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Phi Công của KQVNCH đảm nhiệm
 chức vụ quản trị phi trường quốc tế 

Tôi gia nhập KQVNCH vào năm 1961, khóa 
SVSQ/KQ 61. Sau khi thụ huấn quân sự tại TTHLKQ 
Nha Trang, được tuyển chọn đi du học hoa tiêu của 
trường Hải Quân Hoa Kỳ Pensacola, Florida. Về nước 
được thuyên chuyển về phục vụ cho phi đoàn khu trục 
514 ở Biên Hòa. Tôi được chỉ định trong số 24 Phi Công 

khu trục trong phi vụ oanh tạc Bắc Việt lần thứ nhất 
vào ngày 5 tháng 2 năm 1965. Trước năm 1975, tôi 
mang cấp bậc Trung Tá và được bổ nhiệm giữ chức vụ 
Trưởng Khối Đặc Trách Khu Trục / BTLKQ.

Tháng 4 năm 1975, miền Nam mất vào tay CSVN 
xâm lăng, tôi được di tản sang Mỹ. Sau khi ra khỏi Camp 
Penleton, California, tôi được sponsor kiếm cho cái job 
làm việc với hãng đóng xe trucks ở Los Angeles. Mỗi 
ngày làm việc chung với những người Mễ để di chuyển 
những tấm metal sheets từ xe chở hàng vào trong shop. 
Sau 3 tuần, supervisor kêu tôi vào văn phòng của ông ta 
và tôi bị sa thải vì productivity của tôi không đạt được 
tiểu chuẩn. Ông supervisor cho tôi biết là ông nhận xét 
tôi có khả năng làm việc bằng đầu óc, chứ không phải 
bằng bắp thịt. Ông khuyên tôi nên đi học lại.

Cuối năm 1975, tôi di chuyển về Chicago để sum 
họp với các thân nhân của tôi . Tôi xin được công việc 
làm cho hãng Maintenance services company. Sau một 
thời gian 3 tháng, tôi được cân nhắc lên Chức vụ Con-
tract service Manager đấu thầu và cung cấp dịch vụ 
building services cho những văn phòng cao ốc (office 
buildings) trong thành phố Chicago. Tôi trở lại trường, 
vừa đi học vừa đi làm. Tôi ghi danh vào trường Đại học 
Northeastern Illinois University theo học môn học về 
Quản Trị Thương Mại ( Business Management) thích 
ứng cho công việc làm của tôi lúc đó. Tôi học liên tục, 
kể cả mùa hè và tốt nghiệp với văn bằng B.A vào năm 
1979, tôi liền nạp đơn các trường Đại học để theo học 
bằng Master về ngành Quản Trị. Tôi được nhận vào 
trường Đại học DePaul University, Chicago để theo học 
Master về Management of Public Services, concentra-
tion area: Quantitative Methods/ Operations Research. 
Tôi học xong chương trình master vào cuối năm 1981 
và làm lễ ra trường với văn bằng M.S vào tháng 2 năm 
1982. Trong thời gian làm việc cho hãng nầy, tôi đã giúp 
được cho nhiều người Việt tỵ nạn ở Chicago có công 
việc làm.

Sau khi ra trường, tôi di chuyển gia đình về Hous-
ton, Texas để vui sống với bạn bè trong KQVNCH của 
tôi, đặc biệt là người bạn thân Phạm Đăng Cường, 
cùng khóa SVSQKQ 61 với tôi và cùng khóa với tôi ở 
trường Phi Hành Hải Quân Hoa Kỳ Pensacola, Florida. 
Trong năm 1982, tôi nạp đơn để kiếm việc làm cho các 
cơ quan của chính phủ Liên Bang (federal agencies). 
Trong năm, tôi được Department of U.S. Army mướn 
vào chức vụ Operations Research Analyst, làm việc tại 
Fort Sheridan ở Illinois cách thành phố Chicago 25 mi-
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