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Sau khi trở về VN, các hoa tiêu mới tốt nghiệp 
được đưa tới Không Đoàn Quân Vận 483 (483th Tro-
op Carrier Wing) tại Phan Rang để huấn luyện nâng 
cấp. Các chuyên viên kỹ thuật cũng được đưa tới Không 
Đoàn này để học bảo trì C-7A. Tháng 1/1972, trung 
tâm huấn huyện tại Phan Rang đóng cửa và di chuyển 
ra Phù Cát, công việc huấn luyện được tiếp tục và hoàn 
tất tại địa điểm mới. 

Sau đó, các hoa tiêu được đưa tới bay hành quân 
chung với các phi hành đoàn của các Phi Đoàn Không 
Vận Chiến Thuật (Tactical Airlift Squadron) 459, 535 
và 537 của KQHK để lấy kinh nghiệm và chuẩn bị tiếp 
nhận phi cơ. 

Phi đoàn C-7A đầu tiên của KQVN là Phi Đoàn 
427 “Thần Long”, được thành lập tại căn cứ không quân 
Phù Cát vào tháng 3/1972. Phi đoàn trưởng: Trung tá 
Phạm Văn Cần.

Tháng 7/1972, phi đoàn C-7A thứ hai được thành 
lập, cũng tại Phù Cát, Phi Đoàn 429 “Sơn Long”. Phi 
đoàn trưởng: Trung tá Cung Thăng An.

Tháng 9/1972, Phi Đoàn 427 di chuyển ra Đà 
Nẵng, và tại Phù Cát phi đoàn C-7A thứ ba và cũng 
là phi đoàn cuối cùng được thành lập, Phi Đoàn 431 
“Phương Long”. Phi đoàn trưởng: Trung tá Nguyễn Viết 
Xương.

Sang đầu năm 1973, hai Phi Đoàn 429 và 431 về 
đồn trú tại Tân Sơn Nhất.

Ba Phi Đoàn C-7 Caribou của KLVNCH được 
gọi là các “Phi Đoàn Không Vận Chiến Thuật”, từ danh 
xưng tiếng Anh “Tactical Airlift Squadron”, vì khả năng 
đặc biệt, tính cách đắc dụng của loại phi cơ này trong 
việc chuyển quân, tiếp tế cho binh sĩ và dân chúng ở 
những vùng xa xôi hẻo lánh, địa thế hiểm trở.

Rất tiếc, tới giữa năm 1974, do việc viện trợ cho 
VNCH bị Quốc Hội Hoa Kỳ cắt giảm tới mức tối đa, vì 
thiếu phụ tùng thay thế cũng như để tiết kiệm nhiên 
liệu, KQVN đã phải cho đình động 224 phi cơ sử dụng 

động cơ nổ (piston), trong số đó có tới 52 chiếc C-7A 
Caribou. Từ đây, ngành vận tải của KLVNCH lệ thuộc 
phần lớn vào các phi cơ C-130 Hercules.

* Vận tải cơ C-130A Hercules
C-130 Hercules là loại vận tải cơ lớn nhất và hiện 

đại nhất của Không Lực VNCH. C-130 thuộc loại cất 
cánh và đáp phi đạo ngắn (STOL), do hãng Lockheed 
chế tạo, ban đầu chỉ với mục đích quân sự. Có thể nói 
sau C-47 Skytrain (tức Dakota), C-130 là loại vận tải 
quân sự phổ biến nhất trên thế giới từ trước tới nay, 
được sử dụng trong 55 không lực. Ngoài ra, sau này các 
hãng hàng không dân sự cũng sử dụng C-130 (kiểu dân 
sự có phiên hiệu L-100).

Được trang bị 4 động cơ bán phản lực (turboprop 
hay propjet), phi cơ có vận tốc tối đa 578kmh (370mph), 
trọng tải 20.412kg; nếu chỉ chở phân nửa trọng tải, tầm 
hoạt động (không cần bình xăng phụ) lên tới 5.954km.

Trên giấy tờ, phi cơ có khả năng vận chuyển tối 
đa 150 binh sĩ, nhưng trên thực tế, vào những ngày cuối 
cùng của miền Nam, có những chiếc C-130 của KQVN 
di tản binh sĩ và đồng bào từ Vùng 1 về Sài Gòn chở tới 
350 người!

Chiếc C-130 đầu tiên bay thử vào tháng 8/1954, 
và tới tháng 4/1955, kiểu đầu tiên là C-130A được chế 
tạo hàng loạt. Từ đó, C-130 được cải tiến liên tục và 
được sử dụng trong nhiều nhiệm vụ khác nhau: chuyển 
vận (C-130A, B, E), tiếp tế nhiên liệu trên không (KC-
130F), vận tải võ trang (AC-130E), tuần thám & theo 
dõi thời tiết (WC-130B, E), cấp cứu (HC-130P), v.v... 
Không Quân Hoàng Gia Anh và Úc-đại-lợi sử dụng 
một loại C-130 riêng.

Với những đặc điểm của loại phi cơ STOL, C-130 
là phi cơ vận tải lý tưởng để sử dụng tại các vùng chưa 
mở mang, kém phát triển, vì thế những đơn vị C-130 
đầu tiên của Hoa Kỳ đã được đưa sang vùng Đông Nam 
Á, đặt căn cứ tại Nhật Bản và Phi-luật-tân. Những chiếc 
C-130 đầu tiên đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất vào 
năm 1963.

Sau Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 (Easter Invasion), phái 
bộ cố vấn KQHK (AFAG) và MACV lại có thêm lý do 
để thỉnh cầu Bộ Quốc Phòng và Bộ Tổng Tham Mưu 
Quân Đội Hoa Kỳ chấp thuận tăng cường trang bị các 
chiến cụ, trang bị tối tân cho Không Lực VNCH. Một 
trong những thỉnh cầu được chấp thuận là việc chuyển 
giao vận tải cơ C-130. 

Để rút ngắn thời gian xuyên huấn hoa tiêu cho các 
phi đoàn C-130, một số hoa tiêu vận tải kinh nghiệm đã 
được cấp tốc gửi sang Hoa Kỳ, không chỉ để xuyên huấn 

C-7A Caribou


