
BE CI1CNG TUYEN TRUYEN 
KY NIM 100 NAM NGAY SiNIi TRUNG TUONG BONG SI NGUYEN 

(01/3/1923 - 01/3/2023) 

I. KHAI LU'QC TIEU sir VA QUA TRINH HOI?IT DQNG CACH M4NG 
CUA TRUNG TUONG DONG SI NGUYEN 

Dng chI Dng S Nguyen ten khai sinh là Nguyn Hru VU, bI danh 
Nguyn Van Dng, sinh ngày 01/3/1923 ti xã Quãng Tnmg, huyn Quãng Trach 
(nay là thi xä Ba Dn), tinh Quáng BInh. 

Tü nm 1938 dn nm 1940, Dng chI tham gia hot dng cách mng trong 
cac t6 chirc hOi  qun chiing ciru quc & trung h9c va & xA; tháng 12/193 9 duçc kêt 
nap vào Dãng Cong  san Bong Ducing; BI thu Clii b xä Quâng Trung 11am 1940. 

Nàm 1941, Dng clii lam PhU ily viên lam th&i huyn Quâng Trtch, tinh 
Quãng Binh. Tir nàm 1942 d&itháng 2/1945, lam 1:Jy viên Ban can sr tinh Quàng 
BInh phii trách hai huyn Quãng Trach và Tuyên Hóa. Cui nm 1942 djch khüng 
b6, ca sâ bj v, Dng chi sang Thai Lan và Lao tMp tçtc ho.t dng, gay dimg Co s& 
trong Vitkiu. 

Tháng 3/1945, Dng chI Dng S5r Nguyen v ni.róc tham gia thành 1p Ban 
can sir tinh Quãng BInh (sau là Tinh ñy lam th?i), 1p chin khu, chu.n bj kh&i 
nghTa. Tháng 8/1945, dirge. chi djnh vào Thu&ng vii Tinh üy và lam ChU nhim 
Vit Minh tinh Quãrig Bmnh. 

Tr näm 1946 dn nm 1948, Dng chI lam BI thu Huyn Uy, kiêm Chinh trj 
viên Huyn dci, Huyn di tru&ng huyn Quãng Trach,  tinh Quãng Bmnh, dirge cir 
di hpc l&p Nguyn Ai Quc khóa I (nàm 1946); lam Tinh iiy viên, Chinh trj viên, 
kiêm Tinh di trtx&ng tinh Quàng BInh (Tháng 5/1948). 

Tir nm 1949 dn nàm 1950, dirge cir di h9c l&p quân si1 B Tng Tu 1nh, 
cong tác & Phông Bang vii, Ciic ChInh trj. Tir nàm 1951 dn tháng 1/1954, lam 
Ciic phó Ciic T chirc, Phái vien cüa Tng Tu lnh trong các chin djch Din Biên 
Phi'i, Hoàng ba Thám, tham gia Bô Chi huy và Bang Uy Mt trn Trung Lao. 

Ththáng 2/1954 dn tháng 311956, Dng chI ph trach cOng tác trao trãtU 
bmh a Sam Scm va don tiep b9 dci mien Nam tap  ket. Tu thang 4/1956 den nam 
1960, Ding chI 1n lixcit kinh qua các chirc v1i Ciic phó Cc Diêu dng dan quân, 
Cic tru&ng Ciic Dng viên dan quân, BI thu Ban Chp hành Bang b co quan B 
Tng Tham miru; Dng chI duqc phong quân ham Dai  tá nm 1958. Tr näm 1961 
dn nm 1962, Dng chI ducic cü di hçc tai Hc vin Quán sr Bc Kinh. 

Nàm 1964, Dng chI lam BI thu Ban Chp hành Bang b ca quan B •Tng 
Tham miru, Tng Tham mini phó. Nám 1965, lam ChInh Uy Quân khu 4, BI thu 
Khu Uy; ChInE üy kiêm Tu lnh Quân tInh nguyen Vit Nam & Mt trn Trung 
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Lao. Nm 1966 gift chirc Phó Chü nhim Tng cic Hu c.n phi trách Tng ciic 
Tin phucing. 

