
                                      HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA HOÀN THÀNH SỨ MẠNG 
Phỏng dịch từ tài liệu RVNAF Final Assessment Jan Thru April Fy 75 ngày 26 tháng 2-1976 của Thiếu 
Tướng H.D. Smith Trưởng Phòng Tùy Viên Quốc Phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam. 
Tựa bài do tác giả đặt . 
*** Những dòng chữ nghiêng màu đỏ và hình ảnh do người dịch thêm vào. 
                                                                                                                                  Thềm sơn Hà 
 
Lời mở đầu của Thiếu Tướng H.D. Smith. 
                        “Đây là bài thứ ba và không may cũng là bài lưọng định sau cùng của tôi về quân lực 
Việt Nam Cộng Hòa. Trong bài lượng định đầu tiên cho tam cá nguyệt thứ nhất tài khóa 1975, tôi đã 
đặt câu hỏi “sự thi hành hạn chế về nguồn tài trợ đã được trả bằng giá nào?”  
Tôi nghĩ là chỉ công bằng khi ở vào thời điểm này để nói là sự hạn chế về nguồn tài trợ đã góp một 
phần đáng kể mang đến kết quả hoàn toàn thua trận của QL/VNCH và sự đầu hàng của chánh phủ 
VNCH trước chánh phủ cách mạng lâm thời. 
Có người sẽ cho là quân lực VNCH vẫn còn đủ quân cụ để chiến đấu trong vài tháng nửa. Điều này có 
thể đúng một phần nào, nhưng còn sự thiếu vắng của bất cứ dấu hiệu tích cực nào đó hay bất cứ lý 
do nào để mang đến hy vọng cho sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần đã được cam kết bởi các đại 
diện cao cấp của Hoa Kỳ quốc gia lớn nhất thế giới, đã làm tinh thần họ bị suy sụp. 
Điều này, đi kèm với hai quyết định bi thảm đã mang đến sự thua trận của họ - không phải thua trên 
chiến trường, vì họ có thể và đã từng chứng tỏ là họ chiến đấu giỏi- nhưng trong lãnh vực chánh trị, 
bằng cách nào đó trong chiến tranh Việt Nam đã luôn luôn vượt qua được ảnh hưởng của các quyết 
định quân sự. 
Đây là “tam cá nguyệt” kéo dài đến 4 tháng đã chứng kiến cuộc xâm lăng rộng lớn từ miền Bắc, sự 
chấm dứt của Việt Nam Cộng Hòa và sự tiếp nhận thêm 20 triệu người sống dưới chế độ Cộng Sản. 
Bài lượng định này được soạn bởi Phòng Tùy Viên Quốc Phòng  (DAO-Defense Attaché Office) HK  
ghi lại những ngày cuối cùng của HK chống lại sự xâm lược từ trong và ngoài ở Đông Dương. 
Sử gia sẽ tranh luận lâu dài về các yếu tố căn bản dẫn đến và tạo thành cơ sở nền tảng cho số phận 
không may của kinh nghiệm người Mỹ ở miền Nam   
Tôi không có ý định nhắc lại các điểm tại sao và vì lý do gì về sự thất bại của HK để làm những gì HK 
có thể đã làm được. Các quyết định thuộc về chánh trị. Cũng đủ để nói là chúng ta đã đơn thuần 
không thi hành phần hành của mình liên quan đến hiệp định Paris tháng 1-1973. 
Về phần miền Nam, thừa nhận với nhiều thất bại cũng do chính mình, đã phải trả một cái giá quá 
đắt, sự tự do của con người và sự hiện hữu như là một quốc gia có chủ quyền.” 
                                                                           ************************** 
                                                                     HẢI  QUÂN 
1.- TIẾP VẬN:  
a.- Chiến hạm và chiến đĩnh.   
Tổng cộng có 145 chiến hạm và chiến đĩnh đã bị bỏ lại trong khu vực Đà Nẵng khi lực lượng Vùng 1 
Duyên Hải di tản vô Cam Ranh. trong thời gian CSBV phát động cuộc tổng tấn công.  
Tiếp theo, khi miền Nam đầu hàng tất cả các chiến hạm và chiến đĩnh thuộc HQVN đều bị mất, Báo 
cáo sau cùng trong tháng 12-1974 liệt kê tình trạng chiến hạm, chiến đĩnh như sau: 
- 1,618 đang trong tình trạng hoạt động 
- 207 chờ sửa chửa hay bất khiển dụng 



