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trách nhiệm cho KÐ33CT. Ban đầu, Trung tá Lưu Kim 
Cương từ chối vì công việc riêng của KÐ đã quá nặng 
rồi, không thể đảm trách thêm yếu khu.

Tuy nhiên, Thiếu tá Phùng Văn Chiêu sau khi phân 
tách lợi hại, nhận thấy nếu KÐ33CT nắm yếu khu thì 
căn cứ TSN có thể được 
an toàn hơn trước vì 
KÐ trực tiếp điều khiển, 
toàn quyền sắp xếp mọi 
việc,  sẽ an tâm hơn, nên 
đề nghị Trung tá Cương 
nhận trọng trách. Kết 
quả, KÐ33CT tiếp nhận 
Yếu khu TSN và đặt bộ 
chỉ huy tại Bộ chỉ huy 
Phòng thủ Căn cứ TSN.

Chỉ huy trưởng 
Yếu khu: Trung tá Lưu 
Kim Cương; Chỉ huy 
phó kiêm Tham mưu 
trưởng: Thiếu tá Phùng 
Văn Chiêu. Ban tham mưu có các sĩ quan Ban 1, 2, 3 và 
Truyền tin do Biệt khu Thủ đô tăng phái.

Các yếu điểm và chi khu quân sự trực thuộc Yếu 
khu mới này gồm có: 

1. Yếu điểm TSN, gồm có căn cứ KQ, căn cứ Nhảy 
dù (trại Hoàng Hoa Thám), khu vực dân sự và Phi cảng 
TSN.

2. Yếu điểm Hạnh Thông Tây, có Trường Quân Cụ, 
các trại Cổ Loa (Pháo Binh), Phù Ðổng (Thiết Giáp), 
Cục Quân Y và Tổng y viện Cộng Hòa.

3. Chi khu Gò Vấp.
Vùng hoạt động được nới rộng, xa hơn tầm pháo 

kích 61 và 82 ly của VC:
• Phía Bắc là Chi khu Gò Vấp đến đồng An Phú 

Ðông, cách căn cứ trên 4 cây số.
• Phía Tây đến ranh Hốc Môn.
• Phía Nam đến ranh Phú Lâm.
• Phía Ðông là trại Trần Hưng Ðạo (Bộ TTM).

Ngoài ra, còn có Tiểu đoàn 53 Ðịa phương quân 
được đặt dưới quyền sử dụng của Yếu khu để hành 
quân, và một Pháo đội 105 ly có trang bị hệ thống radar 
phản pháo, đặt ngay trong phi trường, cũng được đặt 
dưới sự điều động của Yếu khu.

Từ khi có Yếu khu TSN, hoạt động trong căn cứ 
nhộn nhịp hơn vì có nhiều bộ tư lệnh và các đơn vị 
Không Quân, Lục Quân Việt - Mỹ đồn trú. Vì thế, Bộ 
chỉ huy Phòng thủ Căn cứ được phía Hoa Kỳ tăng phái 

một số sĩ quan và hạ sĩ quan đến phối hợp với phía VN, 
và trở thành Trung tâm Phòng thủ Hành quân Hỗn hợp 
(JDOC: Joint Defense Operation Center).

Ngoài các cơ cấu nói trên, phía Hoa Kỳ còn yểm 
trợ ngân khoản để tuyển mộ 15 tình báo viên dân sự, 

tuyển từ hàng ngũ VC 
hồi chánh. Kể từ đó, lưới 
tình báo của yếu khu 
được phối trí rộng rãi, ra 
xa hơn để bao vùng. Lúc 
đó Ban 2 Yếu khu do 
Trung úy Nguyễn Hồng 
Phúc và tiếp theo là Ðại 
úy Huỳnh Khương An 
chỉ huy đã thu thập được 
nhiều tin tức chính xác, 
biết được ý định của 
địch từ bên ngoài để phá 
vỡ âm mưu của địch ở 
bên trong. Do đó các ổ 
nội tuyến trước kia từng 
phá hoại hai lần ở phi 

cảng, nay chuẩn bị tiếp tục phá hoại đều bị khám phá 
và bắt trọn ổ.

Bên ngoài vòng đai, TÐ53ÐPQ cũng hoạt động 
tích cực, bao vùng, phục kích ở những khu vực mà VC 
có thể đặt súng cối để pháo kích. Kết quả đã bắt được 
một vài toán VC trong lúc chúng đang chuẩn bị pháo 
kích vào căn cứ TSN. Không thể hoạt động dễ dàng như 
trước, VC đổi chiến thuật, sử dụng hỏa tiễn 122 ly từ 
ngoài vòng kiểm soát của Yếu khu để bắn vào căn cứ. 

Mỗi buổi chiều, vào lúc 5 giờ, Thiếu tá Phùng Văn 
Chiêu, Chỉ huy phó Yếu khu, lại thay mặt Trung tá Lưu 
Kim Cương điều khiển phiên họp tại JDOC gồm tất cả 
các cấp chỉ huy và sĩ quan phòng thủ Việt - Mỹ để duyệt 
xét tình hình. Có thể nói JDOC này là trung tâm hành 
quân độc đáo, kiên cố nhất thời đó, do Hoa Kỳ viện trợ 
xây cất và trang bị. Nóc và các bức tường dày 60 cm, hỏa 
tiễn 122 ly không thể xuyên qua nổi. Bên trong được 
trang bị những phương tiện truyền tin, liên lạc tối tân 
nhất.

Có một lần Ðại tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham 
Mưu Trưởng QLVNCH, hướng dẫn một phái đoàn 
tướng lãnh (Tr/tướng Vỹ, Th/tướng Nhơn, Th/tướng 
Phong) và nhiều sĩ quan cao cấp thuộc Phòng 3 Bộ 
TTM đến thăm viếng và quan sát hoạt động trong 
JDOC. Lúc đó Trung tá Lưu Kim Cương bận tháp tùng 
Ðại tá Võ Xuân Lành sang Hoa Kỳ viếng thăm các cơ sở 
của Không Lực HK nên Thiếu tá Phùng Văn Chiêu thay 