Tir nàm 1967 dn tháng 5/1976, Ding chI dam nhim các chüc viii: Tu 1nh 
ChInh üy, BI thu Dãng üy Doàn 559; BI thu Ban can s1r c v.n Dâng, quãn, dan, 
chmnh, kiêm Tu 1nh B di tlnh nguyen Trung Ha Lao. Dông chI &rqc phong 
quân.hàm vuqt cp t& Dai  tá len Trung tthng nm 1974. Trong chin djch H CM 
Minh ljch sri, Dng chI tham gia B CM huy chin djch. Thãng 6/1976, Dng chi 
gift chüc Thir tri.r&ng B Quc phông; Chii nhim Tng cic Xây dmg kinh t, BI 
thu Dãng üy Tng ciic. 

Tai Dai hOi dai biu toàn qu6c l.n thu IV cüa Dãng (tháng 12/1976), Dng 
chI dugc bu lam Uy viên Ban Chip hành Trung ucmg Dãng; gift chCrc Thr truông 
Thu&ng trirc B Xây dipig. 

Tr nàm 1977 dn tháng 2/1982, Dng cM ducic bèi nhim gift chüc B tru&ng, 
Bi thu Ban can s1r dang Bo Xay dirng. Dau nam 1979, Dong clii duçc dieu trci lal 

A A ,  '. A A A A A b' . quan dci lam Tu lçnh hem Chinh uy Quan khu Thu do. Den thang 8/1979, Dong clii 
dirçic diu tr& 'ai  gift ch(rc B tru&ng, BI thu Ban can sir dãng B Xây dirng. 

Tai Dai hi  dai  biu toàn.qu& 1n thu V cüa Dãng (tháng 3/1982), Dng chI 
tip tic dixçrc bu 1ni Uy viên Ban Chp hành Trung uang Dâng và duçic Ban 
Chp hành Trung irang Dâng bu lam Uy viên dir khuyt BO ChInh trj; duqc b 
nhim gift chüc Phó Chü tjch HOi  dng B tnthng (nay là Phó Thu tthng Chmnh 
phü) kiêm B tru&ng B Giao thông vn tài. 

Tai Dai hi  dai  biu toàn quc l.n thir VI cüa Dãng (tháng 12/1986), Dng 
chI duçic b.0 lai lam Uy viên Ban Chap hãnh Trung uong Dãng và di.rccc Ban Chap 
hãnh Trung uang Dãng b.0 lam 1'Jy viên Bô ChInh trj; gift chuc Phó Chü tjch Hi 
dng B trtthng. 

Nni 1991, D&ig cM thôi gift chuc Uy viên B ChInh trj, Phó Chu tjch Hi 
ding B tnr&ng, duqc cü lam Dc phái viên ChInh phü thçrc hin Chucing trInh 327 
"trng bâo v rirng phàng he";  tham gia chi dao  xây drng du&ig H CM Minh. 

Dng clii là Uy viên Trung trcing Dãng các khóa IV, V, VI; TJy viên dr 
khuy& B ChInh trj khóa V; Uy vien B ChInh trj khóa VI; Dai  biu Qu6c hi cac 
khóa I, VI, VII, VIII. 