- 141 đại kỳ 
Tính đến ngày 20 tháng 5-1975,  36 chiến hạm và chiến đĩnh liệt kê sau đây đã thoát khỏi Việt Nam. 
- 1 khu trục hạm-DER (tổng số 2) 
- 6 tuần dương hạm-WHEC (tổng số 7) 
- 5 hộ tống hạm-PCE (tổng số 8) 
- 3 dương vận hạm-LST (tổng số 6) 
- 3 hải vận hạm-LSM (tổng số 7) 
- 2 yểm trợ hạm-AGP (tổng số 2) 
- 1 cơ xưởng hạm-ARL (tổng số 1) 
- 2 tuần duyên hạm-PGM (tổng số 20) 
- 2 hỏa vận hạm-YOG (trong tổng số 6 chiếc) 
- 3 giang pháo hạm-LSIL (trong tổng số 3) 
- 4 trợ chiến hạm-LSSL (tổng số 4) 
- 1 duyên tốc đĩnh-PCF (tổng số 107, không đến Subic Bay, có lẽ trở về) 
- 3 giang vận đĩnh- LCM-8 (không đén Subic Bay, có lẽ trở về) 
Ngoài ra 5 chiếc đã bị đánh chìm trên đường di tản trong số đó có 1 hải vân hạm, 1 hỏa vận hạm, 2 
tuần duyên hạm, 1 tuần duyên đĩnh WPB-HQ 702 (trong tổng số 26), riêng tuần duyên hạm HQ 602 
trở về Sài Gòn. 
Tài liệu của DIA tháng 6-1975 cho biết tổng cộng có 940 chiến hạm và chiến đĩnh đủ loại đã bỏ lại. 
b.- Tiếp liệu. 
Ước tính sự mất mát về tiếp liệu có giá trị khoảng 121, 595. 583 đô la trong đó: 
- quân dụng căn bản: xe cộ, dụng cụ, vũ khí, trang bị truyền tin: 68,255.128 
- quân dụng thay thế:                                                                                 33, 065.763 
- xăng, dầu                                                                                                            959.763 
- đạn dược dùng riêng cho hải quân                                                      19,314.763 
c.- Trung tâm Tiếp liệu Hải quân (TTTL/HQ). 
Dựa trên quyết định về tài chánh trong đầu năm, TTTL/HQ có thể cung cấp cho các đơn vị các đồ 
phụ tùng thiết yếu và hàng tiêu dùng mà không ảnh hưởng đến vật liệu tồn kho. Hiệu quả cung cấp 
được duy trì ở mức độ trên 80% tính đến cuối tháng 3-1975. Báo cáo kiểm tra chất lượng trong suốt 
thời kỳ cho thấy không có sự suy giảm trong việc cung cấp tiếp liệu cho hải quân.  
d.- Hải quân Công xưởng. 
Trong tháng 3 và tháng 4, công tác đại kỳ và sủa chửa cho các loại Dương vận hạm và Hải vận hạm 
được đặt ưu tiên hàng đầu trong lịch trình của Hải quân Công xưởng (HQCX). Chỉ có 1 Dương vận 
hạm và 1 Hải vận hạm  trong số 16 chiếc hai loại này (6 LST, 7 LSM, 2 AGP, 1 ARL) đang trong tình 
trạng đại kỳ theo định kỳ. Số còn lại được sử dụng trong các công tác di tản Đà Nẵng, Qui Nhơn và 
Nha Trang.  
Trong thời kỳ nguy kịch này, không chiến hạm nào được đưa vô đại kỳ và HQCX chỉ thực hiện các 
sửa chửa cần thiết để duy trì tình trạng sẵn sàng hoạt động cho các chiến hạm. 
2.- HOẠT ĐỘNG HÀNH QUÂN. 
a.- Hệ thống kiêm soát duyên hải. 
Trong tháng 1 trung bình có 2.1 radar ngưng họat động so với tháng 2 có 1 radar.  
 • Báo cáo hoạt động 
- tháng 1, khám xét 38.390 ghe trong số đó 144 ghe bị nghi ngờ và 575 người bị tạm giữ. 



