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QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

CÁC QUÂN ĐOÀN 

 

 I. Quân đoàn 1 

Quân đoàn 1 là quân đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của Quân đội nhân 

dân Việt Nam, được thành lập ngày 24/10/1973. Tư lệnh, Chính uỷ đầu tiên của 

Quân đoàn 1 là các đồng chí Lê Trọng Tấn, Lê Quang Hoà. Quân đoàn 1 hiện 

nay có Tư lệnh và các Phó Tư lệnh, Chính uỷ, Phó Chính uỷ; các cơ quan chức 

năng đảm nhiệm các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và các 

đơn vị trực thuộc khác. 

 

“Thần tốc - Quyết thắng” 

Trước diễn biến trên chiến trường và trước các điều kiện khách quan và 

chủ quan, vấn đề xây dựng các quân đoàn, binh chủng hợp thành có sức cơ động 

cao, hoả lực mạnh, sức đột kích lớn, làm lực lượng quyết định trong các chiến 

dịch có ý nghĩa chiến lược trở thành yêu cầu khách quan, phù hợp với quy luật 

phát triển của quân đội ta. Chấp hành Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 21 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường quân sự tiến tới thống nhất đất nước, 

tháng 10/1973 Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Chính trị 

thành lập các quân đoàn chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 



 
Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự/Bộ Quốc phòng 

2 

24/10/1973, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 124/QĐ-QP thành lập Quân đoàn 1. 

Ngay sau khi thành lập, trong điều kiện vừa ổn định tổ chức biên chế, vừa 

huấn luyện và xây dựng, chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, Quân đoàn 1 đã khẩn 

trương xây dựng Quân đoàn thành một Binh đoàn chủ lực, cơ động chiến lược 

của Quân đội nhân dân Việt Nam: có khả năng chiến đấu cao, cơ động lớn, đột 

kích mạnh, có khả năng tác chiến tập trung hiệp đồng quân binh chủng quy mô 

lớn. 

Trong cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ 

Chí Minh lịch sử, Quân đoàn 1 vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến 

đấu bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa - hậu phương chiến lược của cả nước, vừa 

chủ động khắc phục những khó khăn to lớn về cơ động, về hậu cần - kỹ thuật và 

chuẩn bị chiến trường, đã tổ chức cuộc hành quân “thần tốc” chưa từng có trong 

lịch sử quân đội ta từ Bắc vào Nam chỉ trong 11 ngày đêm đã vượt chặng đường 

dài hơn 1.700 km, kịp thời vào trực tiếp tham gia chiến đấu trên hướng Bắc Sài 

Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Nhạy bén với tình hình, biết chủ 

động nắm và chớp thời cơ, hạ quyết tâm chính xác, vận dụng sáng tạo cách đánh, 

nghệ thuật tác chiến hiệp đồng binh chủng, phù hợp với thực tiễn chiến trường, 

với lối đánh “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, Quân đoàn đã kiên quyết 

tiến công, táo bạo bất ngờ đánh chiếm những mục tiêu quan trọng có tính chiến 

lược trong hệ thống phòng thủ của địch trên hướng Bắc Sài Gòn; tiêu diệt và bức 

hàng hoàn toàn Sư đoàn 5 ngụy giải phóng tỉnh Bình Dương; táo bạo thọc sâu 

đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu - cơ quan đầu não của Quân nguỵ Sài Gòn, 

Quận lỵ Gò Vấp, Tiểu khu Gia Định, góp phần quan trọng giải phóng Sài Gòn - 

Gia Định, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng nên 

truyền thống vẻ vang “Thần tốc - Quyết thắng” của Quân đoàn. 