Vâi nhftng cng hin, Cong lao to ion và thành tIch xut sc di vOi six 
nghip each mng cüa Bang, cüa dan tOc,  dng chI Trung tthng Dng S5' Nguyen 
dâ dtrçic Bang, Nhà nithc tng thuông Huân chixang Sao Yang, Huãn chuang Quãn 
cong hang Nht, Huy hiu 80 nàm tui Bang và nhiu huãn chumig, huy chumg, 
phn thithng cao qu khác cüa Vit Nam và quc t. 
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II. NHUNG CONG HIIEN, DONG GOP CUA DONG CHI DONG S? NGUYEN 
DOI vOl STI NGHI1P CACH MLNG CUA DANG vA DAN TOC  TA 

1. Diing chi Ding S5 Nguyen - VI ttr&ng tài ba dã gn 1in vó'i thrô'ng 
Trirông So'n, throng H ChI Minh huyn thoi và nhiing chin cong hiên hách 

Trong su& qua trInh hoat ctng cách mng, Trung tuâng Dng S5 Nguyen 
dirçc giao nhiu cucmg v quan trçng. D.c bit, trén eumg vj Tu lnh B Tu lnh 
Trueing Sm (1967-1976), Dng chI dä có nhfi'ng quy& djnh sang tao  trong chi dao, 
t ch(rc 1rc lixçing, xây drng, phát trin, khai thác hiu qua dcông Truong Scm và 
1p nhiu chin cong dt bit xut sic, kjp thii chi vin sic ngithi, sue cüa cho các 
chin tnnmg, gop phn giâi phóng min Nam, thng nht dt nuóc. 

a. Clii huy, clii dgo to chzc xáy dng du'&ng Trztông So'n tth thành con 
tht&ng Hc C/il Mm/i huyn thogi 

B di TrLthng Scm có ljch sü xây drng và chin du kéo dài 16 nàm, thi 
Trung tuéing EMng S5 Nguyen có g.n 10 nãm trên cuccng vj là Tu 1nh. Trong 
khoàng thyi gian do, Bô di Tru?ing Scm phài di mt vói sr dánh phá ác 1it nht 
cüa may bay và born dan  M; phài di mtvói nhtng thii doan tinh vi, tan bao  nht, 
vài các loai vu khI t& tan, hin dai  nh.t ma M5, ngi1y sir diing trên ehin trtiOng 
Tru&ng San. Gn 10 nAm lam Tu 1nh là quâng thôi gian ma Tnrng San nhn 
nhim vii chi vin cho chin trucng vói quy mô to ion nht. Dng chI Dng S5 
Nguyen cung vOi B Tham rnuu cüa mInh chi buy mt 1irc luqng hung hu vOi quy 
mô 9 str doãn và 21 tiling doàn trçrc thuc, vu'çit len tt cà, d hoãn thành xut s.c 
sr chi vin cho các hixOng chi&i trixOng trong cuc kháng chMn chng M5, ci.'ru 
nuOc ctia 3 nuOc Dông Ducing. 

Thii gian lam Tu lnh B Tu lnh Tru&ng San (1967 - 1976) ciing là giai 
doan cuc chik tranh eMng M5 ciru nithc din ra ác lit nht. Dual s1r lãnh dao 
sang su& cüa Dáng, Bác H, ci)ng vOi nhung sang kin tao bao,  kjp thai, hçip vOi 
thçrc tin chin du cUa Tu 1nh Dng S5 Nguyen, tuyn giao thông chin krgc 
Truang San không cOn là nhUng con duang dan lé ma phát trin thành mt h 
thng giao thông vn tãi iOn vth hang chiic, hang tram ngâ nhu "trn d bat quái 
xuyên thng rm". 

Tu lnh Dng S5r Nguyen dä ciing B Tu lnh chi dao tao mng luOi duang 
- cu nhiu trc d9c B&c - Nam; Dông - Tây Tru?mg San xuyên cã ba nuOc Dông 
Duong; nhiu tr1ic ngang n6i hai suan Dông - Tây, ni tt cá các ehin trithng, tao 
nen mt h tMng giao thông lien hoàn và dng b, da dng và kSr hInh. Day thc 
s1r "là rnt h thong giao thông 4n tãi quân sr iOn nht vOi nhiu triic dcc, triic 
ngang có d dài 17.000 km, h thng dithng 6ng dn xäng d.0 dài 1.400 1cm, 
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dix&ng song dài 600 km; có du&ng giao lien hãnh quân b và tãi thuang dài 1.200 
1cm, mng thông tin du&ng day tái ba dài1.350 1cm". 

