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bị vận tải cơ C-47 Dakota, sẽ phải ngồi ghế phi công phụ 
ít nhất là 6 tháng, sau đó sẽ được gửi tới trường CIET 
(viết tắt của tiếng Pháp Centre d’Instruction des Equipa-
ges de Transport: Trung tâm Huấn luyện Phi hành đoàn 
Vận tải).

Trường CIET nằm trong Căn cứ Không Quân 
Toulouse-Francazal ở miền nam nước Pháp, là nơi 
huấn luyện các phi công phụ của các đơn vị vận tải gửi 
đến thụ huấn để trở thành phi công chánh, có khả năng 
điều khiển phi cơ trong mọi điều kiện thời tiết. 

Hai hoa tiêu vận tải đầu tiên của KQVN tốt 
nghiệp trường CIET là các ông Phạm Ngọc Sang và 
Huỳnh Hữu Hiền; người thứ ba là ông Lý Tri Tình.

Sau thời gian thực tập tại các đơn vị trang bị vận 
tải cơ C-47 Dakota ở Pháp, dù tốt nghiệp hay không 
tốt nghiệp trường CIET, các hoa tiêu vận tải thuộc hai 
Khóa 52F1 và 52F2 cũng lần lượt trở về Việt Nam, phục 
vụ tại các phi đoàn vận tải của Pháp ở Viễn Đông gồm 
GT 1/64 Béarn, GT 2/62 Franche-Comté và GT 2/63 
Sénégal trong thời gian chuẩn bị thành lập các phi đoàn 
vận tải cho KQVN.

Các phi công thụ huấn (tác xạ và oanh tạc) tại 
trường Blida thì được đưa về nước để thành lập Đệ 
Nhất Phi Đoàn Tác Chiến & Liên Lạc, đơn vị đầu tiên 
của KQVN có khả năng “tác chiến”, dù rất giới hạn.

2- THÀNH LẬP CÁC PHI ĐOÀN

Trước khi viết về việc thành lập các phi đoàn vận 
tải đúng nghĩa, cũng nên viết sơ qua về các đơn vị phi 
hành được thành lập trước đó có liên quan tới “vận tải”.

* Phi Đoàn 312 Đặc Nhiệm:
Phi Đoàn 312 Đặc Nhiệm được thành lập ngày 

1/8/1951 tại Nha Trang, là đơn vị phi hành đầu tiên 
do người Pháp thành lập cho các hoa tiêu Việt Nam 
(nhưng lại được chuyển giao sau Phi Đoàn 1 và Phi 
Đoàn 2 Quan sát). Phi Đoàn 312 Đặc Nhiệm sử dụng 
nhiều loại phi cơ chuyển vận khác nhau: Beechcraft 18, 
Republic RC-3 Seabee (thủy phi cơ), Marcel-Dassault 
MD-312 và MD-315 Flamant, Douglas C-47 Dakota, và 
về sau có thêm 2 trực thăng Alouette II và 3 trực thăng 
Alouette III.   

Chỉ huy trưởng phi đoàn là Đại úy Jahoux, nhân 
viên phi đoàn là các hoa tiêu Việt Nam đã thụ huấn tại 
Pháp hoặc Bắc Phi. Nhiệm vụ chính của phi đoàn là 
chuyên chở các yếu nhân và thực hiện các phi vụ tiếp tế.

* Phi Đội Liên Lạc (ELAVN): 
Một năm sau ngày thành lập, Phi Đoàn 312 Đặc 

Nhiệm được di chuyển về Tân Sơn Nhất. Cuối năm 1953 
đầu năm 1954, vì các phi cơ MD-315 Flamant bị lấy đi 
để thành lập Đệ Nhất Phi Đoàn Tác Chiến & Liên Lạc, 
số phi cơ còn lại quá ít nên Phi Đoàn 312 Đặc Nhiệm 
trở thành Phi Đội Liên Lạc, danh xưng tiếng Pháp là 
“Escadrille de Liaison Aérienne du Vietnam”, viết tắt là 
ELAVN, hoặc ngắn gọn hơn, ELA, do Đại úy Jarnias chỉ 
huy, nhiệm vụ duy nhất chỉ là chuyên chở các yếu nhân. 

Tháng 6/1955, quyền chỉ huy Phi Đội Liên Lạc 
được bàn giao cho Đại úy Huỳnh Hữu Hiền. Tới tháng 
10 cùng năm, khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa được thành 
lập (26/10/1955), Đại úy Hiền trở sang Pháp theo học 
khóa huấn luyện viên khu trục, Đại úy Phạm Ngọc Sang 
lên thay cho tới khi chấm dứt chế độ Đệ Nhất Cộng 
Hòa.

Phi Đội Liên Lạc (ELAVN) chính là tiền thân của 
hai Phi Đoàn 314 Đặc Nhiệm và 716 Trinh Sát & Trắc 
Giác của Không Đoàn 33 Chiến Thuật sau này. 

* Phi Đoàn Tác Chiến & Liên Lạc:
Gọi một cách đầy đủ là Đệ Nhất Phi Đoàn Tác 

Chiến & Liên Lạc, do danh xưng tiếng Pháp của phi 
đoàn là 1er Groupe de Combat et de Liaison, viết tắt là 
1er GC&L. Phi đoàn được thành lập vào tháng 1/1954 
tại Nha Trang, là đơn vị phi hành đầu tiên của KQVN 

Một chiếc MD-315 Flamant của dân sưu tầm máy bay 
cổ, được sơn cờ VNCH và cờ hiệu KQVN

C-47 Dakota