- tháng 2, khám xét  37.099 ghe trong số đó 161 ghe bị nghi ngờ và 717 người bị tạm giữ. 
- tháng 3, khám xét 37.402 ghe trong số đó có 175 ghe bị nghi ngờ và 645 người bị tạm giữ. 
• Mức độ sẵn sàng của các Đài kiểm báo dựa trên báo cáo của Hành quân Lưu động Biển trong tháng 
1 là 83.18 %, tháng 2 là 92.53 %, tháng 3 là 88.49 %.  
Báo cáo hoạt động của các Đài kiểm báo: 
- tháng 1, phát hiện 2953 đối tượng trong đó 2208 bị  theo dõi 
- tháng 2, phát hiện 1919 đối tượng, trong đó 1904 bị theo dõi 
- tháng 3, phát hiện 2434 đối tượng, trong đó 2417 bị theo dõi  
b.- Hoạt động tác chiến. 
• Giai đoạn thứ hai của chương trình đình động các đơn vị sông ngòi HQVN bắt đầu thi hành từ 
tháng 12-1974 bị bắt buộc do sự cắt giảm từ chương trình hỗ trợ quốc phòng của Hoa Kỳ đã mang 
lại một sự suy giảm đáng kể trong vai trò chính yếu của HQVN trong cuộc chiến và đã làm gia tăng     
sự di chuyển tự do của địch quân trong suốt vùng châu thổ, đặc biệt trong khu vực Tây Bắc, Tây và 
Nam thuộc Vùng 4 
Chiến Thuật. 
Sự cắt giảm viện trợ đã 
mang lại hậu quả là 
HQVN không còn khả 
năng duy trì sự hiện 
diện thường xuyên  
hoăc đã phải bớt đi 
nhiều hoạt động trên 
các tuyến liên lạc quan 
trọng của địch quân 
như kinh Vĩnh Tế chạy 
dọc theo biên giới Việt 
Nam-Cam Bốt từ sông 
Hậu Giang đến bờ biển 
Tây Bắc Vùng 4 Chiến 
Thuật (Hà Tiên) và từ  
kinh Hà Tiên kéo dài 
đến Rạch Giá và sông Cái Lớn từ bờ biển Rạch Giá vào sâu trong vùng châu thổ. 
• Từ 44 giang đoàn nay giảm xuống chỉ còn 23 giang đoàn hoạt động đã làm giảm khả năng tác chiến 
xuống thấp hơn mức độ đòi hỏi để đáp ứng với nhu cầu cần thiết tại vùng châu thổ. 
Trước tình thế bất lợi, chương trình đình động đã được tái xét và đã tìm được ngân sách để cung 
cấp cho 5 giang đoàn trở lại tình trạng hoạt động như trước. 
Với 28 giang đoàn hoạt động, các cấp chỉ huy hải quân cảm thấy là ít nhất cũng có thể đáp ứng với 
nhu cầu chiến trường đòi hỏi. 
• Trong suốt thời gian này, địch quân tiếp tục gia tăng mạnh mẽ các cuộc đụng độ và tấn công bằng 
hỏa lực. Hoạt động này gồm có gia tăng phục kích các giang đĩnh tuần tiễu ban ngày, gia tăng sử 
dụng mìn do vậy giang đĩnh bị trúng mìn nhiều hơn và thường xuyên tấn công các căn cứ hải quân 
như Tuyên nhơn bên phía sông Vàm Cỏ Tây và Kiên An cạnh sông Cái Lớn gần Rạch Giá. Trong 
tháng 2 có 6 chiến sĩ hải quân tử vong khi trực thăng chở họ bị bắn rơi về hướng Tây căn cứ hải 