Tu 1nh Dng S5 Nguyen chü dng xây drng h thong thông tin và tuyn 
ding xàng du Trithng San, bào dam cong tác chi vin cho chin tnr&ng mien 
Nam: Khi thit k phuang thirc "tác chin hqp dng binh chng" trong chi vin 
chin hxçic cüa tuyn 559, Tu 1nh Dng S5 Nguyen dã chi thj nhanh chóng xây 

drng h thng thông tin tâi ba, thông tin vô tuyn song ng.n và h thong day 
thông tin day bQc dn tAt ca các dan vj trên toãn tuyn. Dn dâu näm 1971, h 
thing thông tin tài ha dã thrçc B di Trithng San ni thông suOt tâi tat ca các 
hithng chin trumg cüa 3 nuóc Dông Dxang, bào dam s1r chi huy tir tng hành 
dinh tói tn chin tnthng Nam B. H th6ng din thoai dâ di.rçic trang N cho tAt 
Ca cp di di và ttrcrng dtrcmg, tói các tr9ng dim, các tram  phu thi4t.. . cüa toàn 
chin tnthng Tnthng San. 

Cong tác bâo dam x.ng du cho vn chuyn Ca giài là yu té sng con cüa 
cong tác vn tâi. Du 11am 1969, Tu 1nhDng ST Nguyen cia &ra ra k hoach  xây 

dmg tuyn du&ng ding xuyên su& Triir?mg San tr cira khu vào tói chin trithng 

Nam B vâi chiu dài khoãng 1.400km. Dxut nay duxcic Dâng üy - Bc) Tiz 1nh 
thong nht kMn nghj và di.rçrc Quân üy Trung i.rang phê chun. Hlnh thành mc)t h 

théing dithng ng xàng du hoàn chinh, lien hoàn Ca Bong và Tây Trixmg San; 
dng bc) vói do là h thng kho tang phiic vi phát sut d9c tuyêfl V(i gân 50 
kho iOn, nhó có trC hxçing 27.000m3, 114 tram barn d.y có src barn 600-
800m3/ngày dêm trén mc)t hixàng. 

Vic xây d'çrng tuyn dithng ng xng du Trithng San ciA giâi quy& ca bàn 
vic cung irng xng du cho tAt câ các 1c hxçing vn tài cüa Bô dc)i Tnrng San, 

1rc li.rqng vn tâi cüa 2 nuác bn Lao và Campuchia và các 1rc lixcmg hânh quãn 

cüa Bc)  trén du&ng Trix&ng San. Dc bit trong chin djch Giâi phóng Tây Nguyen, 
Chin djch H ChI Minh, tuyn dumg ng xàng d.0 Tri.r&ng San ciA dáp Crng mpi 

yêu cu v xàng d&u cho tAt cà các 1rc luçmg tham gia Chin djch mc)t cách thun 

lçii, kjp th&i và nhanh chóng. Tü khi có tuyn du&ng ng xng du, lrc krqng vn 
tài cüa Tnrng San chm düt mc)t 1irc hrcing lan vn tài xng du bang xe téc và xe 

ch& phi xàng. Va tren mi xe 0 to vn tâi cüa Bc) cic)i Trtthng San không cOn phãi 
mang thiing phi xng du d phOng d dn tr9ng tài cho vic ch& hang chi vin... 

