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QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

CÁC BINH CHỦNG 

 

I. BINH CHỦNG PHÁO BINH 

Binh chủng Pháo binh là binh chủng chiến đấu của Quân đội Nhân dân 

Việt Nam, Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1976). Hình thành 

ngày 29/6/1946 với việc thành lập Đoàn pháo binh Thủ Đô gồm 3 trung đội: 

Pháo đài Láng (4 pháo phòng không 75 mm), Pháo đài Xuân Tảo (2 pháo phòng 

không 75 mm), Pháo đài Xuân Canh (1 pháo phòng không 75 mm). Qua quá 

trình chiến đấu, lực lượng phát triển nhanh: tổ chức tới cấp tiểu đoàn pháo binh 

(1948), trung đoàn pháo binh (1950), đại đoàn công binh - pháo binh (1951). Sau 

kháng chiến chống Pháp, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Bộ Chỉ huy Pháo 

binh (07/9/1954), sau đổi thành Bộ Tư lệnh Pháo binh và Binh chủng Pháo binh 

(28/5/1956). Tư lệnh và Chính ủy đầu tiên của Binh chủng Pháo binh là các đồng 

chí Lê Thiết Hùng và Lê Hiến Mai. 

Binh chủng Pháo binh hiện nay có: Tư lệnh và các Phó Tư lệnh, Chính uỷ 

và 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: 29/6/1946 

Truyền thống vẻ vang: 

“CHÂN ĐỒNG, VAI SẮT, ĐÁNH GIỎI, BẮN TRÚNG” 

Phần thưởng cao quý: 

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, Binh 

chủng Pháo binh vinh dự được: 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng tám chữ vàng “Chân đồng, vai sắt, đánh 

giỏi, bắn trúng” (1967). 

Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1976); 

- Huân chương Hồ Chí Minh (1979); 

- Huân chương Ðộc lập hạng Nhất (2001); 

- Huân chương Sao vàng (2006) và nhiều phần thưởng cao quý khác. 
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II. BINH CHỦNG ĐẶC CÔNG 

Binh chủng Đặc công là binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân 

đội nhân dân Việt Nam, được tổ chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt, có phương 

pháp tác chiến linh hoạt, táo bạo, bất ngờ, thường dùng để đánh các mục tiêu 

hiểm yếu nằm sâu trong đội hình chiến đấu, bố trí chiến dịch và hậu phương của 

địch. 

Tư lệnh và Chính ủy Binh chủng Đặc công đầu tiên là các đồng chí 

Nguyễn Chí Điềm và Vũ Chí Đạo. 

 

Bộ đội Đặc công huấn luyện kỹ thuật nguỵ trang. 

Binh chủng Đặc công hiện nay có: Tư lệnh và các Phó Tư lệnh, Chính uỷ 

và 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 thành lập: 19/3/1967 

Truyền thống vẻ vang: 
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“ĐẶC BIỆT TINH NHUỆ, ANH DŨNG TUYỆT VỜI, MƯU TRÍ TÁO BẠO, 

ĐÁNH HIỂM THẮNG LỚN” 

Phần thưởng cao quý: 

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1976); 

- Huân chương Hồ Chí Minh (1979); 

- Huân chương Sao vàng (2007), và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

 

III. BINH CHỦNG TĂNG THIẾT GIÁP 

Binh chủng Tăng Thiết giáp là binh chủng chiến đấu, là lực lượng đột kích 

quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Binh chủng Tăng Thiết giáp được 

hình thành từ năm 1959 với việc thành lập trung đoàn xe tăng đầu tiên (Trung 

đoàn Xe tăng 202), sau đó phát triển thành nhiều trung đoàn, tiểu đoàn xe tăng; 

tham gia nhiều chiến dịch, trận đánh trên chiến trường miền Nam như: trận Tà 

Mây - Làng Vây (1968), Đông Hà, Đắc Tô, Tân Cảnh, Lộc Ninh (1972), Cửa 

Việt (1973), Phước Long, Buôn Ma Thuột và giải phóng Sài Gòn (1975). 

