
                                                    TRẬN VŨNG RÔ 
Đánh chìm tàu tiếp tế vũ khí và quân dụng của Cộng sản Bắc việt xâm nhập 
miền Nam. 

                                                                                               Thềm Sơn Hà 

Lời mở đầu: đây là lần đầu tiên tàu tiếp tế ngụy trang của Bắc Việt đã bị phát 
hiện và đánh chìm. Một số lượng rất lớn vũ khí, đạn dược, dược phẩm … đã bị tịch 
thâu. 
Sau biến cố này, chiến dịch Market Time đã được thiết lập để ngăn chận Cộng Sản 
Bắc Việt sử dụng đường biển tiếp 
tế cho lực lượng của chúng ở miền 
Nam. 

         Tài liệu tổng kết hoạt động 
trong năm 1965 của Tư Lệnh Hạm 
đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương đã 
tường thuật về trận Vũng Rô như 
sau: 
“ Sáng ngày thứ Ba 16 tháng 2 
năm 1965, trực thăng UH-1B 
Iroquois thuộc Lục Quân Hoa Kỳ căn cứ tại Qui Nhơn, nhận lịnh thi hành công tác 
tiếp cứu y tế về tận hướng nam. Viên Trung úy Phi công bay với cao độ khoảng 
200 ft ngang qua  những cánh rừng, vịnh, bãi  biển dọc theo bờ biển. 

 



Khi gần đến ranh giới tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa, phi công phát hiện tia 
sáng của kim loại lóe lên qua những hàng cây nhô ra mặt nước ở phần đầu của 
một cái vịnh sâu mà trên bản đồ có tên là Vũng Rô. Viên phi công tiếp tục chăm 
chú quan sát để  có thể phác thảo kích thước của con tàu đã được những tán lá kéo 
lên che phủ, cùng lúc vẫn giữ nguyên hướng và cao độ để tránh bị nghi ngờ.  
Viên phi công làm dấu con tàu trên bản đồ và tiếp tục hoàn tất nhiệm vụ. Khi về lại 
căn cứ, anh gọi điện thoại báo cáo sự việc cho HQ Thiếu tá Harvey P. Rodgers Cố 
vấn trưởng Bộ Chỉ huy Hải quân/ Vùng 2 Duyên hải và Viên Cố vấn trưởng đã 
thông báo ngay cho HQ Thiếu Tá Hồ Văn Kỳ-Thoại Chỉ huy trưởng Hải quân 
Vùng 2 Duyên hải, cùng lúc ông sắp xếp chuyến bay quan sát và tiếp xúc với Trung 
tâm Hành quân không yểm cung cấp 4 phi vụ không kích do phi cơ A-1 Skyraider 
thuộc không quân VN thực hiện. Viên cố vấn và hai Sĩ quan hải quân HK đến Vũng 
Rô trên phi cơ quan sát đúng vào lúc đợt tấn công tần thứ ba của phi cơ A-1 đã 
đánh chìm tàu tiếp tế ở vị thế nghiêng về phía tả hạm, đợt tấn công lần thứ tư đã 
trúng mục tiêu là trạm tiếp tế gần đó. 
Trong khi đang tiến hành các cuộc không kích, CHT vùng 2 duyên hải đã huy động 
một lực lượng VNCH gồm một toán Người Nhái, một đại đội lính bộ binh và hải 
vận hạm Tiền Giang HQ 405, ngoài ra phi cơ sẽ không kích và thả trái sáng trong 
đêm. Tuy nhiên phi vụ không kích và thả trái sáng không được thực hiện và khi 
LSM 405 đến vị trí đón quân thì  vị tỉnh trưởng từ chối đưa lính lên tàu với lý do 
lực lượng địch trong khu vực quá mạnh so với quân số một đại đội về phía ta. 
                   Trưa ngày hôm sau 17 tháng 2, sau vài đợt không kích của không 
quân,  HQ 405 và hộ tống hạm (PCE) Chi Lăng II HQ 08 đã hai lần cố gắng tiến 
vô vịnh Vũng Rô nhưng phải trở ra vì bị địch tấn công bằng vũ khí cá nhân. Về 
đêm mặc dù phía HK đã hứa hẹn thực hiện phi vụ không kích và thả trái sáng 
nhưng vẫn không được thực hiện. 
                Sự chậm trễ trong việc phối hợp hành quân đã giúp địch có hai đêm và 
hơn một ngày để mang tất cả hàng hóa trên tàu lên cất dấu trên bờ. 
                Qua ngày 18 tháng 2, một cuộc họp quan trọng để soạn thảo kế hoạch 
hành quân đã diễn ra ở Nha Trang, ngay sau đó hai tiểu đoàn đã được điều động 
đến nơi để cô lập khu vực và một đại đội Lực lượng đặc biệt đã được trực thăng 
vận đến Đại Lãnh, tại đây họ lên HQ 405 để được đưa đến Vũng Rô đổ bộ lên bờ 
chiếm đóng khu vực tàu chìm. Nhưng khi HQ 405 chuẩn bị thi hành công tác đổ bộ 
thì lệnh này lại được hủy bỏ với lý do không được rõ. 
Lúc 03:00H ngày 19 tháng 2, HQ 04 chở toán Người Nhái đến Vũng Rô. 
Lúc 08:45H, hai phi cơ được phái đến ném bom napalm, tiếp theo ba chiến hạm 
HQ 04, HQ 08 (PCE) và HQ 405 tiến vào bờ, nhưng khi cách bờ khoảng 500 đến 
800 yards các chiến hạm đã bị địch tấn công dữ dội bằng đại liên 50 và súng 
trường gây một số thương vong*** , HQ 405 có lúc ở trong tình trạng bất động 