Nu không cO tuyn ththng ng xng du Tru?mg San thI Bc) dc)i Trung 
Scm không th hoãn thành xut s,c nhim vi chi vin chin 1uc. Tii lnh Dng 

1 Phan Hthi Di - Vj Tu 1nh chin trixông Tnrông Scm - du&ng H Chi Minh", Nhà Xut bàn 
Quàn dOi  nhãn dan, nm 2012. 



5 

S5' Nguyen dA dánh giá: "Ditông oCng  xáng ddu Tru'ông Scm là huyn thoçii trong 

huyn tho cii Trtthng Scm ". 

b. Chi huy, chi dao td chzc chiln dAu, báo vç, /thai thác dwàng Trwàng San, 
chi vicn sic ngzthi, thc cia cho các chiln tru'ông và gizp cW each mgng Lao 

H thng dixng Tru?mg Scm thc sir là chin tnx&ng khôc lit gifla no lirc 
cUa min Bc clii vin cho quân Giài phóng min Nam và lrc hrcmg quân M5, 
ding minh. Qun di M5 và d&ig minh dã tim mci cách tir thô s dn hin dai 
nMt nh&m miic dIch c&t dirt con dithng vn tãi chin hrcc nay. Bang six mini trI, 
sang tao,  vâi ban linh va chI quyt tam vi sir nghip each mng ye yang cüa dan 
tc, Tix lnh Dng S5i Nguyen và b di Trithng Scm dã thirc hin thành cong cong 
cuc chi vi.n cho chin trtthng min Nam, lam tht bai  mci am milu chin lucic 
cUa ice thü, 1p nên nh'Etng chin cong yang dci, d lai  nhftng dAu son chói 19i trong 
ljch si'r chin tranh Vit Nam. Chinh trên nhCing cung dtrbng huyn thoai do, hang 
chiic vn b. di, thanh then xung phong cang phining tin ô to, xe ca gi&i, may 
moe, pháo cao xa ngày dêm dining d.0 vol djch trong mila born bâo d?n,  san sang 
hy sinh vi sr nghip giài phóng min Nam, thng nht T quc. 

Dng clii Dng Si Nguyen dä gop phn quan trçng vào thãnh tIch, chin 
công, vj tn và tm vóc vi dai  cüa B di Trithng San trong 16 n.m chin d.u, xây 
drng và tnthngthành: B di Tnthng San dã d& mt vOl 733.000 trn oanh kIch 
bng îü loai may bay cüa gic M; chñng trütxung Trung San 4 triu thn born 
d?n b.ng nhiu thu don, nhiu hinh thüc tan bao;  M thâ xung Tru&ng Son hang 
chiic van  lit ch.t dc hóa hçc da cam - dioxin. Song Bô di Tnring San dã mO h 
thng duting giao thông vOi 5 trçic dcc  và 21 trçic ngang dài hon 17.000 km cho xe 
ccigi6i; 4n chuyn gn 2 triu tn vu khI, dan  thxçc, hong thc chi vin cho các 
hithng chin tnrng. Tr nàm 1973 dn 1975 dã chO bng Co giOi 40 van  quãn và to 
chixc hành quân cho 25 doàn binh khI k thu,t vào chin truOng, Co dng 
b&ng xe ca gith 10 luçit six doàn cüa 3 Quãn doàn chü lirc tham gia chin dich;  tiêu 
diet và bt sng 17.740 ten djch, giâi phóng mt vl'mg rng iOn 0 Nam Lao; b.n 
rcii tai  ch 2.454 may bay các loai;  m& 3.000 km duOng giao lien, t chüc cho 
han 2 triu hrcit nguOi vào ra chin trithng an toàn; chuyn hang vn thucing binh 
tir chin trixOng ra hu phucing nuôi di.rông và dua hang ngàn thiu nhi vuçrt 
TruOng San ra B&c hc tap; xây drng 1.350 km du&ng thông tin tai ba và hang van 
ki-lô-mét day thông tin các loai, bào dam thông tin thông su& dn các huOng chin 
tnthng; mO 1.400km dung ng xàng du, 600 km duing song... B diTrtthng 
San dà huy dng 6 six doàn phi thuc tham gia. gop ph.n vào thing lçii ye yang 
cüa Chin djch H Clii Minh ljch sü. 

