cảng, chở hơn 1.000 chiến sĩ Cách mạng bị giam ở Côn Đảo trở 
về... Cùng với nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự, đường mòn Hồ Chí Minh trên biển còn 
đảm đương sứ mệnh rất quan trọng là đưa đón cán bộ cao cấp của Đảng, quân đội chuyên 
gia quân sự vào miền Nam và từ miền Nam ra miền Bắc nhận nhiệm vụ mới. 

+ Thành tích vận chuyển chi viện chiến trường miền Nam từ những chuyến đi đầu tiên 
đến kết thúc chiến dịch mùa xuân năm 1975:

- Tổ chức cho 2.290 lần chiếc tàu xuất bến.
- Vận chuyển 183.013 tấn vũ khí đạn dược.
- Vận chuyển 82.068 lượt cán bộ vào 19 bến thuộc 10 tỉnh duyên hải miền Nam, chiến 

đấu với 30 tầu chiến, 1.200 lượt máy bay, khắc phục 40.000 quả ngư lôi, bắn rơi 5 máy bay, 
bắn chìm và bị thương 5 tàu chiến (Tủ sách lịch sử 2009: 157).

Không thể kể hết được những chuyến tàu chở theo hàng chục, hàng trăm tấn hàng và 
địa danh mà các chiến sĩ đã đi qua như: Vũng Rô, Lộ Giao, Cà Mau... “Những đoàn tàu 
không số” trên Biển Đông vận chuyển vũ khí vào chiến trường miền Nam mãi mãi là ẩn số 
đối với Mỹ và quân đội Sài Gòn. Biển Đông mênh mông, những đoàn tàu “không số” ra đi. 
Có những con tàu đi tới đích và trở về nơi xuất phát, có những con tàu không đến được đích, 
nổ tung chìm xuống biển, chứa chất trong lòng những điều bí ẩn.

Thời gian qua đi nhưng “…Đường Hồ Chí Minh trên biển đã và sẽ mãi mãi trở thành 
biểu tượng của ý chí sắt đá, lòng dũng cảm, sức sáng tạo phi thường của toàn Đảng toàn 
dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước…” (Phùng Quang Thanh 
2011: 1, 3).

Cùng với đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên biển 
là nét độc đáo, sáng tạo của đường lối chiến tranh nhân dân, thể hiện tầm nhìn chiến lược 
của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; trở thành biểu tượng tự hào của dân tộc Việt Nam, 
hiện thân của ý chí khát vọng độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc: là trí tuệ, ý chí quyết 
chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, mà lực lượng nòng cốt trực tiếp là Đoàn 759 trước đây, Đoàn Vận tải quân sự 
125 và sau này là Lữ đoàn 125. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Đoàn 125 đã được 
Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. 
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Hồ CHí MINH SEA TRAIL - THE LEGENDARY TRAIL

Nguyễn Sỹ Nam

Together with the Hồ Chí Minh Trail on the Long Range Mountains, the Hồ 
Chí Minh Sea Trail was a logistical transport system that ran through the route of 
the East Sea of Vietnam. The trail contributed to the success of the resistance war 
against the American army, presenting the discerning leadership of the Communist 
Party of Vietnam as well as president Hồ Chí Minh. The trail becomes the symbol 
of the desire for freedom, independence and unity of Vietnamese people.


