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Chiến Thuật).
Vị Tư lệnh đầu tiên của Không Đoàn 33 Chiến 

Thuật là Đại tá Hà Xuân Vịnh, kế tới là Đại tá Phạm 
Ngọc Sang, và Trung tá Lưu Kim Cương.

Tết Mậu Thân 1968, trong cuộc tấn công đợt 2 
của Việt Cộng vào căn cứ Tân Sơn Nhất, ông Lưu Kim 
Cương, lúc đó mới được thăng cấp Đại tá, bị tử thương 
và được truy thăng Chuẩn tướng; Đại tá Dương Thiệu 
Hùng được chỉ định giữ chức Tư lệnh Không Đoàn 33, 
và mấy tháng sau, Đại tá Phan Phụng Tiên về thay thế 
ông Dương Thiệu Hùng.

Đại tá Phan Phụng Tiên giữ chức Tư lệnh Không 
Đoàn 33 Chiến Thuật cho tới đầu năm 1971, khi Sư 
Đoàn 5 Không Quân (còn gọi là “Sư Đoàn Vận Tải”) 
được thành lập tại Tân Sơn Nhất, ông trở thành Sư 
đoàn trưởng và giữ chức vụ này cho tới tháng 4/1975. 
Ông được thăng cấp Chuẩn tướng năm 1973.

[SƯ ĐOÀN TRƯỞNG: Trước khi các Sư Đoàn 
Không Quân được thành lập vào năm 1970, danh xưng 
các chức vụ chỉ huy trong quân chủng Không Quân như 
sau: Tư lệnh Không Quân, Tư lệnh Không Đoàn, Chỉ huy 
trưởng Liên Đoàn, Chỉ huy trưởng Phi Đoàn. Sau khi các 
Sư Đoàn Không Quân được thành lập, chỉ còn một vị 
“tư lệnh” duy nhất là “Tư lệnh Không Quân” ở Tân Sơn 
Nhất, các cấp chỉ huy kế tiếp mang danh xưng mới “Sư 
đoàn trưởng”, “Không đoàn trưởng”, “Liên đoàn trưởng”, 
“Phi đoàn trưởng”]

4 – GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN VÀ HIỆN 
ĐẠI HÓA

Trong chương trình phát triển và hiện đại hóa 
KLVNCH, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc 
thành lập thêm các phi đoàn vận tải có lẽ chỉ đứng sau 
việc thành lập các phi đoàn trực thăng. Bởi vì trong suốt 
10 năm từ 1956 tới 1966, trước sau KQVN vẫn chỉ có 
hai phi đoàn vận tải 413 và 415 (nguyên là Phi Đoàn 1 
và Phi Đoàn 2 Vận Tải), sử dụng phi cơ C-47 Dakota.

* Vận tải cơ C-119G Flying Boxcar
Năm 1966, chương trình hiện đại hóa ngành vận 

tải của KLVNCH được xúc tiến với việc thay thế C-47 
Dakota bằng C-119 Flying Boxcar để giúp KLVNCH có 
thể vận chuyển những loại chiến cụ kềnh càng ngoài 
khả năng của C-47.

Trong năm 1967, một số hoa tiêu vận tải VN 
được đưa sang Hoa Kỳ để xuyên huấn C-119 tại căn cứ 
Ellington, Texas. Riêng các chuyên viên kỹ thuật được 

huấn luyện cả tại Hoa Kỳ lẫn Tân Sơn Nhất. Tới tháng 
3/1968, đã có khoảng 200 hoa tiêu và chuyên viên hoàn 
tất chương trình huấn luyện. Phi Đoàn 413 Xích Long 
chính thức tiếp nhận 16 vận tải cơ C-119G. Về phần các 
phi cơ C-47 của phi đoàn thì những chiếc còn tương 
đối tốt được tăng cường cho Phi Đoàn 415 Thanh Long. 

[Cũng cần mở ngoặc: trước khi Phi Đoàn 413 tiếp 
nhận các phi cơ C-119, trong khoảng thời gian 1966-
1967, đã có kế hoạch thành lập thêm hai phi đoàn C-47 
khác là Phi Đoàn 417 “Long Mã” và Phi Đoàn 419 (?). 
Tuy nhiên hai phi đoàn này mới chỉ được thành lập trên 
giấy tờ thì đã bị giải thể để lấy nhân viên thành lập hai 
phi đoàn vận tải võ trang là Phi Đoàn 817 “Hỏa Long” và 
Phi Đoàn 819 “Hắc Long”]

* Vận tải cơ C-123K Provider
Khuyết điểm của C-119 là trong khi có khả năng 

vận chuyển nhiều hơn C-47 thì lại không thể đáp xuống 
các phi đạo ngắn và thô sơ. Vì thế, để giúp KLVNCH đủ 
khả năng thay thế lực lượng không vận của phía Hoa 
Kỳ, phải thành lập thêm các phi đoàn vận tải với những 
loại phi cơ hiện đại hơn. Theo kế hoạch của MACV đưa 
ra, ba tân phi đoàn sẽ được thành lập, mỗi phi đoàn 
trang bị 16 vận tải cơ C-123 Provider.

C-123 Provider là loại vận tải cơ hạng trung do 
hãng Fairchild-Hiller của Mỹ chế tạo, thuộc thế hệ thứ 
nhất của loại vận tải có khả năng cất cánh và đáp phi 
đạo ngắn (STOL: short take-off and landing). Kiểu đầu 
tiên được Không Quân Hoa Kỳ sử dụng vào năm 1954 
là C-123B, với nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ và tiếp liệu. 

Về sau, có 183 chiếc C-123B được cải biến thành 
C-123K. Ngoài hai động cơ “piston” cố hữu, C-123K 
được trang bị thêm hai động cơ phản lực “J85 turbojet” 
với sức đẩy 1.293kg mỗi bên, giúp phi cơ có khả năng 
cất cánh ở phi đạo ngắn hơn, lấy cao độ nhanh hơn để 
tránh phòng không của địch, và gia tăng trọng tải lên 

C-119G Flying Boxcar