 

 

Bộ đội Tăng Thiết giáp luyện tập hiệp đồng chiến đấu. 
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Tư lệnh và Chính ủy đầu tiên của Binh chủng Tăng Thiết giáp là các đồng 

chí Nguyễn Thế Lâm và Lê Ngọc Quang. 

Binh chủng Tăng Thiết giáp hiện nay có: Tư lệnh và các Phó Tư lệnh, 

Chính uỷ và 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 thành lập: 22/6/1965 

Ngày truyền thống: 05/10/1959 

Truyền thống vẻ vang: 

“ĐÃ RA QUÂN LÀ ĐÁNH THẮNG” 

Phần thưởng cao quý: 

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1976); 

- Huân chương Sao vàng (năm 2009), và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

 

IV. BINH CHỦNG CÔNG BINH 

 

 

Huấn luyện kỹ thuật sử dụng xe máy đào công sự. 
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Binh chủng Công binh là một binh chủng chuyên môn của Quân đội nhân 

dân Việt Nam, có chức năng bảo đảm các công trình trong tác chiến, xây dựng 

các công trình quốc phòng và đảm bảo cầu đường cho bộ đội vận động tác chiến. 

Tư lệnh và Chính ủy đầu tiên của Binh chủng Công binh là các đồng chí Phạm 

Hoàng và Chu Thanh Hương. 

Binh chủng Công binh hiện có Tư lệnh và các Phó Tư lệnh, Chính uỷ và 

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: 25/3/1946 

Truyền thống vẻ vang: 

“MỞ ĐƯỜNG THẮNG LỢI” 

Phần thưởng cao quý: 

- Anh hùng lực lực vũ trang nhân dân (1976); 

- 02 Huân chương Hồ Chí Minh; 

- Huân chương Sao vàng (2010), và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

 

V. BINH CHỦNG HÓA HỌC 

 

 

Bộ đội Hoá học luyện tập tiêu tẩy chất độc cho vũ khí, trang bị. 
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Binh chủng Hóa học là binh chủng chuyên môn của Quân đội nhân dân 

Việt Nam, có chức năng bảo đảm hóa học cho tác chiến, làm nòng cốt trong việc 

phòng chống vũ khí hủy diệt lớn. Bộ đội Hóa học còn có thể trực tiếp chiến đấu 

bằng và thực hiện các nhiệm vụ xác định đánh giá các khu vực bị nhiễm chất 

độc, tiến hành các biện pháp tiêu, tẩy độc, phục vụ cho công cuộc xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

Tư lệnh Binh chủng Hóa học đầu tiên là đồng chí Đặng Quân Thụy. 

Binh chủng Hoá học hiện nay có: Tư lệnh và các Phó Tư lệnh, Chính uỷ 

và 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: 19/4/1958 

Phần thưởng cao quý 

- Huân chương Hồ Chí Minh (2008); 

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (2009), và nhiều phần thưởng cao 

quý khác. 

 

VI. BINH CHỦNG THÔNG TIN LIÊN LẠC 
 

 

Bảo đảm thông tin trong mọi tình huống. 
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Binh chủng Thông tin Liên lạc là một binh chủng chuyên môn của Quân 

đội Nhân dân Việt Nam, có chức năng tham mưu, đề xuất với Quân uỷ Trung 

ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thông tin quân sự, 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quản lý Nhà nước đối với hệ thống 

thông tin quân sự; huấn luyện, đào tạo, xây dựng lực lượng, bảo đảm trang bị kỹ 

thuật nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong thế bố trí chiến lược, 

phòng thủ và tác chiến của quân đội. 

Tư lệnh, Chính ủy đầu tiên của Binh chủng Thông tin Liên lạc là các đồng 

chí Tạ Đình Hiểu và Lê Cư. 

Binh chủng Thông tin Liên lạc hiện nay có: Tư lệnh và các Phó Tư lệnh, 

Chính uỷ và 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: 09/9/1945 

Truyền thống vẻ vang 

“KỊP THỜI - CHÍNH XÁC - BÍ MẬT - AN TOÀN”. 

Phần thưởng cao quý 

- 2 lần được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1976 và 

2010); 

- Huân chương Hồ Chí Minh (1979); 

- Huân chương Sao vàng (2005), và nhiều phần thưởng cao quý khác./. 

---------- 


