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không nhỏ vào cuộc tử thủ anh hùng của Thị trấn An 
Lộc, tỉnh Bình Long.

Tháng 12/1972, nằm trong chương trình Việt 
Nam hóa, Phi Đoàn 17 Đặc Nhiệm bàn giao tất cả các 
phi cơ AC-119K “Stinger” của họ cho KQVN để thành 
lập phi đoàn vận tải võ trang thứ ba: Phi Đoàn 821 
“Tinh Long” tại Tân Sơn Nhất. 

Cả hai phi đoàn 819 Hắc Long, 821 Tinh Long 
đều trực thuộc Không Đoàn 53 Chiến thuật, Sư Đoàn 5 
KQ. Phi đoàn trưởng cuối cùng của Hắc Long là Trung 
tá Nguyễn Văn Hồng, của Tinh Long là Trung tá Hoàng 
Nuôi.

B- KHÔNG THÁM 

Ngành Không Thám trong Không Lực VNCH 
(lúc đầu gọi là Ngành Trinh Sát & Trắc Giác) ra đời vào 
cuối năm 1963 với sự thành lập Phi Đoàn 716 Trinh Sát 
& Trắc Giác.

Nguyên sau cuộc đảo chánh lật đổ Tổng thống 
Ngô Đình Diệm vào đầu tháng 11/1963, Phi Đội Liên 
Lạc (ELAVN, tức “Phi Đoàn VIP”) bị giải thể để thành 
lập hai Phi Đoàn 314 Đặc Nhiệm (VIP) và 716 Trinh 
Sát & Trắc Giác.

Phi Đoàn 716, danh hiệu “Hoàng Long”, do Đại 
úy La Vĩnh Sinh, xuất thân Khóa 51D (bis) Marra-
kech làm Chỉ huy trưởng, được chính thức thành lập 
vào tháng 12/1963 tại Tân Sơn Nhất, với trang bị gồm 
3 chiếc RC-47, 18 chiếc RT-28 mới được chuyển giao, 
cùng với 2 phi cơ chụp không ảnh RC-45 và các phi cơ 
U-6A, U-17A đã được viện trợ cho KQVN từ trước.

Nhưng tới giữa năm 1964, phi đoàn vừa bước vào 
hoạt động toàn phần, dự trù thay thế các phản lực cơ 
thám thính RF-101 Woodoo của Không Quân Hoa Kỳ 
và thám thính cơ OV-1 Mohawk của Lục Quân Hoa Kỳ 
trong nhiệm vụ trinh sát tại miền Nam VN, thì lại có 
thêm một phi đoàn khu trục được thành lập vào ngày 
1/7/1964 tại CCKQ Biên Hòa: Phi Đoàn 520 “Thần 
Báo”, sau này trở thành lực lượng tác chiến nòng cốt 
của Không Đoàn 74 Chiến Thuật vừa được thành lập 
tại Bình Thủy.

Vì cần hoa tiêu cho ưu tiên hàng đầu này, Phi 
Đoàn 716 Trinh Sát & Trắc Giác đã bị tạm thời giải 
thể để cung cấp hoa tiêu cho Phi Đoàn 520. Các phi 
cơ được giao lại cho Phi Đoàn 314 Đặc Nhiệm, trong 
đó một số phi cơ trinh sát trang bị tối tân RC-47 đã bị 
tạm thời sử dụng làm phi cơ vận tải để đáp ứng nhu cầu 
chuyển vận! 

Bước sang thời kỳ phát triển của KQVN (1965-

1969), Phi Đoàn 716 được “ hồi sinh”. Vào Ngày Không 
Lực 1 tháng 7 năm 1966, Phi Đoàn chính thức hoạt 
động trở lại với danh hiệu Phi Đoàn 716 Không Thám.

Ngoài số phi cơ cũ, phi đoàn còn được trang bị 
thêm 3 chiếc RC-47 mới với hệ thống hồng ngoại được 
cải tiến có khả năng dò tìm địch qua hơi nóng (phát 
xuất từ người hay động vật) để chụp hình. Ba chiếc RC-
47 mới này, với 2 phi hành đoàn luôn luôn ứng trực, 
được sử dụng trong công tác chụp không ảnh tại Vùng 
3 và Vùng 4 Chiến Thuật.

Về sau phi đoàn còn được trang bị phi cơ trắc giác 
EC-47 có khả năng khám phá tín hiệu của một máy vô 
tuyến có công suất 10 watt ở xa 25 hải lý (41.5 km) và 
xác định vị trí với mức chính xác gần như tuyệt đối.

Ngoài RC-47 và EC-47, phi đoàn còn sử dụng các 
phi cơ đa dụng U-6A để thi hành các nhiệm vụ đặc biệt.

* * *
Giữa năm 1969, sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống 

Hoa Kỳ Richard Nixon và Tổng thống VNCH Nguyễn 
Văn Thiệu tại đảo Midway để thảo luận về lịch trình rút 
quân Mỹ và chương trình Tăng trưởng & Tối tân hóa 
QLVNCH, các Ủy ban Hỗn hợp Mỹ-Việt đã được thành 
lập để xúc tiến chương trình.

Nhưng tới đầu năm 1970, Phái bộ Cố vấn Không 
Quân Hoa Kỳ (AFAG) nhận thấy trong chương trình 
này, ngành Không Thám của KLVNCH đã bị bỏ quên. 

Lúc này, số lượng phi cơ của Phi Đoàn 716 – phi 
đoàn không thám duy nhất của KQVN – chỉ còn 3 chiếc 
RC-47, 1 chiếc EC-47 và 9 chiếc U-6A.

Những chiếc U-6A được sử dụng trong công tác 
tâm lý chiến (phát thanh, thả truyền đơn) và trắc giác, 
dò tìm vị trí địch qua làn sóng điện (ARDF: Airborne 
Radio Direction Finding). 

Chiếc EC-47 duy nhất thì được sử dụng vào việc 
kiểm nghiệm các phương tiện, dụng cụ du hành (na-
vigation) của cả QLVNCH nên không thi hành bất cứ 
nhiệm vụ không thám nào. Như vậy chỉ còn lại 3 chiếc 
RC-47. Tuy nhiên do tầm quan trọng của công tác tuần 
thám duyên hải, ba chiếc RC-47 đã được ưu tiên sử 
dụng cho nhu cầu này (95%), sau đó mới tới nhiệm vụ 
chụp không ảnh (5%).

Nguyên vào thời gian trước năm 1969, đường 
biển là phương tiện chính của CSVN trong việc tiếp 
vận vũ khí, nhưng từ khi Phi Đoàn 716 bắt đầu các phi 
vụ tuần thám dọc theo bờ biển trải dài từ ranh giới 
Căm-bốt cho tới vùng phi quân sự, hoạt động của tàu 
thuyền địch đã giảm bớt đáng kể, và cuối cùng hầu như 
ngưng hẳn.