Dithng Tru&ng San - duOng H ChI Minh dâ lam trOn scr mng chuyn tài 
ca sO 4t chit, vu khI, ca dng các lirc lucing quân binh chUng vOi quy mô ngày 
càng iOn, câ chin lucre, chin djch, chin thut. Dc bit, tuyn du&ng gop phn 



6 

quan trçng vào các qua trInh thng lçii cüa chin tranh min Nam nuâc ta, nht là 
cuc Tng tin cong và ni dy müa Xuân nàm 1975 - dinh cao là Chin djch H 
ChI Minh ljch s'Cr. 

•Diiông Trtx?mg Scm - &ring H ChI Minh là mt phát kin cüa ngh thut 
chin tranh Vit Nam. Con di.thng tao  th và 1irc cho chin tranh nhãn dan min 
Nam, con dithng chia ct djch, là noi xut phát tin cong cüa các binh doàn ca 
dng chin luqc. ChInh nai day dã sang tao  ra mt kiu t ch(rc. vn tãi chin lucic, 
mt binh doãn binh chüng hçip thành ly b cti vn tâi lam trung tam. Kr tIch ma 
B di Trithng Son, thanh niên xung phong, dan cong hOa tuyn... dã 1p nên trên 
tuyn dtthng mang ten Bác di vào ljch si'r nhu mt thiên anh hung Ca. 

Ben canh  vic gop phn vào chin th.ng cüa B di Trtring Scm, Tu lnh 
Dng ST Nguyen cOn nh.n thirc vic gii'Ip di ôách mng Lao xây dçrng, cüng c 
yang giài phóng d9c theo tuyen hành lang, vüa mang nghTa quOc tê, lien minh 
chin du giüa hai dan tc, v'ira Co nghia trirc tip vâi vic gii vftng và phát trin 
tuyn chi vin chin li.rçic. 

Dja bàn tuyn hành lang chi vin chin hxçic 559 xuyên qua vüng giâi phóng 
cüa 4 tinh: Khäm Muon, Savannakhet, Tàvenoçc, Atôpcm. Theo thôa thun vâi 
Doàn chuyên gia Nam Lao, Doàn 559 sê ghip ban  trong 11 huyn trên hành lang. 
Phucmg châm cong tác giáp ban  là "Dta vào dw&ng Mi chzi trwong cia £)áng bgn, 
hip dng chat die' vái Doàn chuyên gia Nam Lao, phát huy the mqnh dung bgn 
lam, tránh lam thay". Cong tác giip ban  Lao ducic B di Tnthng Scm trin khai 
hiu qua, dã gop phn tao  th trn virng ch.c cho tuyn hành lang chin hiccc, gop 
phn không nhô trong chin cong cüa B di Trtnmg Son. 

2. 01ng chI Trung ttr&ng Ding S5 Nguyen luôn tr9n nghia tmnh vó'i ding 
chI, di)ng di 

Không chi là vj tuàng tài ba và có t.m nhIn sc são, dMg chI .Tnmg tu&ng 
Ding ST Nguyen cOn là mt vj chi huy có tam, có tlnh thucmng yêu dng chI, dng 
di tha thi&. Dng chI hi&i hon ai h& v ni khát khao cháy bOng cüa nhCtng 
nguYi mc, ngumi cha, cüa các gia dlnh dA hin dãng nhUng ngumi con than yêu cho 
T quéic là duçmc chm lo m ph.n cho ngtrâi dã khut. Hang van  dng chI, dng 
di dã nim lai trén dai  ngàn Tây TruOng San, c.n phãi duçrc tIm kiem dê mang ye 
T quc. Sau Hip djnh Paris tháng 01/1973, tai  Hi ngh Dãng üy B Tix lnh, 
Trung tung Dng S5' Nguyen dâ d xut và dira ra bàn chü trtrang to chirc 1rc 
hrcmg ct bc hài c& lit sT hy sinh 6 Tây Tnzng Son d &ra v nuâc. 