quân Đồng Tâm. Trong tháng 3 đã có 35 lần giang đĩnh chạm súng với địch trong đó có 26 lần bị tấn 
công bằng hỏa lực và 3 lần bị đặt mìn. 
Kết quả 15 chiến sĩ hải quân thương vong, 37 bị thương, 3 giang đĩnh bị chìm, 16 giang đĩnh bị trúng 
đạn, mức độ hư hại khác nhau. 
• Cuối tháng 12-1974, Khmer Đỏ thành công trong việc bế tỏa dòng Mekong, thủy lộ huyết mạch của 
chánh phủ cộng hòa Cam Bốt, ngăn cản các chuyến tiếp tế từ Vũng Tàu lên Nam Vang và ngược lại. 
Sự ngăn chận các chuyến con-voy đã được thực hiện qua việc kiểm soát thành công hai bờ sông, các 
yếu điểm dọc theo sông, sử dụng hiệu quả mìn và các chướng ngại vật trên sông. 
6 giang đĩnh thuộc hải quân Cambodia sau chuyến hộ tống đoàn thương thuyền từ Nam Vang xuống 
biên giới Việt Nam đang còn kẹt lại ở căn cứ hải quân Tân Châu vì không thể quay về. 
Lực lượng chánh phủ Cam Bốt không có khả năng giữ an ninh hai bờ sông và sau đó không có 
chuyến con-voy nào cố gắng lên tiếp tế Nam Vang. 
c.- Yểm trợ hải pháo. 
HQVN tiếp tục cung cấp yểm trợ hải pháo, tuy nhiên không được yêu cầu nhiều. Chỉ có 13 lần trong 
tháng 3. Hầu hết các lần yểm trợ hải pháo được thực hiện tại các tỉnh Quảng Trị, Qui Nhơn, Tam 
Quan, Phan Thiết, Hàm Tân, Phú Quốc và Hòn Tre do Vùng 1 CT, do các đơn vị Bộ Binh thuộc các 
tỉnh và Đặc Khu Phú Quốc yêu cầu. Các chiến hạm HQ 7, HQ 11, HQ 2, HQ 15, HQ 16, HQ 17, HQ 230, 
HQ 605 và HQ 612 đã sử dụng các loại hải pháo: 
- đại bác 76,2 ly (3”)                                181 viên 
- đại bác 127 ly (5”)                                 122 viên 
- đại bác 40 ly                                               60 viên 
- súng cối 81 ly                                             20 viên 
d.- Các hoạt động khác. 
• Quyết định rút khỏi cao nguyên ngày 14 tháng 3-1975 trùng hợp với sự thay đổi vị Tư lịnh Hải 
Quân. Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang Tư Lịnh Biệt Khu Thủ Đô trở về nhận chức vụ TL/HQ thay thế Đề 
Đốc Lâm Ngươn Tánh. 
Đô Đốc Cang là cấp chỉ huy rất có khả năng tuy nhiên chính ông cũng thừa nhận là có những vấn đề 
trong nội bộ hải quân ông không nắm vững (có lẽ ông rời hải quân quá lâu)  vì thế trong việc điều 
hành, ông dựa vào một vài Sĩ Quan trong bộ tham mưu của ông. 
• Thời gian ngắn sau khi bắt đầu cuộc triệt thoái vĩ đại ở vùng cao nguyên đã cho thấy rõ là địch 
quân chuyển mũi dùi qua khu vực duyên hải vùng 1 chiến thuật. Quyết định sơ khởi của hải quân 
VN để bảo tồn lực lượng là di tản đài kiểm báo 103 ở Hòn Vượn nằm về hướng tây Huế và tiếp theo 
có thể phải di tản  đài kiểm báo 303 ở núi Ta Kou. 