khoảng vài phút chỉ cách bờ khoảng 250 yds, Hạm trưởng vận chuyển tàu quay 
mũi trở ra ngoài để tránh xa tầm đạn của địch. 
Lúc 10:35H các chiến hạm cố gắng trở vào nhưng gặp phản ứng mạnh phải trở ra 
lần nữa mặc dù HQ 04 đã vào gần bờ , sử dụng đại bác 76, 2 ly và 20 ly tác xạ rất 
chính xác làm im đi tiếng súng tại một vài vị trí của địch. 
Sau cùng lúc 11:00H, lần này các chiến hạm tiến vào thành công, HQ 405 ủi bãi 
đổ bộ đại đội lực lượng đặc biệt lên bờ và lúc 15:15H họ đã thiết lập khu vực an 
toàn chung quanh xác tàu để toán người nhái bắt đầu làm việc. Nhưng đến 1930H, 
không hiểu sao đại đội LLĐB lại quay lên HQ 405,  bỏ lại trên bờ khoảng 1000 tấn 
đạn dược đã được thu góp không người canh giữ. Lại một lần nữa, không ai biết rõ 
ai ra lệnh này, nhưng cũng phải mất một đêm trao đổi công điện và bàn thảo để 
rồi cuối cùng đại đội LLĐB được lệnh trở lên bờ vào lúc 05:45H. 