T tháng 3/1973, mnh lnh cua Trung tuàng Dng S5r Nguyen dä duçmc 
trin khai trên toàn hrc h.rçmng Trithng Som Các don vi ti'r cap trung doàn, binh 
trm, su doàn trên khtp chin trumg Trumg Scm trãi dài trên dja bàn cüa 7 tinh 
Nam Lao du th chirc 1irc luçing lam nhim vi quy tp hài cot lit sT mang ye dat 
me. Nhiêm vu chi vin chin tru&ng thi k' nay là vô cüng to lan và khân trixcing. 
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Vic ct ra mt lrc lizqng và phumig tin d lam nhim v%i dc bit nay là mt khó 
khn rt lan. Nhixng vic nghia thi không th dirng... Tu lnh chi th: Vi nghia cá, 
vi truyn thing, dgo lj dan tc, bang mQi giá Bó d3i Trwông So van phái lam cho 
bang dwçic... 

Tir cui näm 1974, k hoach xay dirng NghTa trang .lit si Tru?mg Son cüng 
dà &rçlc v.ch ra. Dng chi chi thj cho các Co quan chuyên mon dành thôi gian dê 
thi& k, xây dmg Nghia trang. Vói tm nhin "di truâc th&i dai",  dng chI Dông S 
Nguyen dã clii dao  các nhà chuyên mOn: Phái thit k xáy dcng nghia trang lit si 
Trw&ng Scm ith thành mt dja dim tam linh và van hóa dc biêt... 

Trong thyi gian nay, dü phâi tp trung clii huy chu.n bj cho chin djch Tây 
Nguyen, dng clii Dng S5 Nguyen vn dành thai gian d xuyên thng, li b cing 
trinh sat cong binh trirc tip tIm da dim dt Nghia trang lit si Trueing Son ti Dôi 
Bn T&t. Trong không khi kh.n tnxong cüa nhim vi giài phóng min Nam, ngày 
24/2/1975, Nghia trang lit sT Quc gia Trueing Son d dixcic B Tu 1nh Tnrang 
Son kh&i cong xây dirng và hoàn thành ngày 10/4/1977. Day là cOng trinh den on 
dap nghia d s nh.t, quy mô nht, có tInh ngh thut cao, th hin lông thuong 
nhó sâu s.c, nim bit on vô hn và sir ton vinh cüa toàn Dáng, toàn quân và toàn 
dan ta d& vâi nhftng nguäi con yêu qu trên mci min dt nithc dã không tik máu 
xuang cho sir nghip du tranh giài phóng và thing nht trên Trithng Son - Dung 
H ChI Minh vT dai. 

A A A A 3. Bong chi Bong Sy Nguyen nhirng nam sau ngay mien Nam hoan toan 
giãi phóng 

Tháng 9/1976, dng clii Dng S5r Nguyen duqc cü gift chirc Thu trtthng B 
Qu& phông, phit trách Tng c1ic Xây dirng kinh t& Vâi vai trô m&i, Dng chI dà 
dixa 28 vn quân chuyn sang lam kinh t vói nhim vi càng vol các b có lien 
quan dam trách vic xay dung các cong trInh giao thông, thüy lçi, thüy din, khai 
thác khoáng san, san xut 4t lieu xay dirng, xây dirng các cong tr1nh cOng nghip, 
dan ding... Mt 1irc hxqng lOn quãn di trong thai blnh do Dng chI chi huy dã 
tham gia lam kinh t to ra cüa câi cho xA hi, vra trrc tip bâo v nhCtñg dja bàn 
chin lixcic quan trng cüa dt nu&c. 