            
Quyết định này đã được đưa ra trong tuần lễ cuối cùng của tháng ba, dựa trên dự báo sống thực 
trước một tình hình thảm khốc đang phát triển nhanh. 



Cuối tháng 3, có tất cả 9 đài kiểm báo 
trong tổng số 16 đài đã bị mất. Trong số 
này 4 đài ở vùng 1 duyên hải, 4 đài ở 
vùng 2 duyên hải và đài kiểm báo 303 ở 
vùng 3 duyên hải. 
Các ĐKB còn lại vẫn tiếp tục hoạt động 
tuy nhiên sự hiệu quả của hệ thống radar 
kiểm soát trên mặt biển đã được đánh 
giá lại. 
Trong cuộc rút lui tại vùng 1 duyên hải, 
các chiến sĩ hải quân thuộc hai đài kiểm 
báo 103 và 104 đã mang theo về Đà Nẵng 
các dụng cụ điện tử, dàn antenna của hệ 
thống radar và các phụ tùng trong hệ thống radar mà họ có thể tháo ra được. Rất tiếc là các thiết bị 
này vẫn còn ở lại Đà Nẵng. 
Theo lời cố HQ Đại Úy Nguyễn Đăng Cương (k.17/SQHQ/NT), Chỉ huy trưởng Đài kiểm báo Chấp Chài 
202 thì việc triệt thoái khỏi ĐKB 202 đã được thực hiện rất chu đáo. Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đã ra 
các chỉ thị rất rõ ràng, các trang bị cần phải phá hủy và cần được tháo gỡ mang theo đã được thi hành 
đứng đắn, chiến hạm đến đón rất đúng hẹn. 
• Tiên đoán các chiến hạm thuộc hải đội chuyển vận và đổ bộ sẽ được cần đến để chuyên chở lính và 
dân tị nạn xuôi về nam và trở lại tiếp tế với đạn dược và quân cụ, HQVN đã tận dụng tất cả phương 
tiện hiện hữu, ngay cả Dương vận hạm HQ 501 dù chỉ có một máy khiển dụng vẫn phải rời Sài Gòn 
đi công tác, tuy nhiên có nhân viên HQCX đi theo để đề phòng bất trắc. Chỉ có 1 dương vận hạm nằm 
trong HQCX vì đang ở trong thời gian đại kỳ vì vậy khó phục hồi để tái sử dụng.  
Trong giai đoạn trước khi mất Đà Nẵng, hàng ngàn người tị nạn, lính và dân sự đã được các chiến 
hạm mang về Cam Ranh và sau này đưa về Vũng Tàu và Phú Quốc. Sau khi mất Huế, Tân Mỹ và Đà 
Nẵng tình trang người tị nạn đã trở nên xấu đi và trở thành một bi kịch vượt ngoài sự tưởng tượng. 
Tất cả các chiến hạm đều chở vượt quá khả năng bình thường với sàn và hầm tàu chứa đầy người 
đến mức tối đa. Một vài Dương vận hạm chở đến 7.500 người, Tuần dương hạm chở 5.000 người và 
Hộ tống hạm 2.000 người. Tất cả các tàu, thuyền cở nhỏ được bố trí dọc theo bờ biển cố gắng vô sát 
bờ để đón người tị nạn đã tìm đường ra được tới bãi biển.  
• Huế mất, đến phiên Đà Nẵng bị đe dọa. Tại Đà Nẵng có nhiều đơn vị hải quân như Căn cứ Hải quân, 
Căn Cứ Yểm Trợ Tiếp Vận, Hải đội 1 Duyên Phòng, Đài kiểm báo, Phòng thủ hải cảng, các ghe thuộc 
3 duyên đoàn. 
Vào thời điểm này, thật đáng buồn khi thiếu các chỉ thị rõ ràng từ Bộ Tổng Tham Mưu và khi nhận 
được lịnh thì lại rất mơ hồ. Bộ Tư Lịnh Hải quân không nhận được các quyết định từ Bộ TTM liên 
quan đến ý định của họ là cố thủ Đà Nẵng hay rút lui về Nam. Các kế hoạch dự phòng đã được soạn 
thảo để tháo gỡ các dụng cụ đã trang bị, các cần trục nổi, hệ thống nâng tàu, các vật dụng thứ yếu và 
đạn dược. Tuy nhiên, từ khi các vùng ven biển đã bị Cộng quân tràn ngập quá nhanh, sự rối loạn đã 
hoàn toàn làm chủ tình hình và trật tự không còn được duy trì nên việc tháo gỡ hay phá hủy không 
thực hiện được. 
Ở Đà Nẵng, nhiều tàu nhỏ được dùng để chuyên chở người ra các tàu lớn neo ở phía ngoài, các tàu 
này hầu hết đã bị bỏ lại. Tổng cộng có tất cả 145 chiếc: 