Mặc dù gặp vài khó khăn qua việc đại đội LLĐB từ chối vận chuyển đồ tiếp liệu 
tịch thu lên tàu và một số lính LLĐB đã cất giữ riêng một số thuốc men. Nhưng nói 
chung qua việc đánh chìm tàu tiếp tế và tịch thâu khoảng 100 tấn vũ khí trong hầm 
chứa gồm 1500 vũ khí, đạn dược, chất nổ và dược phẩm  hầu hết được xếp chồng 
lên nhau trong các thùng chứa 6 hay 7 ft trong khu rừng có diện tích 100x300 yds - 
đây là số lượng vũ khí lớn nhất của địch bị tịch thu kể từ khi cuộc chiến bắt đầu- 
Với số lượng vũ khí và dụng cụ xuất xứ từ Nga Sô và Trung Cộng, với các sổ ghi 
chép, các cuốn nhật ký và báo chí xuất bản gần dây ở Hà Nội đã được Người Nhái 
vớt lên từ các phòng đã bị cháy đen và vỡ nát đã chứng minh một cách rõ ràng là 
con tàu đã được CSBV đăng ký và nhiệm vụ của nó là thi hành công tác  tiếp tế vũ 
khí cho Việt Cộng và rõ ràng là với số lượng quá nhiều vũ khí như thế không thể 
nào một lần tiếp tế có thể thực hiện được, như thế hiển nhiên là CSBV đã thực hiện 
vài lần tiếp tế trước đây hoặc là có một số tàu đã được sử dụng. 
Với các bằng chứng thuyết phục đã đưa đến kết luận là địch quân đã vận chuyển 
một số lượng đáng kể vật liệu chiến tranh vào miền Nam bằng đường biển. Vì thế 
một buổi họp quan trọng để soạn thảo kế hoạch đối phó đã được triệu tập tại Bộ 
Tư Lệnh Viện Trợ Quân Sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn vào ngày 3 tháng 3. 
Trong buổi họp, Phụ tá Tư Lệnh Viện Trợ, Đại diện Hải quân HK, đại diện Đệ 
Thất Hạm Đội và một số SQHQ Việt Nam đã đúc kết một kế hoạch chi tiết đề ra sự 
phối hợp giữa hải quân HK và hải quân VN trong cố gắng chống lại sự xâm nhập 
trong khu vực duyên hải thuộc VNCH. 
Ngày 10 tháng 3-1965 chấm dứt cuộc họp. 
Ngày 16 tháng 3 Bộ Tham Mưu Hỗn Hợp Liên Quân Hoa Kỳ (Joint Chiefs of Staff) 
chấp thuận kế hoạch. 
Ngày 20 tháng 3 chiến dịch chống xâm nhập được đặt tên là Market Time. 



Tuy nhiên, trước đó 5 ngày, vào ngày 11 tháng 3 bốn khu trục hạm thuộc HQHK 
đã nhận lệnh thi hành công tác tuần tiễu thám sát trong khu vực 5 hải lý phía Bắc 
và Nam vĩ tuyến 17 và cách bờ từ 3 đến 40 hải lý.”   
Đặc tính tàu tiếp tế: 
Tàu tiếp tế vũ khí này mới vừa được đóng, màu xám, dài 42m, rộng 7m, Trọng tải 
khoảng từ 80 đến 100 tấn, võ bằng thép, 2  động cơ diesel, đăng ký với 3 bảng số 
khác nhau là 29, 254 và 621, được ngụy trang cẩn thận và neo gần bờ trong vịnh 
Vũng Rô, tỉnh Phú Yên. 
Lực lượng tham dự: 
1.- Lực lượng Hải quân: 
do HQ Thiếu Tá Hồ Văn Kỳ-Thoại, CHT/Vùng 2 Duyên Hải chỉ huy được điều 
động đến khu vực gồm có: 
- Hải vận hạm Tiền Giang HQ 405 hạm trưởng HQ Thiếu Tá Nhan Chấn Toàn 
- Hộ tống hạm Tụy Động HQ 04 (PC) hạm trưởng HQ Đại Úy Trần Văn Triết 
- Hộ tống hạm Chi Lăng II HQ 08 (PCE) hạm trưởng HQ Thiếu Tá Trịnh Quang 
Xuân 
- Duyên đoàn 24 tại Tuy Hòa 
- Toán người nhái 15 người 

 



 

 

 

 

 

 



 
            HQ 08 và ghe duyên đoàn  (hình không liên quan đến trận Vũng Rô) 

 

2.- Lực lượng Không quân:   
- phi cơ A-1 Skyraider đã thực hiện 4 phi vụ không kích và thả bom napalm. 
- phi cơ quan sát. 

