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Để thi hành nhiệm vụ này, Không Quân và Hải 
Quân Việt Nam đã phối hợp với nhau: KQ cung cấp 
phi cơ và phi hành đoàn, HQ cung cấp quan sát viên. 
Thường thường phi cơ bay ở cao độ khoảng 200m trên 
mặt biển để có thể quan sát một cách rõ ràng. Những 
nhân viên của HQ tháp tùng những chuyến bay này đều 
là những người có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về sinh 
hoạt của ngư phủ trong khu vực trách nhiệm, cho nên 
khi có một tàu thuyền khả nghi, họ nhận ra ngay. Và 
nếu việc đó xảy ra, họ sẽ gọi máy cấp báo cho tàu tuần 
tiễu gần nhất tới khám xét, và bắt giữ nếu khả nghi. 

Nhưng, như đã viết ở một đoạn trước, ba chiếc 
RC-47 nói trên được Hoa Kỳ trang bị cho KQVN để thi 
hành nhiệm vụ chính yếu là chụp không ảnh.

Trước tình trạng nói trên, Đệ Thất Không Lực 
và AFAG (Phái bộ Cố vấn KQHK) đã đề nghị trang bị 
khẩn cấp thêm 9 chiếc RC-47 cho KLVNCH, nhưng 
phải đợi tới năm 1972 mới được cung cấp, không phải 
9 mà tới 12 chiếc (trong Dự án Enhance). 

Đồng thời, các giới chức nói trên cũng đề nghị 
cung cấp 20 EC-47 cho KQVN để thành lập một phi 
đoàn không thám thứ hai với nhiệm vụ chuyên biệt 
“trắc giác”, đủ khả năng khám phá, theo dõi các hoạt 
động của địch, nhất là tại vùng phi quân sự và biên giới 
Việt-Miên, Lào-Việt. 

Kết quả, Phi Đoàn 718 Thiên Long được thành 
lập tại Tân Sơn Nhất vào tháng 8/1972, trang bị phi cơ 
EC-47; đồng thời một số EC-47 cũng được tăng cường 
cho Phi Đoàn 716 Hoàng Long. 

Hai phi đoàn này trực thuộc Không Đoàn 33 
Chiến Thuật, đồn trú tại Tân Sơn Nhất, trừ một biệt đội 
của Phi Đoàn 718 được đưa ra Đà Nẵng.

Phi đoàn không thám thứ ba là Phi Đoàn 720 
“Hải Long” được thành lập vào tháng 12/1972, dự trù 
trang bị phi cơ RC-119G với những thiết bị điện tử để 
thám sát ban đêm và tuần thám duyên hải. 

Tuy nhiên về sau những thiết bị nói trên đã không 
được cung cấp cho nên số RC-119G này chỉ được sử 
dụng trong công tác vận chuyển, và tiếp tục trực thuộc 
Không Đoàn 53, chứ không được đưa sang Không Đoàn 
33 để hoạt động chung với 2 phi đoàn không thám đã 
có sẵn là Phi Đoàn 716 và Phi Đoàn 718 theo kế hoạch 
ban đầu.

Trong những ngày tháng cuối cùng của miền 
Nam, cùng với C-130A Hercules và C-7A Caribou của 
các phi đoàn vận tải, các phi cơ RC-119G của Phi Đoàn 
720 đã tận lực tham gia cầu không vận di tản đồng bào 
từ miền Trung vào Sài Gòn. 

Chiều tối 28/4/1975, khi chuyến RC-119G cuối 
cùng vừa chạm bánh Tân Sơn Nhất thì cũng là lúc các 
phản lực cơ A-37 do viên phi công phản bội Nguyễn 
Thành Trung hướng dẫn từ Phan Rang bay vào oanh 
tạc phi trường.

* * *
Về mặt tổ chức, trong giai đoạn cuối cùng, các 

Phi Đoàn trong ngành Vận Tải & Vận Tải Võ Trang và 
Không Thám được phân bố như sau:

- SĐ5KQ (Tân Sơn Nhất): 
* Không Đoàn 33 Chiến thuật. Không đoàn 

trưởng: Đại tá Bùi Đức Mỹ, gồm phi đoàn 314 VIP, hai 
phi đoàn C-7A 429, 431, hai phi đoàn trắc giác & không 
thám 716 và 718.

* Không Đoàn 53 Chiến thuật. Không đoàn 
trưởng: Đại tá Huỳnh Văn Hiến, gồm hai phi đoàn 
C-130 435, 437 và hai phi đoàn vận tải võ trang 819, 
821; về sau có thêm Phi Đoàn 720.

- SĐ1KQ (Đà Nẵng):
* Không Đoàn 41 Chiến Thuật: Phi Đoàn C-7A 

427, một biệt đội vận tải võ trang của Phi Đoàn 821, 
một biệt đội không thám của Phi Đoàn 718.

- SĐ2KQ (Nha Trang):
* Không Đoàn 62 Chiến Thuật: Phi Đoàn vận tải 

võ trang 817.

C – TỔN THẤT
Như chúng tôi đã viết trong PHẦN I (Vận Tải), 

sau cuộc chiến Việt Nam, đã không có bất cứ tài liệu 
nào, của Việt Nam cũng như của ngoại quốc, ghi lại đầy 
đủ tổn thất phi cơ và hy sinh xương máu của Không 
Lực VNCH nói chung, Ngành Vận Tải nói riêng. Vì thế, 
những tổn thất chúng tôi ghi ra dưới đây, theo ký ức 
của một số người từng phục vụ trong ngành Vận Tải Võ 
Trang và Không Thám, chỉ mang tính cách tượng trưng:

* Vận tải võ trang:
- Hai chiếc AC-119G Hắc Long bị bắn hạ tại Vùng 

4 Chiến Thuật trong Mùa Hè Đỏ Lửa 1972; toàn bộ phi 
hành đoàn hy sinh.

- Một chiếc AC-119K Tinh Long trong phi vụ 
huấn luyện (có tác giả viết là bay thử máy) vào cuối 
năm 1973 đầu năm 1974, đã bị bắn hạ tại Củ Chi. Toàn 
bộ phi hành đoàn tử nạn, trừ một cơ phi may mắn nhảy 
dù dịp. 

- Chiếc AC-119K “Tinh Long 7”, do Trung-úy 
Trang Văn Thành làm trưởng phi cơ, bị bắn hạ sáng 
29/4/1975 tại Tân Sơn Nhất trong lúc tấn công lực 
lượng địch ở vòng đai phi trường. Diễn tiến như sau:


