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Không Quân, đích thân ra lệnh thay vì chờ cải biến các 
C-47 của Phi Đoàn 413, sẽ thiếp lập ngay kế hoạch bàn 
giao các AC-47 hiện hữu của KQHK cho KQVN để 
thành lập một phi đoàn vận tải võ trang trong thời hạn 
ngắn nhất.

Ngay sau đó, một số phi hành đoàn VN đã được 
huấn luyện và thực tập trên các AC-47 của Hoa Kỳ. Sáu 
tháng sau, họ đã sẵn sàng để tiếp nhận các gunship.

Ngày 2/7/1969, tại căn cứ không quân Tân Sơn 
Nhứt, Hoa Kỳ đã chuyển giao 5 chiếc AC-47 của Phi 
Đoàn 4 Đặc Nhiệm cho KQVN để thành lập Phi Đoàn 
817 “Hỏa Long”, nguyên là Phi Đoàn Vận Tải 417 (mới 
được thành lập trên giấy tờ).

Tiếp theo, Phi Đoàn 4 Đặc Nhiệm đã lần lượt 
chuyển giao tất cả số phi cơ còn lại cho KQVN. Ngày 
20/8/1969, Phi Đoàn 817 đã nhận đủ 16 chiếc AC-47 
theo bảng cấp số, và bắt đầu hoạt động vào ngày 31/8 – 
một tháng sớm hơn dự liệu của kế hoạch chuyển giao. 

Phi Đoàn 817 đặt căn cứ tại Tân Sơn Nhất và biệt 
phái 6 phi cơ xuống phi trường Bình Thủy để yểm trợ 
chiến trường Vùng 4 Chiến Thuật. Nhiệm vụ ưu tiên 
hàng đầu của Phi Đoàn là yểm trợ cho lực lượng Địa 
Phương Quân & Nghĩa Quân đang được phát triển 
mạnh. Bởi vì trong trường hợp các đồn bót xa xôi hẻo 
lánh hay thôn ấp bị địch bị tấn công, các “Hỏa Long” sẽ 
là lực lượng tiếp viện nhanh chóng và hữu hiệu nhất. 
Nhiệm vụ kế tiếp là tăng cường cho các phi đoàn vận tải 
võ trang của KQHK trong việc bảo vệ các căn cứ trước 
các cuộc tấn công của địch. 

Ngay trong 6 tháng đầu tiên, Phi Đoàn 817 đã đạt 
được những thành tích rực rỡ, được các cố vấn Hoa Kỳ 
hết lời ca ngợi. Việc đa số nhân viên phi hành của của 
phi đoàn đã có kinh nghiệm hàng ngàn giờ bay (con 
số quá cao so với các nhân viên phi hành Mỹ) cùng với 
sự hiểu biết địa hình, quen thuộc địa thế đã giúp các 
vận tải võ trang của KQVN xác định mục tiêu một cách 

mau lẹ và tấn công với những kết quả được mô tả là 
thần sầu quỷ khốc. 

Tới tháng 12/1969, Phi Đoàn 817 đã đảm trách 
28% tổng số phi vụ của ngành vận tải võ trang (KQHK 
+ KQVN). Tới năm 1971, ngoài biệt đội đồn trú tại phi 
trường Bình Thủy, Phi Đoàn còn có các biệt đội tại hai 
căn cứ không quân Đà Nẵng và Pleiku, để yểm trợ Vùng 
1 và Vùng 2 Chiến Thuật. Các biệt đội này đã thay thế 
các đơn vị vận tải võ trang AC-47 của Hoa Kỳ đang 
chuyển đổi sang loại AC-119G Shadow.

Tới cuối năm 1971, sau khi phi đoàn vận tải võ 
trang thứ nhì của KQVN được thành lập tại Tân Sơn 
Nhất, Phi Đoàn 817 Hỏa Long được đưa ra Nha Trang, 
trở thành đơn vị cơ hữu của Không Đoàn 62 Chiến 
Thuật, Sư Đoàn 2 KQ; Phi đoàn trưởng cuối cùng: 
Trung tá Huỳnh Quang Tòng. (Chú thích 1)

Trước thành công ngoài sức mong đợi của chương 
trình trang bị AC-47 cho KQVN, các giới chức Không 
Quân Hoa Kỳ đã tiến hành ngay chương trình bành 
trướng ngành vận tải võ trang của KQVN, trước mắt là 
thành lập thêm một phi đoàn, được trang bị AC-119G. 

3- Hắc Long & Tinh Long:

Trở lại với thời gian đầu, hơn một năm sau 
ngày các vận tải võ trang AC-47 “Spooky” bước vào 
hoạt động, tháng 1/1966, Không Quân Hoa Kỳ đã thử 
nghiệm việc sử dụng loại phi cơ này vào việc tấn công 
các đoàn xe tiếp vận của CSBV trên đường mòn Hồ 
Chí Minh trong lãnh thổ Lào. Kết quả cho thấy đạn của 
minigun (7 ly 62) bắn từ phi cơ trên cao độ 2.500 bộ 
chỉ có thể gây thương vong cho người chứ không thể 
phá hủy các xe vận tải. Chưa kể nhược điểm bay chậm 
của AC-47 còn khiến phi cơ dễ trở thành mục tiêu của 
phòng không địch. Trong thời gian nói trên, Phi Đoàn 4 
Cảm Tử đã bị mất 6 chiếc AC-47 trên không phận nam 
Lào - trung bình cứ hai tháng mất một chiếc! 

Trước tình trạng này, Hoa Kỳ nhận thấy cần phải 
có một loại vận tải võ trang lớn hơn, được trang bị vũ 
khí mạnh hơn cùng với một hệ thống dò tìm mục tiêu 
trong đêm tối. Kết quả, chiếc Lockheed C-130 Hercu-
les, loại phi cơ cánh quạt đa năng và hiện đại nhất thời 
bấy giờ, có khả năng cất cánh và đáp ở những phi đạo 
ngắn và thô sơ, đã được chọn để tiến hành Dự án Guns-
hip II (Project Gunship II). 

Tuy nhiên, dự án này đã gặp phải sự chống đối 
kịch liệt của Bộ chỉ huy Không vận (MAC: Military Air-
lift Command). Nguyên nhân: C-130 đang là phương 
tiện vận chuyển chủ yếu của các phi đoàn vận tải, và 