 



 

  
3.- Lực lượng Bộ binh: 
- 1 đại đội Lực lượng Đặc biệt 
- 2 Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 49/Sư đoàn 23. 
                   Lực lượng hành quân VNCH đã tịch thu tàu sau một trận chiến cam go. 
Trước khi bị đánh chìm trong vùng nước cạn, lính CSBV đã mang lên bờ số lượng 
rất lớn vũ khí, đạn dược và các đồ tiếp liệu khác dấu trong hang gần tảng đá lớn. 
Tất cả đồ tiếp tế còn mới nguyên hoặc vừa được tân trang được bao bọc cẩn thận 
trong giấy không thấm nước và được đóng thùng.   
Đồ tiếp liệu được chuyển vận bởi con tàu gồm có hàng ngàn khẩu súng và hơn 
triệu viên đạn, tất cả đều có xuất xứ từ các nước Cộng Sản, phần lớn từ Trung 
Cộng và Tiệp Khắc cũng như từ CSBV. Ít nhất 100 tấn quân dụng đã được tìm 
thấy gần con tàu. Số lượng vũ khí bị tịch thu có thể trang bị cho cả một tiểu đoàn. 
Ngày 20 tháng 2-1965 Đại Tướng Nguyễn Khánh và Chuẫn Tướng Đặng Văn 
Quảng Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt đã bay ra thị sát. Ngoài ra phái đoàn thuộc Ủy 
ban Quốc tế Kiểm soát Đình chiến (ICC: international Control Committee) cũng đã 
đến nơi để lập biên bản. 
1.- Vũ khí và đạn dược tịch thu: 
Ngày 19 tháng 2  và các ngày sau đó lực lượng đổ bộ khám phá và tịch thu: 
- 1 đại bác không giật 57 ly của Trung Cộng 
- 5 đại liên 50 chống phi cơ của Nga Sô 
- 30  đại liên hạng nặng của Nga 
- 48 súng tiểu liên Tiệp Khắc 
- 25 súng trường tự động của Trung Cộng 
- 500 súng trường Mauser của Đông Đức 



- 1010 súng trường của Nga 
- 840 phiến chất nổ TNT của TC 
- 88 mìn chống xe tăng 
- 102 trái sáng 
- 682 trái đạn cho súng 57 ly 
- 9000 viên đạn súng tiểu liên 
Ngoài ra vũ khí trang bị trên tàu đã được vớt lên gồm có: 
- một đại liên hạng nặng  
- một đại bác không giật 57 ly 
- 8 súng trường của Nga 
- 3 súng tiểu liên của Tiệp Khắc 
- 17 trái lựu đạn 
- 1 thùng TNT 
- 1 ngòi nổ điện 
- 2 bơm cho bè cao su 
- 2 bình cứu hỏa 
- 1 bè cao su 
- 2 quả mìn  
2.- Đồ tiếp liệu về y khoa.  
Khoảng 4 tấn đã bị tịch thu trong đó: 
a.-  do Cộng Sản Bắc việt chế tạo gồm có: 
- dược phẩm do Xí nghiệp Dược phẩm 2 Hà Nội  thuộc Bộ y Tế chế tạo như 
physiological isotonic serum, Paludrin 0,10 gr, Aminazin 2 ml, Novacaine 2 ml, 
Vitamin B1, Sulfadimerazine 0,50 gr, Sulfathiazol 0,50 gr, nuớc cất, bông gòn 
thấm nước. 
- dược phẩm do Xí Nghiệp Dược Phẩm Thái Nguyên chế tạo như Hepaphot loại A 
b.- do Trung Cộng chế tạo: như Gluconate of Calcium, Ren-Dan (một loại 
Aspirin), Mercurochrome. 
c.- dược phẩm do Bulgary chế tạo như Streptomicin, Penicillin G. 
d.- dược phẩm do Nga Sô chế tạo như  Vitamin A-B1-B2-C 
3.- Các tài liệu quan trọng tịch thu trên tàu: 
- 3 hải đồ của hải quân CSBV tỉ lệ 1/100.000 ấn hành tại Hà Nội năm 1961, 1962 
(số 4003 khu vực quần đảo Cô Tô, vịnh Hạ Long, số 4004 khu vực  Ba Lạt đến 
vịnh Hạ Long, số 4025 khu vực cửa sông Mekong từ Hàm luông đến rạch Cồn lợi, 
Trà Vinh. 
- Sổ sức khỏa của Thượng sĩ  Nguyễn Hoàng Long, đơn vị 1270, sinh ngày 18 
tháng 9-1936 tại Mõ Cày, Bến Tre ký năm 1962 và một cuốn sổ ký năm 1961 khi 
còn là Trung Sĩ  do Bộ Tư Lệnh Tối cao CSBV cung cấp. 
- hai thẻ đảng viên “Đảng Lao Động miền Bắc” ký ngày 5 tháng 5-1961 và 9 tháng 



3-1962 mang cùng tên Nguyễn Hoàng Long thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 338 
quân đội chánh quy Bắc Việt. 
- Lệnh số 805/C chỉ định nhân viên thi hành công tác và khuyến khích tinh thần thi 
đua do Thiếu Tá Võ Hạnh Ủy Viên Chánh Trị  đơn vị 125 hải quân ký ngày 12 
tháng 11-1964. Lệnh này được đánh máy trên mẫu giấy có tựa đề “Nước Cộng Hòa 
Dân Chủ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Hải Quân – Đơn Vị 125”. 
- Phiếu giao lô hàng ngày 2 tháng 4-1964 của công ty dược phẩm  Central 
Pharmaceutical Works do nhà nước quản trị gồm 1 thùng mang số 275/DT chứa 
24000 viên Sulfamethazin 0,5 gr.  
- Nhiều hình ảnh lính CSBV mặc quân phục bộ đội chánh quy. 
- Nhiều thư từ mang địa chỉ miền Bắc. 

                                                          ******* 
              Có thể nói đây là cuộc hành quân phối hợp Hải Lục Không quân VNCH 
đã mang lại thành quả lớn lao và đã xác nhận mối nghi ngờ từ lâu là CSBV đã tổ 
chức và đã thành công qua rất nhiều chuyến tàu tiếp tế xâm nhập miền Nam. 
Về phía CSBV, như thường lệ, khi chánh phủ VNCH loan tin về tàu tiếp tế bị đánh 
chìm và số lượng vũ khí, đạn dược lớn lao bị tịch thu cùng với các chứng cớ tàu 
này đã phát xuất từ miền Bắc, đài phát thanh Hà Nội trong bản tin lúc 12 giờ ngày 
23 tháng 2-1965 đã cực lực chối bỏ và cáo buộc chánh quyền miền Nam đã bịa đặt 
câu chuyện để bôi nhọ CSBV và họ cho là “nhân dân miền Nam đã đứng lên và 
tự trang bị cho chính họ với vũ khí tịch thu được từ kẻ thù”! 
************************************************************* 
Tham khảo: 
Hầu hết nội dung đã được trích dịch từ:  
- tài liệu số 006101 “The United States Navy In The Pacific 1965” của Tư Lệnh 
Hạm Đội Thái Bình Dương. 
- Tài liệu “Infiltration of Communist Armed Elements and Clandestine 
Introduction of Arms from North to South Vietnam”  tháng 6-1967 của Bộ Ngoại 
Giao VNCH. 
- Phần liên hệ đến chi tiết về chiến hạm và Hạm trưởng được dựa trên bài “Trận 
Vũng Rô, trang 87” trong quyển sách “Can trường trong chiến bại” của Phó Đề 
Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, xuất bản năm 2007. 
*** Trong cuộc phỏng vấn do Oscar P. Fitzgerald thuộc Trung Tâm Hải Sử Hoa 
Kỳ (Naval Historical Center) thực hiện tháng 9 năm 1975 về trận Vũng Rô, Phó Đề 
Đốc Hồ văn Kỳ Thọai Tư Lịnh Hải Quân Vùng 1 Duyên Hải cho biết là trên HQ 
405 có 1 người chết (xạ thủ đại bác 20 ly), vài người bị thương, trên HQ 04 có 1 bị 
thương (đang vận chuyển tay lái). 
Ngoài ra ông còn nói ra rất nhiều chi tiết không thấy đề cập đến trong cuốn sách.    



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 