Ngay sau ngày đất nước được giải phóng, trước yêu cầu khẩn trương của 

sự nghiệp cách mạng, Quân đoàn 1 lại một lần nữa thực hiện cuộc hành quân 

“Thần tốc” từ miền Nam trở về miền Bắc làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cơ 

động dự bị chiến lược của Bộ. Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên 

các vùng biên giới phía Tây Nam và phía Bắc, Quân đoàn 1 vừa hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ huấn luyện lực lượng tăng cường cho các đơn vị chiến đấu ở tuyến 

trước, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu phòng ngự thay phiên, giữ vững một vùng 

biên cương Tổ quốc, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước đánh thắng 

quân xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Ngày nay, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, các đơn vị của Quân đoàn 1 được 

trang bị thêm nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại; tổ chức nhiều cuộc diễn tập 

chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học - 
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nghệ thuật quân sự hoặc “làm mẫu” thực nghiệm cho toàn quân huấn luyện chiến 

đấu. 

Ngày truyền thống: 24/10/1973 

Phần thưởng cao quý: 

Với những chiến công và thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ và 

xây dựng đất nước, Quân đoàn 1 đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên 

dương Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (29/8/1985), và nhiều phần 

thưởng cao quý khác... 

II. Quân đoàn 2 

Quân đoàn 2 là quân đoàn chủ lực cơ động của Quân đội nhân dân Việt 

Nam, được thành lập ngày 17/5/1974, tại Trị - Thiên. Tư lệnh, Chính uỷ đầu tiên 

của Quân đoàn là các đồng chí Hoàng Văn Thái, Lê Linh. Quân đoàn 2 hiện nay 

có Tư lệnh và các Phó Tư lệnh, Chính uỷ, Phó Chính uỷ; các cơ quan chức năng 

đảm nhiệm các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và các đơn vị 

trực thuộc khác. 

 

“Thần tốc, táo bạo, quyết thắng” 
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Ngày truyền thống: 17/5/1974 

Phần thưởng cao quý: 

Với những thành tích vẻ vang trong chiến đấu, Quân đoàn 2 vinh dự được 

Đảng và Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 

(ngày 28/9/1985), và nhiều phần thưởng cao quý khác... 

 

 

Lực lượng vũ trang Quân đoàn 2 thường xuyên huấn luyện nâng cao trình độ sẵn 

sàng chiến đấu và chiến đấu giành thắng lợi 

III. Quân đoàn 3 

Quân đoàn 3 là quân đoàn chủ lực cơ động của Quân đội nhân dân Việt 

Nam, được thành lập ngày 26/3/1975. Tư lệnh, Chính uỷ đầu tiên của Quân đoàn 

3 là các đồng chí Vũ Lăng, Đặng Vũ Hiệp. Quân đoàn 3 hiện nay có Tư lệnh và 

các Phó Tư lệnh, Chính uỷ, Phó Chính uỷ; các cơ quan chức năng đảm nhiệm các 

mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và các đơn vị trực thuộc 

khác. 

Ngày truyền thống: 26/3/1975 

Phần thưởng cao quý 

Với những chiến công hiển hách trong chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa và làm nghĩa vụ quốc tế, Quân đoàn 3 đã vinh dự được 
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Đảng, Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 

(ngày 20/12/1979) và được nhà nước Cămpuchia tặng thưởng Huân chương 

Ăngco (năm 1979), và nhiều phần thưởng cao quý khác... 

 IV. Quân đoàn 4 

Quân đoàn 4 là quân đoàn chủ lực cơ động của Quân đội nhân dân Việt 

Nam, được thành lập ngày 20/7/1974. Tư lệnh và Chính uỷ đầu tiên của Quân 

đoàn 4 là các đồng chí Hoàng Cầm, Hoàng Thế Thiện. Quân đoàn 4 hiện nay có 

Tư lệnh và các Phó Tư lệnh, Chính uỷ, Phó Chính uỷ; các cơ quan chức năng 

đảm nhiệm các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và các đơn vị 

trực thuộc khác. 

 

Phân đội PM21/Sư đoàn PB 434/Quân đoàn 4 thực hành bắn đạn thật trong diễn 

tập. 

Ngày truyền thống: 20/7/1974 

Phần thưởng cao quý 

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ và xây dựng Tổ 

quốc, Quân đoàn 4 vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1980), và nhiều phần thưởng cao quý khác... 

--***-- 

 