- tiền phong đĩnh                        2 
- PBR                                            37 
- LCM-6                                       10 
- Trục lôi đĩnh                              3 
- Duyên tốc đĩnh (PCF)             6 
- Ghe ferro-cement                  13 
- Ghe Yabuta                              19 
- Ghe chủ lực                              10 
- Tuần duyên đĩnh                      2 
- tàu tiếp tế dầu                           1 
Số còn lại là 42 chiếc gồm các loại nhỏ hơn  
Ngay tại Căn cứ yểm trợ tiếp vận Đà Nẵng đã bỏ lại: 
- 2 Giang vận hạm LCU 
- 2 Utility boat 
- 1 cần trục nổi 100 tấn 
• Mặc dầu những sự mất mát đầu tiên về tài nguyên của HQVN rất đáng kể, nhưng thực sự không 
ảnh hưởng nhiều đến khả năng chiến đấu của hải quân trong các khu vực còn dưới quyền kiểm soát 
của miền Nam. Huyết mạch của của các cơ sở tiếp vận nồng cốt là hải quân công xưởng và trung tâm 
tiếp liệu vẫn còn nguyên vẹn. Đạn dược sử dụng riêng cho hải quân vẫn còn duy trì ỏ mức cần thiết 
đáp ứng với sự đòi hỏi tồn kho 60 ngày trong trường hợp chiến sự gia tăng và nói chung là cao hơn 
con số này. Hải quân vẫn còn ở vị thế vững chắc với các tài nguyên nổi (chiến hạm và chiến đĩnh). 
Ngoài con số 145 giang đĩnh và các loại chiến đĩnh tuần duyên bị mất như đã dẫn chứng ở phần trên 
còn có 1 giang vận hạm LCU bị chìm, 1 LCU bị hư hại nặng, 1 LCM-8 và 8 LCM-6 bị chìm trong lúc cố 
gắng tiếp cứu các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 và lực lưọng Địa phương quân và Nghĩa quân ở Quảng  
Ngải.  
Tuy nhiên, những sự mất mát này, khi được xem xét trong bối cảnh vùng hoạt động đã bị cắt giảm 
và số lượng tàu còn lại cho thấy chỉ có ảnh hưởng rất ít đối với khả năng tiếp tục thi hành nhiệm vụ 
của HQVN.  
• trong giai đoạn này, HQVN  đã tự điều hành tổng quát về nhân sự và điều động tái bố trí quân 
dụng. HQVN sử dụng chiến hạm và chiến đĩnh để tự chuyên chở nhân viên và một ít quân cụ di tản 
từ các Duyên đoàn và các đơn vị hải quân trong vùng 1 và vùng 2 duyên hải trước khi địch tràn vô 
để cũng cố hệ thống phòng thủ các thủy lộ huyết mạch bao quanh thủ đô Sài Gòn. 
Mối đe dọa của đối phương đi đôi với vấn đề dân tị nạn hầu như không thể giải quyết được và tình 
hình chiến thuật luôn thay đổi trong khoảnh khắc, bắt buộc Trung tâm Hành quân Hải quân đặt 
trong Bộ Tư Lịnh/HQ Sài Gòn phải đưa ra các chỉ thị từng giây phút cho các đơn vị. 
Các chỉ thị này do chính Đô Đốc Cang TL/HQ và một vài SQ tham mưu chính yếu quyết định, trong 
đó Tham mưu phó Hành quân (HQ Đại Tá Đỗ Kiểm) là SQ có trách nhiệm ban hành các chỉ thị cho 
các đơn vị ở xa trong lúc tình thế đang tuyệt vọng.  
Nhiệm vụ này cực kỳ khó khăn dưới áp lực của sự sụp đổ sắp xảy ra cho đất nước, trong khi đó thiếu 
các chỉ thị hữu ích từ các cấp chỉ huy cao hơn. 
• Tình hình chiến sự trong vùng châu thổ có vẽ lắng đọng ngoại trừ ở căn cứ hải quân Tuyên Nhơn 
và Kiên An, cả hai căn cứ hầu như liên tục dưới áp lực nặng nề của địch . 
Với sự tái phối trí lực lượng ở miền Nam, công tác bảo vệ cho các tuyến thủy trình quan trọng ở 



