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Dũng, TTHLKQ/ Nha Trang, thay thế thời gian về Cần 
Thơ học U17 bi hủy bỏ. 

- 9 tháng 2 năm 1974 mãn khóa 1/74 QSSQ
- 15 tháng 2 năm 1974 nhập khóa 4/73 HTTT tại 

phi đoàn Lôi Bằng 245 Huấn Luyện, Biên Hòa.
- 28 tháng 8 năm 1974 mãn khóa 4/73 HTTT tại 

PD245/HL, Biên Hòa.
- 9 tháng 9 năm 1974 nhập khóa 57 Quân Sự giai 

đoạn 2, 16 tuần tại trường Quân Sự, Trại Phi Dũng, Nha 
Trang.

- 28 tháng 12 năm 1974 mãn khóa 57 QS.
- 23 tháng 1 năm 1975 gắn lon ra trường chung với 

6 khóa quốc nội tại hangar phi đạo thuộc TTHLKQ/NT. 
Tên của khóa 4 HTTT là Nguyễn Hữu Nhàn.

■ PS Khóa 72G

Kể từ năm 1973, khối Huấn luyện BTLKQ đã đào 
tạo được 6 khóa hoa tiêu trực thăng quốc nội (HTTT)
với tổng số hơn 240 Pilots Trực Thăng trên 4 vùng chiến 
thuật, được chia làm 2 đợt : 

- Đợt 1 gồm khóa 1 HTTT ở SĐ3KQ Biên Hòa, 
khóa 2 ở SĐ4KQ Cần Thơ và khóa 3 ở SĐ1KQ Đà 
Nẵng. Trong đợt 1 nầy, các khóa trước khi bắt đầu vào 
học UH-1 tại các phi đoàn huấn luyện phải qua một giai 
đoạn học lái phi cơ U -17 tại Phi Đoàn Quan Sát 116 
(Thần Ưng) thuộc SĐ4KQ Cần Thơ với khoảng 20 giờ 
bay để làm quen với mây trời. 

- Đợt 2 gồm các khóa 4 HTTT (Biên Hòa), khóa 
5 tại Cần Thơ và khóa 6 tại Đà Nẵng. Phần học U - 17 
được hủy bỏ có lẽ vì tốn kém và cũng vì U-17 chẳng ăn 
nhập gì đến trực thăng. Việc học địa huấn tại trường 
Phi hành Nha Trang như bài viết trên đây của bạn 

Phước Sport có lẽ cũng để chuẩn bị cho giai đoạn học 
U-17 nhưng sau đó bất ngờ bị hủy bỏ. 

Tất cả các khóa được học lái trực tiếp loại UH-1 
đang được sử dụng trên chiến trường VN, do các Pilot 
Việt Nam nhiều kinh nghiệm chiến trường được chọn 
từ các Phi Đoàn trực thăng tác chiến trên 4 vùng CT  và 
sau khi tu nghiệp một khóa IP (Instructor Pilot). Với địa 
hình quen thuộc trong lúc thực tập, IP giảng giải bằng 
tiếng Việt cặn kẽ cùng với loại trực thăng trực tiếp tham 
chiến trên chiến trường là những lợi điểm giúp ích rất 
nhiều cho các khóa sinh sau khi mãn khóa và về Phi 
Đoàn tác chiến. Được biết các khóa sau khi tốt nghiệp 
thì 60% khóa sinh tốt nghiệp sẽ ở lại Sư Đoàn nơi huấn 
luyện, 20% sẽ về SĐ2KQ Nha Trang và 20% còn lại sẽ 
về SĐ6KQ Pleiku. Các khóa HTTT đợt 1 sau khi tốt 
nghiệp thì về Phi đoàn bay hành quân ngay, trong khi 
các khóa thuộc đợt 2 phải học thêm Khóa Bổ Túc Quân 
Sự Sĩ Quan (BTQS) trước khi ra Phi Đoàn, cũng vì vậy 
mà một số hoa tiêu các khóa 1, 2, 3 HTTT sau một thời 
gian hành quân ở PĐ vào cuối năm 1974 phải trở về 
Nha Trang tham dự khóa học „Sĩ Quan BTQS“ cùng 
với các hoa tiêu khắp nơi từ cấp Tr/u trở xuống chưa 
thụ huấn giai đoạn 2 BTQS (những pilot với hàng ngàn 
giờ bay hành quân nhưng chưa qua giai đọan 2 căn bản 
Quân sự sau khi du học ở Mỹ về và ra ngay Phi đoàn 
đều phải trở lại Nha Trang thăm... cô Thương). 

Các khóa HTTT quốc nội:
• Khoá 1/73 Hoa Tiêu Trực Thăng :
Rời Ngân Hà đi học bay vào khoảng tháng 

8-9/1973 tại PĐ 245 Biên Hòa. Như đã trình bày bên 
trên, trước đó các khóa sinh phải qua giai đoạn học 
U-17 tại Cần Thơ. Khóa có 41 khóa sinh gồm 37 SVSQ 
khóa 72A và 4 SVSQ khóa 72B, được chia làm 2 toán A 
và B thay phiên nhau học địa huấn và phi huấn. Khóa 
1 HTTT hoàn tất với 40 SQ pilot trực thăng tốt nghiệp 
và 1 người bị loại vì lý do sức khỏe là Nguyễn Văn Châu 
(Châu Đá) ra bộ binh ở Long Thành. (Xem bài „Thép 
Luyện Đã Thành Gươm“ của NT Đào Vũ Anh Hùng 
trong Đặc San HQPD) 

• Khoá 2/73 Hoa Tiêu Trực Thăng :
Được khai giảng một tháng sau khóa 1 tại phi 

trường Trà Nóc, Cần Thơ và kết thúc vào đầu năm 1974. 
Một người bị loại về Nha Trang là Hoàng Văn Thanh. 

• Khoá 3/73 Hoa Tiêu Trực Thăng :
Khai giảng sau khóa 2 một tháng tại Phi Đoàn 

233 Thiên Ưng, Đà Nẵng. 

Phần Phụ Lục:
Các Khóa HTTT Quốc Nội
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