Ti Di hi Dâng toàn quc ln thu IV, Dng chi Dng S Nguyen duqc b.0 
vào Ban ch.p hành Trung ucing. Tháng 02/1977, B Chinh trj và ChInh phü dâ 
diu Dng clii sang lam Thu truOng thu&ng trçrc B Xây drng và sau do 9 tháng 
&rcic Thu tuOng d ngb và Quc hi phê chun len lam B truOng B Xây dirng. 
Nhu 4y khi dat nuOc có chin tranh Ding clil luôn dung 0 tuyn du nhftng noi 
gian khê ác lit. Khi chin tranh kt thüc vOi trách nhim cüa nguôi dãng viên, 
Dng chI luôn sn sang di bt cCr noi dâu Dáng can. Tren cuong vj mOi Dông chi 
Dng S Nguyen tip tiic cng hin suc lijc, trI tu vào cong vic và thuang xuyên 
vào Nam ra Bc d trrc tip nm b.t, chi d.o các cong trInh trng dim cüa quôc 
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gia. Dn tháng 2/1982, Dng chI duçic Chinh phü diu dng sang lam B trithng B 
Giao thông vn tái. Th?si gian lam B truâng Giao thông vn tâi, Dng clii Dng S5T 
Nguyen tip t%lc th hin duçc tài nng trong vic quãn 1 diu hãnh và tháo gi 
nh1ing khó khàn cüa ngành. Tü nàm 1982 l.n h.rçit ducic bu lam Uy viên dir khuy& 
B chInh trj (khóa V), Uy viên B Chmnh frj (khóa VI) và &rqc Quc hi Cu gi 
chirc Phó Chü tjch Hi dng B tru&ng tr 1986 dn nm 1991. 

Tam nguyen .p ü lâu nht cUa Trung tu&ng Dng S Nguyen vn là bin 
duông Tnring Scm trong kháng chin thành con dumg chin lixçic xfrng tm trong 
thyi bInh. G.n bó vâi dung Trix&ng Son trong giai don cam go nh.t, hon ai h& 
Dng chI hiu nghTa, tim 1c to lan cüa tuyn duông nay trong bâo v T quc. 
Mong mué,n cüa vj tu&ng Tru?mg Son ngày nào là lam sao hin dai  hóa tuyn 
dix?mg, lam sao kh.c phçic duçic nh1tng han  ch cUa con duäng trong qua khü, d 
trong tinng lai tr& thành con diimg huy& mach  trong phát trin kinh t - xã hi và 
bào v T quc... Dü cTh nghi hizu, tui cao, sirc yu, nhixng khi di.thng Truông 
Son ctixçrc Chmnh phii phê duyt, Trung tithng Dng S Nguyen vn sn sang nh.n 
nhim viii lam dc phái viên cüa ChInh phit, don dc thirc hin vic ma du&ng. 

Trung tuàng Ding S5' Nguyen là nguài dâu tiên d xu.t di ten cong trinh 
Xa l Bc - Nam thành duxng H ChI Minh. Dn nàm 1999, Thu tithng ChInh phü 
Phan Van Khâi dng vâi d xut cüa Trung tizàng Dng S5 Nguyen và mt s 
can b lao thành cách mng. K ti'r do, cong trinh Xa l Bc - Nam chmnh thrc l.y 
ten gi mài là &r&ng Ho ChI Minh. 

** 

* 

Kr nim 100 nàm Ngày sinh ctng chI Dng S5 Nguyen, là dip  d ch(ing ta 
on lai cuc däi, sr nghip và ton vinh cong lao, cng hin to lan cüa Dng chI di 
vâi cách mng Vit Nam; qua do giáo diic tinh thn yêu nuóc, lông tir hào dan tc; 
c vii, dng viên các tang lap Nhãn dan, nht là th h tré, can b, chin si Quân 
di nhân dan Vit Nam hgc tsp, noi theo, gop phàn thirc hin các miic tiêu, nhim 
vii xay dimg, phát trin và bâo v dt rn.r&c. 

BAN TUYEN GIAO TRUNG U'ONG - TINII UY QUANG B!NH 
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