vùng châu thổ vẫn còn khả thi. 
Tuy nhiên điều rõ ràng là một khi Cộng quân đã cũng cố phần lãnh thổ chiếm được ở phía Bắc thì họ 
sẽ đặt trọng tâm trong nỗ lực cô lập vùng đồng bằng Cần Thơ và Bến Lức để bóp nghẹn đường huyết 
mạch dẫn đến Sài Gòn. 

 
• Thật không may, cuộc tiến quân của Cộng quân miền Bắc không dừng lại ở khu vực bắc Sài Gòn mà 
vẫn tiếp tục hướng về Nam với tốc độ nhanh không ngờ. Cuối cùng quân miền Bắc đã tiến đến vùng 
ngoại ô Sài Gòn trong vài ngày sau cùng của tháng Tư.   
Trong suốt thời gian này hải quân đã tận dụng mọi nỗ lực để phản ứng lập tức trước nhu cầu của  
tình hình bằng cách triển khai chiến hạm để hỗ trợ hỏa lực và tàu chuyển vận để di tản dân tị nạn. 
Cho đến giờ phút chót, HQVN hình như ít quan tâm đến việc đưa các sĩ quan và gia đình ra khỏi 
nước hơn là chú tâm đến nhiệm vụ đang đối phó trước mặt. Thêm vào đó, tinh thần chiến đấu của 
HQVN hình như cao hơn các quân binh chủng khác.  
Quyết định chiến đấu cho đến giờ phút chót có thể nói là do sự lãnh đạo của vị Tư Lệnh Hải Quân và 
một vài Sĩ Quan cao cấp. 
• Trong chiều ngày 29 tháng 4 năm 1975, hạm đội HQVN gồm các chiến hạm đủ loại rời Sài Gòn ra 
Vũng Tàu chở theo số đông dân tị nạn (tổng cộng  khoảng 30 ngàn người) và đã ra đến hải phận 
quốc tế sáng ngày 30 tháng 4. 
Sau khi Tư Lệnh Hải Quân Đô Đốc Chung Tấn Cang và nhiều Sĩ Quan cao cấp khác bỏ đi, Đại Tá 
Nguyễn Văn Tấn nguyên Trưởng khối An Ninh HQ đã trở thành vị Tư Lệnh Hải Quân sau cùng.             



 



 

  

 



 

 
                                                       Đoàn tàu di tản trên đường đến Subic Bay 


