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có khả năng “tác chiến”. 
Phi đoàn được trang bị 16 phi cơ MD-315 Fla-

mant, một loại máy bay 2 động cơ do hãng Marcel Das-
sault của Pháp chế tạo sau Đệ nhị Thế chiến, có 2 rack 
bom dưới cánh, mỗi bên gắn được 4 trái bom miểng 
loại 250 cân Anh, và 2 đại liên 50 (12 ly 7) ở hai bên mũi. 
Trong nhiệm vụ liên lạc, MD-315 có thể đáp xuống phi 
trường loại C (1.000m) ở các tỉnh nhỏ để chuyên chở 
các yếu nhân. MD-315 cũng được sử dụng để thả dù 
tiếp tế cho các tiền đồn.

Thành phần nhân sự của Phi Đoàn Tác Chiến 
& Liên Lạc tương đối khá hùng hậu, với khoảng gần 
200 sĩ quan, hạ sĩ quan, đa số tốt nghiệp phi công, điều 
hành viên, cơ khí viên, vô tuyến du hành tại các trường 
không quân ở Pháp hoặc Bắc Phi. Thời gian đầu, một 
số sĩ quan và hạ sĩ quan Pháp nắm giữ các chức vụ chỉ 
huy kiêm cố vấn để rồi tới khi mãn nhiệm kỳ lần lượt 
bàn giao lại cho người Việt, trong đó có Đại úy Đinh 
Văn Chung, Chỉ huy trưởng phi đoàn, Đại úy Phan 
Phụng Tiên, Trưởng phòng Hành quân, Trung úy Lê 
Văn Khương, Sĩ quan Kỹ thuật (về sau được Trung úy 
Từ Văn Bê thay thế)...

Trong số sĩ quan của phi đoàn, sau này một vị 
lên làm Tư lệnh Không Quân là Đại tá Nguyễn Xuân 
Vinh, bốn vị lên tới cấp Chuẩn tướng là Huỳnh Bá Tính 
(Sư đoàn trưởng SĐ3KQ), Phan Phụng Tiên (Sư đoàn 
trưởng SĐ5KQ), Từ Văn Bê (Chỉ huy trưởng BCH/
KT&TV/KQ) và Lê Trung Trực (phủ Tổng thống).

Giữa năm 1956, Phi Đoàn Tác Chiến & Liên Lạc 
bị giải thể, vì theo các điều khoản của Hiệp định Genè-
ve 1954, mọi chiến cụ do người Pháp quản trị, trong 
đó có phi cơ, phải đem ra khỏi Việt Nam trước ngày 
30/6/1956; do đó 10 chiếc MD-315 đã được lấy lại để 
viện trợ cho Không Quân Hoàng Gia Căm-bốt, 6 chiếc 
còn lại bay về Pháp.

Tất cả nhân viên phi hành của Phi Đoàn được 
thuyên chuyển về Tân Sơn Nhất để phục vụ tại Liên Phi 
Đoàn Vận Tải, hoặc bổ sung cho Phi Đội Liên Lạc, trừ 
bốn người trở sang Pháp học khóa huấn luyện viên khu 
trục là các ông Huỳnh Bá Tính, Dương Thiệu Hùng, 
Nguyễn Kim Khánh và Nguyễn Hữu Chẩn. Các chuyên 
viên kỹ thuật đa số được thuyên chuyển về Biên Hòa để 
thành lập Phi Đoàn 1 Khu Trục, một số nhỏ về Tân Sơn 
Nhất hoặc ra làm huấn luyện viên tại Trường Kỹ Thuật 
của TTHLKQ Nha Trang.

* Phi Đoàn 1 và Phi Đoàn 2 Vận Tải:
Phi Đoàn 1 Vận Tải, danh xưng tiếng Pháp là 1er 

Groupe de Transport du Vietnam, viết tắt là 1er GTVN, 

còn được gọi một cách không chính thức là Đệ Nhất 
Phi Đoàn Vận Tải, được thành lập ngày 1/6/1955 tại 
Tân Sơn Nhất, gồm 35 hoa tiêu, đa số xuất thân Khóa 
52F2, sau khi về nước đã được gửi tới các phi đoàn vận 
tải GT 1/64 Béarn, GT 2/62 Franche-Comté và GT 2/63 
Sénégal thuộc Không Lực Pháp tại Viễn Đông để bay 
thực tập với tư cách phi công phụ trên phi cơ C-47 Da-
kota. Trong khoảng thời gian này, các hoa tiêu VN đã 
tham gia cầu không vận chuyên chở đồng bào di cư từ 
phi trường Gia Lâm (Hà Nội) và Cát Bì (Hải Phòng) vào 
Tân Sơn Nhất.

Ngày 1/6/1955, Phi Đoàn 1 Vận Tải của KQVN 
được chính thức thành lập, Đại úy Nguyễn Cao Kỳ làm 
Chỉ huy trưởng, Trung úy Đặng Đình Linh làm Sĩ quan 
Phụ tá Kỹ thuật. Đúng một tháng sau, ngày 1/7/1955, 
ngày thành lập quân chủng KQVN, toàn bộ phi cơ C-47 
của GT 2/63 Sénégal  gồm 22 chiếc được chuyển giao 
cho Phi Đoàn 1 Vận Tải.

Một năm sau, tháng 6/1956, sau khi Phi Đoàn Tác 
Chiến & Liên Lạc bị giải thể, đa số hoa tiêu được đưa về 
Tân Sơn Nhất để thành lập Phi Đoàn 2 Vận Tải. 

Hai phi đoàn 1 và 2 Vận Tải được kết hợp thành 
Liên Phi Đoàn 1 Vận Tải (1er Escadre de Transport du 
Vietnam, viết tắt là 1er ETVN), đặt dưới quyền chỉ huy 
của Thiếu tá Nguyễn Cao Kỳ; Đại úy Trịnh Hảo Tâm 
làm Chỉ huy phó, Đại úy Lý Tri Tình làm Chỉ huy trưởng 
Phi Đoàn 1, Đại úy Đinh Văn Chung (nguyên Chỉ huy 
trưởng Phi Đoàn Tác Chiến & Liên Lạc) làm Chỉ huy 
trưởng Phi Đoàn 2. Liên Đoàn có một trung tâm huấn 
luyện phi hành đoàn vận tải (CIET) do Đại úy Huỳnh 
Minh Bon làm Chỉ huy trưởng, Trung úy Phan Thanh 
Vân làm Chỉ huy phó; và Trung tâm Kỹ thuật Vận tải do 
Đại úy Đặng Đình Linh làm Chỉ huy trưởng.

Ngày ấy, năm 1956, chưa có ngành “áp tải”, một 
phi hành đoàn vận tải gồm 5 người:

- Hoa tiêu chánh (kiêm Trưởng phi cơ)
- Hoa tiêu phụ
- Điều hành viên
- Vô tuyến phi hành
- Cơ phi 
Với tổng số phi cơ lên tới 32 chiếc C-47, Liên Phi 

Đoàn Vận Tải có khả năng vận chuyển cùng một lúc 
quân số của 2 Tiểu Đoàn Nhảy Dù.

Về sau, vào năm 1963, cùng với việc hệ thống hóa 
danh hiệu các đơn vị trong KQVN, hai Phi Đoàn 1 và 2 
Vận Tải được cải danh thành Phi Đoàn 413 “Xích Long” 
và Phi Đoàn 415 “Thanh Long”.


